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Em Santa Rosa, local atrai visitantes que 
estão em busca de tranquilidade. | Pág. 2
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O papél social do tradicionalismo
Esse final de semana Tenente Portela transforma-se no centro do 

tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Acontece no município, nesta 
sexta e sábado, a Geração e Distribuição da Chama Crioula do estado 
deste ano.

O município tem dois CTGs, o Sentinela da Fronteira que com-
pletou 60 anos recentemente, e o Guardiões da Fronteira que caminha 
para a inauguração de sua sede própria.

O tradicionalismo em Tenente Portela é algo consolidado, e aqui pode ser um dos locais escolhidos 
pelo governo federal para que receba um projeto, ainda em fase de estudos, para usar os Centros de 
Tradições do estado para realizar um trabalho de cunho social e cidadão.

Na prática, o presidente Bolsonaro quer que os CTGs abram suas portas para receber crianças e jo-
vens em situação de vulnerabilidade social e através deste possa auxiliar na formação desses cidadãos 
em pessoas de bem. É um projeto amplo e interessante que terá, pelo menos no estado, os CTGs no 
centro de todo o trabalho realizado.

Não há local melhor para se colocar em prática um projeto de desenvolvimento social do que atrás 
das portas de um CTG. Transformar essas entidades em mais do que apenas um centro de preservação 
de cultura e história do Rio Grande é um desafio que deverá ser posto em prática por meio desse pro-
jeto. É possível transformar vidas através da cultura e da arte e não há, neste estado, nada mais cultural 
e artístico do que os Centros de Tradições Gaúchas.

Se vingar, esse projeto poderá abrir um leque inimaginável de renovação ao Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho, levando-o novamente as suas raízes e aos seus objetivos iniciais que era apresentar a 
nossa cultura para o nosso povo, que muitas vezes, mesmo vivendo aqui, desconhece nossa rica histó-
ria e nosso virtuoso folclore.

Vivemos em um mundo em que as pessoas precisam se reconciliar com seus antepassados e com 
sua própria história e não há lugar mais adequando para cumprir essa função do que dentro de um CTG.

De minha infância em Santana do Livra-
mento resultaram inesquecíveis as longas 
matinês dominicais do Cine Rex, em Rivera. Quatro filmes eram 
exibidos em sequência e os mais ruidosamente saudados eram os de 
faroeste, de “bandido e mocinho”, rodados no Far West dos Estados 
Unidos, preferivelmente em meio às Montanhas Rochosas. As dispu-
tas se davam entre os homens da lei, os xerifes, que sempre venciam, 
e os fora da lei, os out law, que sempre perdiam. Saía-se do cinema 
com a gratificante sensação de que o Bem vencera e a Justiça fora fei-
ta. Talvez por isso me acompanhe a ideia de que Justiça e Bem devem 
fusionar-se de modo indissociável.

Modernamente, ideologias malsãs rompem esse lacre, em favor 
de suas próprias pautas. Cidadãos de quem não se esperaria algo as-
sim aplaudem corruptos, torcem pelo bandido e condenam o xerife. 
Muitos protegem ovos de tartaruga, ninhos de passarinho e exigem o 
aborto como direito da mulher. Outros, ainda, desdenham a inocência 
das crianças. Magistrados devolvem às ruas bandidos perigosos, pre-
sos em flagrante. A vida honesta se faz perigosa e dispendiosa, e o cri-
me, compensador. A ordem é destruída e a autoridade fenece em todas 
as esferas da vida social. Há muito sangue nas ruas e nas páginas dos 
jornais. É um filme sem sentido: mataram o xerife e foram ao cinema.

Estragaram a matinê! Isso não é coisa que se projete nem se pro-
teja. O sucesso dos fora da lei empurrou a candidatura de Bolsonaro 
e, agora, os defensores de bandidos querem a cabeça do juiz. Filme 
desgraçado!

Percebo três tipos de fora da lei. O primeiro corresponde ao nu-
meroso contingente dos bandidos da criminalidade rasteira. Estando 
ao alcance do braço da lei esquivam-se de seus efeitos graças a uma 
legislação leniente, às curvas e dobras processuais, às penas que não 
se cumprem, às franquias do semiaberto e a uma parceria ideológica 
entre setores do Estado e a criminalidade. No segundo grupo estão 
aqueles cuja conduta produz crescente indignação e repulsa social. 
Refiro-me aos criminosos beneficiados pelo aconchego da prerrogati-
va de foro junto ao Supremo Tribunal Federal. Esses têm a garantia da 
inconsequência de seus crimes; o braço da lei os alcança, mas não os 
toca. A frase de Fidel Castro, repetindo Hitler, lhes serve às avessas: o 
presente os absolve, só a história, na posteridade, os condenará.

Há por fim, o terceiro grupo dos fora da lei. A expressão lhes cor-
responde por outra razão. Eles são a última instância, a última voz, 
a última caneta do mundo onde a Justiça e o Bem deveriam firmar 
compromisso. No entanto, o que temos visto é abuso desse poder, 
condutas muito estranhas, intervenção de ministros em processos de 
seu próprio interesse, blindagem contra rotineira e impessoal averi-
guação. Todas as denúncias formalizadas contra membros da Corte 
perante o Senado Federal – dezenas! - foram sepultadas nos últimos 
quatro anos por decisão pessoal dos presidentes Renan Calheiros, Eu-
nício Oliveira e Davi Alcolumbre. Acho que não preciso explicar. A 
condição não é meritória.

Alega-se, em favor dessa omissão, que o processo de impeach-
ment contra um ministro do STF causaria grave problema institucio-
nal. Penso o oposto: problema é a situação atual. O devido trâmite de 
alguns desses processos causaria imenso bem ao Senado, ao STF e à 
nação neste novo momento de sua história. Veríamos a Justiça procu-
rando o Bem. E vice-versa.

OS FORA DA LEI

Na sociedade em que vivemos o prazer e a satisfação são constantemente cultuados e a frustração, 
aparece como a pior experiência. Todos os esforços estão voltados para evitá-la. Apesar de parecer um 
sentimento decorrente de situações de fracasso, a frustração é de extrema importância para a constitui-
ção psicológica dos indivíduos. Alguns autores descrevem a frustração como necessária ao desenvol-
vimento infantil.

Uma criança muito protegida ou que seus desejos são sempre satisfeitos pode ter dificuldades em 
compreender a realidade adulta, em que o desejo e a satisfação estão cada vez mais distantes e exigem 
mais trabalho e dedicação.

Muitos pais ao tentar não desapontar seus filhos priva-o de uma experiência importante: a frustra-
ção. Crianças devem se frustrar sim! Nem sempre os pais podem dizer sim e o mundo é um lugar em 
que o que mais ouvimos é não.

Os filhos precisam entender que a vida não é um “eterno mar de rosas” e que a decepção está pre-
sente em todos os momentos da nossa vida. Criança que não ouve não, ou que chora ou faz birra ao ser 
contrariada, vira um adulto chato, arrogante e mimado, achando que as pessoas estarão sempre a sua 
disposição.

Dizer não ao filho é imprescindível e isso não fará um mau pai ou mãe. Ouvir não é vital para a 
conquista de um espaço no mundo.

Os pais devem separar necessidade e desejo de seu filho. Negar um brinquedo ao filho antes do ani-
versário, por exemplo, não vai prejudicar seu desenvolvimento. Aprender a esperar é importante e isso 
sim é uma forma positiva na educação, pois alguns “nãos” vai trazer mais benefícios do que perdas.

Para muitos pais frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal e fazem malabarismos para dar 
tudo aos filhos e protege-los de todos os perrengues, sem esperar ou exigir nenhuma responsabilização 
nem reciprocidade.

Quando crescer e entrar em contato com o mundo extrafamiliar, seu filho vai encontrar um ambiente 
em que as vontades dele não serão sempre atendidas.

Por isso, é importante deixar seu filho se frustrar algumas vezes, e sempre com seu afeto e apoio. 
Assim ele será um adulto mais compreensivo.

Divanéia Ferri. Professora EMEI Sonho Meu, Vista Gaúcha – RS.
 Especialista em Psicopedagogia e Educação Infantil.

Frustração Infantil: uma experiência
 importante para o crescimento da criança

Divanéia Ferri
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Melhore
o humor

No facebook...

***Curioso é que neste ano o legislativo fez 
duas sessões solenes e nenhuma teve a hon-
ra de ter a presença do chefe do executivo.
***É curioso e inusitado, mas o repórter 
passou a transmitir o evento de um local 
errado.
***Depois, indo ao local certo, sem papas 
na língua, lascou um: “agora sim...”
*** Dizem por aí que, quem não arrisca não 
petisca. Pois é, os chineses têm interesse de 
investir no país, no estado e na região. Po-
demos em breve ter agradáveis surpresas...
***Dizem por aí que mesmo o município 
tendo pago 80 almoços para a cavalgada da 
chama de Portela o prefeito de Vista Gaú-
cha nem sequer foi lembrado na ocasião.
***Sendo bem mais direto, foi solicitado, 
mas não foi convidado. Péssima demostra-
ção de cordialidade gaúcha. Que isto não 
sirva de modelo a “toda a terra”...rsrs

Brasil de bombachas

Um dos muitos trabalhos apresentados pe-
los alunos da Escola Sepé Tiarajú na XXIII 
Feporli, Feira Portelense do Livro, faz re-
ferência a colonização do Mato Grosso por 
emigrantes da região. O trabalho levou o 
nome de Brasil de Bombachas. Os alunos 
detectaram os pontos de migração e pes-
quisaram letras musicais sobre a difusão da 
cultura gaúcha no País. O tema do trabalho 
leva o mesmo nome da trilogia de livros do 
escritor e jornalista Carlos Wagner, que en-
cerrou o ciclo da obra com o livro “De Pai 
para filho na migração Gaúcha”.

