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Muda governo, 
mas estradas

continuam
péssimas

Saindo de Tenente Portela em direção a 
Miraguaí os problemas são os buracos. 
Rumo a Palmitinho é a vegetação lateral 
que atrapalha a visibilidade. Já para Três 
Passos é o risco de novos desabamentos 
de encostas.
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Diretor da 
Corsan 
garante
qualidade
da água
consumida
na região

- Derrubadas adquiri 
novos veículos para  
secretaria de saúde

- Redentora lança 
edital para eleições 
do Conselho Tutelar

- Professores paralisam 
em protesto contra 
atrasos de salários

Pag.06

Pág.07

Pág.05

Pág.09

Pág.06

Roteiro inclui Brasil, 
Uruguai e Argentina 
no mesmo dia | Pág. 2

VIAGEM

ANO 11 - Nº 547 - MAIO DE 2019

Cidades Inteligentes
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Como será a 
alimentação do 
futuro?
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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O fato é que me antecipei, em vários dias, 
ao diagnóstico pronunciado pelo ministro 
Luís Roberto Barroso sobre as causas do desprestígio do STF junto 
à opinião pública. Em artigo do dia 19 deste mês, com o título “As 
redes sociais e o poder do indivíduo”, escrevi:

 “Não é a crítica que gera o descrédito, mas o descrédito que a 
motiva.”

 Em outras palavras, na minha crítica, ministros efetivamente 
preocupados com preservar a imagem do Poder deveriam estar mais 
atentos a si mesmos do que às reações da sociedade.

Uma semana mais tarde, coube ao ministro Barroso, falando em 
evento na Universidade de Columbia, fazer a autocrítica e dizer que 
o “descrédito da sociedade” é fruto de decisões da própria Corte. Não 
bastasse isso, conforme matéria do Estadão (25/04), Barroso proferiu 
uma série de vigorosas afirmações, segundo as quais:

• na percepção da sociedade, os ministros, por vezes, protegem 
uma “elite corrupta”;

• há um problema se a Corte, de modo repetido e prolongado 
toma decisões com as quais a sociedade não concorda e não entende 
(referia-se, presumo, ao tal papel contramajoritário que o STF vem 
atribuindo a si mesmo);

• uma grande parte da sociedade e da imprensa percebem a Su-
prema Corte como um obstáculo à luta contra corrupção no Brasil;

• a sociedade tem a percepção de que “alguns ministros demons-
tram mais raiva dos promotores e juízes que estão fazendo um bom 
trabalho do que dos criminosos que saquearam o país”;

• somente no Rio de Janeiro, “mais de 40 pessoas presas por acu-
sações de corrupção foram soltas por habeas corpus concedidos na 
2ª Turma”.

E arrematou: “Tudo o que a Corte (STF) poderia remover da Jus-
tiça Criminal de Curitiba, cuja persecução de corrupção estava indo 
bem, foi feito (sic)”.

São palavras de um membro do “pretório excelso”. Não é opinião 
de um simples cidadão que, acompanhando a vida do tribunal, se es-
candaliza com as mensagens que alguns de seus membros, de modo 
reiterado, passam à sociedade. Note-se que tais recados, captados 
pelo ministro Barroso, são transmitidos numa época em que as luzes 
da ribalta se acendem sobre aquele plenário, seja pelo exagerado pro-
tagonismo de alguns, seja por ações que partidos minoritários levam 
à Corte atraídos pela tal vocação “contramajoritária”.

A propósito destes últimos acenderei minha lanterna sobre o que 
vejo acontecer. De uns anos para cá, partidos minúsculos, sem voto 
nas urnas e, por consequência, nos plenários, sobem no banquinho 
de seu pequeno significado para se autoproclamarem os únicos re-
presentantes das aspirações populares. Há um ditado segundo o qual 
“quanto menor a tribo, mais emplumado o cacique”. Assim, impres-
sionados consigo mesmos, derrotados nas deliberações de plenário, 
a toda hora esses pequenos partidos correm e recorrem ao STF em 
busca da simpatia de seis ministros para sua causa. Claro! É mais fá-
cil conseguir meia dúzia de votos entre 11 do que maioria entre 513. 
Apelar ao STF virou uma gambiarra para partidos nanicos, que pas-
sam a contar com isso até mesmo para suas manobras de obstrução.

P.S. – Especialmente minoritários, mais do que isso elitistas e re-
finados, são os serviços de fornecimento de refeições institucionais 
licitados pelo STF e divulgados pelo Estadão no dia 26 de abril. La-
gostas e vinhos premiados integram um cardápio digno dos deuses 
do Olimpo, que vai ao pregão eletrônico pelo custo módico de R$ 
1,1 milhão.

STF, da crítica à autocrítica

Conforme prevê o art. 19 da Lei n. 8.213/91, acidente do trabalho 
é aquele que acontece no local e tempo da atividade da empresa, que acarreta lesão 
corporal ou perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou a redução 
permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Considera-se também 
como acidente de trabalho: A doença profissional ou do trabalho, que são aquelas 
derivadas do exercício de uma certa função assim como pelas condições em que o 
serviço é realizado. Outra situação que também é igualada como acidente de traba-
lho é o acidente de trajeto, que acontece no caminho do local de residência para o 
de trabalho ou desse para aquele, observando a distância e o tempo de locomoção 
compatíveis com o percurso do referido trajeto.

Esses acidentes acabam invalidando empregados e responsabilizando emprega-
dores, o conhecimento sobre a responsabilidade do empregador em casos de acidentes de trabalho é 
uma importante ferramenta para que as empresas evitem o pagamento de multas e indenizações, que 
podem significar valores expressivos. Em virtude desses atos, devemos elencar que a empresa empre-
gadora é responsável pela integridade física do empregado quando sob sua responsabilidade e precisa 
proporcionar condições favoráveis e justas ao desenvolvimento do trabalho, bem como exercer as 
normas de saúde e segurança do trabalho.

O trabalhador acidentado tem direitos resultantes do acidente, um deles é o dever que a empresa 
tem de comunicar a Previdência Social no primeiro dia útil seguinte ao ocorrido, através de um docu-
mento denominado Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Via de regra, a responsabilidade do empregador em um acidente de trabalho é subjetiva, o que in-
dica que deve ser comprovada a existência de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) ou dolo 
(ação intencional, deliberada). No entanto, caso o empregado desempenhe alguma atividade de risco, 
a responsabilidade do empregador é objetiva, ou seja, deve responder pelos danos causados indepen-
dentemente de culpa ou dolo.

Contudo, há diversos motivos que podem isentar a culpa do empregador, como, por exemplo, se 
o empregado deixou de cumprir algum procedimento ou deixou de segui-lo conforme as normas, 
por desatenção ou desleixo e de modo que por essa atitude causou o acidente, mesmo com todas as 
orientações, treinamentos e equipamentos necessários. Entretanto, se o empregado sofre acidente em 
virtude de uma conduta da empresa, ou por obrigar o empregado a laborar frequentemente horas extras, 
causando-lhe desgaste físico e mental, o que proporcionou o acidente, a empresa poderá ser obrigada 
a indenizá-lo.

Assim, é de suma importância que a empresa possa provar que fez todo o possível para propiciar 
segurança ao seu funcionário, obrigando-o a utilizar equipamentos de proteção, treinando-o e orientan-
do-o quanto ao exercício seguro de suas funções. A empresa deve, inclusive, advertir formalmente o 
empregado que não utiliza os equipamentos de proteção individual fornecidos, aplicando-lhe sanções, 
no intuito de demonstrar que fiscaliza de forma rigorosa, seu local de trabalho em concordância às 
normas de segurança.

Acidente de trabalho e a responsabilidade 
do empregador

Texto desenvolvido pela acadêmica Aline Sichilero do 7º semestre do curso de Direito 
da UCEFF – ITAPIRANGA, na matéria de Direito do Trabalho II, ministrada pelo 
Professor Francisco Dion Cleberson Alexandre. Para contato: asichilero@gmail.com

Aline Sichilero

Corte para universidades federais
Se tem uma área que o governo de Jair Bolsonaro ainda pedala é 

a educação, tanto que quatro meses desde o início do seu mandato, já 
tivemos demissões em massa e a queda de um ministro.

O ministério da educação anuncia e desanuncia, publica e despubli-
ca, diz e retira a palavra dita. É o ministério mais confuso do governo, 
e a explicação para isso é muito simples, esta é a única pasta onde 
Bolsonaro não fez uma indicação técnica e sim ideológica.

A preocupação com o campo da esquerda presente na educação 
brasileira é tão grande por parte do presidente, que ele está teimando na indicação de pessoas que não 
tem intimidade com a realidade educacional brasileira, que é péssima.

O governo está tão preocupado com quem está ensinando os alunos, que elegeu os professores 
como vilões, quando qualquer criança sabe que nosso problema está muito mais no sistema do que no 
conteúdo que é ensinado.

O problema da educação do Brasil não é um esquerdista que está pregando política na sala de aula. 
O problema é que os alunos não aprendem. Mais da metade dos alunos que terminam o ensino básico, 
deixam a escola sem saber o mínimo do conteúdo. Essa deveria ser a principal preocupação.

