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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Cumprir o básico é obrigação

Na área educacional nos deparamos a cada dia com estudos e formações a respeito da tecnologia 
e de como ela influencia no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. Por vezes, princi-
palmente a tecnologia digital é vista como “inimiga” no desenvolvimento da aula e na capacidade de 
concentração e atenção dos alunos. Por outro lado, são crescentes os estudos que demonstram que a 
tecnologia pode ser aliada da escola e que as instituições não podem ficar à margem do desenvolvimen-
to tecnológico e das novas formas de comunicação e informação.

A expansão que o uso de tecnologia digital, principalmente dos smartphones, tem no contexto 
mundial é inegável. E isso atinge todas as gerações, de crianças a idosos, é raro não vermos as pessoas 
utilizando esses recursos diariamente. Porém, a maioria das escolas continua presa a processos tradi-
cionais de ensino, como o excesso de exposição oral, o uso do livro didático com cópias de conteúdos 
no caderno e a supressão de qualquer uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula. Um dos principais 
argumentos utilizados pelos docentes é que os estudantes não sabem utilizar adequadamente esses apa-
relhos, os utilizando somente para diversão e para acesso às diversas redes sociais. Porém, se nossas 
crianças e adolescentes não são orientados ao uso correto das tecnologias, tornando-as propulsoras no 
processo de aprendizagem e como recursos que podem ajudá-las em diversas atividades diárias, elas 
continuarão as utilizando de maneira errada e se tornarão escravas desses aparelhos, em uma relação 
passiva.

Dessa forma, no trabalho com as tecnologias digitais, a fim de que essas ferramentas possam ser 
aliadas no processo de ensino-aprendizagem, o professor precisa ser criativo e ousado ao planejar, 
orientar os alunos a filtrarem as informações que recebem diariamente, analisá-las, questioná-las para 
se chegar a um pensamento próprio e entender que o conhecimento só se constrói com pesquisa e 
produção. Os estudantes precisam ser instigados a dar novo sentido aos conteúdos que aprendem, a 
estabelecer uma relação com eles, de maneira interativa, sabendo utilizar a tecnologia digital como 
elemento facilitador na construção do próprio conhecimento.

Tecnologia digital na escola: aliada ou vilã?
Vanessa Queirós Alves

Vanessa Queirós Alves é professora e tutora do curso de Pedagogia do Centro 
Universitário Internacional Uninter

A principal obrigação de um prefeito ou qualquer outro político que 
assuma um cargo no executivo é entregar o ente ao qual ele está admi-
nistrando melhor do que quando pegou. Essa tem que ser a obrigação 
de uma pessoa que se compromete a estar a “trabalho” do povo.

Qualquer político que termine o seu mandato igual ou pior do que 
quando entrou, não merece sequer ser cogitado para uma reeleição ou 
para uma elevação do seu cargo e condição. Isso é básico.

Por mais que a gestão publica pareça ser um verdadeiro bicho de sete cabeças, a qualidade de um 
administrador pode ser facilmente avaliada. Basta você tirar alguns minutos para refletir se o interesse 
coletivo do município está melhor agora do que quando o tal político entrou no poder.

O município tem mais empregos? Como está o atendimento de saúde? A cidade está mais limpa e 
mais bonita? A cidade está mais segura? As estradas do interior estão melhor? Ele conseguiu influen-
ciar na vida das pessoas mais necessitadas de maneira positiva? Como estão as escolas do município? 
Há vagas na educação infantil para todas as crianças? Quando você chega na prefeitura você é bem 
atendido? Há alternativas para os jovens se prepararem para o futuro? Qual a influência da administra-
ção na vida social do seu município?

Essas questões não são mérito de nenhum administrador. São obrigações. Não pode ser considerado 
para um segundo mandato qualquer administrador que não consiga cumprir todos esses requisitos. Ele 
é obrigado cumprir cada um desses itens e somente após é que deve começar a entrar as questões de 
mérito, se houver. Um bom prefeito vai além disso, um mau não faz nem isso.

Em um ano em que começam a ser articuladas as manobras que deverão compor as chapas que serão 
apresentados nas próximas eleições, essa análise deverá ser feita por quem detêm nas mãos esse poder 
de escolha. O Brasil está em clima de mudança e está mais do que na hora dos partidos passarem a 
apresentarem, de fato, os melhores nomes para o crivo popular.

A mudança de atitude precisa começar na base. É nos municípios que começaremos a dar passos 
importantes para caminharmos para a construção de um país melhor. Não adianta nada um presidente, 
fazer dos pés ao coração para montar uma equipe baseada na qualificação, buscando uma administra-
ção técnica, onde a política é o meio e nunca o fim, enquanto por aqui dominar a politicagem. Enquanto 
não mudarmos a base, de nada adianta elogiar ou criticar o topo.

Certamente o leitor destas linhas assistiu e leu alguma 
coisa do que a extrema imprensa, sindicalistas da Educa-
ção e políticos oposicionistas disseram sobre a manifesta-
ção do ministro Ricardo Vélez incentivando o orgulho e o 
respeito aos símbolos da pátria nas escolas do país.

Ao longo de décadas, junto com um impressionante 
desprezo ao discernimento alheio, essas pessoas culti-
varam em si mesmas uma enorme autoestima que vinha 
de sua inequívoca capacidade de influência nas salas de 
aula, na mídia formal, na vida sindical, no ambiente cul-
tural. Sentiam-se como espertos cercados de idiotas. Foi 
exatamente nesse estado de espírito que passaram a lidar 
com a importante manifestação do ministro como se fosse 
ato criminoso.

Se você que lê este artigo tiver mais de 50 anos, com-
pare seu amor ao Brasil, sua conduta como cidadão, com 
o que lhe dizem e revelam os jovens que convivem com 
você. Observe seus filhos e seus netos. Ouça o que, sobre 
isso, lhe contam os amigos. Aí você terá o quadro com-
pleto do estrago produzido por uma conveniência política 
e uma pedagogia que condena as intenções e manifes-
tações do ministro Ricardo Vélez. Para tais educadores, 
sindicalistas e jornalistas, cantar o hino nacional, prestar 
reverência à bandeira  é crime hediondo, loucura sectária, 
atraso no tempo.

É bom que saibam, porém: aquele Brasil marginal, des-
civilizado, caótico, mal amado, desconhecido de seus fi-
lhos, dividido entre oprimidos e opressores, devedores 
e credores, ignorante sobre sua própria identidade, com 
complexo de inferioridade, vai se reencontrar consigo 
mesmo. A casa caiu para os defensores de bandidos, para 
os estados paralelos, para os fazedores de cabeça, para o 
Foro de São Paulo, para o fã clube do chavismo, para os 
que vicejam na desgraça e precisam dos miseráveis em 
sua dependente miséria.

Passaram mais de uma década trocando os pés pe-
las mãos. Nos últimos quatro anos, perderam os anéis, a 
credibilidade, os votos e as lideranças. Estão visivelmente 
desnorteados com isso. Não havendo fatos, precisam de 
factoides.

No caso do e-mail enviado pelo MEC às escolas, uma 
falha de revisão foi denunciada como ato de má fé. Em 
lugar do novo lema – “Brasil, pátria amada” – apareceu a 
frase da recente campanha eleitoral. Pronto! Era o tempe-
ro que faltava para que a usina de factoides produzisse as 
matérias que produziu e os irados discursos ouvidos no 
Congresso Nacional. Tentaram apresentar como se ordem 
fosse, o que era mera sugestão. Como de hábito, aferra-
ram-se ao acessório, deixando de lado a importância de 
retomarmos o amor ao Brasil, o respeito a seus símbolos e 
o orgulho de sermos brasileiros.

O MINISTRO E O HINO 
NACIONAL
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Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

Melhore
o humor

Reclamar pro bispo??
O seu Pedro, morador da localidade de Cor-
deiro de Farias já não sabe mais o que fazer 
para resolver um simples problema de sar-
jeta na estrada que passa pela propriedade. 
Depois de dezenas de reclamações, apelou 
para cartas e por fim, ao que parece vai ao 
M.P. exigir seus direitos. A solução, aparen-
temente simples, é o poder público intervir 
para que os desaguadouros da estrada não 
invadam a sua propriedade.

Personagens da 
nossa terra
A série de vídeos curtos 
intitulada Talentos e Perso-
nagens da Nossa Terra, está 
sendo retomada com uma 

nova série de depoimentos de pessoas que 
fizeram diferença na nossa comunidade e 
região. O próximo destaque será o comer-
ciante libanês Edmond Ferzolli. Aguardem.

