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MAIS empregadores,

MENOS empregados
Dados do IBGE mostram que o número de empresas cresceu na microrregião, mas os trabalhadores com car-
teiras assinadas diminuiram.

Trânsito da 
microrregião 

segue fazendo 
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- Duas Mortes em quatro dias
- Os perigos de realizar 
caminhadas nas rodovias
- Balanço dos acidentes 
ocorridos no ano

O inevitável fim 
da COTRIJUÍ tem 
mais um capítulo
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Equipe de Parintins já 
está em Ijuí trabalhando. 
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 Lideranças de Pejuçara 
estiveram em Porto 
Alegre. Pág. 4

Veloterra reúne 
apaixonados pela 
velocidade 

O município de Não-Me-Toque sediou no último fi nal de semana o 1º 
Veloterra. O evento reuniu adeptos do esporte radical da região e do 
Estado. Pág. 2
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião
Hora da Verdade

Nesta sexta-feira começou o prazo para as convenções partidárias 
que deverá definir os candidatos para as eleições de outubro. O prazo se 
estende até o dia 05 de agosto. O período deve ser muito movimentado 
com muitas pré-candidaturas sendo desfeitas, alianças sendo alinhava-
das e apertos de mãos sendo dados.

Nenhum dos pré-candidatos mais bem posicionados nas pesquisas 
eleitorais para presidente anunciou ainda seu parceiro de chapa. O PT insiste no nome de Lula apesar 
de no segundo plano duas outras possibilidades surgirem com um pouco de alvoroço. A primeira seria 
uma candidatura de chapa limpa e a segunda uma composição de chapa com o Ciro Gomes, que apesar 
de dizer publicamente que não espera o apoio do PT, está louco para recebe-lo.

Ciro está namorando ao mesmo tempo com a esquerda e com a direita. Negocia com o PCdoB e com 
o DEM. O vice pode vir de qualquer lado. Até o PR aparece na lista do pedetista como possível aliança.

Jair Bolsonaro, que sem a presença de Lula lidera as pesquisas, está ainda tentando atrair um vice 
de impacto. Seu sonho seria o senador Magno Malta do PR, mas por horas essa possibilidade está se 
mostrando cada vez mais remota. O PR deve apresentar um nome para alternativo. O sonho de Bolsona-
ro de buscar o chamado centro está cada vez mais difícil, uma vez que o DEM que puxa essa lista está 
pendendo mais para o Ciro Gomes ou Alckmin do que para o ex-capitão do exército.

Marina Silva tenta basicamente atrair dois partidos. PPS, com o sonho de convencer Cristovam Bu-
arque a ser seu vice e ou PSB com a possibilidade remota de convencer o ex-ministro Joaquim Barbosa 
a compor chapa consigo. O nome de Beto Albuquerque que foi seu candidato a vice na eleição passada 
é visto com bons olhos.

Alckmin que ainda não emplacou na pré-campanha está namorando duas possibilidades para compor 
chapa. A primeira e mais desejada seria uma composição com o MDB tendo Henrique Meirelles de vice. 
A segunda com o DEM buscando um nome como ACM Neto para tentar os votos do Nordeste.

O PODEMOS de senador Álvaro Dias é  o que trabalha mais discretamente. Umas possibilidades 
seria uma chapa limpa, mas buscando o apoio de dissidentes do centro e da direita para sua campanha. 
O nome do empresário Flávio Rocha do PRB é visto com bons olhos pelo senador paranaense. A Igreja 
Universal tenta a todo o custo costurar uma aliança e indicar um apadrinhado do Bispo Edir Macedo 
para compor com Dias.

Henrique Meirelles, abandonado por grande parte do MDB, nesse momento é uma andorinha que 
tenta voar sozinha. A situação da sua candidatura está muito atrelada ao seu poder de convencer o seu 
partido lhe apoiar antes de pensar na composição em si. Até aqui, mesmo com 1% das intenções de votos 
ele tem deixado claro que não pretende ser vice de ninguém.

A gaúcha Manuela d´Avila que tinha suas esperanças depositadas na possibilidade de colher os espó-
lios do PT e atrair a esquerda para o seu lado viu seu nome enfraquecer nos últimos dias, dado ao fato 
de que uma ala dos comunistas acredita que a melhor saída para o partido seria Manuela se candidatar a 
vice de Ciro Gomes. Por hora ela espera para ver o que vai acontecer e até sonha com uma composição 
de chapa com o PT.

Sei que nada é mais livre do que a burrice. A inteligência 
tem limites e a sabedoria exige imenso autocontrole. Mas 
a burrice não conhece obstáculos. Quando contrai matri-
mônio com uma ideologia, qualquer dessas que por serem 
também burras se opõem a tudo que delas não provier, 
surge uma energia destrutiva na sociedade.