Portas abertas
Tenente Portela se praparou , e muito, para 
recepcionar os tradicionalistas das diversas 
regiões do MTG para a solenidade do as-
cendimento da 72.ª Chama Crioula. Ape-
sar das solenidades no centro da cidade, a 
maior concentração acontece no Parque 
Águas de Moconá, que serve de acampa-
mento e para os visitantes.

(Esta é uma história tida como 
real, registrada na Polícia de Sarasota, 
Flórida, EUA)

Uma senhora idosa, na Flórida, fez as suas 
compras e, ao retornar ao seu carro, en-
controu quatro homens saindo com o seu 
veículo. Largando as compras, ela sacou 
sua arma, gritando a plenos pulmões: “Eu 
tenho uma arma, e sei usá-la! Saiam já do 
meu carro!” Os quatro homens não espe-
raram por uma segunda ordem e saíram 
correndo como doidos.

A senhora, bastante agitada, começou a 
colocar as compras no banco de trás e, 
feito isto, sentou-se ao volante. Estava 
tão nervosa que não conseguia colocar a 
chave na ignição. Tentou várias vezes sem 
sucesso, até que ela entendeu por quê não 
conseguia. Era pelo mesmo motivo que 
havia uma bola de futebol, um taco de 
beisebol e uma embalagem com 12 latas 
de cerveja no assento da frente.

Minutos mais tarde, ela encontrou o seu 
carro estacionado uns 5 espaços adian-
te. Ela colocou suas compras no carro e 
dirigiu-se até a Delegacia de Polícia para 
registrar o seu engano. O sargento a quem 
ela relatou sua história não conseguia 
parar de rir. Ele apontou para a outra ponta 
do balcão, onde quatro homens pálidos 
estavam registrando um roubo de carro 
feito por uma anciã maluca, com menos 
de 1,55, cabelos brancos e encaracolados, 
usando óculos e portando um enorme 
revólver. A queixa foi retirada.

***Dizem por aí que enquanto muitos 
trabalham para o sucesso do acendimento 

Chama Crioula, outros só pensam no dia 
seguinte:
***Nas redes sociais os tradicionalistas es-
tão de um lado e os urbanistas de outro. Só 
após o evento se saberá quem tem razão.
***E de se esperar que a ornamentação 
comprada para o evento da 72ª chama seja 
mantida ou reapresentada na semana far-
roupilha.
***Dizem por aí que as escolhas dos home-
nageados sempre tem critério pessoal.

Aqui renasce a tradição em 2019
O acendimento da chama crioula é um dos mais importantes símbolos da tradição gaúcha. 

Ele nasceu na década de 1947 quando um grupo de jovens estudantes decidiram acender 
uma tocha para simbolizar a chama do amor à tradição e a cultura riograndense. O grupo 

de rapazes manifestou o desejo de fazer, 
a cavalo, o acompanhamento dos restos 
mortais do General Farroupilha, David 

Canabarro, que era transladado ao Panteão 
Rio-grandense no cemitério da Santa Casa 

de Misericórdia. O ato ocorreu em 5 de 
setembro, com oito cavalarianos. Dois 

dias depois, três daqueles jovens (Paixão 
Cortes, Cyro Ferreira e Fernando Vieira) 
também a cavalo retiraram uma centelha 

do Fogo Simbólico da Pátria, a meia-noite 
do dia 7, acendendo o candeeiro crioulo 

que foi guardado no Colégio Júlio de 
Castilhos, dando origem à Chama Crioula. 

Daquele ano em diante em toda a véspe-
ra de semana farroupilha se passou uma chama nos mais diversos lugares da querência 

gaúcha. Ano passado ela foi acesa em Iraí e neste ano o município de Tenente Portela tem 
o privilégio de ser o local escolhido pelo MTG. A chama será gerada na Praça Tenente 

Portela, junto ao monumento ao índio (cacique Fong), posteriormente distribuída para as 
regiões tradicionalistas que a levarão a todos os cantos do Estado. (cartum Gilmar Fraga / 

Arte ZH.)

***O Tutu, uma das figuras folclóricas e 
queridas da comunidade portelense tam-
bém se integrou ao evento do acendimento 
da chama crioulo. No entanto, gremista fa-
nático, nos solicitou um presente, um lenço 
de cor azul... Da-lhe Tutu:
***Imagine como será na campanha. Mes-
mo há um ano das eleições os discursos de 
algumas autoridades citam todo mundo, até 
os que nada tem a ver com o evento.
***Os mais lembrados nestes salameleques 
são é claro, os que possuem mais influencia 
eleitoral ...kkk
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Sicredi Celeiro RS/SC e Uceff realizam 
palestra sobre Capitalismo Consciente
Repensar valores e novas 

formas de alavancar a econo-
mia com consciência e respon-
sabilidade é uma necessidade 
das empresas que se preocu-
pam com as comunidades e as 
futuras gerações. Esse foi o in-
tuito da palestra “Capitalismo 
consciente: uma nova era eco-
nômica”, ministrada por Tho-
mas Eckschmidt, que aconte-
ceu junto ao Clube Imigrante, 
em Itapiranga/SC, na noite de 
sexta-feira, 09.  O evento foi 
promovido pela Sicredi Celeiro 
RS/SC em parceria com a Uce-
ff Itapiranga.

Estiveram presentes no 
evento cerca de 350 pessoas, 
entre eles acadêmicos da Uce-
ff, professores, empresários e 
comunidade local. Voltando o 
tema da palestra ao empreende-
dorismo, eles puderam conhe-
cer novas maneiras de pensar 
o propósito das empresas, com 
valores mais conscientes, hu-
manos e próximos.

Thomas é um ex-produtor 

rural, engenheiro pela Univer-
sidade de São Paulo, com MBA 
Executivo em Finanças pela 
Business School São Paulo. 
Executivo internacional com 
experiência em diversos setores 
e em 20 países, Empreendedor 
em série de negócios conscien-
tes com mais de 12 prêmios, 
inovador com 4 patentes depo-
sitadas, autor com 12 livros pu-
blicados palestrante internacio-
nal com participação no TEDx 
(mais de 200 mil visualizações). 
Hoje, Thomas Eckschmidt é 
Cofundador da comunidade 

Consious Business Journey 
(www.CBJourney.com) que de-
senvolve negócios como uma 
força para o bem com atuação 
nos Estados Unidos, Israel e 
Brasil e mais de 610 profissio-
nais formados. Também Co-
fundador e Ex-Diretor Geral do 
movimento Capitalismo Cons-
ciente no Brasil e da Argentina, 
palestrante oficial do Conscious 
Capitalism International, coau-
tor de Conscious Capitalism 
Field Guide (Harvard) e atua 
como conselheiro em diversas 
empresas.

Evento ocorreu em Itapiranga/SC e reuniu cerca de 350 pessoas

Começa prazo para 
entrega da declaração de 

propriedade rural
A partir das 8h de segunda-

-feira, 12, os proprietários ru-
rais de todo o país começam a 
enviar a Declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial 
Rural (DITR) de 2019. O prazo 
de entrega vai até às 23h59 de 
30 de setembro.

A Receita Federal espera 
receber 5,7 milhões de declara-
ções este ano, cerca de 38 mil a 
mais que as 5.661.803 enviadas 
em 2018. A declaração só pode 
ser preenchida por meio do pro-
grama gerador da declaração, 
que pode ser baixado na pági-
na do órgão na internet a par-
tir desta segunda-feira. Devem 
apresentar a declaração pessoas 
físicas e jurídicas proprietárias, 
titulares do domínio útil ou que 
detenham qualquer título do 
imóvel rural. Apenas os con-
tribuintes imunes ou isentos 
estão dispensados de entregar 
o documento. O produtor que 
perdeu ou transferiu a posse 

ou o direito de propriedade da 
terra desde 1º de janeiro tam-
bém está obrigado a apresentar 
a declaração. A DITR deve ser 
preenchida no computador, por 
meio do programa gerador. O 
documento pode ser transmiti-
do pela internet ou entregue em 
mídia removível (como CD ou 
pendrive) em qualquer unida-
de da Receita Federal. Quem 
perder o prazo pagará multa de 
1% ao mês sobre o imposto de-
vido, com valor mínimo de R$ 
50. O contribuinte que identifi-
car erros nas informações pode 
enviar uma declaração retifica-
dora, antes de o Fisco iniciar 
o lançamento de ofício, sem 
interromper o pagamento do 
imposto apurado na declaração 
original. O Imposto sobre Pro-
priedade Territorial Rural pode 
ser pago em até quatro parcelas 
mensais, mas nenhuma quota 
pode ser inferior a R$ 50. O im-
posto inferior a R$ 100 de
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

CIDADES

Não consigo lembrar com exatidão o primeiro livro que li na 
vida. Acho que foi alguma revista em quadrinho de algum herói 
da Marvel. Elas foram companheiras constante da minha infância, 
graças a um vizinho que também era fã e me emprestava as que 
ele já tinha lido.