Volta ao trabalho
Na semana que passou o sócio e parceiro 
de trabalho do catador de recicláveis, atro-
pelado na Redenção, foi até a Província fa-
zer um apelo para consertar o carrinho. Em 
poucos minutos despertou a solidariedade 
da Bruno Prolimp e da Metalúrgica Caeta-
no que se prontificaram a auxiliar no reparo 
do carro. Na realidade a responsabilidade 
pelos danos são do autor do atropelamento 
que está preso em Três Passos e devem ser 
cobrados oportunamente.

IPTU, prá que???
Um questionamento 
repica nas redes so-
ciais: Porquê tenho 
que pagar IPTU todo 
ano, se a casa é a mes-
ma e a prefeitura não 

tem gasto nenhum com ela. Se ainda pago 
taxa de recolhimento de lixo, de iluminação 
pública, luz, água e eventuais contribuições 
de melhorias? Me parece um absurdo ser 
onerado apenas por ser proprietário de uma 
casa que uso para morar e repousar dos pe-
ríodos de atividade econômica em que tra-
balho e pago ou desconto impostos para a 
prefeitura...

Voltaram a lembrar do carro de bombeiros
Em Tenente Portela uma coisa é tão 
certa como a morte e o recebimento 
de um telefone de São Paulo onde 
ninguém fala do outro lado da linha. É 
a lembrança de que o município pre-
cisa de um carro de bombeiros. Isso 
só acontece imediatamente após qual-
quer princípio de incêndio ou durante 
as campanhas eleitorais. Fora destas 
circunstâncias ninguém lembra. O as-
sunto, que já elegeu muita gente, vol-
tou a ser lembrado nesta semana quando um acidente doméstico provocou um incêndio que 
por pouco não destruiu por completo a casa de uma família no Bairro Operário. Centenas de 
pessoas se aglomeraram para ajudar ou para opinar. O assunto principal era: “Afinal, quando 
Portela terá um carro de bombeiro descente????”

Os hospedes estão voltando
Dias atrás, o município de Portela com o apoio de entida-

des sociais iniciou um trabalho de recuperação da Praça do 
Imigrante com o atendimento das pessoas que por lá pe-

rambulavam durante o dia e com a limpeza e recuperação 
de calçadas e meio fios. No entanto , parece que a situação 
não é conclusiva. A menos de uma semana um leitor nosso 

registrou a volta de um dos velhos ocupantes do local.

***Dizem por aí que em Portela car-
ro de bombeiro só é lembrado em época 
de eleição para angariar votos e em dia 
de incêndio como lamento dos que assis-
tem o infortúnio de alguém....

***Nada de mais para uma cidade 
em que as ameaças de sinis-
tro são combatidas com car-
ro-pipa e as folhas das ruas 
são recolhidas por tratores 

traçados e climatizados.
***Dizem por aí que essa sina deverá 

prosseguir até o fogo consumir o patri-
monio de algum metido à graúdo.

***Os litrinhos de plástico transpa-
rente da mais pura “51” já voltaram a ter 
espaço na praça Brasília.

***Aí sim é fogo de palha ou teimo-
sia...

***Esperaí e ver-lo-a.

***Está provado, não é a qualidade dos 
equipamentos que determinam a solução 
dos problemas comunitários, mas sim a ca-
pacidade de gestão e administração.
***Dizem por aí que nem o poder público 
respeita o silêncio na região do HSA. Pelo 
menos foi o que o buzinaço de quarta de-
monstrou...
***Dizem por aí que teve até quem asso-
ciou o buzinaço inesperado com aviso de 
novo incêndio... Era só a comemoração de 
compra de veículos...
***Um taxista teria dito: “Imagine se todo 
portelense que comprar carro novo sair bu-
zinando desesperado pelas ruas...”
***Dizem por aí que o Governador vai 
abrir inscrição para os interessados em as-
sumir a 21ª CRE. Currículos vão ser ava-
liados técnicamente. Sem indicação. Será?

Um chefe da Máfia italiana descobriu 
que o seu contabilista tinha roubado dez 

milhões de euros nas suas contas. 
O contabilista era surdo. Por isso fora ad-
mitido, pois nada poderia ouvir e, em caso 
de um eventual processo não poderia depor 
como testemunha. 
Quando o “padrinho” foi ter com ele para 
saber sobre os 10 milhões, levou a sua ad-
vogada, que sabia linguagem gestual.
— Onde estão os 10 milhões que rou-
bou?
A advogada, usando a linguagem gestual, 
transmitiu a pergunta ao contabilista, que 
logo respondeu (em sinais):
— Eu não sei do que vocês estão a falar.
A advogada traduziu para o mafioso:
— Ele disse não saber do que se trata.
O mafioso sacou uma pistola 45, encostou-
-a na testa do contabilista, e a gritar para a 
advogada diz:
— Pergunte-lhe novamente!
A advogada, sinalizando, disse ao infeliz:
— Ele vai-lhe matar se não contar onde é 
que está o dinheiro.
O contabilista respondeu (em sinais): 
— Ok , vocês venceram, o dinheiro está 
numa mala castanha de couro, enterrada no 
quintal da casa de meu primo, no nº 400, 
da Rua Aristide sartrio, no bairro Camilo-
-fornanini!
O mafioso perguntou à advogada:
— O que ele disse?
A advogada respondeu:
— Ele disse que não tem medo de maricas e 
que você não é macho o bastante para puxar 
o gatilho!
**********************************
Dois velhinhos foram num cabaré, e a cafe-
tina ao ver os velhinhos bêbados, colocou 
bonecas infláveis na cama deles. 
Na hora que vão embora um comenta com 
o outro:
— Acho que a mulher que eu peguei tava 
morta, não deu 1 gemido, nem se mexeu.
— A sua tava boa?
— A minha era bruxa.
— Bruxa? Como assim? Ta doido?
— Fui morder a bunda da quenga ela pei-
dou na minha cara, saiu voando pela janela 
e ainda levou minha dentadura.

SANTA LÍNGUA PORTUGUESA!!!
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O presidente da Amucelei-
ro, Prefeito Everaldo Rolim e o 
Prefeito de São Valério do Sul 
Vladimir Antonio Vettorato, es-
tiveram no dia 20 de fevereiro 
reunidos com a Secretária esta-
dual da Saúde Arita Bergmann, 
em Porto Alegre, para discutir 
assuntos referentes às deman-
das dos 21 municípios da re-
gião celeiro. O principal assun-
to discutido foi sobre os valores 
atrasados de repasses que os 
municípios têm para receber do 
Estado, qual é o planejamento 
do Governo e as possibilidades 
reais de recebimento destes va-
lores, pois conforme levanta-
mento a região celeiro na soma 

Presidente da Amuceleiro se reúne com 
secretária estadual da saúde

de todos os Municípios teria 
mais de R$ 13 milhões para 
receber contabilizados até final 
de 2018. 

Conforme palavras da Se-
cretária de Estado o objetivo 
do governo é liquidar valores 
empenhados e não pagos em 
36 meses, mas o calendário 
ainda depende de negociações 
com os municípios. “Nós temos 
discutido muito com a Secreta-
ria da Fazenda sobre isso, um 
calendário de pagamento dos 
repasses, mas o que mais nos 
preocupa é garantir os valores 
que sairão a mais dos cofres do 
estado por mês”, informou Ari-
ta Bergmann. 

Também fez parte da pauta 
da reunião, a dificuldade que 
os Municípios veem enfren-
tando nas questões de atendi-
mento aos usuários na área de 
traumatologia, nas cirurgias 
eletivas e atendimentos de ur-
gência e emergência. Para falar 
sobre este tema estava presente 
a diretora do Departamento de 
Assistência Hospitalar e Am-
bulatorial (DAHA) Lisiane Fa-
gundes. A Amuceleiro agradece 
ao deputado estadual Aloísio 
Classmann e seus assessores 
por conseguirem a agenda com 
a secretária e por se fazerem 
presentes na reunião em defesa 
dos municípios da região. 

Reunião tratou sobre diversos assuntos relacionados a saúde da Região Celeiro

Campanha da Rádio 
Província beneficia catador de 

Tenente Portela

O kettlebell é famoso em todo o mundo e proporciona bene-
fícios únicos ao corpo. Essa bola de metal com alça era utilizada 
no passado por guerreiros durante demonstrações de força. Incor-
porada à rotina de treinos, tormou-se queridinho de quem quer 
turbinar o treino. 