Porto Alegre, a bela capital gaúcha que escolhi para vi-
ver, lá pelas tantas de sua história mais recente se tornou 
conhecida como Havana do Sul. Tudo começou no final 
dos anos 80 do século passado, quando parte expressiva 
da população encantou-se e se deixou conduzir pelos di-
tames da esquerda mais retrógrada do país. A cidade ele-
geu, consecutivamente, quatro prefeitos – fato inédito na 
história universal – tão esquerdistas quanto Olívio Dutra, 
Tarso Genro (duas vezes!) e Raul Pont. Com essa sequên-
cia ainda em curso, Porto Alegre se credenciou a ser a ci-
dade símbolo do Fórum Social Mundial, aquele convesco-
te do comunismo internacional que aqui começou e levou 
anos dando cria. Valendo-se do mecanismo de recíproco 
reconhecimento e mútua promoção característico dos apa-
relhos esquerdistas mundo afora, a capital gaúcha era exi-
bida como “referência mundial” em democracia popular. 
Democracia popular, você sabe, era a trademark daquelas 
infelizes repúblicas dominadas pelo comunismo no Leste 
Europeu e na Ásia, cuja principal característica consistia 
em serem não democráticas e impopulares.

Essa esquerda, com o passar dos anos, perdeu o pres-
tígio, mas continuou seu proselitismo, atuando coletiva-
mente como efetiva vanguarda do atraso, título, aliás, de 
um bom livro do jornalista Diego Casagrande. Os espaços 
dessa atuação são os usuais e é desnecessário repeti-los 
aqui. Entre suas pautas estava a ferrenha oposição a toda 
forma de progresso, desenvolvimento econômico, oportu-
nidade de negócios (para quem não lembra, foi durante o 
período em que Olívio Dutra governou o Estado que a mais 
nova planta industrial da Ford, que já produziu 3 milhões de 
veículos, foi despachada para a Bahia). Pelo viés oposto, 
mesmo fora do poder, seguiu alimentando o corporativismo 
e promovendo o aparelhamento da administração pública 
e das instituições do Estado.

Entre as consequências desse infeliz pacote esteve a 
resistência à modernização da orla do esplêndido Guaíba 
e o aproveitamento das antigas instalações portuárias do 
Cais Mauá e do Estaleiro Só, relegadas ao abandono e à 
degradação. Qualquer projeto de melhoria para essas áre-
as passou a ser combatido como desrespeito à natureza, 
ao Guaíba e à cidade. Atos de repúdio, abraços públicos 
de proteção, plebiscitos, acaloradas audiências e quanto 
mais estivesse disponibilizado no arsenal do mais tacanho 
retrocesso foram usados ao longo dos anos para impedir a 
integração desses locais à vida urbana.

Finalmente, há poucos dias, fez-se visível o resultado 
da primeira vitória da população da cidade contra tais ab-
surdos: aproveitando-se do primeiro domingo de sol após 
a inauguração da nova orla do Guaíba, verdadeira multi-
dão estimada em 40 mil pessoas tomou posse do local. Só 
faltou um cartaz advertindo que quem foi contra deveria 
manter-se afastado dali. Essas pessoas deveriam dirigir-se 
ao trecho seguinte, onde tudo ainda está como lhes agrada 
– a terra é nua, propriedade privada das macegas, ratos, 
rãs, tuco-tucos e lixo.

COMPANHEIRO TOFFOLI

A gestão escolar democrática faz parte das rodas de conversa dos educadores de modo geral, tanto 
na esfera pública quanto na esfera privada. Não há quem seja a favor de uma escola autoritária que não 
contemple princípios  como a autonomia, a liberdade e o protagonismo dos educandos, isso é um fato, 
relatado por diferentes autores e em diversos documentos educacionais.

O modelo de gestão educacional utilizado pelas escolas é considerado de fundamental importância 
para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro, sendo que o processo de ensino/aprendizagem deve 
suprir as necessidades regionais encontradas em nosso país.

Nesse sentido, a construção de uma identidade educacional é um compromisso inadiável,  pois a 
sociedade exige uma escolar aberta, na qual os gestores desenvolvam ações que oportunizem a partici-
pação ativa da comunidade, ações que objetivem o envolvimento humano nas demandas que permeiam 
o ambiente escolar.

É através de uma gestão democrática que a escola abre seu espaço para os anseios dos professores, 
funcionários, alunos, família, grupos colegiados (Grêmio Estudantil, CPM,...), um espaço onde todos 
aqueles envolvidos na comunidade escolar, podem dialogar e opinar, de maneira ativa, nas ações e 
decisões pertinentes ao educandário.  

   É fato que a descentralização das decisões, ainda não é uma realidade encontrada em todas as 
esferas da educação, assim como também não é encontrada em todas as regiões do país.