A minha lembrança mais remota com os livros é de um livro 
sem capa que meu avô tinha em sua casa e me emprestou. Era 
um livro de poesia, não sei de que ano, nem de que autor. Páginas 
amareladas, com uma impressão desalinhada davam claros sinais 
de aquela era uma obra antiga. Meu avô dizia que era do tempo 
que ele estudou, não sei se era mesmo, mas tinha uma poesia que 
me encantava.

Era algo singelo, que encerrava com um verso simples:
Quando estou no meu terreno,
Acabo pintando o sete,
Afinal ainda sou pequeno,
E comigo ninguém se mete.
Talvez não sejam exatamente essas as palavras, mas é assim 

que me lembro. A poesia nunca me disse nada, tanto que lembro 
apenas de fragmentos dela, mas a rima me encantou.

A palavra certa para combinar com a palavra anterior. Aquilo 
sim me fascinou e assim começou minha, ainda até hoje, paixão 
por poesias. Depois daquele livrinho vieram meus poetas preferi-
dos, Castro Alves, Fernando Pessoa, Mário Quintana, até chegar 
no velho Charles Bukóvski.

Da leitura para tentar escrever os primeiros versos foi um pulo. 
Motivado por Pessoa, escrevia muitos sonetos. Acho esse o gênero 
mais poético de todas as poesias:

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração
                               (Fernando Pessoa)
Como leitor sou uma pessoa sem preconceitos. Não tenho pro-

blema de sair de um Machado de Assis para um Nicolas Sparks 
ou de um Leon Tostói para um Paulo Coelho. Sou um verdadeiro 
apaixonado por romances e talvez por isso tenho em minha casa 
uma pequena biblioteca com mais de 200 livros do gênero.

O romance que mais me marcou foi o Guerra e Paz do Tós-
toi. Gosto da literatura Russa. Da norte-americana também. Acho 
Mario Puzzo um gênio por ter escrito O Poderoso Chefão. É um 
dos meus enredos preferidos junto com Cem Anos de Solidão de 
Gabriel García Márquez.

A obra que mais vezes li foi o Tempo e o Vento. Toda a trilo-
gia. Li todos os romances que encontrei e que foram publicados 
por Érico Veríssimo. Todos os de José de Alencar e praticamente 
todos os de Machado de Assis. Já devo ter lido mais de 500 ro-
mances, acho que bem mais. Já cheguei a ler dois livros em um 
mesmo dia, um atrás do outro. Leio rápido e devoro muitos livros. 
Quando falo sobre esses números as pessoas não acreditam, não 
tem problema.

Na próxima segunda-feira lanço meu quarto livro: “Crônicas 
Provincianas”, que estará a venda exclusivamente pela internet em 
meu site www.jonasmartins.com. Mesmo com quatro livros lança-
dos, ou quase, ainda estou longe de ser um escritor. Sigo sendo o 
mesmo menino que leu aquela poesia no livro amarelado de meu 
avô, sigo sendo apenas um leitor apaixonado por livros.

Viajar em sair do lugar

Osmar Terra destina R$ 500 mil 
para o Hospital Santo Antônio

Foi entregue na última 
sexta-feira por integrantes do 
MDB de Tenente Portela, entre 
eles a presidente da Câmara de 
Vereadores Rosangela Fornari 
o ofício de que o Hospital San-
to Antônio recebeu R$ 500 mil 
reais oriundos de uma emenda 
do Ministro da Cidadania Os-

mar Terra.
A presidente do legislativo 

disse que o recurso será usado 
pela casa de saúde para as suas 
despesas de custeio de serviço 
público e trabalho. Ela também 
garantiu que o partido segue ar-
ticulando junto as suas lideran-
ças para atrair recursos para o 

município.
A presidente do HSA, dis-

se que o valor está liberado e 
depositado na conta do Fundo 
Estadual da Saúde e deverá ser 
liberado para as contas da en-
tidade em breve e que será ex-
tremamente benéfico à casa de 
saúde.

Dinheiro deverá estar nas contas do hospital em breve e será usado no custeio da casa de saúde

Jalm
o Fornari

Vereador pede a instalação de 
lixeiras em Coronel Bicaco

Durante sua manifestação 
no grande expediente da sessão 
ordinária desta segunda-feira 
(12), o vereador Lucas Santos 
da Cruz (PDT) novamente soli-
citou que o Executivo de Coro-
nel Bicaco providencie a insta-
lação de lixeiras em pontos do 
centro da cidade e dos bairros.

– Muitos moradores estão 
nos pedindo isso – revelou o 
pedetista. Além disso, segun-
do ele, não é difícil encontrar 
sacolas plásticas com resídu-
os domésticos depositadas nas 
vias públicas. – Animais de rua 
acabam rasgando as sacolas e 
espalhando ainda mais o lixo 
– lamentou Lucas Santos da 
Cruz.

Em seu espaço no grande 

expediente, o vereador Marcelo 
Jurandi (PP) endossou o pedido 
de instalação das lixeiras.

– Sem local apropriado, os 

moradores estão colocando as 
sacolas com lixo no canteiro 
central da Avenida Presidente 
Vargas – disse o edil.

Não é difícil encontrar sacolas com resíduos na Avenida Presidente Vargas 
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Hormônios e Exercício

Saiba mais em nossa 
página no Facebook

Aqueles que realizam exercício físico regularmente sa-
bem que após um longo tempo, experimentam uma sensa-
ção de felicidade que leva a repetir a ação e voltar para o 
movimento. Hoje sabemos que os hormônios são respon-
sáveis pela sensação de bem-estar sentida após o exercí-
cio.

Além de permitir a sensação de alegria, conforto e tran-
quilidade, longe do stress, ansiedade e até mesmo da dor, 
o exercício ajuda-nos a ser e se sentir mais saudáveis to-
dos os dias, e os hormônios responsáveis por isso são:

A serotonina é uma substância que afeta significativa-
mente o nosso humor, é liberado após a atividade física ou 
exercício, especialmente. O aumento da serotonina sobre 
o movimento é responsável por uma sensação de calma 
que nos impede de deprimir, e também nos permite dormir 
melhor e regular a ingestão de alimentos, evitando exces-
sos.

A dopamina é um hormônio ligado ao vício, e apesar 
de que não é bom ser viciado em alguma coisa, esse é 
o hormônio que nos permite experimentar uma sensação 
agradável após o exercício, o que cria uma ligação entre a 
sensação de prazer e exercício fazendo continuar a rotina 
dia a dia. Além disso, ter níveis mais elevados de dopamina 
após o exercício, reduz outro prazer menos saudáveis, a 
ingestão de doces, tabaco ou outras drogas.

As endorfinas são o mais popular de todos, é o hormônio 
que após o exercício, nos permite sentir felicidade, alegria 
e até mesmo euforia, funcionando bem como um analgési-
co natural, que reduz a sensação de dor, bem como ansie-
dade e estresse. Enquanto a sua liberação é imediata após 
o exercício, reduzindo sua secreção e seus efeitos logo em 
seguida, permitindo assim, uma memória da sensação de 
felicidade, fazendo nosso corpo e nossa mente voltar para 
o movimento.

Como podemos ver, graças aos hormônios responsá-
veis pelo bem-estar gerado durante e após o exercício 
como felicidade regulares, relaxamento, prazer e menos 
estresse, ansiedade e humor, nada melhor que manter o 
corpo e atividade.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 33/2019. Objeto Aquisição de mate-
riais para desenvolvimento das oficinas/grupos/atividades com 
recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. Julgamento: 
22/08/2019 às 08:30hs. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove 
de Maio, 1015. Informações: Fone (55) 3552-1022, site www.vis-
tagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. 
Gaúcha, 09/08/2019.

Celso José dal Cero
Prefeito Municipal

Na semana que passou, en-
tre os dias 5 e 8 de agosto, o 
presidente da Amuceleiro e 
prefeito de Inhacorá, Everaldo 
Rolim, acompanhado de ou-
tros prefeitos da região, esteve 
participando de agendas e au-
diências em Brasília, buscando 
apoio a projetos e liberação de 
recursos para o desenvolvimen-
to regional.

Estiveram reunidos com o 
ministro Osmar Terra discutin-
do sobre recursos na área de as-
sistência social, sobre projetos 
de infraestrutura turística e con-
vidando o ministro para visitar 

a região.
Também estiveram reuni-

dos com o Ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, 
apresentando e pedindo apoio 
ao Projeto da Biorefinaria de 
Etanol no Município de Campo 
Novo.