Graças a seu formato que possibilita a realização de movimen-
tos balísticos (de arremesso) e de potência, o Kettlebell sempre 
permanece fixo nas mãos. O aluno pode controlar os movimen-
tos pendulares (com balanço) enquanto pratica outros exercícios, 
como o agachamento. Poucas atividades no treinamento desen-
volvem tanto a força muscular em sessões de apenas 20 minutos. 
Resultando assim num trabalho de força com a grande amplitude 
de movimentos. Essa amplitude de movimento avantajada provo-
ca o aumenta a capacidade do corpo humano de produzir força, 
movimentação e agilidade.

O uso do Kettlebell ainda expõe fraquezas individuais e pro-
move correções de assimetria corporal. Como a maioria dos ges-
tos executados no kettlebell é feita unilateralmente, assimetrias e 
compensações são muito mais fáceis de serem detectadas. Ainda 
proporcionando um desenvolvimento de estruturas articulares for-
tes e flexíveis. O Kettlebell exige muito que as articulações se 
estabilizem dinamicamente, o que reduz o potencial de lesão e 
permite maior eficiência na produção de força muscular. Por conta 
do tamanho do esforço, não é surpresa que essa atividade propor-
cione um trabalho positivo em grandes grupamentos musculares, 
tais como braços e pernas, além de gerar grande gasto energético. 
O gasto calórico é de até 700 calorias em 30 minutos.

Porém, os exercícios balísticos não são os únicos diferenciais 
e o uso dessa ferramenta para se realizar exercícios que visam um 
grande aumento na força central do corpo, o que alguns chama-
riam como “força de core”. Esses exercícios requerem um grande 
aumento na capacidade de se manter a musculatura toda contraída 
de forma muito intensa, assim conseguindo atingir os objetivos de 
cada movimento. Esses exercícios desenvolvem um grande trei-
no dos músculos que envolvem a porção central do corpo (abdo-
minais, músculos ao redor do quadril e dos ombros), ao mesmo 
tempo aumentando a flexibilidade e a estabilidade dessas regiões.

Contudo, como qualquer movimento atlético, até mesmo nas 
máquinas de musculação, se usadas de forma errônea, são um ris-
co para o praticante. Por isso é muito importante se aprender de 
forma correta os movimentos utilizados, pois se esses forem usa-
dos da forma que devem ser, essa forma de treinamento não só é 
muito segura, mas estimula o fortalecimento das regiões que mais 
apresentam lesões (lombar, quadril e ombros). Para a prática da 
Kettlebell, é importante a orientação de profissionais qualificados, 
pois é necessário manter a postura correta para evitar eventuais 
contusões com os exercícios.

Benefícios do Treinamento 
com Kettlebell

Desde o dia 17 de feverei-
ro, Maurício da Silva Soares, 
estava impedido de trabalhar. 
Maurício era o segundo catador 
que estava no caso do atrope-
lamento de Antônio da Silva, 
ocorrido na madrugada daquele 
domingo.

Antônio teve as duas penas 
quebradas no atropelamento. O 
motorista atropelador está pre-
so preventivamente.

Mauricio era o dono do ca-
rinho que era usado para reco-
lher materiais recicláveis que 
seriam vendidos mais tarde. Ele 
conta que como o companheiro 
não tinha um carrinho próprio 
eles saiam juntos para fazer 
buscar os materiais e repartiam 
os valores arrecadados com o 
trabalho.

Acontece que o acidente 
acabou por praticamente des-
truir o carrinho inviabilizando a 
execução do trabalho.

O trabalhador nos disse que 
consegue arrecadar cerca de 
R$ 150 reais por semana, valor 
esse é que praticamente todo 
usado para a compra de alimen-
tos. Quando trabalhavam os 
dois, diz ele, o valor arrecadado 
ainda era repartido.

Ele procurou o Sistema Pro-
víncia de Comunicação para 
pedir por uma campanha que 
lhe ajudasse consertar o carri-
nho para voltar ao trabalho. Um 
dos pneus estava estourado, um 
eixo tinha se quebrado e a grade 
do carrinho totalmente danifica-
da. Desde o acidente o mesmo 
estava em frente da delegacia, 

pois, o mesmo não conseguia 
trasportá-lo até outro local.

A história tocou o coração 
do empresário Bruno Galvan, 
proprietário da Proolimp Es-
tética Automotiva e em menos 
de dez minutos de campanha 
no ar, ele ligou e garantiu a re-
forma completa do carrinho de 
Maurício.

Posteriormente Luiz Cae-
tano da Metalúrgica Caetano, 
também entrou em contato com 
a emissora e se colocou a dispo-
sição para auxiliar na reforma.

Mauricio da Silva Soares, 
visivelmente emocionado, deu 
gritos de felicidade e comemo-
rou a bondade de seus doadores. 
“Que Deus lhes dê em dobro” - 
Gritava ele a todo o pulmão nos 
microfones da 100,7 FM. Campanha foi realizada através da Rádio Província
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Incêndio reabre discussão sobre bombeiros 
em Tenente Portela

Um novo incêndio registra-
do em Tenente Portela reabriu 
a discussão a respeito da neces-
sidade da instalação de algum 
tipo de guarnição de bombeiros 
no município.

A discussão não é nova, mas 
acaba ganhando, naturalmente, 
maior eco nos momentos em 
que são registradas ocorrências 
de incêndios.

Durante essa quinta-feira, 
nossa reportagem entrou em 
contato com alguns envolvidos 
no projeto dos bombeiros em 
Tenente Portela para saber so-
bre a viabilidade dessa necessi-
dade tornar-se realidade.

Nossa reportagem tentou li-
gação para o celular do prefei-
to de Tenente Portela, Clairton 
Carboni, diversas vezes durante 
o dia, mas todas as ligações fo-
ram direcionadas diretamente 
para a caixa de mensagens. No 
entanto, no mesmo dia, a asses-
soria de comunicação da pre-
feitura municipal divulgou uma 
nota em relação ao assunto.

Ainda em 2015, quando da 
ocorrência de um incêndio em 
Tenente Portela, voltaram-se as 
articulações para a criação de

uma guarnição de Bombei-
ros em Tenente Portela.

Na época, em duas reuniões 
na prefeitura municipal, diri-
gida pelo então prefeito Élido 
Balestrin, PDT, foi estudado o 
melhor modelo para se instalar 
uma guarnição em Tenente Por-
tela. Com todas as opções sobre 
a mesa, os presentes decidiram 
que a maneira mais rápida e 
menos burocrática seria a insta-
lação de uma unidade voluntá-
ria, a exemplo do que já ocorre 
em diversas cidades do estado e 
do Brasil.

Uma comissão foi forma-

da para elaborar um estatuto e 
demais detalhes técnicos do as-
sunto. O vereador João Antônio 
Gheller, MDB, que é advogado, 
prestou assessoria jurídica du-
rante este processo. A VOLUN-
TERSUL, que é o órgão que 
congrega os Bombeiros Volun-
tários do estado, também foi 
consultada diversas vezes. Um 
empresário de Tenente Portela 
inclusive se compro

meteu a ceder um espaço, 
onde por sua conta, construiria 
uma estrutura inicial para abri-
gar a guarnição.

O caminhão era o maior 
empecilho. A VOLUNTER-
SUL, sinalizava, que a partir da 
crianção do grupo ajudaria nes-
ta questão.

Após esse processo, foi 
marcado uma assembleia onde 
ocorreria a criação da Associa-
ção dos Bombeiros Voluntários 
da Grande Portela, sendo que 
no dia dessa reunião, o prefeito 
que até então tinha se mostrado 
favorável e inclusive encabeça-

va a inciativa apareceu acompa-
nhado do vereador Itomar Orto-
lan, MDB, que há tempos vinha 
prometendo a instalação dos 
bombeiros em Tenente Porte-
la. Em discurso, estranhamen-
te, ambos disseram que estava 
tudo certo para a vinda de uma 
corporação mista em parceria 
com o estado e que inclusive o 
caminhão já estava a disposição 
do município.

A associação até chegou a 
ser criada e uma diretoria em-
possada, no entanto, como hou-
ve um total desinteresse da ad-
ministração pública no projeto, 
ele acabou ficando pelo cami-
nho e a associação não foi ofi-
cializada. Algumas reuniões até 
foram organizadas, inclusive 
uma delas com a participação 
do vereador Ortolan, que ga-
rantiu que dentro dos próximos 
meses os bombeiros mistos se-
riam instalados. Como era in-
viável as duas ideias correram 
paralelamente, e a administra-
ção havia optado por apoiar os 
bombeiros mistos, a associação 
dos bombeiros voluntários saiu 
de cena.