A metodologia de ensino brasileira precisa ser revista, desde o infantil até o ensino superior. Um 
estudo precisa ser feito, uma forma desenvolvida para que a obtenção do conhecimento seja mais efi-
ciente e prática. Do jeito que está, o governo não precisa se preocupar com o que está sendo ensinado, 
afinal, ninguém está aprendendo nada.
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Tribuna  Popular

nas red..es sociais  e nas esqui-
nas

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 Judiciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, 
Aposentadorias em Geral, Auxílio-Doença, Recursos de Multas de 
Trânsito, Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Indenizações e 
Ações Civis em Geral. 055-3551-3119

Melhore
o humor

A imagem não é da 
região, mas bem que 
poderia ser. Circula nas 
redes sociais uma foto 
atribuindo ao cenário da 
lua  as nossas rodovias 
mal cuidadas. O quadro 
tem tudo para piorar. 
A situação é agravada a 
cada chuva e em especial, 
com a chegada do inver-
no. A ERS-330 necessita 
de um recapeamento, a 
472 entre o Turvo e Três 
Passos, um severo tapa 
buracos e o trecho entre 
Portela e Palmitinho 
locais que estão sendo to-
mados pelo mato. Sema-
nas atrás, em entrevista 
ao Programa Tribuna Popular da 100.7, o secretário dos Transportes do RS 
disse que faria convênios com as prefeituras, em especial sobre as capinas... 
Ficou na promessa!!!

Interiorização da Câmara
Nem precisaria a interiorização se os ve-

readores ficassem 
mais atentos às ma-
nifestações dos nos-
sos agricultores. No 
entanto, a saudável 
experiência de inte-
riorização compro-

vou mais uma vez que o homem de nosso 
interior não é muito exigente, ele só quer 
estradas para se locomover e transportar as 
suas safras. Lideranças do Perpétuo Socor-
ro, Braço Forte e Nossa Senhora da Saúde 
repetiram essa reivindicação para os nossos 
edis na última segunda-feira. Faltou alguém 
dizer que não é ano de eleição, mas que no 
próximo alguns trechos ficarão melhores 
que algumas de nossas estradas asfaltadas. 

Campanha solidaria
Nesta semana mais uma vez a comunidade 
atendeu o chamamento a ser solidária com 

uma senhora de 
71 anos, deficien-
te, que precisava 
de uma andador. 
A campanha feita 
pela 100.7, além 

do andador doado 
por um comer-

ciante, conseguiu cobertores, roupas e até 
um colchão para amenizar as dificuldades 

da senhora. OBRIGADO !!!

Adeus Alfredinho
Um dos proprietários de um dos bares mais 
tradicionais da cidade faleceu nesta sema-
na de mau súbito. 
Alfredo Alves dos 
Santos, o Alfre-
dinho, era uma 
pessoa querida na 
cidade. O seu bar 
e restaurante, o 
Tropical, era um 
dos locais onde se 
serve a anos uma 
chuleta irreparável,  e é muito frequentado 
pelas famílias da comunidade portelense. 
Alfredo deixa esposa e um filho e muitos 
amigos a lamentar a sua morte.

Mulheres na vida!!
Quando tinha 14 anos, esperava ter uma na-
morada algum dia.
Quando tinha 16 anos tive uma namorada, 
mas não tinha paixão. Então
percebi que precisava de uma mulher apai-
xonada, com vontade de viver.
Na faculdade saí com uma mulher apaixo-
nada, mas era emocional demais.
Tudo era ter-rível, era a rainha dos proble-
mas, chorava o tempo todo e
ameaçava suicidar-se. Então percebi que 
precisava de uma mulher estável.
Quando tinha 25 encontrei uma mulher 
bem estável, mas chata. Era
totalmente previsível e nada a excitava. A 
vida tornou-se tão
monótona, que decidi que precisava de uma 
mulher excitante.
Aos 28 encontrei uma mulher excitante, 
mas não consegui acompanhá-la.
Ia de um lado para o outro sem se deter em 
lugar nenhum. Fazia coisas
impetuosas, que me fez sentir tão miserável 
como feliz. No começo foi
divertido e eletrizante, mas sem futuro. En-
tão decidi buscar uma
mulher com alguma ambição.
Quando cheguei nos 31, encontrei uma mu-
lher inteligente, ambiciosa e
com os pés no chão. Decidi casar-me com 
ela. Era tão ambiciosa que
pediu o divórcio e ficou com tudo o que eu 
tinha.
Hoje, com 40 anos, gosto de mulheres com 
mamas grandes. E pronto!

MOMENTO FILOSÓFICO

— Mestre, qual o segredo da longevidade? 
– pergunta o discípulo ao mestre budista.
O Mestre responde :

— Só comer verduras, 
dormir cedo e renunciar 
às bebidas e ao sexo.
— Mestre, assim se terá 
uma vida longa?
O Mestre responde:
— Não, mas ela vai pare-

cer uma eternidade…!

***O colega M. se entusiasmou com uma 
proposta de sociedade feita pela rede face-

book em nossa cidade.
***O empreendedor pro-
cura sócio para reabrir 
uma casa noturna.
***O M. acredita que 
não tem como dar errado. 

Caso a casa não vá pra frente sobra o esto-
que para ser consumido...kkk
***O cara quer ampliar o negócio e cons-
truir um anexo de depósito. Pede uma pe-
quena terraplanagem...
***Diz ele que a resposta do poder público 
foi sugestiva: “ De uma molhada na mão 
dos peões que eles vêm fazer isso prá ti de-
pois do expediente...”
***A dieta Dukan faz milagres, em espe-
cial para pessoas que já tentaram quase de 
tudo. Uma amiga nossa comemora 2 quilos 
em uma semana.
***Um ataque a um túmulo no cemitério 
local gerou revolta de uma família. Atitudes 
de vandalismo que poderiam ser evitadas 
com uma fiscalização maior no local.
***A opção é que faz o gosto musical. Um 
cara metido a apreciados de música de qua-
lidade tava extravasando na área vip...kkk

E vai piorar....

***A ala Vip é uma ostentação mesmo. Di-
zem por aí que os mortais que se quebram 
para pagar 50 por um ingresso ficam indig-
nados de ver alguns negadores de conta na 
ala dos diferenciados....kkkk
***Tem as do tipo trilhadeira, não escapa 
nada, nem os que deveriam guardar o celi-
bato...kkk Sinal dos tempos!
***Dizem por aí quem em um grupo de 
Whats deu a maior briga depois que alguém 
postou um spoiler dos vingadores. Para se 
vingar o ofendido postou um spoiler de 
Game Of Trones. No final os dois foram 
convidados a se retirar do grupo.
***Dizem por aí que um dia desses hou-
ve um complô para baterem nos carros dos 
locutores. No mesmo dia, quase no mesmo 
horário, dois deles foram premiados com 
batidas. Sorte que foi por gente de bem e 
ficou tudo certo.
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O governador Eduardo Leite lançou 
na última quarta-feira (24/4) o processo 
de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 
para o período de 2020 a 2023 onde se-
rão definidos os programas prioritários e 
diretrizes de governo. Como contribui-
ção para o processo, na data de ontem, 
25 de abril, no Centro Administrativo 
Fernando Ferrari em Porto Alegre, reu-
niu-se o Fórum dos COREDEs do Rio 
Grande do Sul para contribuir com indi-
cação de prioridades regionais.  

Com base no Plano Estratégico do 

Conselho Regional de 
Desenvolvimento (CO-
REDE) Celeiro, re-
presentantes da região 
apresentaram 5 (cinco) 
estratégias para o desen-
volvimento regional aos 
órgãos estaduais para 
compor o PPA 2020/2023 
do Governo do Estado. 
Estes elementos subsi-
diarão não só a regio-
nalização de produtos e 
metas, mas também trou-
xeram a identificação de 
problemas e oportunida-

des regionais.
O PPA é considerado 

a peça macro do planejamento público 
e, a partir das ações de todos os órgãos 
dos diferentes poderes da administração 
estadual, orienta as leis orçamentárias 
durante esse período de governo. Para 
tanto, estiveram presentes no evento re-
presentando a região Celeiro, apresen-
tando e defendendo as prioridades da 
região, o Presidente da Associação dos 
Municípios da Região Celeiro – AMU-
CELEIRO e Prefeito do município de 
Inhacorá Everaldo Bueno Rolim; An-

tonio Sartori, Prefeito do município de 
Campo Novo; e, Jean Pierre Chassot, 
Assessor de Administração e Planeja-
mento do Município de São Valério do 
Sul e Secretário do Corede Celeiro. 

Um dos projetos apresentados e 
reivindicados, foi o da instalação da 
Biorrefinaria de etanol no município de 
Campo Novo que deverá gerar mais de 
1300 empregos. O projeto envolve os 
21 municípios da região celeiro. O be-
neficiamento deverá utilizar a cultura de 
triticale, arroz gigante, sorgo safrinha, 
milho safrinha e a batata doce etanol. 
Essas serão certamente as 4 novas cul-
turas alternativas aos 150.000 produto-
res gaúchos, necessários para abastecer 
a planta industrial. Além disso a Bioe-
nergia contribui em escala global com a 
descarborização, redução do “efeito es-
tufa” e do aquecimento do planeta, bem 
como a melhoria geral da qualidade do 
meio ambiente. 