Durante a jornada puderam 
conversar com o senador Luiz 
Carlos Heinze, sobre o projeto 
da Ponte Interestadual que liga 
o município de Barra do Guari-
ta a Itapiranga/SC e a reativa-
ção da aduana em Porto Sober-
bo, bem como conseguiram se 
reunir com o deputado federal 

Giovani Cherini, coordenador 
da bancada federal gaúcha, 
para pedir apoio dos deputados 
no pleito da pavimentação da 
ERS 305, do acesso asfáltico 
aos municípios de Sede Nova 
e São Valério do Sul, que ainda 
não possuem, e da recuperação 
e manutenção das rodovias que 
cruzam a região Celeiro.

Por fim, estiveram reunidos 
com o presidente da Funasa, 
Ronaldo Nogueira para delibe-
rar sobre projetos de saúde e 
saneamento que precisam ser 
liberados para municípios da 
região.

Prefeitos da região Celeiro cumpriram 
agenda de audiências em Brasília

Pautas variadas de interesse dos municípios da região foram tratadas na capital federal

A
m

uceleiro

Nesta tarde (14/08) o Co-
mandante do 7°BPM Major 
Diego Gonzalez Munari, esteve 
reunido com o Comandante do 
19º RCMec, Tenente Coronel 
Márcio Saldanha Walker e com 
o Sub Comandante Tenente Co-
ronel Arend e demais oficiais, 

com a finalidade de efetuar a 
Inspeção Anual, uma vez que 
as Polícias Militares são forças 
auxiliares e vinculadas consti-
tucionalmente ao Exército Bra-
sileiro.

Na ocasião, foram apre-
sentados os dados da Brigada 

Militar sobre a estrutura orga-
nizacional e operacionalidade, 
áreas de atuação, questões vol-
tadas ao treinamento, qualifica-
ção do efetivo, material bélico, 
viaturas, ensino e instruções da 
área de ação do 7° BPM, entre 
outros assuntos.

7° BPM recebe visita do 
Comandante do Exército Brasileiro

A inspeção do Exército na Birgada Militar ocorre uma vez por ano

D
ivulgação
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A pauta que haviam me dado era praticamente a reprodução de uma denúncia 
feita por telefone, aliás, uma prática muito comum naquelas redações. Era sobre 
um crime contra a economia popular. Em resumo dizia que moradores do Quarto 
Distrito exigiam providencias sobre um homem que mantinha em pleno funcio-
namento uma padaria clandestina nos fundos da sua casa. 
Nunca entendi porque estes assuntos pautam a imprensa e 
não as autoridades responsáveis.

Os denunciantes, logicamente vizinhos, relatavam as pés-
simas condições de higiene no local onde se fabricava o pão. 
Era, segundo eles, tudo clandestino, sem alvará, sem qual-
quer tipo de fiscalização publica do produto. Neste tranco, 
diariamente saiam três sacadas de “cacetinhos” e dezenas de 
pães de hambúrgueres, tudo embarcados em uma caminho-
nete “TL” antiga, que invariavelmente se dirigia ao centro, 
atravessado quase toda a avenida Farrapos. Metade da carga 
era espremida dos bancos de trás e a outra na frente, sob o 
capo, junto ao tanque de combustível.

Fui, e acredito que pela minha audácia de antanho, o repórter destacado para 
verificar a veracidade dos fatos e denunciar o embusteiro em uma reportagem. A 
pauta deveria ser feita no programa do Daudt, aliás, frequentemente eu era o repór-
ter escalado para apresentar denúncias no espaço do José Antônio. Éramos amigos 
e ele valorizava muito a minha maneira direta e sem rodeios de levar ao público os 
absurdos que muitas vezes os cidadãos eram submetidos.

Semanas antes, lembro agora, havia participado do programa dele realizando 
uma pauta onde eu literalmente invadi, com fones microfone, um abrigo clandes-
tino de idosos, também na zona norte. Na oportunidade enquanto percorria os cor-
redores lotados de penicos cheios, papel sujo, dejetos e roupas pelo chão, eu ia 
descrevendo ao Daudt ao vivo para os ouvintes da Gaúcha, os absurdos daquela si-
tuação desumana. De arrasto, às vezes meu cabo de áudio, ligado à unidade móvel, 
derrubava penicos e se enroscava em chinelos e outros objetos espalhados naquele 
dormitório assombrado.

O cheiro daquele antro era insuportável. Soube depois, que o local era pago por 

ESPECIAL

Crônicas de um repórter
Por Jalmo Fornari

O padeiro clandestino!
pessoas que preferiam ver os seus envelhecerem longes dos olhos da família. O 
odor de dejetos humanos, a acidez da urina no ar e o olhar de abandono daqueles 
idosos desamparados, cobertos apenas por lençóis puídos, me obrigaram a inter-
romper o relato e dizer de microfone aberto:

“-Daut e ouvintes!!!! isto é revoltantes, é repugnante a situação destas 
pessoas neste asilo picareta! Eu vou sair do ar porque não estou suportando 
o cheiro... vou vomitar!!!”

E vomitei... Sim, vomitei o café da manhã me apoiando em uma das 
muitas camas. Só então comecei a ouvir atrás de mim a voz raivosa dos do-
nos do local, me ameaçando de processo e me acusando de invasão. Expul-
sando-me do local. Na rua, no carro, com os fios recolhidos pelo motorista 
Lima, retornei ao ar mais sereno, mas não menos revoltado. Na tarde do 
mesmo dia o local foi fechado pela vigilância sanitária...

Com o padeiro clandestino aconteceu diferente. Quando parei para ten-
tar entrevista-lo, ele subiu no TL e foi fazer o seu roteiro atravessando a Far-
rapos em direção ao centro. No entanto não imaginava que eu o Lima íamos 
segui-lo. Pouco além da São Pedro, paramos lado à lado numa sinaleira. 

Ele desceu da sua camionete, decidido a me encarrar, (assustar, bater) e eu com o 
microfone em punho pedia para a Central me chamar no ar uma vez que já estavam 
informados da minha “operação”. Assim que o Daudt narrou suscintamente o que 
estava ocorrendo, passei a descrever os fatos. O cara enquanto isso, com dedo em 
riste, me ameaçava. Minha sorte foi a chegada de uma viatura da Brigada Militar, 
naquela época, uns ‘opalões’ quatro portas pintados de verde e branco. 

Numa rápida fiscalização, após tomarem pé do tumulto em plena avenida, os 
policiais constataram mais pão do que eu imaginava no capô sujo de combustível. 
Alguns “cacetinhos” soltos na cavidade em que deveria estar o estepe. Tudo pre-
parado para servir de lanche nas muitas “mini-vans” que eram a grande moda na 
fabricação de lanche naqueles tempos.

Sem nota, sem procedência e transportando alimentos em péssimas condições a 
Brigada levou o padeiro para a delegacia. O setorista de polícia assumiu a pauta e 
fui escalado para outro desafio... que, se bem lembro, um pouco mais perigoso. Foi 
um tiroteio numa tentativa de assalto na Marcílio Dias.

Tenente Portela comemora 64 anos
No próximo domingo, 18 de agosto o 

município de Tenente Portela completa 
64 anos de emancipação política admi-
nistrativa, no entanto, sua história e bem 
mais antiga do que isso.

O primeiro registro da chegada de 
homens para conhecerem e demarcarem 
a área onde está hoje o município de 
Tenente Portela, conforme um registro 
efetuado pelo historiador Mozart Perei-
ra Soares, em sua obra Santo Antônio 
da Palmeira, remonta à 1754 quando a 
Câmara de Vereadores de Cruz Alta, a 
quem pertencia à área geográfica, deci-
diu contratar o trabalho de um tenente 
do exército nacional para comandar uma 
expedição às matas nos “costilhares” do 
Rio Uruguai para dimensionar o poten-
cial de erva-mate nativa. A erva era na 
época um produto com razoável mer-
cado comercial. Foram registradas áre-
as enormes de ervais nativos na região 
próxima onde se situada a atual sede do 
município.

No final do século XIX, com o ad-
vento da Revolução Federalista de 1893, 
dezenas de famílias, acuadas pelos vito-
riosos adentraram as matas da região, se 
estabelecendo com pequenas lavouras 
de subsistência dedicando-se a colheita 
da erva mate nativa. Entre essas famí-
lias estão algumas de origem portuguesa 
como a família Lima, família Fortes, e 

a família Castro, essa última descenden-
te de imigrantes vindos do sul de Mi-
nas Gerais, numa região conhecida por 
Caxambú, que mais tarde viria também 
a ser município. Em função da origem 
acabaram recebendo a alcunha de “ca-
xambus”, sina que muitos descendentes 
carregam até hoje.

Nos meados dos anos 20, a localidade 
sofre o impacto da passagem da Coluna 
Prestes. Como a maioria dos residentes 
eram simpatizantes dos maragatos, aca-
baram sofrendo perseguições por parte 
de a Brigada Militar e das autoridades 
municipais, fiéis ao governo Borges de 
Medeiros. É bom lembrar que os mara-

gatos haviam sido derrotados na Revo-
lução de 24, sofrendo as consequências 
do tratado de Pedras Altas. As persegui-
ções aumentaram após a passagem da 
Coluna Prestes, que era também adver-
sário do governo instituído. As tropas 
oficiais eram compostas de militares de 
a Brigada Militar agregada por popula-
res que compunham os temidos corpos 
provisórios.