Após isso a administração 
municipal de Tenente Portela, 
já sob o comando de Clairton 
Carboni, PDT, encabeçou um 
documento assinado também 
pelos prefeitos de Redentora, 
Miraguaí, Derrubadas, Vista 
Gaúcha e Barra do Guarita onde 
externava o interesse na abertu-
ra da guarnição mista. A partir 
daquele momento a maioria do 
grupo inicial foi excluído do 
processo.

Ainda no ano passado uma 
fonte no governo do estado já 
indicava em matéria no Jornal 

Província que a ideia não era 
viável. O estado não disponi-
bilizaria um bombeiro militar 
para trabalhar em Tenente Por-
tela.

Na nota da prefeitura divul-
gada nesta quinta-feira, o as-
sunto é abordado:

Diz ela, (...) o ano de 2017 
iniciou-se o processo de con-
tratação com o Estado, e as 
cláusulas necessitam ser mui-
to claras. Em 2018 aconteceu 
o curso de formação na cidade 
de Três Passos, quando o mu-
nicípio viabilizou a participa-
ção dos cidadãos portelenses, 
disponibilizando o transporte e 
a alimentação nos dias de trei-
namento. No mês de julho do 
ano passado, um ofício assina-
do por 6 prefeitos da micror-
região foi encaminhado ao 
Comando Geral dos Bombei-
ros da cidade de Ijuí, onde to-
dos se colocavam a disposição 
para a implantação do Corpo 
de Bombeiros Misto.

Não obtendo resposta desde 
então, os municípios de Tenen-
te Portela, Barra do Guarita, 
Derrubadas, Vista Gaúcha e 
Miraguaí decidiram buscar 
outra alternativa. E no dia 
15 deste mês de fevereiro o 
Prefeito Carboni conversou 
com os demais prefeitos para 
encaminhar a compra de um 
caminhão de bombeiros novo, 
e que este ficaria no Parque 
de Máquinas da Prefeitura 
de Tenente Portela contando 
com motoristas de plantão, e 
o atendimento se daria atra-
vés dos cidadãos voluntários 
de cada município que fize-
ram o curso no ano passado. 
O Prefeito Carboni também 

já buscou informações sobre 
os veículos que podem atender 
esta demanda, e esta aquisição 
gira em torno dos R$ 500 mil. 
Também estão sendo analisa-
das linhas de crédito para esta 
aquisição.

Nesta quinta-feira, 28, o 
prefeito Carboni esteve reu-
nido com a diretoria da ACI, 
dentre vários assuntos em pau-
ta, foi apresentado o projeto da 
aquisição do caminhão, já na 
parte da tarde o Município de 
Tenente Portela recebeu por e-
-mail um ofício em resposta a 
solicitação feita em julho do 
ano passado, para o Comando 
dos Bombeiros de Ijuí, e esta 
resposta informa que não há 
conveniência do de instalação 
de Bombeiro Militar ou Bom-
beiro Misto no município, por 
não possuir estrutura para a 
instalação do mesmo, sugerin-
do então a criação de Bombei-
ro Municipal. (...)

Resumindo, a ideia agora é 
comprar um caminhão que fi-
cará em Tenente Portela com 
motorista de plantão e será usa-
do em caso de necessidade. Por 
mais que a nota informe que o 
atendimento será feito por cida-
dãos voluntários, que fizeram o 
curso, ainda não ficou claro se 
haverá uma regularização como 
bombeiros voluntários ou mu-
nicipais. Qualquer atividade de 
combate ou auxílio de combate 
a incêndio precisa, legalmente, 
de autorização e fiscalização 
dos Bombeiros Militares.

Decidindo-se oficializar em 
qualquer que seja modalidade, 
existe uma série de formalida-
des que precisam ser obedeci-
das antes de o caminhão poder 
ser usado efetivamente.

O vereador Itomar Ortolan, 
disse que tudo está nas mãos do 
prefeito Calirton Carboni e que 
a compra do caminhão seria a 
solução mais viável.

A ACI, por sua vez, disse 
que vê com bons olhos e com 
otimismo a vinda do caminhão. 
O representante da entidade 
com quem conversamos, Jéfer-
son Megier, disse que a entida-
de é parceira de qualquer inicia-
tiva para resolver a questão.

A população enquanto isso, 
aguarda uma solução para a 
questão, torcendo para que ela 
não seja apressada somente 
quando a tragédia ultrapassar 
o campo material e de perda de 
patrimonio, e passar para a per-
da de vidas, efetivamente.

Incêndios há anos deixam a comunidade de Tenente Portela apreensiva

Uma residência foi consumido pelas chamas na última terça-feira. Popu-
lares improvisadamente combateram as chamas. 
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Tenente Portela realiza Seminário sobre 
secagem e armazenamento de grãos

Ocorreu na última quarta-
-feira, 27, no salão comunitá-
rio do Distrito de Daltro Filho, 
Tenente Portela, um Seminário 
Regional sobre Secagem e Ar-
mazenamento de Grãos.

O evento contou com a par-
ticipação de agricultores de 10

municípios da região e foi 
realizado através da parceria 
entre Emater e Administração 
Municipal, com apoio das co-
operativas de crédito do muni-

cípio. 
A programação do seminá-

rio contou, na parte da manhã, 
com a abertura oficial, seguida 
de uma palestra técnica com o 
Engenheiro Agrônomo Ricar-
do Martins, da Emater de Porto 
Alegre, especialista no assunto. 
Na parte da tarde ocorreu uma 
tarde de campo, com visita téc-
nica em propriedades que já 
possuem os silos. 

Nas manifestações dos inte-

grantes da mesa oficial, os re-
presentantes do Sicoob, Sicredi 
e Cresol enfatizaram a dispo-
nibilidade de créditos para a 
construção de silos, sabendo 
da importância desta ação nas 
pequenas propriedades rurais. 
O gerente regional da Emater, 
Carlos Turra, parabenizou o 
município de Tenente Portela 
pelas ações voltadas a

agricultura familiar, “a 
Emater oferece toda a assistên-
cia técnica, elabora os projetos, 
mas o município tem papel fun-
damental nisso, no incentivo e 
fomento à esta prática, que pos-
sibilita a diminuição de custos 
para o produtor, também agrega 
renda e melhora a qualidade do 
produto”, destacou Carlos Tur-
ra. 

O prefeito de Tenente Porte-
la Clairton Carboni, que parti-
cipou do evento acompanhado 
de parte do secretariado e do 
vice Valdir Soares disse que a 
administração tem feito diver-
sos investimentos feitos no se-
tor primário e a constante busca 
de recursos para ampliar ainda 
mais as ações.

Dez municípios da região participaram do seminário

D
ivulgação

Fiscalização municipal 
realiza ação em Tenente 

Portela

Os setores de Tributação e 
ICM da Prefeitura de Tenente 
Portela possuem também a ta-
refa de fiscalizar a circulação 
de mercadorias no município, 
para isso, são feitas ações de 
abordagem de veículos que 
transportam qualquer tipo de 
mercadoria, são solicitadas no-
tas fiscais e é feita a conferência 
no sistema integrado da receita 
estadual.

Estas ações são rotineiras, 
realizadas semanalmente e em 

dias alternados, mas com cer-
ta frequência. A fiscalização 
envolve servidores do muni-
cípio que possuem o apoio da 
Brigada Militar, através de um 
convênio com o Governo do 
Estado.

Ao abordar o veículo, o fis-
cal solicita as notas de transpor-
te, e, após conferir no sistema, 
é feita a verificação da carga, 
caso for constatada alguma ir-
regularidade, o motorista é no-
tificado e o Sistema Estadual é 
informado.

Ascom/Redentora
Fiscalização ocorreu nas proximidades dos pórticos da cidade
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Atrás da máquina resgitradora Vande é um retrato do tempo em Tenente Portela
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Nos dias atuais, em que a tecnologia 
vive seu aspe, onde as pessoas vivem 
suas vidas diante da tela de um celular e 
da vida alucinada da cidade e até mesmo 
às 24 horas do dia parecem pouco para 
tantos afazeres,  ainda encontramos lo-
cais onde o  tempo segue outras regras e 
a imagem insurgente que assalta a nossa 
mente ao entrar nestes ambiente nos re-
monta à uma viagem ao passado.

Quem nunca olhou aquelas fotos an-
tigas e sentiu saudade daquele tempo 
onde tudo era mais simples. Onde nós 
mesmos dedicávamos mais tempo a uma 
boa conversa com as pessoas queridas, 
do que numa tela de celular, olhando fu-
tilidades alheias e blogs de fofocas glo-
bais.