Prefeito Sartori salienta que o Esta-
do importa todo etanol consumido pelos 
gaúchos para produção e desenvolvi-
mento, a proposta é mudar essa realida-
de com uma tecnologia que possibilita 
a produção a partir do triticale, planta 
típica da região Celeiro.

Região Celeiro representada na 
elaboração do PPA do governo do estado

Prefeito de Campo Novo representa Região Celeiro

Divulgação

Redentora realiza 
suplementação de 

Vitamina A

Redentora, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, realiza hoje, dia 30 
de abril, a campanha de suplementação 
de Vitamina A. A nutricionista Danila 
Luza está atendendo crianças de seis 
meses a menores de cinco anos que não 
estejam fazendo uso de polivitamínicos, 
nas dependências da Academia de Saú-
de, das 8hs às 17hs, sem fechar ao meio-
-dia.

Os pais ou responsáveis devem levar 
o Cartão do SUS e o Cartão de Vacina-
ção da criança.

A reserva adequada de Vitamina A 
em crianças auxilia na redução de 24% 
da mortalidade infantil e em 28% da 
mortalidade por diarreia.
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

GERAL

Foi em um domingo pela manhã que ele ao acordar encontrou 
a carta dela dizendo que estava indo embora. Nem era uma carta, 
era muito mais bilhete. Ele demorou para se recuperar do golpe e 
raciocinar no que deveria fazer.

Ele a amava. Isso era certo. Ela também dizia que o amava, 
mas ele sabia que todas pessoas mentem, mesmo aquelas que mui-
tas vezes parecem ser munidas de confiança e verdade.

Pegou o telefone, que ainda estava em um carregador na beira 
da cama, e então tentou ligar para ela. Foram várias tentativas, 
interrompidas por diversas mensagens que eram enviadas logo em 
seguida, mas nada. As ligações ela não atendia, as mensagens ela 
não visualizava.

Eis então que sem saber direito o que fazer, ele pegou a carta, 
dobrou em quatro partes, pôs no bolso das calças e saiu. Ele foi 
primeiro na casa da mãe dela. Ela não estava lá.

Ele conversou com, a agora aparente, ex-sogra, que por mais 
que lhe fizesse um discurso educado de consolo, ele sabia, estava 
rindo por dentro, afinal ela nunca gostou dele.

Já era meio da tarde quando ele começou a peregrinar pelas 
casas de amigas que ela tinha e que ele conhecia e arriscou inclu-
sive algumas que ele não conhecia, mas que eram íntimas dela nos 
tempos de solteira.

Depois de procurar onde pode, de ligar não sei quantas vezes, 
com o coração apertado e um sentimento de fracasso se apossando 
de cada palmo de sua alma, ele andou e foi pro único lugar que um 
homem abandonado costuma ir: O bar.

Não foi para o mesmo estabelecimento que costumava fre-
quentar. Não desejava encontrar as pessoas que ele conhecia que 
lhe fariam perguntas que ele não queria e não saberia responder.

Com a carta segura nas mãos, levantada frente aos olhos, onde 
ele reconhecia a caligrafia dela e não entendia aquelas palavras, 
ele começou a beber. Não sabe que quantia bebeu, mas quando se 
deu conta a madrugada já urgia e ele era a única alma ocupando 
aquele lugar insalubre.

Voltou para casa e continuou bebendo. Ora ou outra ele pegava 
o telefone e tentava ligar, sempre sem sucesso. Já era quase de 
manhã quando ele pegou no sono e já era segunda-feira de sol alto 
quando ele acordou.

Ainda levemente tonto, vestiu-se rápido e saiu em direção ao 
trabalho. Enquanto caminhava pelas ruas, com passos largos, seu 
corpo apresentava um turbilhão de sensações, que iam desde a 
ressaca, ao resquício do álcool que ainda pairava em seu organis-
mo e o sentimento de fracasso que lhe dava um gosto amargo na 
boca.

Não demorou muito para chegar a obra. Correu para o aloja-
mento, pegou o capacete e as luvas e foi se juntar os demais operá-
rios que suavam, embaixo do sol. Viu os risos de alguns deles e os 
gritos de outros: “Boa tarde”... Ironia comum para quando alguém 
chegava atrasado.

“O doutor quer falar com você”. Foi o que um colega disse. 
Ele já sabia o que poderia acontecer. Iria levar uma chamada por 
chegar atrasado, mas nos últimos quatro anos nunca se atrasou um 
minuto sequer. Nunca cometerá um erro e dado aos acontecimen-
tos das últimas horas, certamente, seria compreendido.

“Doutor, cheguei atrasado porque tive uns problemas em casa 
e...” Não conseguiu terminar a sua frase e foi interrompido pelo 
patrão, que não tinha mais que a sua idade, e que talvez entendes-
se menos de obra do que ele, mas tinha pendurado na parede um 
diploma de engenharia civil.

“Infelizmente, estamos precisando cortar gente e seu serviços 
não vão ser mais necessários. Sinto muito.”

“Foi alguma coisa que eu fiz?” ele perguntou. “Não”. Foi a 
única reposta que recebeu e depois ganhou uma carta de recomen-
dação que já estava preenchida e os papéis para encaminhar seu 
desligamento.

Ele levantou para aquele pepel timbrado, frente aos olhos, de-
pois a dobrou em quatro pedaços e pôs no bolso traseiro da calça, 
mesmo bolso onde estava a carta que receberá no dia anterior.

Segunda de despedida

Prefeitura de Derrubadas entrega 
novos veículos para saúde

Na última segunda-feira, dia 
29 de abril o Prefeito Alair Ce-
min efetuou a entrega à Secre-
taria Municipal de Saúde de 03 
(três) veículos novos, sendo: 02 
(duas) ambulâncias da marca 
Fiat, bem como de uma Doblô, 
todas ano de modelo 2019. 

As ambulâncias foram ad-
quiridas com recursos de pro-
jetos cadastrados no Ministério 
da Saúde, sendo uma delas com 
indicação do Deputado Már-
cio Biolchi, e contrapartida do 
Município. Já o veículo Doblô 
foi adquirido com recursos pró-
prios, fruto de programação or-
çamentaria para o ano de 2019.

O total do investimento, 
após o devido processo licitató-
rio modalidade Pregão Presen-
cial, foi de R$ 265.690,00 (du-
zentos e sessenta e cinco mil e 
seiscentos e noventa reais). 

A importância na destinação 
desses veículos à Secretaria de 
Saúde é justamente oferecer à 
comunidade segurança e qua-
lidade no transporte de pacien-
tes, seja no deslocamento para 
outros centros de saúde, para 
consultas e exames, quanto 
para os atendimentos imediatos 
que agora conta com duas am-
bulâncias novas.

A administração complementou frota da saúde com três novos veículos

Os veículos foram entregue na última segunda-feira

Escola de Tenente Portela
desenvolve projeto “Viajando na 
Literatura de Monteiro Lobato”

A Escola Municipal de En-
sino Fundamental Ayrton Sen-
na no decorrer das semanas as 
quais se comemora o Dia do 
Livro Infantil, o Dia Mundial 
do Livro, realizou várias ati-
vidades de incentivo a leitura, 
através do projeto “Viajando na 
Literatura de Monteiro Loba-
to”. Envolveram-se neste proje-
to alunos da Educação Infantil, 
anos iniciais e também anos fi-
nais.

 Com a realização deste pro-
jeto pode-se perceber que os 
alunos motivaram-se de uma 
maneira prazerosa em relação 
à leitura e várias manifestações 
culturais que esta produz.

As atividades realizadas 
propiciaram um envolvimento 
de todos, dentre estas foram po-
esia, teatro, paródias, poemas, 
contação de histórias e como 
auge o restaurante da leitura, 
onde os alunos puderam apre-
ciar diferentes literaturas.      

Com a realização deste pro-
jeto pode-se perceber que os 
alunos motivaram-se de uma 

maneira prazerosa em relação a 
leitura e as diversas manifesta-
ções que esta produz.
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Motoristas cobram melhorias em rodovias da região
Se acentua as péssimas condições das rodovias da 

região confor-
me o tempo 
vai passando. 
Hoje as prin-
cipais rodo-
vias de ligação 
com Tenente 
Portela apre-
sentam algum 
problema que 
dificulta a vida 
dos centenas 
de motoristas 
que transitam 
diuturnamente 
nestas vias.

O trajeto 
entre Tenente 
Portela e Re-
dentora, tra-
fegando via RS-330 está com condições lamentáveis. 
Buracos estão espalhados pela rodovia em diversos 
pontos. Vão desde pista desgastada até verdadeiras cra-
teras.

Não raro é fácil flagrar algumas queixas nas redes 
sociais. As reclamações indignadas vão desde motoris-
tas que tiveram algum prejuízo em pneus e rodas, até 
aqueles que querem apenas verbalizar o seu desconten-
tamento com as autoridades estaduais.