Esse episódio daria ao município o 
seu patrono. Tenente Mario Portela Fa-
gundes era um dos comandantes da Co-
luna Prestes e acabou morrendo junto 
com seus homens quando foi pego de 
surpresa nas margens do Rio Pardo, hoje 

Pinheirinho do Vale. O jovem idealista 
protegia a retaguarda da coluna que ti-
nha Prestes no comando da Vanguarda.

Em 1942, por determinação do então 
interventor estadual, Coronel Osval-
do Cordeiro de Farias, a vila mudou de 
nome, era Miraguay e passou a se cha-
mar Tenente Portela. Cordeiro de Farias 
fez parte da Coluna e era amigo de Má-
rio Portela.

Depois de pelo menos uma tentativa 
frustrada de tentar emancipar o distrito, 
em maio de 1955, os moradores ficaram 
sabendo através das ondas do rádio, um 
eficaz meio de comunicação na época, 
que a Assembleia Legislativa do Esta-
do havia aprovado a realização de uma 
consulta plebiscitária. Os moradores do 
distrito, liderados pelo pároco local, Al-
bino Busato, criaram uma comissão que 
mobilizou a microrregião em busca de 
um resultado favorável. Em 03 de julho 
de 1955 foi feita a consulta. No pleito 
plebiscitário, 1.810 cidadãos compare-
ceram às urnas, a grande maioria, 1782 
votaram a favor do novo município, sete 
votaram contra, uma pessoa votou em 
branco e 20 tiveram o voto anulado.

O município de Tenente Portela foi 
criado pela Lei nº 2.673 assinada em 18 
de agosto de 1955 pelo então governa-
dor gaúcho Ildo Meneghetti. A Lei foi 
publicada no Diário Oficial do Estado 
no dia 22 de agosto de 1955.

Tenente Portela foi emancipado em 18 de agosto de 1955

Jalm
o Fornari
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

GERAL

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, apre-
sentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.

O cidadão TIAGO ALEX PINTO  nascido em PALMITINHO/RS aos 
26 DE NOVEMBRO DE 1991.  Filho de Walter Pinto e de Ivani Caratti 
Pinto. E dona MICHELI DA SILVA nascida em VISTA GAÚCHA/SC 
aos 20 DE ABRIL DE 1993. Filha de Vilson Pereira da Silva e de Marli 
Teresinha Nigareta da Silva. Se alguém de impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

O casamento será realizado no dia 119/09/2019.
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  12 de agos-

to de 2019.                          Claudineia Holland
 Escrevente Autorizado

SÍNTESE DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 12/08/2019.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Te-
nente Portela, às dezenove horas, em Sessão Solene, realizada no dia 12 de agosto de 2019, com as 
seguintes presenças: Vereadora Presidente: ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; 
e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODI-
LO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, DERLI DA SILVA/PSDB, JOÃO ANTONIO 
GHELLER/MDB, NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT E CRISTIANE FEYTH/PROGRES-
SISTA. Na abertura dos trabalhos o Presidente da casa saudou a todos os presentes nesta Sessão 
Solene em homenagem aos 64 anos do Município de Tenente Portela.

Em seguida, passou-se à composição da Mesa dos trabalhos, convidando o Exmo. Senhor Vice 
Prefeito Municipal Valdir Machado Soares e a Primeira Dama, Sra. Geni Kasper Carboni.  Em 
prosseguimento, fizeram o uso da palavra a Vereadora Cristiane Feyth e o Vereador João Antônio 
Gheller, além do Vice Prefeito Municipal Valdir Machado Soares.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 13 de agosto de 2019.
Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações 

do Legislativo Municipal de Tenente Portela.

Câmara de Vereadores realizou sessão 
solene dos 64 anos de Tenente Portela

O Poder Legislativo de Te-
nente Portela realizou na noite 
da última segunda-feira, 12, 
nas dependências da Câmara 
Municipal sessão solene em ho-
menagem ao município de Te-
nente Portela que completa 64 
anos de emancipação politico 
administrativo nesse próximo 
domingo, dia 18 de agosto.

Em viagem a Porto Alegre 
o prefeito de Tenente Portela, 
Clairton Carboni, foi represen-
tado no ato oficial pelo vice 
Valdir Soares e pela primeira-
-dama Geni Casper Carboni.

A presidente do legislativo, 
Rosângela Fornari, disse que 
esse é o momento em que os 

vereadores prestam a sua ho-
menagem para o município.

A vereadora ainda comentou 
que a rica história de Tenente 
Portela é construída pelo traba-
lho sério e dedicado das pesso-
as que aqui vivem e nada mais 
adequado do que a câmara, que 
é a casa do povo, para fazer um 
ato para homenagear a história 
do município.

Crisriane Feith, PP, repre-
sentando a bancada de situação 
disse que se sentia orgulhosa, 
sendo filha de Tenente Portela, 
em poder usar a tribuna para 
exaltar a história do município. 
João Antônio Gheller, MDB, 
usando a palavra em nome da 
oposição, disse que exaltava, 
no ato, o maior patrimônio de 

Tenente Portela que é o seu 
povo aguerrido, bravo e traba-
lhador.

Já o vice-prefeito Valdir So-
ares, PC do B, justificou a au-
sência do prefeito e disse que o 
momento era de exaltar os an-
tepassados, colonizadores, que 
escolheram esse lugar e aqui 
construíram uma cidade pujan-
te e desenvolvida. Ele também 
aproveitou a palavra para con-
vidar os vereadores e os presen-
tes para prestigiarem os demais 
eventos da programação de ani-
versário do município, citando 
especialmente o evento de Ge-
ração e de Distribuição da Cha-
ma Crioula do Rio Grande do 
Sul, agendada para está sexta-
-feira 16, e sábado 17.

Evento foi realizando na Câmara de Vereadores de Tenente Portela na última segunda-feira
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Edição Local

Redentora e Barra do 
Guarita se destacam em 

Índice de Governança 
Municipal

Um estudo divulgado recentemente pelo Conselho Federal de 
Administração (CFA) classificou Redentora como o 5º melhor mu-
nicípio do Rio Grande do Sul em Gestão Municipal, considerando 
os municípios de até 20 mil habitantes e com PIB per capita até 
R$ 15.028,00. No mesmo grupo o municipio de Barra do Guarita 
também se destacou aparecendo na 8ª posição do levantamento.

O ranking classificou-os em grupos conforme o tamanho de sua 
população e renda per capita. Redentora e Barra do Guarita  fica-
ram no grupo 1, (municípios com até 20 mil habitantes e renda per 
capita até R$ 15.028,00).

O Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) avaliou o 
desempenho das prefeituras brasileiras em quesitos como finanças, 
gestão e desempenho. O estudo analisou os dados divulgados en-
tre os anos de 2017 e 2018 em bases públicas como STN, IBGE, 
PNUD e DATASUS. Por meio de tratamento estatístico, foi possí-
vel atribuir o índice para cada um dos municípios.

No geral, Redentora apareceu na quinta posição no estado, com 
pontuação 7,50. Por item, o município  é 12º em Finanças (recur-
sos), com nota 6,65, 4º em Gestão (aplicação dos recursos), nota 
8,42 e o 1º em Desempenho (resultado da gestão) com nota atribu-
ída de 7,43.

Tenente Portela  está no grupo 2  de até 20 mil habitantes | PIB 
Per Capita acima de R$15.028 teve nota 7,53. Vista Gaúcha tam-
bém no grupo dois ficou com nota 7,11 e Derrubadas 6,54 e Mira-
guaí teve nota 6 e Coronel Bicaco 6,13.

Apesar do bom desempenho no Indíce de Gestão Municipal, o 
rankig também coloca Redentora e Barra do Guarita  no grupo dos 
piores PIB per capitas da região uma vez que entre os municípios 
pesquisados são os únicos que não figuram no grupo 2, ou seja, 
ambos tem PIB per capita abaixo de R$ 15.028. 

O PIB per capita de um município mede o valor total dos bens e 
serviços finais (exclui as transações intermediárias) produzido por 
habitante. É a contribuição média de cada residente no município 
ao valor agregado nos diferentes setores da economia local. 



ROTA DO YUCUMÃ, 16 de Agosto de 2019 11GERAL

Extravio de Bloco
GEDIR NUNES DA ROSA residente no município de MIRAGUAÍ-RS, comunica que perdeu, 

extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 067499961 a  P 067499971) 
com inscrição estadual sob o nº 2051031007, série P 067 499961 .