A cidade de Tenente Portela acompa-
nha a evolução do mundo, no entanto, 
algumas coisas ainda mantém sua essên-
cia, sendo uma clara e absoluta testemu-
nha do passado e m retrato interiorano. E 
um desses exemplos é o tradicional Bar 
do Vande. 

Localizado na esquina da Avenida 
Redenção com a Rua Araci, ao entrar no 
local é como se fizéssemos uma viagem 
no tempo. Com um balcão daqueles em 
que o cliente olha através o vidro, com 
o bodegueiro limpando a superfície com 
um pano e um sorriso no rosto conver-
sando amistosamente com seus fieis 
clientes.

Bar do Vande: O melhor pastel da cidade

Inicialmente, ali funcionava o Bar da 
Dona Amada, o atual proprietário, qual 
da nome ao estabelecimento, iniciou 
suas atividades no dia primeiro de Abril 
de 1982, na época com 34 anos de idade. 
Nesses 37 anos de história, muitas ge-
rações passaram pelo local. Como boa 
cidade do interior, as crianças acompa-
nhavam seus avós nos afazeres da cida-
de e mesmo que por influência acabaram 
fazendo parte dessa linda historia, mas 
o bonito disso, é que essa tradição não 
se perdeu com o tempo e até hoje, essas 
crianças que hoje já são pais, continuam 
a frequentar este estabelecimento.

Em todos esses anos, muitas pesso-
as passaram, alguns foram embora ten-
tar sua vida em cidades vizinhas ou até 
mesmo em rincões mais distantes, no en-
tanto, não é raro, essas mesmas pessoas 
adentrarem a porta e como se visitassem 
um parente querido, sentam-se à beira 
do balcão e pedem aquele tradicional 
pastel e tomam o seu “liso”, claro, que 
contando com a serenidade e amizade do 
seu Vande.

O bar e lancheria do seu Vande é 
mesmo uma viagem no tempo, ali você 
encontra a tradicional máquina registra-
dora manual, os mesmos balcões, com 
mais de 30 anos e aquele baleiro que 
remete aos comércios do interior lá dos 
anos 70 ou 80.

Se o lugar em si é bom, no Centro 
da cidade e resiste a modernidade, a co-

mida boa é por consequência o quê fi-
deliza o cliente. Caso do seu Verno Ari 
Krohn, morador do interior de Tenente 
Portela, que é cliente fiel há mais de 30 
anos. Conta ele que mesmo nos tempos 
de solteiro, quando trabalhava na capital 
Porto Alegre, quando voltava para cá, 
antes mesmo de ver sua família, passa-
va no bar para trocar conversa e tomar 
aquele tradicional schnaps. 

Outro cliente fiel e apaixonado no 
vinho colonial do seu Vande é o senhor 
Jaime Verneck, de Redentora, que se-
gundo ele, não encontra tal qualidade no 

vinho em lugar algum no Estado.
Muito se fala da fama do seu Vande, 

no entanto, quem merece um destaque 
todo especial é a Dona Maria, a mulher 
por trás de todo o sucesso do tradicional 

pastel. Modesta e simples, sempre com 
um sorriso no rosto, a dona Maria não 
entrega a receita de seu pastel nem por 
decreto, mantendo mais segura do que a 
própria receita da Coca-Cola. E porque 
não dizer que o próprio refrigerante não 
se beneficiou em ser acompanhamento 
do incomparável sabor do pastel, esse 
sim, da Dona Maria. Claro sem esquecer 
do salame cozido e daquele franguinho 
frito que marcaram época.

Muitas tradições ainda são mantidas 
no bar do Vande, como o tradicional ca-
derninho, qual é mais fiel do que qual-
quer sistema de compensação de crédito. 
Conforme o tempo foi passando foram 
se agregando membros da família ao 
atendimento. Hoje, a Raquel, uma das 

filhas do seu Vande, qual puxou o sorri-
so fácil da mãe e a simpatia do pai, ajuda 
no atendimento e a manter a tradição do 
estabelecimento.

Ela conta das épocas de carnaval, 
onde nos anos 90 movimentavam forte-
mente as cidades da região e em Tenente 
Portela não era diferente. Por que não se 
dizer que as guloseimas comercializa-
das não salvaram muitas vidas, afinal de 
contas, após tantos dias de festa e bebe-
deira, aqueles foliões tinham como para-
da certa o bar, para comprar um pastel, 
comer um salame cozido ou até mesmo 

um franguinho, para então se desloca-
rem ao local de serviço. Poucos eram os 
sortudos que podiam deleitar do confor-
to de uma cama. 

Essas histórias fazem com que nós, 

mesmos os mais novos, pensemos em 
tudo que aconteceu com a evolução dos 
anos. Envoltos em tecnologias, dedican-
do cada vez mais tempo a quem está lon-
ge e nos importando demais com artistas 
que não fazem a mínima ideia que exis-
timos, são historias reais, como a do bar 
do Seu Vande que merecem repercussão, 
afinal, é ali que a vida real acontece. Por 
mais que a evolução e a tecnologia che-
guem, são as coisas simples da vida que 
nos fazem parar, pensar e refletir. 

Corra atrás dos seus sonhos, não dei-
xe de batalhar dia após dia por aquilo 
que você almeja, no entanto, nunca per-
ca sua essência. Pois para destacar-se na 
multidão você só precisa ser você mes-
mo.

Atrás da máquina resgitradora Vande é um retrato do tempo em Tenente Portela

A história vai passando de geração sempre com a mesma essência

Os clientes fieis dos pasteis do Vande, juram não há melhor na cidade

Por Eduardo Salvadori
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Conversa com Jesus Cristo...
Sempre que você se sentir só e im-

potente para resolver determinada 
situação ou problema, seja de qual 
ordem for, não se desespere. Converse 
com Jesus Cristo, orando:

“Meu querido Jesus Cristo, em Vós deposito toda minha con-
fiança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do universo. Vós sóis 
o Rei dos reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a 
viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas angustias, minhas 
lagrimas, bem sabes, Divino amigo, como preciso alcançar de 
Vós esta graça que espero, com muita fé e confiança.. Fazei, di-
vino Jesus Cristo, que eu alcance, pois necessito muito, por isso 
lhe peço com muita fé. Logo após meu pedido mandarei  publicar 
e distribuir um milheiro destes santinhos.

A conversa Convosco, Ó meu grande mestre, me dá  ânimo e 
alegria para viver.

Jesus Cristo, tenho total confiança em Vós e a cada dia que 
passa aumenta minha fé e meu amor!. Iluminai meus passos, as-
sim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer”.

 Rezar Pai Nosso, Ave Maria e Gloria ao Pai.

à pedido

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE

TENENTE PORTELA – CRESOL TENENTE PORTELA
CNPJ/MF N° 04.622.657/0001-41

NIRE N° 43400084916

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor-presidente da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de
Tenente  Portela  –  Cresol  Tenente  Portela,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
confere o Estatuto Social, convoca todos os delegados desta Cooperativa para
Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 15 de março de 2019, no
Centro Recreativo Familiar da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, situado na
Rua Tibiriçá, 55, Centro, Tenente Portela, RS, CEP 98500-000.  A instalação da
Assembleia  será  às  17:30  horas, em  Primeira  Convocação,  com  a  presença
mínima  de  2/3  (dois  terços)  dos  delegados;  às  18:30  horas,  em  Segunda
Convocação, com a presença mínima de 50% (cinquenta por cento) mais um dos
delegados; e às 19:30 horas, em Terceira e Última Convocação, com, no mínimo,
10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I  –  Deliberação  sobre  a  proposta  de  Política  de  Compliance  do  Sistema
Cresol.

II – Prestação de contas do Exercício 2018, compreendendo:
a) Prestação de contas do Conselho de Administração;
b) Parecer de Auditoria Externa sobre as demonstrações financeiras;
c) Parecer do Conselho Fiscal.

III – Destinação das sobras apuradas no Exercício 2018.

IV – Eleição do Conselho de Administração para o próximo mandato.

V – Eleição do Conselho Fiscal para o próximo mandato.

VI – Fixação dos honorários,  gratificações e cédulas de presença para o
Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.

VII – Assuntos gerais de interesse social.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Para efeito de quorum legal, a Cresol Tenente Portela possui, nesta data, 30
(trinta) delegados.

2) A Assembleia Geral realizar-se-á no Centro Recreativo Familiar da Paróquia
Nossa  Senhora  Aparecida, por  não  haver  espaço  suficiente  na  sede  da
Cooperativa.