Em alguns pontos a situação é ainda mais grave. 
Nas proximidades da Estiva, já no território de Reden-
tora, os motoristas precisam fazer verdadeiras mano-
bras para não cair em algum dos inúmeros buracos que 
existem na pista. A situação é tão grave que muitos mo-
toristas são obrigados a andar pela contramão na tenta-
tiva de poupar seus veículos de algum dano.

Nem veículos grandes, como caminhões e ônibus 
tem vida fácil ao trafegar por esses trechos. Um ca-

minhoneiro, com quem conversamos, nos relatou que 
em alguns pontos não 
têm jeito, é necessá-
rio passar pelos bura-
cos e torcer para não 
ter um pneu cortado.

Quando o trajeto 
é em direção a Pal-
mitinho, RST-472, o 
problema também é 
um velho conhecido 
dos motoristas. A ve-
getação lateral, prin-
cipalmente o capim-
-elefante, se espalha 
pelo acostamento ao 
longo via e em vários 
pontos ele deita do 
barranco em direção 
a via de rolamento 
atrapalhando a visibi-

lidade dos usuários que trafegam no local.
Os locais mais críticos são os 

pontos de curva, onde a estrada 
desprovida de acostamento, com 
a visibilidade comprometida, pra-
ticamente impede a visualização 
dos veículos que andam na dire-
ção contrária.

Em direção a Três Passos o 
que ainda preocupa é situação 
das encostas da rodovia, que dias 
atrás, desabaram sobre a pista. O 
próprio Departamento Autônomo 
de Estrada e Rodagem admite a 
possibilidade de novos desaba-
mentos. Foram feitos trabalhos 
para tentar se evitar que a situa-
ção se repita, no entanto, nenhu-

ma obra de grande contenção aconteceu.
Outra preocupação em relação ao trecho, que tam-

bém apresenta alguns buracos, é o terreno abaixo da 
rodovia. Alguns motoristas já explanaram seu temor 
de que o efeito da água, causado acima, que fez com 
que desabasse a encosta, possa estar ocorrendo abaixo 
e neste sentido poderia colocar a própria rodovia em 
risco.

Engenheiros da autarquia avaliaram o terreno, mas 
ainda não deram nenhuma reposta pública em relação 
ao assunto. Os laudos estão sendo estudados e a expec-
tativa é que o DAER se pronuncie em breve.

Em uma recente entrevista ao Programa Tribuna 
Popular,  da 100.7 FM, o secretário de transportes do 
estado, Juvir Costela, disse que a secretaria estava pres-
tes a elaborar alguns planos de parceria com os muni-
cípios da região para tentar realizar algumas obras, mas 
até o momento isso não saiu do papél.

No início desse ano o Jornal Província já estampa-
va que uma das maiores preocupações da comunidade 
regional, em termos de infraestrutura, era as condições 
das rodovias, e o governador do estado, Eduardo Leite, 

disse que te-
ria uma aten-
ção especial 
nessa área, 
no entan-
to, passados 
quatro meses, 
desde o início 
de sua ges-
tão, os pro-
blemas conti-
nuam e estão 
ainda mais 
grave, dado 
ao impacto 
causado pelo 
tempo.

Os buracos são os maiores problemas na ERS-330

A vegetação lateral atrapalha motoristas na RST-472

Professores paralisaram 
atividades nesta quinta

As escolas estaduais estive-
ram fechadas nesta quinta-feira, 
02, no Rio Grande do Sul. O dia 
de paralisação foi convocado 
pelo Cpers/Sindicato e deverá 
acontecer, conforme aprovado 
em assembléia, no primeiro dia 
útil de todos os meses em que 
os salários dos professores for 
pago atrasado.

Neste mês os servidores 
completaram 41 meses de sa-

lários sendo pagos 
com atrasos ou par-
celados. Desde o go-
verno passado que a 
Secretaria da Fazen-
da definiu a forma de 
pagamento por fai-
xas salariais. Neste 
mês por exemplo a 
última faixa de paga-
mento está prevista 
para o próximo dia 
22 de maio.

Outra reclamação 
dos professores que 
ganhou vozes nestes 

últimos dias foi a respeito dos 
contratos emergenciais de pro-
fessores. 

Por determinação do gover-
no Eduardo Leite, todos os no-
vos contratos da rede estadual 
têm sido firmados por tempo 
fechado. Na modalidade, edu-
cadores recebem de março a 
dezembro e ficam sem emprego 
nos meses que antecedem o ano 

letivo. Não têm direito a salário 
ou férias remuneradas, nem ga-
rantias de retorno ao quadro da 
Seduc.

Segundo o Cpers/Sindicato, 
para efetivar a política, o Esta-
do passou a cobrar uma série de 
novas exigências de contratos 
antigos. Quem não cumpre os 
requisitos é demitido e a vaga 
é preenchida por contratos fe-
chados.

Com o ano letivo em anda-
mento, direções foram orien-
tadas a não permitir que pro-
fessores lecionem disciplinas 
diferentes da sua área de ingres-
so, mesmo que já estejam tra-
balhando as matérias em aula. 
Também há impedimento para 
lecionar em outros municípios 
que não os de origem do con-
trato, por exemplo.

Por esse motivo algumas es-
colas já estão denunciando falta 
de professores em algumas dis-
ciplinas. 

Começa primeira etapa de 
vacinação contra a aftosa

Iniciou nesta quarta-feira 
(1º), a primeira etapa da Cam-
panha de Vacinação contra a 
Febre Aftosa no Rio Grande 
do Sul. Até o dia 31 de maio, a 
estimativa é imunizar 12,5 mi-
lhões de animais entre bovinos 
e bubalinos. Conforme a secre-
taria estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (SEAPDR), o objetivo é 
alcançar uma cobertura vacinal 
acima de 90%.

As duas etapas de vacina-
ção no ano passado, realizadas 
nos meses de maio e novembro, 
fecharam com índice de 97%. 
– Estamos mobilizados e moti-
vando nossos pecuaristas para 
que vacinem o rebanho e garan-
tam que nosso estado fique livre 
desta grave doença – salientou 
Covatti Filho, titular da SEA-
PDR.

Segundo o departamento de 
Defesa Agropecuária da SEA-
PDR, neste ano, o medicamen-

to contra a febre aftosa teve 
alterações na fórmula, com re-
dução na dosagem de aplicação 
de cinco para dois miligramas. 
A vacina passou a ser bivalen-
te, permanecendo a proteção 
contra os vírus tipo A e O, e as 
apresentações comercializadas 
agora serão de 15 e 50 doses. 
A composição do produto tam-
bém foi modificada com finali-
dade de reduz.

Os produtores podem com-
prar as doses necessárias para 
a vacinação de todo o seu re-
banho em casas agropecuárias 
credenciadas pela SEAPDR. 
Em seguida, deverão compro-
var a vacinação com a apresen-
tação da nota fiscal de compra.

O prazo máximo para a 
comprovação da vacinação é de 
cinco dias úteis após o término 
da etapa. Aqueles que não com-
provarem a vacinação serão au-
tuados, conforme determinação 
de Decreto Estadual.

JP/Arquivo
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Diretor garante que água da 
Corsan não em agrotóxico

O diretor de Operações da 
Corsan, Eduardo Carvalho, 
participou do programa Tribu-
na Popular da Rádio Província 
FM, do último sábado (27), 
onde conversou com o jornalis-
ta Jalmo Fornari sobre o estudo 
que denunciou a presença de 
agrotóxicos na água de uma em 
cada quatro cidades brasilei-
ras. Na Região Celeiro, houve 
apontamentos em Miraguaí e 
Três Passos.

Eduardo Carvalho iniciou 
a entrevista comentando que 
para base de comparação foram 
encontrados mais de 500 muni-
cípios em São Paulo que apre-
sentaram esses resultados e no 
Rio Grande do Sul foram ape-
nas 14, sendo que nem todos 
são atendidos pela Corsan. Co-
mentou também que é necessá-
ria uma análise criteriosa destes 
números e informações, pois há 
muitos elementos que precisam 
ser levados em conta.

Segundo ele, a regulamenta-
ção da qualidade da água prevê 
análise semestralmente, onde 
são avaliadas mais de mil cida-
des. – A Corsan tem laboratório 
de última geração e faz análises 
em água bruta e da água tratada 
– revelou nosso entrevistado.

O diretor de Operações ex-
plica que a análise é feita na 
água bruta e quando encontrada 
alguma anormalidade é reali-
zado também na água tratada. 
– Na água tratada, nenhum re-
sultado negativo foi detectado 
pelos nossos laboratórios – rei-
terou Eduardo Carvalho, acres-
centando que na água bruta 
muito raramente são encontra-
das pequenas porções de subs-
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o dirigente da Corsan, foram 
aumentados os parâmetros de 
buscas em amostras, sendo os 
27 que apareceram na pesquisa 
e mais 46 que são direcionados 
para a produção agrícola carac-
terística do Rio Grande do Sul.