Apesar de esse discurso ser corrente e estar bem consolidado teoricamente no campo educacional, 
as práticas no ambiante escolar nem sempre correspondem a esse ideal, seja pela apropriação de um 
modelo de gestão escolar tradicional, seja pela falta de autonomia, que principalmente as escolas pú-
blicas estão sujeitas a enfrentar, visto que possuem vínculos com a administração, municipal, estadual 
e ou federal.

O fato é que a gestão escolar democrática é uma realidade necessária, a qual ainda desafia os dire-
tores de escolas em todo o país.

Gestão escolar democrática: Uma 
realidade necessária

Débora C. Guimarães Santos

Débora C. Guimarães Santos; Pedagoga; Pós-Graduada em Gestão Escolar



Atendimento nota 8
Enfrentando criticas da população e um Comissão Parlamentar de Inquérito no poder 

Legislativo, onde vereadores pretendem apurar a possível ausência de funcionários em 
locais de trabalho, na área da saúde, a prefeitura de Três Passos tenta sair pela tan-

gente. Embora o questionamento legislativo seja para apurar o recebimento indevido 
de salários por profissionais que podem não estar cumprindo devidamente com suas 
obrigações, o executivo fez publicar em blogs e na imprensa regional uma avaliação 

dos serviços de saúde realizado no ano passado. Mesmo sem autenticação da pesquisa, 
vale dizer que os resultados são bons e até surpreendem.
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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

HUMORPREVISÃO DO TEMPO
Conta Carlos Wagner, um dos grandes re-
pórteres da imprensa gaúcha:
“Eu era repórter especial da ZH. Mas foi a 
minha história com a rádio que circulou o 
mundo, a escrevi no livro Repórteres, pág. 
64 e 65. Estava fazendo uma reportagem 
sobre como os antigos faziam a previsão 
do tempo. Andei uns 3 mil KM entrevistan-
do velhos. Precisava falar com um índio e 
quando o encontrei, depois de falar muito, 
eu perguntei:
- Como o senhor sabe o que vai acontecer 
com o tempo?
Ele ajeitou a bomba na cuia, me olho e res-
pondeu:
- Ouvindo a Rádio Gaúcha.
A Revista Seleções - que circula no mundo 
todo - contou a história.”
O índio era de Tenente Portela, nos confir-
mou o velho repórter. rsrsrs e só faltou dizer 
que era fã do Cléu Kunh.

Praça da fonte
A antiga praça da fonte, depois “Pracinha 
Infantil” finalmente vai receber uma me-
lhoria em seu contorno. Com o auxílio de 
emendas parlamentares o poder público esta 
providenciando o escoamento pluvial para 
posteriormente pavimentar com asfalto o 
seu entorno.

GALERIA DOS EXs
O Rotary Clube de Portela realiza um even-
to dia 27 de julho com o objetivo de home-
nagear os ex-presidentes da entidade. Na 
oportunidade será reaberta a galeria dos ex-
-presidentes, local aonde ficam registradas 
fotos dos que já presidiram o conselho dire-
tor da entidade no município.

FÉRIAS PARA OS PAIS
Na próxima semana as cheches entram em 
férias. Os pais deverão encontrar uma for-
mula para atenderem seus filhos. Os crité-
rios de férias em creches variam de muni-
cípio a município aqui na região. Existem 
alguns que preferem não fechar os estabele-
cimentos mantendo um quadro precário nas 
férias dos educadores.

***As redes sociais estão se tornando o es-
paço para alguns idiotas tentarem empurrar 
para a frente as suas convicções inflexíveis.

***Me lembra o ditado de um amigo nos-
so: Opinião é como bunda, todo mundo 
tem, mas não precisa ficar aí dando pra todo 
mundo...kkk

***O face tem se tornado um imã de 
idiotas...É impressionante como atrai “çu-
midades”, especialmente as de extrema-
-esquerda ou direita.

***O que faz a globalização. Numa semana 
a cidadã tá postando fotos no mar Cáspio e 
na outra tá de lenço na cabeça lavando a cal-
cada da rua em frente a casa...kkk

***Pelo menos uma atração já esta confir-
mada na cavalgada do município. O carro 
de som com uma boa seleção galdéria e os 
impagáveis comentários sobre a gauchada...

***Dizem por aí que a “poda” realizada 
pela RGE tem sido responsável pela morte 
de árvores antigas em alguns bairros.

***Dizem por aí que sempre é férias para 
uns e trabalhado dobrado para outros.

Premiação
A mulher era cheia de truques e simpatias 
com os filhos. Para acabar com um soluço, 
por exemplo, ela amarrava uma fita com 
uma medalhinha no pipiu do nenê. Sempre 
dava certo. Um dia, o marido cai na farra 
e chega no maior porre em casa, soluçando 
que nem um desgraçado, acordando todo 
mundo. A mulher não teve dúvidas, amar-
rou a fita com a medalha no pipiu do mari-
do, que dormiu como um anjo.
No dia seguinte, quando ele acorda, a mu-
lher pergunta:
– Por onde andou, seu safado?
– Ihhh… sei não. Só sei que tirei o primeiro 
lugar!