Tenente Portela, RS, 15 de fevereiro de 2019.

                                     
GELSON JOSÉ FERRARI
DIRETOR-PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação:

Tomada de Preços nº 04/2019. Objeto: Execução de pavimentação 
poliédrica com pedras irregulares de basalto. Julgamento: 26/03/2019 às 
08:30hs. Pregão Presencial nº 05/2019. Objeto: Aquisição de Sementes 
de Forrageira de Inverno. Julgamento: 15/03/2018 às 13:30hs. Pregão 
Presencial nº 06/2019. Objeto: Serviços de Recapagem de Pneus. Jul-
gamento: 15/03/2019 às 08:30hs. Pregão Presencial nº 07/2019. Objeto: 
Aquisição de Pneus. Julgamento: 14/03/2019 às 08:30hs. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-
-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 01/03/2019. Celso 
José Dal Cero, Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 013/2019
DATA: 08/02/2019
CONTRATADO: SRS EXTRAÇÃO E BRITA-

MENTO DE PEDRAS LTDA ME
CNPJ: 11.539.554/0001-88
OBJETO: Contratação emergencial para cons-

trução de contenção do cercamento do cemitério 
municipal

VALOR R$: 6.750,00

CONTRATO Nº 014/2019
DATA: 08/02/2019
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Contratação emergencial para cons-

trução de contenção do cercamento do cemitério 
municipal

VALOR R$: 2.625,00

CONTRATO Nº 015/2019
DATA: 18/02/2019
CONTRATADO: CESPRO PROCESSAMEN-

TO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Pro-

fissionais de Digitalização, Informatização e Con-
solidação da Legislação Municipal de 2019 no site 
municipal

VALOR R$: 1.620,00

CONTRATO Nº 016/2019
DATA: 18/02/2019
CONTRATADO: PROJETAR ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.443.077/0001-05
OBJETO: Ampliação da Escola Municipal de 

Educação Infantil Sonho Meu
VALOR R$: 42.942,30

CONTRATO Nº 017/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: ELOISA MARTINS DA SIL-

VA
CPF: 419.409.200-78
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentí-

cios da agricultura familiar, destinados a merenda 
escolar

VALOR R$: 225,00

CONTRATO Nº 018/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: ELTON LOCATELLI
CPF: 627.143.330-87
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentí-

cios da agricultura familiar, destinados a merenda 
escolar 

VALOR R$: 125,00

CONTRATO Nº 019/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: EVANDRO LUIS LARA
CPF: 026.230.390-62
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentí-

cios da agricultura familiar, destinados a merenda 
escolar 

VALOR R$: 17.040,00

CONTRATO Nº 020/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: FABIANO RAFFAELLI
CPF: 011.297.650-97
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar, destinados a me-
renda escolar 

VALOR R$: 795,00

CONTRATO Nº 021/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: FRIDA GERLACH DA 

SILVA
CPF: 003.400.270-70
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar, destinados a me-
renda escolar 

VALOR R$: 779,00

CONTRATO Nº 022/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: IVANDRO PIVATTO
CPF: 000.280.270-86
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar, destinados a me-
renda escolar 

VALOR R$: 680,00

CONTRATO Nº 023/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: IZALINO WINCK DOR-

NELLES
CPF: 943.060.790-15
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar, destinados a me-
renda escolar 

VALOR R$: 796,00

CONTRATO Nº 024/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: LEILA TERESINHA 

SESTARI GUERRA ME
CNPJ: 14.034.692/0001-00
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar, destinados a me-
renda escolar 

VALOR R$: 3.648,00

CONTRATO Nº 025/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: LEOCIR DE FREITAS
CPF: 004.807.000-95
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar, destinados a me-
renda escolar 

VALOR R$: 1.054,00

CONTRATO Nº 026/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: MILTON AGOSTINHO 

FERRI
CPF: 358.919.980-68
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar, destinados a me-
renda escolar 

VALOR R$: 960,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Tenente Portela tem novo 
caso suspeito de Dengue

No Programa Tribuna Po-
pular do último sábado, 23, 
Micheli Vargas, Secretária Mu-
nicipal de Saúde de Tenente 
Portela acompanhada de Mag-
na Senhori, responsável pelo 
setor epidemiológica e pela 
Elisa, que é responsável pela 
equipe que realiza as visitas no 
município, trouxeram a infor-
mação de que Tenente Portela 
estava com um caso suspeito de 
dengue sob investigação pelo 
Laboratório Central do Estado. 
O caso preocupava.

Nesta quinta-feira veio a 
confirmação de que o caso foi 
descartado após as análises la-
boratoriais, no entanto, uma 
nova amostra foi encaminhada 
para o laboratório neste mesmo 
dia.

A suspeita agora é sobre uma 
paciente de 62 anos, moradora 
da cidade, que não realizou nos 
últimos tempos nenhuma via-
gem para fora do município.

O resultado deve sair dentro 

dos próximos dias. A paciente 
está internada no Hospital San-
to Antônio.

A confirmação de um caso 
em Erval Seco aumentou de 
maneira significativa os cuida-
dos em Tenente Portela, uma 
vez, que a paciente que teve o 
diagnóstico positivo esteve no 
município, possivelmente no 
período da infecção.

A presença dessa pessoa em 
Tenente Portela trazer a infec-
ção para o município. Acontece 
que o mosquito Aedes Aegypti 
jé teve a sua presença detectada 
no município. Isso não significa 
que a doença esteja em circula-
ção por aqui, no entanto, se um 
mosquito picou a paciente que 
teve a doença diagnosticada, ele 
ficou com o vírus no organismo 
e pode transmitir para qualquer 
pessoa que ele possa vir a picar.

Nesta semana foi confirma-
do o primeiro caso de Zika Ví-
rus, que é transmitido pelo mes-
mo mosquito, contraído dentro 

do estado do Rio 
Grande do Sul.

Uma jovem de 
17 anos, residente 
em Gravataí, co-
meçou com os sin-
tomas em 07 de ja-
neiro, apresentando 
dor ocular e visão 
turva. Ela não rea-
lizou nenhuma via-
gem para fora do 
estado. Internada 
no Hospital Nossa 
Senhora da Concei-
ção, foi diagnosti-
cada com neurite 
óptica.

Como o hospital 
é sentinela para doenças neuro-
lógicas causadas por arbovírus 
(vírus transmitidos aos huma-
nos por intermédio de insetos), 
amostras de seus exames foram 
encaminhadas ao Laboratório 
Central de Saúde Pública (LA-
CEN/RS), com resultado obtido 
em 21 de janeiro, positivo para 
a doença.

Após o resultado reagente 
para Zika Vírus, o Programa 
Estadual do Controle da Den-
gue, do Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde (CEVS), 
entrou em contato com a prefei-
tura de Gravataí e com a 2ª Co-
ordenadoria Regional de Saúde 
(CRS) para que seja iniciada a 
investigação do caso. O traba-
lho começou em 22 de feve-
reiro e confirmou o caso como 
autóctone.

Em 2016, o Rio Grande do 
Sul teve 44 casos autóctones de 
Zika Vírus. Houve dois impor-
tados em 2017 e nenhum em 
2018.

Equipe da saúde de Tenente Portela participou do Tribuna Popular

Reprodução

Os gaúchos estão espalhados por todo o país, dos ministérios pa-
laciais às fazendas mato-grossenses, dos gramados futebolísticos às 
redações de jornais. Espalhados não, espraiados. E se perguntarmos 
a você o que é ser gaúcho, provavelmente você responderá sem di-
ficuldades que é andar a cavalo pelos pampas verdejantes, comer 
churrasco com a família, tomar chimarrão numa roda de amigos, 
dançar ao som da gaita e do violão com bota e bombacha, ainda 
que sete entre dez gaúchos não conheçam o pampa senão de carro, 
nunca tenham galopado, não dancem senão de tênis e jeans, além 
daqueles tantos que não gostam de chimarrão e os outros não tantos 
vegetarianos.

    Não se trata de um estereótipo, mas de uma imagem de gaúcho 
construída ao longo dos anos e consolidada no imaginário brasilei-
ro, incluindo o gaúcho. Alguns dirão que tal imagem vem desde os 
anos heroicos da Revolução Farroupilha ou, mais remota ainda, da 
Guerra Guaranítica. Mas não: é uma imagem que solidificou-se e 
espalhou-se só a partir de 1948 (pouco mais de cinquenta anos atrás) 
ano em que Barbosa Lessa e outros jovens fundaram o Centro de 
Tradições Gaúchas “35 CTG”.