– Poucas vezes é detectada 
alguma substância na água bru-
ta e sempre em valores muito 
abaixo do permitido pela legis-
lação e que nunca foram encon-
tradas essas substâncias na água 
tratada pela Corsan – destacou 
Eduardo Carvalho. Ele frisou 
que os consumidores podem se 
tranquilizar nesse sentido. – Até 
o momento não há presença de 
nenhum composto nas águas 
tratadas e ofertadas pela Corsan 
no Rio Grande do Sul – ressal-
tou o diretor de Operações.

Conforme nosso entrevista-
do, quando identificada alguma 
substância, além do já tradicio-

nal tratamento feito com cloro 
e flúor, também é acrescido o 
tratamento com carvão ativado 
para fazer a absorção química 
desses vestígios.

Sobre as orientações para a 
comunidade regional, Eduardo 
Carvalho disse que em relação 
à segurança da água, as pesso-
as podem ter a certeza que os 
procedimentos realizados pela 
Corsan estão dentro das normas 
internacionais com os métodos 
mais rigorosos possíveis. – No 
segundo ponto, como técni-
co que trabalha há mais de 30 
anos nesta área, me remete o 
pensamento sobre a origem, se 
esses produtos que estão sendo 
usados na agricultura são regu-
lados? Se há acompanhamento 
técnico? Eu coloco também 
isso, me despindo um pouco de 
ser da Corsan, mas como técni-
co e cidadão – finalizou o dire-
tor de Operações da Companhia 
Rio-grandense de Saneamento.

Tribuna Popular

Carvalho falou sobre relatório que apontou presença de agrotóxicos na água 

Moradores do interior reclamam das 
condições das estradas ao Legislativo
O projeto de sessões des-

centralizadas do Legislativo de 
Tenente Portela esteve nesta se-
gunda-feira (29) na localidade 
de Perpétuo Socorro. Na oca-
sião, os edis ouviram as deman-
das dos moradores de Perpétuo 
Socorro, Braço Forte e Nossa 
Senhora da Saúde.

A principal solicitação dos 
representantes, das comuni-
dades participantes da sessão 
descentralizada, se baseou nas 
precárias condições das estra-
das vicinais.

Houve ainda o pedido de 

intervenção do Legislativo em 
relação à qualidade do sinal de 
celular deficitário que é regis-
trado nas três comunidades.

Os vereadores se compro-
meteram em buscar alternativas 
para atender as reivindicações 
apresentadas.

Vereadores ouviram os pedidos de representantes das comunidade

Cartório Eleitoral estará 
em Redentora para fazer 

títulos de eleitor

A equipe do Cartório Eleitoral atenderá eleitores em Redentora, 
preferencialmente para fazer títulos novos, das 10 às 16 horas:

DATAS/LOCAIS:
- 14 e 15/05/2019 - Escola Américo dos Santos, Vila São João;
- 16 e 17/05/2019 – Câmara de Vereadores de Redentora

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Documento Oficial com foto (Carteira de Identidade) ou Cer-

tidão de Nascimento;
- Comprovante de residência atual;
- Comprovante de alistamento militar para jovens do sexo mas-

culino que já completaram 18 anos;
Quem pode fazer o título de eleitor:
- As pessoas com 16 anos completos ou mais.

Conta de luz terá cobrança 
extra no mês de maio

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que 
a bandeira tarifária no mês de maio vai ser amarela, com custo de 
R$ 1,00 para cada 100 quilowatts hora consumido. Vale lembrar 
que desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária estava 
verde em todo o país, ou seja, sem a cobrança extra.

Segundo a ANEEL, maio é o mês de início da estação seca nas 
principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional 
(SIN) e, embora a previsão hidrológica para o mês indique tendên-
cia de vazões próximas à média histórica, o patamar da produção 
hidrelétrica já reflete a diminuição das chuvas, o que eleva o risco 
hidrológico e motiva o acionamento da bandeira amarela.

A agência reguladora informou ainda que é necessário inten-
sificar as ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao 
desperdício de energia elétrica.

Bandeira tarifária vai passar para amarela
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA REALIZADA 
NA COMUNIDADE DE PERPÉTUO SOCORRO NO DIA 29/04/2019.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove 
horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2019, com as seguintes presenças: Verea-
dora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR 
DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO 
GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA e DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo 
número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou 
os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências recebidas 
pela Casa.

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

Proposições dos Senhores: Valdir Vagner da Rocha representante da Comunidade de Perpétuo 
Socorro, Senhor Gilmar Canzi representando a Comunidade de Braço Forte e Senhor Roberto Walter 
representando a Comunidade de Nossa Senhora da Saúde:

1 -  Sugerido para quando fosse realizada a recuperação das estradas para que procedam a recu-
peração de toda a linha não somente determinados locais, fazendo ainda sarjetas para escoamento da 
agua e usar o rolo compactador. 

2 – A recuperação do trecho que liga a Comunidade de Braço Forte ao Município de Vista Gaúcha, 
que são 500 metros aproximadamente, ainda fazer a recuperação das demais estradas vicinais, pois 
nelas circulam maquinas e veículos de cargas para escoar a produção de leite, soja e suínos.

3 – Solicitou para que a Administração Municipal conceda ajuda financeira anualmente para a re-
alização da festa do Cupim, pois é uma festa que destaca o nome do Município, porém a comunidade 
necessita de mais recurso para manter a tradicional festa que atrai muitas pessoas inclusive de outros 
municípios.

4 – Sugeriu ao Senhor Prefeito para que interceda junto ao Departamento de cultura, especialmen-
te no calendário de eventos, para que sejam cumpridas a realização das festas estabelecida no calen-
dário, pois, em muitos casos as festas de padroeiros são prejudicadas devido a realização de outras 
festas no mesmo dia, especialmente as dos grupos de idosos.

5 – Solicitaram para que o Poder Executivo ajude todas as Comunidades que tem festa da padro-
eira com um salário mínimo anual, para as mesmas poder se manter em atividade.

6 – Solicitaram para que o Poder Executivo interceda junto a RGE, objetivando a melhoria da 
qualidade de energia elétrica nas localidades, se necessário for, com ação judicial, pois é precária 
a qualidade de energia, em muitos momentos não é possível ligar dois aparelhos ao mesmo tempo, 
devido à falta de força, ainda comunicam que existe muitos postes quase caindo e que poderiam ser 
substituídos agora que já foi realizada a colheita da soja.

7 – Solicitaram para que o Executivo estude da possibilidade em doar o prédio da escola Almirante 
Tamandaré, ou recuperação da mesma, pois é um patrimônio da Comunidade de Braço Forte e está 
quase caindo pela falta de manutenção.

8 – Solicitaram para que o município interceda junto a Companhia telefônica para melhorar o sinal 
de telefone móvel nas comunidades citadas.

9 – Solicitaram para que sejam feitos acompanhamento de técnicos, veterinário ou engenheiros 
nos programas agrícolas existentes, foi citado que está caindo a produtividade leiteira em nosso mu-
nicípio.

Projetos que deu entrada e foi baixado para as comissões:
Projeto de Lei n° 033/2019: Autoriza o repasse de recursos financeiros a associação de pais e ami-

gos dos excepcionais de Tenente Portela  (APAE) e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 034/2019: Autoriza o Poder Executivo a firmar convenio e/ou termo de repasse 

com a União  com clausulas limitadoras  a cobrança de contribuições  de melhoria em obras realiza-
das com estes recursos e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 035/2019: Autoriza o Poder Executivo a cobrar contribuição de melhoria decor-
rente de obras públicas de pavimentação asfáltica  em vias públicas  que especifica. 

Projetos que foram discutidos e votados:
Veto nº 001/2019: Veto total ao projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo nº 003/2019: 

Comunicamos que o veto foi aprovado.
Projeto de Lei n° 028/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de 

crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado.
Projeto de Lei n° 031/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da 

CF/88 e autoriza contratação temporária para o atendimento da necessidade de agente comunitário de 
saúde e dá outras providências. Este projeto foi aprovado.

Projeto de Lei n° 032/2019: Altera a redação do Caput, do Art. 117, da Lei Municipal nº 2.546/2018, 
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências. 
Este projeto foi aprovado.

MOÇÃO   DE   REPUDIO:  Autor vereador Elessandro Tiago Fuck: 
O Poder Legislativo Municipal de Tenente Portela, pela importância e relevância do assunto, 

presta, por meio deste, seu repudio ao projeto da reforma da previdência da forma apresentada, pois 
entendemos que tal reforma se faz necessário, mas que alguns pontos são prejudiciais a classe mais 
carente, os trabalhadores de baixa renda que são em grande maioria  benificiários do sistema pre-
videnciário,  além do mais,  em nosso  entendimento o verdadeiro rombo da previdência  não seria 
solucionado, afinal alguns pontos  cruciais  que deveriam constar no projeto, como por exemplo, a 
sonegação da contribuição de grandes  empresas, bem como o desvio do dinheiro da previdência para 
outros setores  não estão sendo contemplados  no atual processo, pontos estes que  estão citado na CPI 
da previdência pelo Senado Federal. Esta moção foi aprovada por unanimidade.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 29 de abril de 2019. Você ainda 
poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela.   