CONTRATO Nº 119
DATA: 31/07/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS 

EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 16.783,85

CONTRATO Nº 120
DATA: 31/07/2019
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER 

LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 24.914,69

CONTRATO Nº 121
DATA: 31/07/2019
CONTRATADO: MARISE INÊS TOLOT-

TI BERTÉ ME
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 443,25

CONTRATO Nº 122
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: ELSA ANA DANETTE
CPF: 936.767.270-53
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios da agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural para uso na merenda escolar no 
segundo semestre letivo

VALOR R$: 900,00

CONTRATO Nº 123
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: ELTON LOCATELLI
CPF: 627.143.330-87
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios da agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural para uso na merenda escolar no 
segundo semestre letivo

VALOR R$: 90,00

CONTRATO Nº 124
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: EVANDRO LUIS LARA
CPF: 026.230.390-62
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios da agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural para uso na merenda escolar no 
segundo semestre letivo

VALOR R$: 2.888,00

CONTRATO Nº 125
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: FABIANO RAFFAELLI
CPF: 011.297.650-97
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios da agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural para uso na merenda escolar no 

segundo semestre letivo
VALOR R$: 580,00

CONTRATO Nº 126
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: LEILA TERESINHA 

SESTARI GUERRA ME
CNPJ: 14.034.692/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 2.790,00

CONTRATO Nº 127
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: MILTON AGOSTINHO 

FERRI
CPF: 358.919.980-68
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 700,00

CONTRATO Nº 128
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: NILSON JOSÉ ANTU-

NES
CPF: 589.599.550-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 335,00

CONTRATO Nº 129
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: PAULO ANTONIO DA-

NETTE
CPF: 332.670.300-72
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 750,00

CONTRATO Nº 130
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: RONEI EDSON GIOR-

DANI
CPF: 775.530.200-87
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 489,80

CONTRATO Nº 131
DATA: 05/08/2019
CONTRATADO: VALDECI BRISOLA
CPF: 610.898.180-68
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural para uso na merenda escolar no segundo 
semestre letivo

VALOR R$: 725,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019

Lideranças de Tenente 
Portela participam de 

assinatura de Termo de 
Cooperação Brasil/China

O ocorreu na última segunda-feira  a tarde (12/08), na Assem-
bleia Legislativa do RS,  um Seminário e assinatura de um termo de  
cooperação comercial  entre os países BRASIL/CHINA.

Lideranças de Tenente Portela estiveram participando do ato, 
entre eles o Clairton Carboni ,   representantes da Cresol, Olímpio 
Wolfardt e Gelson Ferrari e a presidente do Hospital Santo Antônio 
Mirna Braucks.

O HSA assinou uma parceria que ainda será afinada, mas que 
poderá render bons frutos para a instituição e a possibilidade de 
implantação de projetos no campo educacional e de pesquisa no 
município de Tenente Portela. 

A  assinatura deste termo,  promove reais possibilidades do es-
treitamento das relações com futuros investimentos no município 
de Tenente Portela, pois os chineses, têm sido os maiores investi-
dores no Rio Grande do Sul em diversos segmentos,  principalmen-
te os pequenos agricultores,  na produção de verduras, hortaliças, 
carnes e lacticínios.

Estiveram presentes no ato da assinatura, o Presidente da Câ-
mara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China 
(CCDIBC), Paulo Hu,  Paulo Marcelo Tigre e o  Deputado Jeferson 
Fernandes.

Assinatura ocorreu na Assembléia Legislátiva em Porto Alegre
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A redução da carga horária de aulas práticas exigidas e o uso 
facultativo de simulador de direção valerão para todos os serviços 
que estiverem abertos em 16 de setembro de 2019, quando entra 
em vigor o novo regramento do Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN). A deliberação 
foi anunciada em reunião 
de represen- tantes dos 
Departamentos Estaduais de 
Trânsito (DE- TRANs) em 
São Paulo, no último dia 07. 
Até então, o entendimento 
era que as no- vas regras só 
valeriam para serviços aber-
tos a partir desta data.

– Isso significa que os candidatos não precisam esperar até se-
tembro para abrir o serviço de primeira habilitação ou adição de 
categoria B. Podem começar o processo antes e, quando chegar 
no dia 16, o sistema vai recalcular o número de horas faltantes já 
segundo o novo regramento – explica o chefe da Divisão de Habi-
litação do DETRAN do Rio Grande do Sul, Jonas Bays.

Com as novas regras, o custo mínimo da primeira Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) será reduzido em até R$ 315,85.

Novas regras reduzirão o 
custo mínimo da primeira 

Carteira de Habilitação

Redução deverá 

ser de R$ 315,85 

e entra em vigos 

em setembro
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Apresentado plano 
operativo do HPR

A Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura de Pal-
meira das Missões e represen-
tantes da 15ª Coordenadoria de 
Saúde reuniram-se no gabine-
te do prefeito Eduardo Freire, 
para apresentar o Plano Opera-
tivo do Hospital Público Regio-
nal, com as especialidades que 
serão oferecidas pelo HPR. As 
informações são do jornal Fo-
lha do Noroeste de Frederiso 
Westphalen.

O Plano, elaborado pela 
15ª Coordenadoria Regional 
de Saúde em parceria com a 
UFSM/PM, tem por objetivo 
definir o funcionamento do 
hospital no âmbito do modelo 
assistencial estabelecido para o 
SUS/RS, definir suas áreas de 
atuação e metas quantitativas e 
qualitativas a serem atingidas.

Além disso, determina a as-
sistência à saúde a ser prestada 
pelo HPR, que deverá se desen-

volver de modo a garantir a re-
alização dos procedimentos de 
média e/ou alta complexidade 
que se farão necessários para o 
atendimento integral das neces-
sidades dos usuários residentes 
dos 72 municípios da área de 
abrangência, o equivalente a 
uma população de 500 mil ha-
bitantes.

O próximo passo será a 
apresentação do Plano Operati-
vo do HPR à secretária de Saú-
de do Estado, Arita Bergmann, 
em reunião com data a agendar.

Pelo documento, o hospital 
vai oferecer Ambulatório de 
Especialidades, Ambulatório 
Crônico, Maternidade, Urgên-
cia e Emergência, Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal, 
Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto, Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica, Unidade 
de Internação – Reabilitação, 
Unidade de Internação – Ci-
rúrgica, Hospital – Dia, Cen-
tro Cirúrgico, Serviço Auxiliar 
de Diagnóstico e Terapêutica e 
Oncologia.

Rede Municipal e Estadual 
de Miraguaí se reunem para 

discutir a BNCC

Na última terça-feira, dia 13 de agosto, nas dependências do 
auditório do Instituto Estadual Fagundes Varela, reuniram-se os 
professores da Rede Municipal e Estadual da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental de Miraguaí para estudar a Base Nacional 
Curricular Comum – BNCC e dar início à construção da Base Cur-
ricular no Território Municipal.

O encontro foi coordenado pela Professora Maria Tereza Sch-
neider Hoelscher da UCEFF de Itapiranga/SC. No turno da manhã 
foi explanado sobre a BNCC, as habilidades, competências e me-
todologias que estão descritas na mesma. Momento também, em 
que foi feito um estudo detalhado da BNCC da Educação Infantil.

Já no turno da tarde foram organizados grupos, a partir das dis-
cussões destes será organizada a Base Curricular no Território de 
Miraguaí.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Tropeiros: Como Surgiram? 
Quem eram e qual seu papel 
no RGS

     Continuando a saga dos tropeiros, no ano seguinte, em uma 
segunda viagem agora com 3 mil animais e 130 tropeiros, Cristóvão 
de Abreu alargou e melhorou o caminho, construindo vários ponti-
lhões. Levou um ano e dois meses para atingir Sorocaba e iniciou um 
novo ciclo da economia gaúcha. Mais tarde, Cristóvão Pereira abriu 
um novo caminho, que ligava diretamente os campos de Viamão aos 
Campos de Lajes. Ao longo desse caminho foram surgindo povoa-
dos: Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Capela de 
Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria.

   As aventuras do primeiro tropeiro não pararam por ai. Mais tar-
de, em 1735, foi convocado pelo governo português para defender as 
fronteiras portuguesas por terra, enquanto o Brigadeiro José da Silva 
Paes prestava apoio marítimo. O governo português tinha conheci-
mento de que os espanhóis pretendiam ocupar toda a área que ia até 
a ilha de santa Catarina, e era preciso garantir a presença portuguesa.

   Cristóvão aceitou o desafio e com 160 homens partiu para o 
Sul, sustentando a entrada do canal de Rio Grande por cinco meses, 
até que o Brigadeiro Silva Pais chegou com suas tropas por mar. No 
ponto onde Cristóvão de Abreu havia se instalado com seus homens, 
e onde o brigadeiro desembarcou, foi fundado o quartel e vila de 
Rio Grande. E seria ali que, em 1755, morreria Cristóvão Pereira de 
Abreu, o homem que colocou o Rio Grande do Sul no mapa econô-
mico do Brasil.

   As duas rotas originais estabelecidas por Cristóvão de Abreu 
perderam importância quando se passa a explorar diretamente a re-
gião das Missões, e se passa a utilizar um caminho que leva direta-
mente à essa área, partindo de Vacaria e indo direto a Cruz Alta, então 
na fronteira entre Portugal e Espanha.