    Com o objetivo de fortalecer a cultura gaúcha sem preocupar-
-se com a história verdadeira, mas a fim de projetar um futuro me-
lhor ao povo, um futuro mais “estável”, calcado nas tradições da ter-
ra, este grupo idealizou o tradicionalismo e fundou locais específicos 
de encontro, com regras de dar inveja a qualquer manual de etique-
ta. Estes centros se espalharam, começaram a promover festivais, 
concursos, tornando-se fortes especialmente no interior, chegaram a 
outros estados e países.

    Hoje, disseminado, convive com a indústria cultural, tornou a 
churrascaria um negócio lucrativo no mundo todo e atrai de executi-
vos engravatados a operários da construção civil. Ficou de tal forma 
embrenhado na cultura que na geração atual poucos sabem que a 
“prenda” não usava aquele vestido armado, que o termo “gaúcho” 
era considerado pejorativo, que algumas regiões desenvolveram-
-se à mercê do cavalo e que nossos heróis farroupilhas não usavam 
bota de couro como as de hoje apregoadas. Não sabem porque de tal 
forma esse imaginário ficou consolidado que tomamos por verdade 
uma tradição e um passado elaborados há pouco mais de cinquenta 
anos. Não sabem por que a invenção criou o invento, e hoje de fato 
ser gaúcho é tomar chimarrão e comer churrasco vestindo bota e 
bombacha, ainda que nos finais de semana ou na Semana Farrou-
pilha.

    “Quando a cultura de determinado povo é invadida por novos 
hábitos e novas ideias, duas coisas podem ocorrer. Se o patrimô-
nio tradicional dessa cultura é coerente e forte, a sociedade somente 
tem a lucrar com o referido contato. Se, porém, a cultura invadida 
não é predominante e forte, a confusão social é inevitável. O movi-
mento tradicionalista rio-grandense visa precisamente a combater 
os reconhecidos fatores de desintegração social. E ao dizermos isso, 
estamos acentuando o erro daqueles que acreditam ser o Tradicio-
nalismo uma tentativa estéril de “retorno ao passado”. A realidade 
é justamente o oposto: O Tradicionalismo constrói para o futuro”. 
(Barbosa Lessa)

    Não que construir uma tradição como o próprio Barbosa Lessa 
afirma ser o objetivo do tradicionalismo, seja novidade. Estudiosos 
como Homi Bhabha, Edward Said e Stuar Hall fala na nação como 
uma narração e nas comunidades nacionais como comunidades ima-
ginadas. Hall sintetiza este esforço de uma forma interessante: “não 
importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de 
classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unifica-los numa 
entidade cultural para representa-los como pertencendo à mesma e 
grande família nacional”. Dessa forma os esforços tradicionalistas à 
Lessa para blindarem o Rio Grande do Sul contra a invasão cultu-
ral estrangeira não leva em consideração as culturas alemã, italiana, 
portuguesa, indígena, negra e metropolitanas, também forte no es-
tado.

    Questão que extrapola o debate sobre o gaúcho e não invalida 
os esforços ainda hoje empregados para que a Chama Tradicionalis-
ta se mantenha forte. Mas parece importante não perdermos de vista 
esta construção política de uma cultura para não encobrir divergên-
cias históricas ou impedir que surjam no seio da sociedade gaúcha 
novas e modernas tendências culturais, tendências estas não mais 
nem menos legítimas, não mais nem menos puras.

        Seguimos... Até a próxima.

A Bem Sucedida Invenção 
do Gaúcho

Laçadores de Tenente Portela vão 
representar 20º RT no FECARS

Os laçadores de Tenente Portela, Miguel Hanauer e André Sganderla farão parte da seleção da 20ª 
Região Tradicionalista que estará competindo na edição deste ano do FECARS - Festa Campeira do 
Rio Grande do Sul, maior evento de atividade campeira organizado pelo Movimento Tradicionalista 
Gaúcho. O FECARS ocorre de 14 a 17 de Março de 2019, no Parque de eventos Pedro Nunes da Sil-
veira, em Xangri-Lá e deve reunir tradicionalistas de todas as regiões do estado em diversas modali-
dades campeiros, sendo o laço, a principal delas. Miguel Hanauer e André Sganderla foram escolhidos 
através do desempenho apresentado nos rodeios organizados pelos CTGs integrantes da 20ª Região.
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

GERAL

A notícia do aumento do 
imposto de importação de leite 
estrangeiro, nesta semana, deu 
um alívio aos produtores, que já 
estavam um pouco mais anima-
dos com a alta dos preços em 
janeiro.

Na propriedade de Lélis da 
Silva, em Prata, no Triângulo 
Mineiro, a produção é de 650 li-

tros de leite por dia. São 35 va-
cas na ordenha. Para ele, 2018 
não foi um ano fácil.

“A margem de lucro era 
muito pequena, era muito difí-
cil, o leite teve uma queda mui-
to grande. Os insumos não ti-
veram queda, não estavam com 
preço acessível, então estava 
tudo muito difícil”, diz.

O leite que ele armazena no 
tanque vai três vezes por sema-
na para a cooperativa da cidade. 

No momento mais difícil, Lélis 
recebeu só R$ 1,06 por litro. Si-
tuação bem diferente de agora. 
Neste mês, ele vendeu leite a 
R$ 1,38. Essa diferença signi-
fica cerca de R$ 6 mil a mais 
no mês.

“E a gente está na expecta-
tiva que aumente mais um pou-
co, para poder ser mais viável a 
produção do leite.”

Gelder de Moura, presidente 
interino da Cooperativa, expli-

Produtores comemoram alta do preço do 
leite e aumento de imposto de importação

ca que a queda das importações 
em dezembro permitiu uma re-
ação do mercado. “Possibilitou 
que a gente conseguisse o me-
lhor preço na venda do nosso 
produto”.

Na média nacional, o litro 
foi vendido a R$ 1,28, em ja-
neiro. Em Minas, ficou em R$ 
1,28, R$ 0,25 a mais que no 
mesmo mês do ano passado. O 
estado é o principal produtor de 
leite do país e foi justamente a 
grande oferta que fez os preços 
despencarem em 2018.

“Eu acredito que se esse pre-
ço retornasse aos patamares de 
R$ 1,50, R$ 1,65, R$ 1,70, nós 
retornaríamos ao que o produ-
tor já tinha adquirido como pre-
ço padrão”, diz o consultor de 
pecuária Marco Aurélio Nunes.

Thiago Fonseca produz 10 
mil litros de leite por dia em 
Uberlândia, no Triângulo Mi-
neiro. Ele diz que, com preços 
melhores, fica mais fácil se pla-
nejar.

Em 2018, setor enfrentou dificuldades, mas valor pago por litro subiu em janeiro

R
eprodução Youtube

G1/Reprodução

Enem 2019 
será aplicado 
em 3 e 10 de 

novembro

As provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2019 serão aplicadas 
em 3 e 10 de novembro em 
todo o Brasil. O Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) anunciou as datas na 
tarde desta quarta-feira, 27 de 
fevereiro.

 - Solicitação de Isenção/
Justificativa de Ausência:1 a 
10 de abril

 - Inscrições: 6 a 17 de maio
 - Aplicação: 3 e 10 de no-

vembro
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Nota fiscal eletrônica para 
produtores rurais será 
obrigatória a partir do 

ano que vem

Os produtores rurais do Rio 
Grande do Sul poderão utilizar 
o tradicional talão de produtor 
até o fim deste ano. A partir de 
1º de janeiro de 2020, será obri-
gatória a implantação da Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e).

A secretaria estadual da Fa-
zenda (SEFAZ) decidiu esten-
der o prazo para a substituição 
do talão de produtor atendendo 
aos pedidos apresentados pe-
las prefeituras. Atualmente, a 
maior dificuldade é o acesso à 
internet no meio rural de diver-
sos municípios gaúchos.

A Federação das Associa-
ções de Municípios do Rio 

Grande do Sul (FAMURS) está 
realizando um levantamento 
que irá mostrar o cenário do si-
nal de telefonia móvel e de in-
ternet nas localidades gaúchas. 
Os primeiros dados revelam 
que há déficit na oferta e oscila-
ções na rede, ocasionando que 
comunidades fiquem desassisti-
das no interior dos municípios. 
Essa limitação impede que os 
produtores rurais possam se 
adequar à norma que exige a 
utilização da NF-e em detri-
mento ao talão de produtor.

A implantação do sistema 
eletrônico vai garantir mais 
segurança e modernidade nas 
transações.