Extravio de Bloco
ZILMAR CARLSON DOS ANJOS residente no município de 

Redentora-RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um 
Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 145 398851 a P 145 
398860) com inscrição estadual sob o nº 216 1033047, série  P 
145 398851.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homolo-
gou a licitação modalidade Pregão Presencial nº 15/2019. Objeto: 
Aquisição de trator agrícola. Proposta de menor preço por item. 
Empresa(s) vencedora(s): Meta – Comércio de Produtos Agrícolas 
S/A. CNPJ: 00.220.615/0001-23. Derrubadas/RS, 29 de abril de 
2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal.

Contrato nº 050/2019. Dispensa de Licitação nº 20/2019. Con-
tratado: Shelter Sistemas Eletrônicos e Serviços Ltda. CNPJ nº 
04.022.822/0001-24. Objeto: Instalação de sistema de imagens 
junto a Escola Municipal Salto Grande englobando o Ginásio de 
Esportes, incluindo equipamentos, materiais e serviços. Valor: R$ 
16.643,53 (dezesseis mil e seissentos e quarenta e três reais e cin-
quenta e três centavos). Vigência: 23/04/2019 à 22/06/2019. Assi-
natura do Contrato: 23/04/2019.

Contrato nº 051/2019. Dispensa de Licitação nº 21/2019. 
Contratado: Esquadrias e Vidros Temperados Comércio e Indús-
tria Ltda. CNPJ nº 06.019.256/0001-27. Objeto: Instalação de 02 
(duas) janelas de vidro temperado de 10mm, junto a Escola Muni-
cipal Salto Grande. Valor: R$ 4.570,00 (quatro mil e quinhentos e 
setenta reais). Vigência: 23/04/2019 à 22/06/2019. Assinatura do 
Contrato: 23/04/2019.

Contrato nº 052/2019. Pregão Presencial nº 15/2019. Contra-
tado: META – Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. CNPJ nº 
00.220.615/0001-23. Objeto: Aquisição de trator agrícola novo. 
Valor: R$ 134.600,00 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos re-
ais). Vigência: 29/04/2019 à 27/08/2019. Assinatura do Contrato: 
29/04/2019.

Termo de Credenciamento nº 002/2019. Chamamento Pú-
blico nº 03/2019. Credenciado: Luciano Luiz Kirsch. CNPJ nº 
28.021.610/0001-53. Objeto: Prestação de serviços de pinturas em 
geral, aplicação de resinas, instalações hidráulicas e sanitárias, ser-
viços de montagens e instalações em geral. Valor: R$ 15,00 (quin-
ze reais) hora/trabalhada. Vigência: 29/04/2019 à 28/04/2020. As-
sinatura do Credenciamento: 29/04/2019.

Termo de Credenciamento nº 003/2019. Chamamento Público 
nº 03/2019. Credenciada: Andrieli dos Santos de Moura. CNPJ 
nº 31.619.814/0001-32. Objeto: Prestação de serviços de pintu-
ras em geral, aplicação de resinas, instalações hidráulicas e sa-
nitárias, serviços de montagens e instalações em geral. Valor: 
R$ 15,00 (quinze reais) hora/trabalhada. Vigência: 29/04/2019 à 
28/04/2020. Assinatura do Credenciamento: 29/04/2019.

Segundo Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 
06/2019. Pregão Presencial nº 10/2019. Contratado: Abegg & Cia 
Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: Reajuste de preço do 
combustível gasolina comum, passando o valor a ser de R$ 4,90 
(quatro reais e noventa centavos) o litro.  Vigência: 29/04/2019 à 
01/04/2020. Assinatura do Termo: 26/04/2019.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL nº 16/2019. Objeto: Aquisição de 
insumos (Adubo e Uréia). Julgamento: 16/05/2019 às 08:30hs. 
PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2019. Objeto: Aquisição de mate-
riais para iluminação pública. Julgamento: 17/05/2019 às 08:30hs. 
Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Infor-
mações: Fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e 
e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 03/05/2019. 
Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal.
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Redentora: Estão abertas as inscrições 
para a eleição do Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Comdica) de Reden-
tora abriu inscrições para o 
processo de escolha de Con-
selheiros Tutelares, titulares e 
suplentes, que será realizada no 
dia 06 de outubro deste ano e 
terá validade para o período de 
10 de janeiro de 2020 a 10 de 
janeiro de 2024.

A inscrição será gratuita e 
deverá ser realizada pessoal-
mente pelo candidato, do dia 
02 de maio ao dia 31 de maio 
de 2019, no horário das 08h às 
11h3Omin e das 13h às 17h, 
no Cras Sagrada Família (Rua 
Acelino Lutz Pinheiro, 2946).

Para se inscrever o candidato 
deverá levar a ficha de inscrição 
devidamente preenchida (que 
está anexada ao edital, publica-
do no site da Prefeitura – www.
redentora.rs.gov.br ); certidões 
negativas da Justiça Estadual 
e Federal de condenação com 
sentença transitada em julgado 
por contravenções penais, cri-
mes comuns e especiais; cópia 
autenticada do documento ofi-
cial de identificação; certidão 
de quitação da Justiça Eleitoral; 
cópia autenticada de conta de 
energia elétrica, água ou tele-
fone, guia de pagamento de im-
posto ou contrato de locação de 
imóvel, em nome do candidato 
(caso o candidato não possua 
estes documentos em seu nome, 
poderá comprovar a residência 

por meio de declaração com 
firma reconhecida em cartório, 
acompanhada de cópia de um 
dos documentos antes citados 
em nome da pessoa com quem 
declara residir); cópia auten-
ticada de certidão, diploma ou 
histórico escolar, comprovando 
a conclusão do curso de Ensino 
Médio; declaração de que resi-
de a mais de dois anos no muni-
cípio de Redentora, com firma 
reconhecida em cartório; e uma 
foto 3x4. Não serão recebidos 
documentos originais.

De acordo com o edital, lan-
çado no dia 29 de abril, o pro-
cesso de escolha será realizado 
para cinco membros titulares 
e cinco suplentes do Conselho 
Tutelar de Redentora. 0 pro-

cedimento para a escolha dos 
Conselheiros Tutelares ficará 
a cargo da Comissão Especial 
Eleitoral e será realizado em 
três etapas: 1 - Inscrição de 
candidatos; 2 -  Prova objetiva 
de conhecimentos sobre o Es-
tatuto da Criança e Adolescente 
(ECA); e 3 - Eleição dos can-
didatos através de voto direto, 
secreto, universal e facultativo 
dos cidadãos do Município, 
conduzida pelo Comdica e fis-
calizada pelo Ministério Públi-
co.

0 exercício da função de 
Conselheiro Tutelar requer de-
dicação exclusiva, sendo veda-
do o exercício simultâneo de 
qualquer outro cargo, emprego 
ou função pública ou privada.

Comdica é reponsável pela organização do pleito eleitoral
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Coronel Bicaco: Vereadores aprovam 
projeto para aquisição de veículos

Um uma sessão extraordi-
nária na manhã da última se-
gunda-feira (29), os vereadores 
aprovaram por unanimidade o 
Projeto de Lei nº 061/2019 que 
autoriza o Poder 
Executivo de 
Coronel Bicaco 
a contratar ope-
ração de crédito 
junto ao Banrisul.

Conforme exposto na ma-
téria, o valor de R$ 650 mil 
será aplicado na aquisição de 
um micro-ônibus escolar rural 
com capacidade para 31 passa-
geiros; um veículo tipo furgão 
transformado em ambulância 
padrão; e uma van para o trans-
porte de pacientes em consul-
tas, ambos 0 km.

Na justificativa do Projeto 
de Lei, o Poder Executivo ex-

plica que o objetivo é moderni-
zar e melhorar o parque viário 
do município e, que, segundo 
estudos preliminares, os novos 
veículos irão proporcionar uma 

significativa econo-
mia quando compa-
rado ao que é gasto 
atualmente em ma-
nutenção e consumo 

de combustíveis.
Durante a apreciação da 

matéria, o vereador Tito Lívio 
Najar Porto (MDB) revelou sua 
surpresa quanto à urgência do 
Poder Executivo em conseguir 
autorização para a contratação 
do crédito. – Esse projeto de-
veria ser mais bem analisado – 
destacou o edil.

Já o vereador Lucas Santos 
da Cruz (PDT), disse que bus-
cou mais informações sobre o 

Projeto de Lei diretamente com 
o prefeito Jurandir da Silva. – 
Atualmente, o município gasta 
cerca de R$ 7 mil por mês com 
serviços de ambulância. Esse 
dinheiro ajudará na liquidação 
do empréstimo junto ao Banri-
sul – reiterou o pedetista.

Na sessão extraordinária 
da última segunda-feira ainda 
foram aprovados, também por 
unanimidade, outros três Pro-
jetos de Lei, entre eles, o que 
autoriza a prefeitura municipal 
a repassar R$ 78,4 mil para a 
Associação Hospitalar Santo 
Antônio de Pádua de Coronel 
Bicaco. O recurso financeiro 
servirá para a quitação da folha 
salarial dos funcionários e os 
respectivos encargos, além dos 
serviços médicos referentes ao 
plantão.