   Uma vez estabelecidas as rotas de transporte, as tropas se mul-
tiplicaram e o comércio de gado deslanchou. A preferência era pelos 
muares, já que mulas e burros eram mais adequados para o transpor-
te em uma região montanhosa como Minas Gerais. Mas também se 
exportava gado vacum e cavalos. Estabelecer um número exato de 
animais exportados é quase impossível. Há relatos falando em mais 
de 50 mil animais, com grande predominância de muares, na metade 
do século XVIII.

   As tropas saiam do Rio Grande do Sul em setembro ou outubro, 
época em que, graças às chuvas, encontrariam melhores pastos pelo 
caminho. Prosseguiam até Curitiba, onde ficavam por algum tempo, 
engordando o gado. De lá, partiam para Sorocaba, o grande centro 
de comércio de gado, a tempo de participar das grandes feiras que se 
realizavam entre abril e maio.

  O tropeiro era um homem acostumado às intempéries. É difí-
cil definir sua origem. Havia paulistas, reinóis, nascidos no próprio 
Rio Grande que se dedicaram ao tropeirismo nessa primeira fase. Al-
guns deles enriqueceram, e se tornaram verdadeiros “empresários do 
transporte”. Ao partir de Viamão, Cruz Alta ou dos demais centros 
de envio de tropas, sabia que teria dias duros pela frente. Ao final de 
cada dia de trabalho, cobria a carga dos animais, cobria a carga dos 
animais com couro, e deitava-se no chão, sobre um pedaço de couro, 
ao ar livre, no chamado encosto, o pouso em pasto aberto. Em alguns 
pontos, encontrava abrigos construídos – os ranchos. Neles, o ran-
cheiro oferecia alojamento para os homens, cobrando apenas o milho 
e o pasto consumidos pela tropa. Enquanto o gado comia, o tropeiro 
preparava sua alimentação baseada no toucinho, feijão preto, farinha, 
pimenta do reino, café e fubá. O feijão tropeiro misturava feijão qua-
se sem molho com pedaços de carne seca e toucinho, e era servido 
com farofa e, quando havia, couve.

      Entre os animais, destacava-se a “madrinha”, com a crina toda 
enfeitada com fitas. Era o cavalo, égua ou mula mais calma, bastante 
conhecida pelos demais animais, que era a cabeça da tropa.

   Uma merecida homenagem a esses homens foi prestada entre 
março e maio de 2006, quando uma equipe de 18 profissionais saiu 
com 26 animais da cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, rumo 
a Sorocaba. Promovida pelo programa de televisão Globo Rural, a 
Tropeada percorreu o 1.270 quilômetros em 66 dias, repetindo a rota 
dos tropeiros pelo Caminho Novo de Vacaria. A tropa saiu de Cruz 
Alta e passou por Carazinho, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria 
e Bom Jesus no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, passou por 
Lages, Marombas e Mafra. Seguiu pela Lapa, Rio Negro, Palmei-
ra, Castro e Piraí no Paraná. Cortou terras de Itararé, Itapeva, Buri, 
Alambari, Itapetininga, Araçoiaba da Serra e chegou a Sorocaba, em 
São Paulo.

   No caminho, fazendas antigas, museus, belíssimas paisagens 
marcaram o percurso daquele que foi, um dia, o caminho pelo qual o 
Rio Grande foi se tornando brasileiro o Caminho dos Tropeiros.

Fonte: Lígia Gomes Carneiro – RS Virtual.

Primeira cooperativa 
escolar em Miraguaí

Reafirmando que a educa-
ção nos dias atuais tem como 
proposta desenvolver práticas 
educativas que visa preparar os 
educandos para o trabalho e a 
vida em sociedade, muitas es-
colas gaúchas estão fundando 
cooperativas escolares, que tem 
o intuito despertar e desenvol-
ver nos jovens a cooperação, 
convivência, o respeito mútuo, 
a solidariedade, a promoção 
da justiça social, a igualdade 
e autonomia do educando, va-
lores importantes na formação 
de futuros cidadãos gestores e 
líderes de comunidades.

Partindo dessa ideia, a Si-
credi/Celeiro, agência de Mira-
guaí em parceria com a Admi-
nistração Municipal e SMEC, 
vem proporcionando e colabo-
rando para a implementação da 
primeira Cooperativa escolar 

no Município, através da Esco-
la Municipal Lenira de Moura.  

Na busca de conhecimentos 
para a organização e instalação 
da cooperativa escolar, alunos 
representantes dos associados 
juntamente com a orientador 
Mariluce Selle Linn e a Dire-

tora Eliane Guterres participa-
ram no dia 5 de agosto da ca-
pacitação, em Três Passos com 
o professor Everaldo Marini, 
mestre em educação e especia-
lizado em Cooperativismo, com 
o tema “Introdução ao coopera-
tivismo escolar”.

Projeto será implantado na Escola Lenira de Mora Lutz
D

ivulgação

Governo altera distribuição de
 recursos para o subsídio do 

seguro rural em 2020

O Ministério da Agricultura 
anunciou nesta terça-feira, 13, 
novas regras para a distribuição 
de recursos subsidiados para 
o seguro rural. Os produtores 
de frutas, hortaliças e culturas 
de inverno terão mais recursos 
para contratar a apólice. As 
mudanças vão entrar em vigor 
a partir do dia 1º de janeiro de 
2020.

Para o setor hortifrúti, pe-
cuária, aquícola e florestal, o 
percentual de participação do 
governo no pagamento do se-
guro será de 40%, o que repre-

senta uma elevação de 5 pontos 
percentuais em relação à regra 
atual.

No caso das culturas de in-
verno, como o trigo e o milho 
segunda safra, o subsídio vai 
variar de 35% ou 40%, a depen-
der do tipo de cobertura contra-
tada.

Já para os grãos de verão, 
como a soja e o milho primei-
ra safra, a participação do mi-
nistério será entre 20% e 30%, 
também de acordo com cober-
tura escolhida pelo produtor 
no momento da contratação da 
apólice.

Segundo o governo, as mu-
danças vão permitir que mais 
produtores contratem o seguro 
rural em 2020, quando o pro-
grama de subsídios vai atingir 
o valor recorde de R$1 bilhão.

“Precisamos massificar a 
contratação do seguro rural no 
país e essa medida, juntamente 
como a elevação do orçamento 
para R$ 1 bilhão no próximo 
ano, será um passo importan-
te nessa direção”, avaliou, por 
meio de nota, o diretor do De-
partamento de Gestão de Ris-
cos do Ministério da Agricultu-
ra, Pedro Loyola.

No caso das culturas de inverno, como o trigo e o milho segunda safra, o subsídio vai variar de 35% ou 40%

R
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Aqui se acende a chama e o amor pelo Rio Grande
Nesta sexta e sábado Tenen-

te Portela vira o centro de refe-
rência para o tradicionalismo 
do Rio Grande do Sul. Ocorre 
nestes dois dias o evento de Ge-
ração e Distribuição da Chama 
Crioula do Movimento Tradi-
cionalista Gaúcho.

Cavalarianos de todas as re-
giões do estado começaram a 
chegar na cidade durante essa 
semana, na grande maioria 
transportando os cavalos em 
caminhões, e após receber a 
chama voltarão em cavalgada 
até suas respectivas cidades.

Alguns mais empolgados 
e corajosos já vierem caval-
gando, como foi o caso de três 
tradicionalistas da cidade Mar-
ques de Souza que saíram de 
casa no em 7 de agosto e che-
garam em Tenente Portela nesta 
quinta-feira, no sábado, após 
receber a chama, o grupo retor-
na em direção a sua região tra-
dicionalista para percorrer 390 
quilômetros de volta.

O clima tradicionalista to-
mou conta da cidade, com ‘vi-
trines’ decoradas com as cores 
do Rio Grande do Sul e até o 
Tutu, personagem conhecido 
das ruas portelenses, passou a 
andar pilchado.

O local escolhido, para abri-
gar os tradicionalistas, foi o 
Parque Águas de Moconá, é lá 

que será feita a distribuição da 
Chama para as ms demais regi-
ões do estado.

A geração da chama será 
nesta sexta em um evento que 
ocorre na Praça Tenente Portela 
e será acessa pelo tradicionalis-
ta Oraci Gomes dos Santos, que 
participou da fundação dos dois 
CTGs de Tenente Portela, além 
de muitos outros pelo estado a 
fora.

Conforme narra texto do site 
Tropeiros 21, para compreen-
dermos a origem e o significado 
da Chama Crioula, precisamos 
voltar no tempo e identificar a 
trajetória e a função pedagógica 
do fogo simbólico na formação 
do imaginário nacional visando 
à construção de uma identidade 
cultural regional, materializada 

através do fogo simbólico e da 
Chama Crioula.

Quando falamos em “sím-
bolos”, no Brasil, muito se deve 
à influência da maçonaria e da 
Liga de Defesa Nacional. Na 
verdade, podemos afirmar que, 
se não fosse a LDN, não tería-
mos Chama Crioula nem fogo 
simbólico.