Que fazemos aqui!!!
A mamãe-camelo estava com seu filhote ca-
melo, ambos descansando na relva. Até que 
o filhote pergunta: “Mamãe, por que você 
tem esses dedos enormes nos pés?”
A mãe responde: “Bem, meu filho, quando 
nós temos que atravessar o deserto, esses 
dedos grandes nos ajudam a pisar na areia 
com mais força”.
Dois minutos depois, o camelinho pergunta: 
“Mamãe, por que você tem esses cílios tão 
enormes?”
“São para evitar que entre areia nos nossos 
olhos quando há tempestades de areia no 
deserto”, diz ela.
E mais uma vez ele pergunta: “Mamãe, por 
que nós temos essa corcunda tão grande nas 
costas?”
“É para nos ajudar a armazenar água quan-
do temos que atravessar grandes distâncias 
pelo deserto, então podemos ficar sem be-
ber água por longos períodos.”
“Então nós temos dedos grandes para não 
afundar na areia, cílios grandes para não en-
trar areia nos olhos e corcunda para guardar 
água enquanto estamos no deserto?”
“Sim, querido”, diz a mãe.
“Então o que estamos fazendo no zoológico 
de Belo Horizonte?”

Colono e motorista
Acontece amanhã a oitava Festa do Colono e Motorista Solidária em Tenente Portela. O 
evento, que será realizado no Centro Re-
creativo e Familiar da comunidade desti-
nará todos os lucros em prol do Hospital 
Santo Antônio. Pela manhã acontecerá 
uma missa ecumênica e ao meio-dia 
um almoço de adesão. No início da 
tarde será feito um bingo beneficente e 
após será feita uma reunião dançante. O 
evento é patrocinado pela administração 
pública, pelas agências de crédito, coo-
perativas, empresa do setor primário e o 
Sistema Província de Comunicação.

***O grupo de face “IMAGENS E RE-
TRATOS DE PORTELA” vem recebendo 
críticas de pessoas que dizem que as belas 
imagens mascaram a realidade...

***Uma das integrantes do grupo não se 
conforma e diz que é “propaganda engano-
sa da cidade”..kkk
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Pais reclamam em virtude de férias 
das escolas infantis em Tenente Portela

A reportagem do Sistema Província 
de Comunicação recebeu na manhã des-
sa quinta-feira uma série de reclamações 
de alguns pais que consternam suas quei-
xas em virtude das férias que serão ado-
tas pelas Escolas de Educação Infantis 
(Creches) do município durante a próxi-
ma semana.

As reclamações dos pais consistem 
no fato de que em virtude das férias não 
terão com quem deixar seus filhos para 
trabalhar. “Eu não tenho condições de 
pagar uma babá para meu filho pelo perí-
odo. Algumas pessoas até podem pagar e 
aí fica tudo bem, mas eu não tenho con-
dições.” – Comentou um dos responsá-
veis através de uma mensagem de áudio 
enviada via WhatsApp para nossa repor-
tagem.

Entramos em contato com a secretária 
de educação de Tenente Portela que nos 
confirmou que as escolas estarão sem 
atendimento do dia 23 até o dia 27 desse 
mês. A secretaria informou também que 

Pais reclamam em virtude 
de férias das escolas 

infantis em Tenente Portela

vai aproveitar o recesso para realizar a 
higienização de todos os espaços desti-
nados a educação infantil no município.

Vista Gaúcha também vai interrom-
per o atendimento da educação infantil a 
partir da próxima semana por um perío-
do de oito dias. Segundo o prefeito Celso 
José Dal Cero a equipe tomou a decisão 
nessa quinta-feira.

Redentora por outro lado vai manter 
o atendimento de maneira reduzida e 
diferenciada. Os professores estarão em 
férias, mas os atendentes e as cuidadoras 
seguirão trabalhando para não deixar os 
pais que não tem condições de cuidar os 
filhos sem a disponibilidade do serviço.

De modo geral cada município ado-
ta uma postura em relação ao assunto. 
Uma mãe com quem nossa reportagem 
conversou disse que a pausa das ativida-
des já é esperada por sempre acontece, 
por isso tem se adaptado para que suas 
férias coincidam com os dias de recesso 
dos atendimentos da creche para assim 
aproveitar o momento para desfrutar da 
companhia da filha de dois anos.

Escolas infantis vão ficar uma semana sem atividades

Escom
/tenente portela/arquivo

Em Seberi, sete funcionários do 
Consórcio Intermunicipal de Resídu-
os Sólidos (Cigres), que recebe lixo de 
31 cidades do Norte gaúcho, passaram 
mal e tiveram que ser encaminhados ao 
hospital da cidade por intoxicação entre 
12h30 e 13h desta quinta-feira, 19 de 
julho. Segundo informações apuradas 
junto ao Hospital Pio XII, todos já ga-
nharam alta e estão bem.