Expotenpo poderá não ter 
a edição de 2019

A Expotenpo prevista para 
ocorrer neste ano poderá não 
acontece.

Segundo informações, le-
vantadas por nossa reportagem, 
uma reunião ocorrida na manhã 
de quinta-feira, 28, entre o pre-
feito municipal de Tenente Por-
tela, Clairton Carboni, e a dire-
toria da Associação Comercial 
e Industrial de Tenente Portela 
discutiu o assunto.

Ambos compartilham da 
mesma opinião, o município 
não comporta a realização de 
dois eventos de grande porte 
em um mesmo ano, por con-
sequência disso, a Expotenpo 
deverá ser sacrificada em nome 
da realização do evento de Ge-
ração e Acendimento da Chama 
Crioula do Rio Grande do Sul, 
que ocorre em agosto, tendo Te-
nente Portela como sede.

O assunto já era debatido 
nos bastidores. O consenso, 
segundo as informações, era 
de que mesmo não sendo dois 
eventos do mesmo seguimento, 
um bem mais relacionado ao 
setor comercial e o outro bem 
mais ao setor cultural, ambos 
desprendem de investimentos 
da municipalidade, bem como 
muitos dos envolvidos na orga-
nização de um evento também 
estariam envolvido no outro.

O assunto será debatido com 
a atual comissão da Expotenpo, 
para somente após isso ser ba-
tido o martelo, mas a tendência 
é mesmo pela não realização da 
tradicional feira portelense.

Sobre se o evento acontece-
ria no ano de 2020, já que não 
ocorrerá neste ano, ainda não 
foi discutido, mas a tendência 
é que ocorra somente em 2021, 

uma vez que no ano que vem 
ocorrem as eleições municipais 
e a escolha do período da Ex-
potenpo já foi tomada para não 
coincidir com o ano eleitoral.

O acendimento da chama 
é um dos maiores eventos do 
calendário do Movimento Tra-
dicionalista Gaúcho e deve reu-
nir mais de mil cavaleiros em 
Tenente Portela, representando 
todas as regiões tradicionalis-
tas do estado, que buscarão por 
aqui, a centelha que será distri-
buída para todos os CTGs do 
Rio Grande do Sul. Geralmente 
o evento, que em 2018, ocorreu 
em Iraí, reúne entre 4 e 5 mil 
pessoas.

A organização do evento é 
dois CTGs de Tenente Portela, 
junto com a 20ª Região Tradi-
cionalista e com apoio do muni-
cípio de Tenente Portela.

A última edição do evento foi realizada no ano de 2017

Segundo o G1, uma produ-
tora de eventos de Frederico 
Westphalen, no Norte do Rio 
Grande do Sul, é investigada 
pela Polícia Civil por suspei-
ta de estelionato. Mais de 300 
universitários em 15 cidades 
gaúchas e catarinenses afirmam 
ter sido lesados, após contrata-
rem a empresa para organizar 
formaturas, mas não terem o 
serviço concluído.

Na terça-feira (26), Lucas 
Spolti, o dono da empresa, 
prestou depoimento na polícia. 
Segundo seu advogado, Evan-
dro Zuch, a produtora passa por 
dificuldades financeiras.

“Ele não conseguiu adimplir 

esses contratos na totalidade e 
agora está tentando captar al-
guns valores para cumprir com 
os outros quatro contratos que 
faltam”, diz.

A polícia, porém, afirma que 
a empresa tem mais do que qua-
tro contratos a serem colocados 
em dia.

“Diante dessa informação 
do não cumprimento das obri-
gações por parte da empresa, 
eles [estudantes] se mostraram 
bastante preocupados e aflitos 
com a possibilidade de que a 
formatura da forma como pla-
nejaram não fosse realizada”, 
afirma o delegado Eduardo Fer-
ronato Nardi.

Ainda de acordo com o de-
legado, os clientes não conse-
guem contatar, nem por telefo-
ne nem pessoalmente. Há pelo 
menos uma semana ninguém é 
encontrado na sede.

Os clientes que contrataram 
a empresa relatam a decepção 
por não ter os serviços garan-
tidos pela empresa. Foi o caso 
de um grupo de alunos de Ar-
quitetura de Carazinho, que se 
formaram no último fim de se-
mana, mas não da forma como 
haviam planejado

“A gente não conseguiu 
aproveitar aquele sentimento 
‘bah, eu vou me formar’, por-
que tava todo mundo preocupa-

do se ia ter ou não ia ter uma 
formatura”, relata Andressa 
Bertoncello.

“A gente sempre vai lem-
brar desse dia com alegria, por 
ter colado o grau, mas também 
com uma certa frustração por 
tudo que aconteceu e desespe-
ro, porque a gente achava que 
não ia ter nada”, comenta a Pa-
trícia Ecker, que também parti-
cipou da turma de formandos.

 Elas e os colegas pagaram 
R$ 3 mil pela cerimônia, mas 
não tiveram o serviço prestado. 
O mesmo ocorreu com a turma 
do Direito de uma universidade 
de Frederico Wesphalen. Mais 
de 30 alunos pagaram e ficaram 

na mão.
“Eu sonhava em trazer meu 

gurizinho, de terninho, ver o 
papai formar e agora esse sonho 
aí jogado fora no lixo. Por uma 
negligência. Por uma falcatrua 
de uma empresa. Isso é triste”, 
afirma Osmar José Pereira.

Ana Paula da Fonseca Me-
nezes também relata a decepção 
que sua família teve. “O meu 
pai. É o grande sonho dele. Ver 
a filha se formando também. 
Meu avô com 84 anos, é a pri-
meira neta que iria se formar”, 
conta.

As investigações prosse-
guem para apurar o caso. Vá-
rios contratos esrtão na lista.

O sonho que se tornou pesadelo



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 01 DE MARÇO DE 2019
ANO XXXII    Nº 1183 R$ 2,00

Leia Mais

04

04

06

06

07

10

Sistema Província de Comunicação

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

Amuceleiro discute saúde com secre-
tária estadual da saúde

Campanha da Rádio Província benefi-
cia catador de Tenente Portela

Tenente Portela realizou seminário 
sobre armazenamento de grãos

Fiscalização de Tenente Portela realiza 
ação no município

Bar do Vande: O pastel que resiste 
ao tempo 

Produtores comemoram alta no preço 
do leite

E MUITO MAIS
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

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Três Passos: Hospital de
 Caridade suspende

 atendimentos de Obstetrícia

Foi emitido no início da tar-
de desta quinta-feira (28), pela 
direção da Associação Hospi-
tal de Caridade de Três Passos, 
um comunicado informando da 
suspensão de forma indetermi-
nada dos atendimentos e proce-
dimentos de urgência e emer-
gência da área de Obstetrícia, a 
partir da meia-noite de hoje. 

A nota foi destinada aos pre-
feitos e secretarias de Saúde 
dos municípios de Três Passos, 
Tiradentes do Sul, Esperança 
do Sul, Sede nova e Bom Pro-
gresso, bem como, a 19ª Coor-
denadoria Regional de Saúde, 
Ministério Público, imprensa e 
comunidade local e regional.

O motivo da suspensão é o 

recebimento de um documento 
na data de ontem (27), assina-
do pelos médicos Ivo Weiss, 
Celestino Schimitt e Letícia de 
Abreu, dando conta da paralisa-
ção de suas atividades por falta 
de pagamento dos honorários. 
O atendimento na área de Obs-
tetrícia, segundo os médicos, 
só será retomado com a regu-
larização dos vencimentos de 
janeiro e fevereiro de 2019. 

Segundo a nota do Hospi-
tal de Caridade de Três Passos 
as pacientes gestantes deverão 
procurar obrigatoriamente aten-
dimento em outros hospitais da 
região, uma vez que não haverá 
profissional habilitado para rea-
lizar qualquer tipo de procedi-

mento. 
A direção da casa de saúde 

ainda afirma que a situação fi-
nanceira é extremamente grave 
e que todas as medidas possí-
veis foram tentadas para evitar 
a paralisação dos serviços.

Por fim, a direção do Hospi-
tal de Caridade de Três Passos 
informa que não tem como pro-
meter uma data de pagamento 
aos profissionais, uma vez que 
depende do governo do estado 
para fins de honrar suas obri-
gações. O hospital entende e 
corrobora com a atitude dos 
médicos, os quais exercem sua 
profissão e devem ser remu-
nerados, por isso, assim como 
qualquer outro trabalhador.

Fica sob a reponsábilidade dos municípios encontrarem hospitais para atender a demanda pelo SUS. 
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