A ideia do fogo simbólico 
para o Brasil, de forma concre-
ta, veio da Alemanha, em 1936, 
por ocasião, dos Jogos Olímpi-
cos de Berlim, que, inspirados 
nos gregos, usaram a força do 
simbolismo da tocha olímpica 
como uma maneira de unificar 
o povo alemão e desenvolver 
um forte sentimento nacionalis-
ta. Esta ideia também foi usada 
por Getúlio Vargas (1930-1945) 

“para legitimar uma cultura na-
cional”.

No Rio Grande do Sul, a 
corrida do fogo simbólico foi 
resultado da apropriação e re-
presentação de elementos histó-
ricos e culturais adquiridos du-
rante os jogos de Berlim, pois, 
lá estavam os gaúchos Túlio 
de Rose, Ernesto Capelli, João 
Carlos Daudt e Humberto Sa-
chs, observando a cerimônia e 
a participação do povo em tor-
no do fogo simbólico. Túlio de 
Rose ficou impressionado com 
a força que a tocha proporcio-
nava à população.

Túlio de Rose ao retornar, 
decidiu organizar uma corrida 
com a tocha cívica, com o apoio 
da Liga de Defesa Nacional. A 
primeira Corrida do Fogo Sim-

bólico no Brasil foi realizada 
em 1938.

Teve como ponto de partida 
a Igreja Matriz de Viamão, com 
a chegada da pira da pátria no 
Parque Farroupilha, em Porto 
Alegre. No segundo ano de sua 
realização, a corrida partiu da 
igreja no centro da cidade de 
Rio Pardo, chegando a Porto 
Alegre.

Já no início da década de 
1940, outros Estados começa-
ram a participar do revezamen-
to da tocha, integrando-se ao 
simbolismo desta cerimônia do 
país.

Em 1947, o Rio Grande do 
Sul, por meio do Grupo dos 
Oito, ampliou o significado do 
fogo simbólico e eternizou o 
feito de Túlio de Rose trans-
formando a tocha em candeeiro 
e o fogo simbólico em Chama 
Crioula.

O gesto heroico de Ciro 
Martins, Paixão Côrtes e seus 
companheiros, naquele 20 de 
setembro, além do translado 
dos restos mortais do farroupi-
lha David Canabarro, de San-
tana do Livramento para Porto 
Alegre, teve ligação, também, 
com Pistoia, na Itália, de onde 
veio uma centelha em home-
nagem aos pracinhas brasilei-
ros que morreram na II Grande 
Guerra

Cavalarianos de diversas partes do estado começaram a chegar em Tenente Portela durante essa semana
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EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
14/2019. Pregão Presencial nº 02/2019. Con-
tratado: Gabriel Oliveira de Souza. CNPJ nº 
32.334.579/0001-15. Objeto: Prorrogação do 
contrato supracitado por mais 06 (seis) meses. 
Vigência: 02/08/2019 à 02/02/2020. Assinatura 
do Termo Aditivo: 01/08/2019.

Contrato nº 97/2019. Tomada de Preços nº 
05/2019. Contratado: VisAle Construções e Ser-
viços Ltda - EPP. CNPJ n.º 23.584.298/0001-
20. Objeto: Serviços de reforma, em regime de 
empreitada global, objetivando a reforma de 
garagem do Centro Municipal de Saúde Zilda 
Rigodanzo. Valor: 23.705,47 (vinte e três mil e 
setecentos e cinco reais e quarenta e sete centa-

vos). Vigência: 12/08/2019 à 10/11/2019. Assi-
natura do Contrato: 12/08/2019.

O Município de Derrubadas/RS torna públi-
co, que homologou a licitação modalidade To-
mada de Preços nº 05/2019. Objeto: Reforma de 
garagem do Centro Municipal Saúde Zilda Ri-
godanzo, com área de reforma de 43,50 m², em 
regime de empreitada global, incluindo materiais 
e serviços. Proposta de menor preço global. Lici-
tante Vencedora: Visale Construções e Serviços 
Ltda - EPP. CNPJ 23.584.298/0001-20. Derru-
badas/RS, 09 de agosto de 2019. Alair Cemin – 
Prefeito Municipal.

 
O Município de Derrubadas/RS torna públi-

co, que a licitação modalidade Tomada Preços nº 
06/2019, objeto contratação de empresa de cons-
trução civil, foi declarada DESERTA. Derruba-
das/RS, 09 de agosto de 2019. 

Alair Cemin – Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Miraguai e Atlético decidirão a 
Taça da Primeira Liga 2019

Aproximadamente três me-
ses após conquistar o título da 
1ª Copa Região Celeiro, nas ca-
tegorias veterano e livre, o Mi-
raguai de Tenente Portela está 
novamente em outra final de 
torneio regional.

As semifinais da Taça da 
Primeira Liga ocorreram no Es-
tádio do Gaúcho, na cidade de 
Braga, na tarde deste domingo 
(11).

O selecionado portelense 
passou pelo Flamengo de Cris-
siumal nas cobranças de penali-
dades máximas (2 a 1), depois 
do empate sem gols no tempo 
regulamentar. O outro finalista 
é o Atlético de Santo Augusto, 
que venceu a representação da 
Sementes Hammel de Coronel 
Bicaco pelo placar de 1 a 0.

A comissão organizadora 
pretende anunciar na próxima 

terça-feira (13), o local e a data 
da decisão do certame. Estão 
no páreo para sediar os jogos 
decisivos, as cidades de Braga 
e Coronel Bicaco. Em relação 
à data, existem duas possibili-
dades: 18 de agosto ou 07 de 
setembro.

Os organizadores já confir-
maram que, além do confron-
to entre Miraguai e Atlético, 
também haverá a partida entre 
ATFF Tiradentes do Sul e Real 
de Campo Novo valendo o títu-
lo feminino da Taça da Primeira 
Liga.

Miraguai de Tenente Portela eliminou o Flamengo de Crissiumal na semifina
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C.E.R Miraguai está na final da 2ª Copa 
Craques do Futuro

Ocorrem neste final semana 
as finais da segunda copa Cra-
ques do Futuro, em Três Pas-
sos. Os jogos serão disputados 
no domingo, 18, no campo do 
Águia Negra. O município de 
Tenente Portela estará sendo re-
presentada pela equipe Sub-14 
do Miraguai, que encara o Cesa 
de Santo Augusto, em partida 
que inicia as 9 horas  e 40 mi-
nutos.

A disputa da categoria Sub-
08 começa logo após, se en-
frentam Cesa Santo Augusto x 
Verde Esportes de Santo Ânge-
lo. O terceiro jogo do dia inicia 

às 12 horas, entre Grêmio Santa Rosa x Verde Esportes, pela cate-
goria Sub-10. Encerrando o dia, às 13 horas, pela categoria Sub-12, 
se enfrentam Verde Esportes x Craques do Futuro.

 Após cada jogo será entregue troféus e medalhas para campeão 
e vice em cada categoria. Também receberão troféus o goleiro me-
nos vazado, goleador e jogador revelação de cada categoria.

D
ivulgação

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, apre-
sentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.

O cidadão DELMAR MORAIS MEDEIROS nascido em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 29 DE DEZEMBRO DE 1997.  Filho de Eloy 
Maniel Morais Medeiros e de Nadir de Morais Medeiros. E dona ÉLIA 
ÂNGELA ROTH nascida em ITAPIRANGA/SC aos 24 DE AGOSTO 
DE 1979. Filha de Ilvo Roth e de Nelci Heinrichsen Roth. Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 13/09/2019.
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  15 de agos-

to de 2019.                          Claudineia Holland
 Escrevente Autorizado
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Sistema Província de Comunicação

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

Sicredi e Uceff realizam palestra 
sobre o capitalismo consciente

Osmar Terra destina emenda de meio 
milhão para o HSA

Prefeitos da Região Celeiro cumprem 
agenda em Brasília

Comandante do Exército visita o 7º 
Batalhão de Polícia Militar

Apresentado plano de operação do 
Hospital Regional de Palmeira

Fundada primeira cooperativa escolar 
do município de Miraguaí

WWW.CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indispensá-
vel leitura sobre 
política do Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

Cultura Gaúcha é destaque 
na FEPORLI 2019

A Feira Portelense do Livro, organizada pela Escola Sepé Tiaraju, realizada nesta quinta-feira, 15 
de agosto, nas dependências da escola, aproveitou o momento em que Tenente Portela está imbuída do 
sentimento tradicionalista para colocar a cultura gaúcha no centro do evento deste ano.

A presença do cantor e compositor Érlon Péricles na abertura ocorrida na quarta-feira à noite na 
Cripta de Igreja Católica e durante a manhã na feira, dá uma dimensão do evento. Érlon Péricles é 
autor da música tema da chama crioula desse ano.

O evento foi além do tradicionalismo e em suas salas temáticas os visitantes fizeram um passeio por 
diversos temas do Rio Grande do Sul, desde Érico Veríssimo, até o uso da música para a explanação 
da cultura e história gaúcha, passando pelos costumes do povo do estado e a epopeia dos emigrantes 
que partiram de Tenente Portela para o norte. A Escola Sepé Tiraju está mais uma vez de parabéns 
pelo evento.
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