O coordenador do Cigres, Antônio 
Mauro Cadorin, disse que os primeiros a 
sentirem mal-estar trabalhavam na área 
de triagem e manusearam o conteúdo 
recém-descarregado. Em seguida, ape-
sar de todos usarem os equipamentos de 
proteção individual, os que estavam no 
local tiveram os mesmos sintomas de in-
toxicação. Quem bebeu água ficou pior. 
“Socorremos todos e suspendemos as 
atividades naquela área, que passou por 
descontaminação. O resíduo foi direta-
mente levado ao aterro sanitário”, expôs 
Cadorin sobre as medidas adotadas.

Apesar de o Cigres voltar ao trabalho 

normal nesta sexta-feira, 20, a área onde 
ocorreu o incidente permanece interdita-
da. “O alerta que fica para a sociedade é 
que ainda não temos educação necessá-
ria para trabalhar com a coleta seletiva. 
Ainda atuamos fortemente em projetos 
de conscientização, mas, infelizmente, 
acontece de chegarem materiais que não 
são recicláveis ou que não deveriam vir 
ao Cigres, e assim como vidros quebra-
dos e outras coisas, causam incidentes 
aos funcionários”, alertou Cadorin.

O material causador ainda não foi 
identificado. Em operação desde 2007, a 
entidade recebe, em média, 70 toneladas 
de lixo por dia, vindas dos municípios 
consorciados. É responsável por fazer a 
triagem do material e dar um destino aos 
resíduos, seja a reciclagem, a composta-
gem ou o aterro. Funcionários relatam 
que já chegaram às esteiras sacolas de 
fezes, animais vivos e mortos, agulhas e 
até seringas, o que chama atenção para 
a necessidade do efetivo funcionamento 
da coleta seletiva.

Trabalhadores passam 
mal ao selecionarem 

lixo em Seberi

Cigres recebe, em média, 70 toneladas de lixo vindas de 31 cidades

Foto e fonte folha do noroesye

Duas reuniões preparatórias para 
a Campanha de Vacinação Nacio-
nal contra o Sarampo e Poliomieli-
te, promovida pelo Núcleo Estadual 
de Imunizações do Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde (CEVS) da 
Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
ocorreram na terça (17) e nessa quin-
ta-feira (19).

Os encontros tiveram a participação 
dos coordenadores regionais de Imuni-
zações e da Vigilância Epidemiológica 
das 19 Coordenadorias Regionais de 
Saúde (CRS) e de Porto Alegre. Tam-
bém foi realizada uma integração com a 
Coordenação Estadual da Atenção Bási-
ca e seus coordenadores regionais.

Foram discutidas as baixas cobertu-
ras vacinais no estado e estratégias de 

intervenção em relação a essas cober-
turas, com destaque para o sarampo e 
a poliomielite. A Campanha Nacional 
de Vacinação contra essas duas doenças 
ocorrerá no período de 6 a 31 de agosto, 
sendo o dia “D” de mobilização nacional 
em 18 de agosto. O público alvo são as 
crianças maiores de 1 ano e menores de 
5 anos, que serão vacinadas indiscrimi-
nadamente, contribuindo para a redução 
do risco de reintrodução do sarampo e 
da poliomielite.

Campanha Nacional de Vacinação 
ocorrerá no período de 6 a 31 de agosto

O público alvo são 
as crianças maiores de 
1 ano e menores de 5

A Brigada Militar formou 150 novos 
tenentes no Curso Básico de Adminis-
tração Policial Militar/Curso Superior 
de Tecnologia em Gerenciamento de Po-
lícia Militar. A solenidade ocorreu nesta 
quinta-feira (19), no auditório da Fede-
ração das Indústrias do Rio Grande do 
Sul (Fiergs), em Porto Alegre.

O curso, destinado aos 1º sargentos, 
é pré-requisito para a promoção ao pos-
to de tenente. Iniciado em 11 de abril de 
2018, contou com 615 horas/aula. Os 
novos tenentes serão distribuídos em 
mais de 100 municípios do Rio Grande 
do Sul para ocupar funções relevantes na 
Corporação.

Novos tenentes formados pela BM 
serão distribuídos em 100 municípios
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Ele odeia estudar

Ele odiava estudar. Não tinha algo que ele odiasse mais no 
mundo do que ir à escola. A escola era chata. Os profes-
sores eram chatos. Os colegas todos riquinhos, metidos 

a besta. Ele odiava a escola, mas não se governava e a mãe o obri-
gava a ir. E em casa o obrigava a estudar. Estranhamente ele era 
bom em aprender.

Quando chegou a adolescência o seu ódio por escola só au-
mentou. Aprendeu a matar aulas quando estava na quinta série. 
Saia para ir para escola, mas sempre acabava com uma turma de 
amigos, que também não gostavam de aula, jogando bola escon-
dido, ou então caçando de bodoque por ai. Aulas eram raras na 
sua vida.