Investimento de 

R$ 650 mil

Os debates sobre a necessidade de proteção da água têm-se 
intensificado de forma notória. Paradoxalmente, também nunca se 
presenciou tanto desperdício e poluição da água.

Mas agora a preocupação maior nem é tanto com a possibili-
dade de faltar água potável no Planeta, mas com os agrotóxicos 
presentes na água que bebemos.

Agrotóxicos na água pronta para beber? Então tem algum ban-
dido colocando veneno nas caixas d‘água? Nos canos?

Não. Ninguém fez isso.
 Então estão pulverizando com agrotóxicos os rios e repre-

sas de onde pegamos água para nossas casas?
Também não.
Os agricultores estão apenas aplicando agrotóxicos em suas la-

vouras, que normalmente ficam bem distantes dos rios e represas. 
O alvo dos venenos é exclusivamente nossa comida em processo 
de produção nas plantações. 

Ocorre que esses tais agrotóxicos são feitos da junção de mo-
léculas, igual o que ocorre com a formação do sal, do refrigerante, 
de um tijolo, enfim, de todas as coisas que possam ser formadas 
dessas minúsculas partezinhas químicas chamadas moléculas. Vi-
síveis ou não.

Pois bem. Quando um litro ou um quilo de agrotóxico mistu-
rado com água é aplicado na lavoura, parte do produto penetra 
no solo, e parte evapora. A parte que penetra na terra se mistura 
imediatamente com a água subterrânea; aquela que se torna gás e 
evapora, vai lá para as nuvens, e depois volta com a chuva. Veja-
-se que nos dois casos o destino do veneno é um só: a água.

Nas bulas e fichas de informação dos agrotóxicos sempre está 
escrito que o veneno é perigoso para o meio ambiente. Quer dizer, 
para o ar, o solo e a água. Para a vida, portanto, porque todos os 
seres vivos dependem do solo, da água e do ar.

Veja-se o que está escrito na bula do inseticida ALDRIN, en-
contrado na água das torneiras de várias cidades do Brasil: 

“ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente.
ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos (peixes, 

moluscos, crustáceos, algas e milhões de outros seres).
ALTA bioconcentração em peixes.
ALTAMENTE TÓXICO para minhocas, abelhas e outros in-

setos benéficos.
Este produto é degradante em solo bem oxigenado e úmido.
Não utilizar este produto próximo a cursos d’água, mananciais 

e rios.
Não aplicar este produto com o solo úmido”.
Seguindo essas recomendações, deveria dar medo de utilizar 

esse veneno, de tão perigoso que é.
Agora vamos refletir sobre a tal degradação do produto. Está 

escrito na bula que ele degrada em solo úmido. A seguir, na mes-
ma bula, vem a recomendação: “Não aplicar este produto com o 
solo úmido”.

Isso é uma clara explicação de que o destino final do veneno 
é sempre a água. E que a tal degradação pelo tempo não significa 
que o veneno vá desaparecer.

Degradar não é deixar de existir. Nem migrar ou evaporar para 
outro planeta. É apenas mudar a forma da matéria. Ou às vezes 
apenas misturar-se ao solo, ao ar ou à água. No caso do veneno 
ALDRIN encontrado na água potável do RS, nem houve transfor-
mação; apenas misturou-se com a água, por isso foi encontrado 
em sua fórmula química original de fábrica.

Para entender essas coisas não é necessário ser agrônomo, bió-
logo ou químico; basta ter prestado atenção nas aulas de Química 
dos ensinos fundamental e médio. Lá nós aprendemos uma coi-
sa genial com um camarada chamado Antoine Laurent Lavoisier. 
Um professor francês que viveu no século XVIII. A chamada Lei 
de Conservação das Massas.

Ele descobriu que mesmo queimando, derretendo ou evapo-
rando, a massa de um produto não desaparece do ambiente; pode 
sofrer transformações, mas em algum lugar irá permanecer en-
quanto o Planeta existir.

Foi Lavoisier quem criou a famosa frase: “Na natureza nada se 
cria, nada se perde; tudo se transforma”.

É exatamente o que acontece com os agrotóxicos. Eles nunca 
se perdem. Depois de aplicados, ou se transformam em algo ainda 
pior, ou se mantêm intactos na água, como o perigoso ALDRIN.

Lavoisier e os agrotóxicos na água
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Cresol Sicoper finaliza processos 
assembleares de 2019

Nos dias 25 e 26 
de abril, a Cresol Si-
coper reuniu cerca de 
70 lideranças do Sis-
tema, entre diretores, 
conselheiros e colabo-
radores da Central e 
das Cooperativas para 
realizar a Reunião do 
Conselho Ampliado e 
a Assembleia Geral do 
Sistema, a qual conclui 
os processos assemble-
ares do ano de 2019. Os 
atos iniciaram no mês 
de janeiro, com as pré-
-assembleias, e, em fe-
vereiro, março e abril, 
as Cooperativas Sin-
gulares realizaram suas 
Assembleias Gerais, as 
quais reuniram mais de 32 mil 
associados, que representam 
26,47% do quadro social do 
Sistema.

A programação iniciou na 
quinta-feira à tarde, com a pre-

sença do assessor da Cresol 
Confederação Gilson Bitten-
court, o qual apresentou uma 
análise do mercado financeiro 
e as expectativas futuras. Na 
sequência, aconteceu a reu-
nião do Conselho Ampliado, o 

qual debateu temas referentes 
aos indicadores financeiros e 
econômicos, bem como enca-
minhamentos sobre definições 
estratégicas.

 Na sexta-feira, foi apresen-
tada a síntese das pré-assem-

bleias realizadas pela 
Central nas regionais 
e, então, deu-se o pro-
cesso assemblear, o 
qual deliberou sobre a 
proposta de Política de 
/Compliance/; propos-
ta de Regulamento da 
Atividade de Audito-
ria Interna; Prestação 
de contas do Exercício 
2018; entre outros. Na 
oportunidade, também 
foi realizada a eleição 
do Conselho de Admi-
nistração e Fiscal do 
Instituto Sicoper. Para 
finalizar as atividades, 
foi realizado o último 
sorteio da Campanha 
de Valorização Coope-

rativista Sonho de Prêmios Cre-
sol 2018/2019, sendo contem-
plado Dirceu Hein, associado 
da Cresol Agência de Relacio-
namento de Santa Rosa, a qual 
integra a Cresol Santo Cristo, 

com uma 1 Saveiro Cross CD 
e uma carta de crédito no valor 
de R$ 30 mil para a compra de 
móveis e eletroeletrônicos.

 O Diretor-Presidente da 
Cresol Sicoper, José Silva, sa-
lienta o debate de assuntos rele-
vantes para a evolução do Siste-
ma.  “Agradecemos, em nome 
da Diretoria Executiva, à equi-
pe da Central, aos diretores e 
conselheiros das Cooperativas, 
bem como às equipes das agên-
cias que compõem o Sistema, 
pelas contribuições que enri-
quecem esse processo. Também 
parabenizamos as Cooperativas 
Singulares que realizaram suas 
Assembleias, contando com o 
engamento do quadro social e 
aproximando cada vez mais o 
relacionamento com os asso-
ciados. Fechamos esse momen-
to importante com a notícia da 
aprovação da Poupança Rural, 
a qual qualifica ainda mais nos-
so trabalho”, conclui Silva.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

  Carreira de Cancha Reta é a modalidade de corrida de ca-
valos enraizada na tradição e na cultura do Rio Grande do Sul, 
existindo há séculos. No retorno das campeiradas, os gaúchos 
tiravam a desconfiança de quem possuía o cavalo mais rápido. Os 
ginetes tinham predileção pela cancha reta de no máximo quatro-
centos metros. Nos primeiros tempos, os cavalos que se enfren-
tavam eram os crioulos, que possuem grande predominância de 
sangue árabe e, com o passar do tempo, foram valorizados nas 
atividades de pastoreio

        A carreira foi o esporte e o jogo de preferência do homem 
do pampa. Fazia parte tanto de negócios que envolviam grandes 
somas de dinheiro como das brincadeiras telúricas.

      Os ginetes, em pleno campo, se desafiavam. Muitas vezes, 
no retorno das campeiradas, tiravam cismas de quem possuía o 
cavalo mais rápido. Todavia, no geral, “atavam” carreiras para 
datas específicas, geralmente aos domingos.

    Nos primeiros tempos, as carreiras eram disputadas com os 
cavalos de trabalho, os crioulos. Esses equinos, de origem ibérica 
possuíam grande predominância de sangue árabe. Com o pas-
sar dos séculos, foram apurados e terminaram se definindo como 
raça específica do Cone Sul e muito valorizada nas atividades de 
pastoreio.

    Os carreiristas sempre preferiam a “cancha reta”, de metra-
gem não muito longa. O percurso podia ser de 260 a 400 metros. 
Com o hábito das carreiras e invariavelmente com o volume de 
dinheiro envolvido no jogo, a atividade também se transformou 
em negócio. A paixão de muitos homens pelas carreiras provocou 
a perda de grandes fortunas: rebanhos e até estâncias. Conta-se 
que os gaúchos chegavam a apostar as próprias mulheres.