Os professores nunca se preocuparam em chamar a mãe para 
explicar as faltas. Então ele aproveitava. Era quase um dia sim e 
um dia não. Suas notas caíram. Sua mãe descobriu suas escapu-
lidas e bateu nele. Ele se revoltou. E agora além de ir pouco na 
aula, pois seguia fugindo mesmo que isso acarretasse em castigo 
posterior, ele também não se importava mais com as notas. Resul-
tado, ele reprovou.

A mãe chorou quando descobriu isso. Ele recebeu como casti-
go não poder sair de casa durante todas as férias, mas sabe como 
é mãe, não durou nem quinze dias e logo ele já estava com as más 
companhias novamente. Era assim que a mãe chamava seus ami-
gos. “Más companhias”.

Quando teve que repetir a quinta série ele tinha ainda menos 
vontade de estudar, mas ai apareceu à linda Lenice. Ela era uma 
menina moreninha, que sentava na frente na sala de aula e parti-
cipava de tudo na aula. Ele então se apaixonou e não mais faltou 
aula. Ele até tentava ficar perto dela, mas ela fazia parte do grupo 
dos estudiosos e ele dos bagunceiros, então decidiu mudar e tirar 
boas notas para entrar pro grupo dela. Não surtiu efeito na quinta 
série, mas ele estava apaixonado e persistiu na  sexta, depois na 
sétima e então quando chegou a oitava ela foi embora sem que ele 
tivesse cumprido esse objetivo.

Ele novamente se deu conta o quanto ele odiava estudar, mas 
na oitava ele fazia parte do time de futebol da escola e somente 
jogava no futebol da escola quem não tivesse notas baixas e então 
ele seguiu estudando.  Era necessário.

Depois veio o ensino médio e com ele a primeira namorada. 
Maria, ela era um loirinha, filha de uma professora da escola. Ela 
era a pessoa mais inteligente da escola e fez a maioria dos traba-
lhos dele. Forçava-o a estudar para as provas e ele como estava 
apaixonado fazia tudo o que ela queria e assim terminou o colegial 
e junto o namoro.

Ela foi para faculdade. Ele sem dinheiro arrumou um trabalho 
numa loja e por ali ficou. Um ano depois o seu patrão, que gostava 
muito do moço, o obrigou a fazer o vestibular. “Eu ajudo você 
a pagar a faculdade”, o patrão dizia “mas eu odeio estudar” ele 
respondia, mas tinha medo de ficar sem trabalho e então prestou 
o vestibular, passou em primeiro lugar e ganhou uma bolsa da 
universidade. Se matriculou em física. Não porque queria fazer 
física, mas porque assim poderia ficar próximo de Maria, ela fazia 
física, ledo engano, ela já tinha outro namorado.

Ele então descobriu um rival. O novo namorado de Maria era 
do seu semestre e então, ele fazia o que podia para parecer mais 
inteligente e para ter notas melhores do que o seu rival.  Depois de 
um tempo percebeu que gostava de física. No final do curso não 
ganhou Maria de volta, mas suas notas lhe deram um mestrado.

Parou de trabalhar na loja e passou a dar aula numa escola 
durante o dia e fazer seu mestrado a noite. Foi ai que ele conheceu 
Lídia. Ela fazia mestrado de biologia. Apaixonou-se e o namoro 
engrenou. Com o fim do mestrado veio a noticia. Lídia ganhará 
uma bolsa no exterior para doutorado. Ele estava cansado de estu-
dar e então ficou, mas logo percebeu que Lídia era o amor de sua 
vida e que não poderia perde-la e então para ficar com ela con-
correu a uma bolsa de doutorado de. Conseguiu e foi. Não porque 
desejasse estudar, mas porque queria ficar com Lídia.

Lá se esforçou o máximo, não porque gostava de estudar, mas 
porque Lídia estava sempre ocupada  e ele não conhecia ninguém 
e nem tinha grana para fazer turismo e então fazia o que restava, 
que era se dedicar  a sua tese. Concluiu com louvor.

Depois veio o casamento e um trabalho numa universidade. 
Então o primeiro filho. Agora, já doutor e respeitado, ele está pen-
sando em fazer um pós-doutorado, não porque gosta de estudar, 
porque ele odeia, mas porque com o titulo vai ganhar um aumento 
e o moço quer comprar uma casa na praia. Vale a sacrifício, mas 
ele deixa bem claro: Ele odeia estudar. Não há nada no mundo que 
ele odeia mais do que estudar.

Presidente reforça compromisso da Famurs 
com os Hospitais de Pequeno Porte

O presidente da Famurs, An-
tonio Cettolin, reforçou o posi-
cionamento da entidade frente 
às demandas dos prefeitos de 
82 municípios que enfrentam 
dificuldades para manter o 
atendimento nos Hospitais de 
Pequeno Porte. Nesta segunda-
-feira (16/7), Cettolin recebeu 
o presidente da comissão cria-
da pela Famurs para procurar 
alternativas para essa pauta, o 
prefeito de Braga, Carlos Al-
berto Vigne. Durante o encon-
tro, foram apresentados os en-
traves para a manutenção dos 

serviços hospitalares e o pedido 
da manutenção de leitos de in-
ternação nos hospitais para pos-
sibilitar pactuações de serviços 
aos usuários do SUS. Segundo 
Cettolin, “os pequenos hospi-
tais podem ser grandes aliados 
para a diminuição da judicia-
lização da saúde, desafogando 
os grandes centros e sendo uti-
lizados também como leitos de 
retaguarda”.

Vigne reforça que essa de-
manda impacta em todo o sis-
tema de saúde e é um pedido 
dos prefeitos gaúchos. “Manter 
os hospitais abertos, permitindo 

maior acolhimento à população 
e diminuindo a ambulanciote-
rapia é o que os prefeitos dos 
pequenos municípios buscam”, 
afirma. A Famurs deve se reunir 
com o secretário-chefe da Casa 
Civil, Cleber Benvegnú e com 
o secretário da Saúde, Fran-
cisco Paz, para encaminhar o 
assunto. Também participaram 
da reunião o coordenador-geral 
da Famurs, Darci Lauermann, 
o assessor técnico de Saúde da 
Famurs, Paulo Azeredo Filho e 
a procuradora do hospital Santo 
Antônio, localizado no municí-
pio de Braga, Sarita Schuck.

A Famurs deve se reunir o Secretário-chefe da Casa Civil, e com o secretário da Saúde, para encaminhar o assunto
Ascom/FAMURS
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São os últimos dias para ins-
crições de curtas-metragens na 
Mostra Competitiva do 4º Fes-
tival de Cinema de Três Passos. 
até o dia 30 de julho os interes-
sados podem fazer a inscrição 
através do site www.cinema-
trespassos.com.br.

Mais de 500 filmes oriun-
dos de 24 estados brasileiros e 
de sete países estrangeiros já 
se inscreveram para a 4ª edição 
da mostra competitiva. Com o 
slogan, UMA VIDA COM CI-
NEMA, o festival gratuito, que 

Festival de Cinema de Três Passos
 registra mais de 500 filmes inscritos

acontecerá de 6 a 10 de novem-
bro, em Três Passos, no Cine 
Globo, objetiva ampliar o aces-
so ao filme de curta-metragem à 
população do interior do estado 
do RS, em especial ao público 
jovem, e motivar a atividade ci-
nematográfica formando novas 
plateias e produtores. Também 
objetiva o debate de temas re-
lacionados à produção audio-
visual, à qualidade de vida e 
sustentabilidade com foco na 
poluição ambiental – AR.

O festival, de caráter educa-

tivo, competitivo e informativo 
exibe filmes com duração má-
xima de 25 minutos, incluídos 
os créditos, falados ou legenda-
dos em Português, produzidos a 
partir de 1º de janeiro 2016 até 
a data da inscrição em 2018. In-
formações, regulamento e ficha 
de inscrição podem ser acessa-
dos através do site: www.cine-
matrespassos.com.br. Mais in-
formações também, através da 
página do festival no Facebook: 
facebook.com/festivaldecine-
madetrespassos.

Associação Círculo de Má-
quinas em parceria com a Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Rural, realizou na tarde 
desta quarta-feira (18) no cen-
tro cultural, uma reunião com 
os agricultores do município de 
Tenente Portela para prestação 
de contas periodo 2017-2018, 
referente ao programa Círculo 
de Máquinas. Presença do Pre-

feito Municipal Clairton Carbo-
ni, vice Valdir Machado Soares 
juntamente com as familias be-
neficiadas no programa , equipe 
da SDR, e associação Circulo 
de Máquinas. 

A Admistra-
ção municipal de 
Tenente Portela, 
através do convênio firmado 
com a Associação Circulo de 

Máquinas, repassou aos agri-
cultores, 38.000 litros de diesel, 
utilizados para uso de serviços 
de máquinas, onde 338 famílias 
foram contempladas.

No final foi assinado a reno-
vação do convênio até 2019.

Associação Circulo de Máquinas realiza 
prestação de contas

338 famílias participam 
da associação

Tenente Portela
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Há um tempo não havia recomendação mais repetida pra 
quem pretendia começar uma atividade física ou uma prática es-
portiva do que fazer, antes, uma avaliação física. Esse pedido era 
negligenciado pelo praticante e agora por algumas empresas. Não 
me vem na cabeça um motivo plausível para não se fazer tal ava-
liação física antes de qualquer prática regular.