    Até hoje, no pampa, chama-se o treinador de cavalo de 
“compositor”. Eles definiam os alimentos e os exercícios bási-
cos dos animais. Alimentavam-nos com milho e alfafa fenada. 
Aplicavam-lhes banhos. Treinavam arrancadas e corridas para 
deixá-los fortes e velozes.

    Os animais destinados às carreiras passaram a ser chamados 
também de parelheiros porque eram comuns as disputas feitas 
entre dois animais, em parelhas. Quando corriam em maior nú-
mero, chamavam a carreira de “penca”, ou califórnia. Ir às pen-
cas, no Sul, significava, ainda, ir até onde ocorriam as carreiras.

   Nos dias de “carreira atada”, os crioulos chegavam cabres-
teados, cobertos de lindas capas, no geral, coloridas. Todavia, 
fazia parte da picardia dos jogadores “enfeiarem” os cavalos, 
sujando-os, desfigurando- lhes os rabos, dando-lhes certo visual 
de pangarés, para que os adversários não percebessem seus reais 
valores.

    Nas carreiradas, os habitantes da região tomavam conta dos 
dois lados da cancha. E, ali, passavam o dia. Os bolicheiros arma-
vam ramadas para vender bebidas e comidas. Assava-se churras-
cos. Aproveitava-se para rever conhecidos, saber das notícias e, 
nesse ambiente de jogo e convívio social, os jovens aproveitavam 
para os namoros.

    De preferência, as canchas eram trilhadas nas várzeas, com 
árvores para a sombra e lenha para o fogo, e com um rio ou um 
arroio correndo perto.

     Além das carreiras contratadas com antecedência, os do-
nos de parelheiros (cavalos criados e treinados para corridas) se 
desafiavam em plena cancha. Costumeiramente, alguém quando 
acreditava na imbatividade de seu cavalo, fazia-o desfilar, gri-
tando: “Sem reserva!”, isto é, na linguagem carteirista ele estava 
disposto a correr contra qualquer animal naquele momento, e a 
aposta não tinha limite.

    Atualmente as carreiras de cancha reta são realizadas mais 
na região da Fronteira, uma diversão para os fins de semana da 
gauchada.

    Até a próxima.

   A Tradição da Carreira 
  de Cancha Reta

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019.

CONTRATO Nº 65/2019
DATA: 10/04/2019
CONTRATADO: NILO ALFONSO KARLING ME
CNPJ: 00.759.770/0001-12
OBJETO: Reforma e pintura das paradas de ônibus do Mu-

nicípio de Vista Gaúcha, RS
VALOR R$: 16.495,10
CONTRATO Nº 66/2019
DATA: 12/04/2019
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para auxílio 

e melhoria de moradias
VALOR R$: 100.501,00
CONTRATO Nº 67/2019
DATA: 12/04/2019
CONTRATADO: MANTELLI & MATTOS LTDA ME
CNPJ: 13.379.463/0001-58
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para auxílio 

e melhoria de moradias
VALOR R$: 21.200,00
CONTRATO Nº 68/2019
DATA: 12/04/2019
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para auxílio 

e melhoria de moradias
VALOR R$: 121.134,00
CONTRATO Nº 69/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN 

ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais para desenvolvimento dos 

grupos/oficinas/atividades do PAIF
VALOR R$: 2.654,30
CONTRATO Nº 70/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: DORNELLES LOTERIAS LTDA ME
CNPJ: 13.600.120/0001-71
OBJETO: Aquisição de materiais para desenvolvimento dos 

grupos/oficinas/atividades do PAIF
VALOR R$: 690,16
CONTRATO Nº 71/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES 

ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais para desenvolvimento dos 

grupos/oficinas/atividades do PAIF
VALOR R$: 3.378,30
CONTRATO Nº 72/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRE-

SENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 93.805.521/0001-05
OBJETO: Aquisição de materiais para desenvolvimento dos 

grupos/oficinas/atividades do PAIF
VALOR R$: 278,40
CONTRATO Nº 73/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: PEDRO MANOEL CARRARD & CIA 

LTDA EPP
CNPJ: 97.881.031/0001-30 
OBJETO: Aquisição de materiais para desenvolvimento dos 

grupos/oficinas/atividades do PAIF
VALOR R$: 3.413,00 

CONTRATO Nº 74/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uti-

lização nos grupos/oficinas/atividades do SCFV
VALOR R$: 25.901,69
CONTRATO Nº 75/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA 

ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uti-

lização nos grupos/oficinas/atividades do SCFV
VALOR R$: 4.293,08
CONTRATO Nº 76/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: ELENIDES DOS SANTOS FRAN-

CHINI ME 
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uti-

lização nos grupos/oficinas/atividades do SCFV
VALOR R$: 12.285,00
CONTRATO Nº 77/2019
DATA: 17/04/2019
CONTRATADO: A D DE MORAES EVENTOS
CNPJ: 21.046.583/0001-61
OBJETO: Contratação de Empresa para apresentação 

de Show Artístico no Encontro da Mulher
VALOR R$: 10.000,00
CONTRATO Nº 78/2019
DATA: 22/04/2019
CONTRATADO: GERVASIO BACKES ME 
CNPJ: 20.462.820/0001-02
OBJETO: Contratação de Empresa para apresentação 

de Show Artístico na Semana do Município
VALOR R$: 9.000,00
CONTRATO Nº 79/2019
DATA: 24/04/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o 

Encontro Municipal da Mulher
VALOR R$: 4.656,00 
CONTRATO Nº 80/2019
DATA: 24/04/2019
CONTRATADO: ELENIDES DOS SANTOS FRAN-

CHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o 

Encontro Municipal da Mulher
VALOR R$: 6.984,00
CONTRATO Nº 81/2019
DATA: 24/04/2019
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de material para distribuição no 

Encontro Municipal da Mulher
VALOR R$: 34.800,00
CONTRATO Nº 82/2019
DATA: 02/05/2019
CONTRATADO: CONSTRUTORA SANTOS E 

CARDOSO LTDA
CNPJ: 09.378.828/0001-52
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com 

pedras irregulares de basalto na Rua Natália Piccinini e 
na Rua Zeferina Raffaelli de acordo com o Contrato de 
Repasse nº 1041.067/64/2017 do Ministério das Cidades.

VALOR R$: 253.168,18

CER Miraguai está nas finais da 
Copa Região Celeiro 2019

Ocorreu neste feriado do 
Dia do Trabalho (1º), as parti-
das de volta das semifinais da 
Copa Região Celeiro 2019.

Após vencer o primeiro jogo 
por 2 x 1, em casa, o Miraguai 
de Tenente Portela enfrentou a 
representação de Esperança do 
Sul. Em um duelo equilibrado, 
o placar ficou inalterado, garan-
tindo o selecionado portelense 
na decisão do certame.

Pelos veteranos, o Miraguai 
venceu novamente, repetindo o 
placar de 2 x 0, sobre o CMD 
Esperança do Sul, também se 
classificando para a final.

Na outra semifinal da cate-
goria livre, em Crissiumal, as 
equipes do Tamoio e Flamengo 

ficaram no empate em 1 x 1. 
Nos veteranos, vitória de Coro-
nel Bicaco por 1 x 0 sobre Hori-
zontina. Os confrontos de volta 
entre essas equipes ocorrerão 

no próximo domingo (05).
O encerramento da Copa 

Região Celeiro 2019 está pro-
gramado para o dia 12 de maio, 
em Campo Novo.

A final, em jogo único ocorre no dia 12 de maio
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Região Celeiro está representada no 
PPA do Governo do estado

Escola de Tenente Portela desenvolve 
projeto sobre Monteiro Lobato

Começa 1ª etapa da vacinação contra 
a Febre Aftosa no estado

Moradores do interior reclamam 
sobre condições das estradas

Cresol encerra período de assem-
bleias de associados

Miraguai vai disputar titulo pela cate-
goria livre em competição regional
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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

Vista Gaúcha vive intensa 
programação de aniversário

Vista Gaúcha já vive o clima de aniversário. No próximo dia 09 de maio o município completa 31 
anos de emancipação politico-administrativo. A programação de comemoração começou no final de 
semana passado, quando, no último dia 27, a tradicional Cavalgada Pé no Estribo abriu oficialmente 
os eventos comemorativos. Neste domingo, 05,  a partir das 8 horas, ocorre passeio ciclístico e  as 17 
horas, no Clube Gaúcho, reunião dançante com a Banda Cosmos Express.

A Cavalgada Pé no Estribo contou com a presença e participação da Administração Municipal, se-
cretários, vereadores, cavalarianos do município de Vista Gaúcha e municípios vizinhos. Na abertura 
o prefeito Celso José Dal Cero destacou a alegria de poder estar comemorando os 31 anos de Vista 
Gaúcha e desejou uma ótima cavalgada aos cavalarianos e convidou a todos para participar até o dia 
12 de maio das comemorações.

No dia 11 de maio acontece o Encontro das Mulheres que neste ano contará com show do come-
diante BADIN - O colono.