Se para os iniciantes a avaliação física é primordial para aju-
dar na prescrição inicial adequada para prevenção de lesões e 
detectar possíveis doenças que possam ser agravadas é para as-
segurar uma prática saudável; para os praticantes de longas datas 
avaliações periódicas se tornam importantes para acompanhar a 
evolução do condicionamento.

 Contudo, para os praticantes mais experientes, tal check-up 
depende dos objetivos e tipo de prática do indivíduo.

Check-up esportivo adequa-se ao tipo de atividade física e aos 
objetivos e condições de cada paciente. É uma forma de economi-
zar e tirar o melhor proveito do treino. Geralmente, tal avaliação 
geral envolve um acompanhamento multidisciplinar que envolve 
um check-up médico: bateria de exames e consulta médica geral; 
avaliação física e esportiva: adequada à prática do indivíduo; e 
acompanhamento nutricional: plano alimentar completo adequa-
do ao estilo de vida do indivíduo.

Não há forma de se traçar metas sem parâmetros que são ave-
riguados por esses profissionais. Nos dias de hoje, aonde a prática 
de atividade física vem sendo cada vez mais procurada não faz 
sentido que não se tenha controle de metas.

Nosso organismo é adaptável a toda variação, a mudança é 
primordial. O controle e as transições que essas mudanças re-
querem são primordiais. Não há receita de bolo, ou, usando ou-
tro jargão, posso afirmar que “time que ganha, não se mexe” in-
felizmente não se aplica nesse sentido. Um treino ou um plano 
alimentar que funcionou por certo período não lhe garante que 
funcionará novamente.

Importância do Check up 
Esportivo

Famurs manifesta posição contrária ao 
aumento do piso dos agentes de saúde

Após ser aprovado na Câ-
mara dos Deputados e no Se-
nado, a medida provisória (MP) 
827/18, que aumenta o piso sa-
larial dos agentes comunitários 
de saúde e de agentes de com-
bate a endemias, segue para 
ser sancionado pelo presidente 
da República, Michel Temer. A 
Famurs é contra a medida que 
irá onerar os cofres dos muni-
cípios gaúchos em mais de R$ 
100 milhões. No Brasil, a me-
dida irá impactar em R$ 4,5 
bilhões. Segundo o presidente 
da Famurs, Antonio Cettolin, a 
aprovação da MP demonstra o 
desequilíbrio do Pacto Federa-
tivo. “Os municípios ficam com 
apenas 18% do bolo tributário 
e estão sempre recebendo mais 
obrigações sem indicar a fonte 
de custeio”, avalia.

Segundo o texto aprovado, 
o piso passará dos atuais R$ 

1.014 para R$ 1,5 mil mensais 
até 2021. A proposta irá au-
mentar os custos de maneira 
gradual: em 2019 o piso será 
de R$ 1.250; em 2020 e 2021, 
o valor passa para R$ 1.400 e 
1.550, respectivamente. No Rio 
Grande do Sul, os municípios 
empregam 12 mil agentes co-
munitários de saúde e agente de 
combate a endemias. De acor-

do com o assessor técnico da 
área de Saúde da Famurs, Paulo 
Azeredo, a maioria das prefei-
turas já complementam o salá-
rio dos agentes acima do piso. 
“Isso abre precedentes para 
que as prefeituras tenham mais 
custos com a manutenção des-
te serviço, tais como encargos, 
transporte, reajustes anuais”, 
alerta.

Segundo o presidente da Famurs, Antonio Cettolin, a aprovação da MP 
demonstra o desequilíbrio do Pacto Federativo

A Administração Municipal 
de Redentora implantou o Mé-
todo Líquen, na quinta-feira, 
dia 12 de julho. O novo méto-
do de ensino na área do racio-
cínio lógico vai funcionar ini-
cialmente na Escola Municipal 
Maria Belmont Albert.

A cerimônia de implanta-
ção foi realizada na escola e 
contou com a presença do pre-
feito, Nilson Paulo Costa; do 
vice-prefeito, Jaime Jung; do 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Vanderlei da Rosa; da se-
cretária municipal de Educação 
e Cultura, Marilene de Moura 
Rosa; e da professora doutora 
Sabrina Zancan, da UFSM polo 
Palmeira das Missões, que de-
senvolveu o método.

O Método Líquen vai au-
xiliar professores e alunos no 
desenvolvimento dos conheci-
mentos necessários para a cons-
trução de estratégias de cálculo 
mental na área da Matemática. 
Será desenvolvido na Rede Mu-
nicipal de Ensino de Redentora.

De acordo com o prefeito 
Nilson, a comunidade da Esco-
la Maria Belmont Albert está de 
parabéns por ter sido escolhida 
para o lançamento da nova sis-
temática. “Como administrado-
res, sabemos que não planta-
mos hoje para colher amanhã. 
Estamos conscientes de que 
vamos demorar para colher os 
frutos desse novo sistema mas 
estamos plantando hoje para o 

futuro”, declarou.
Segundo a primeira dama, 

Eliane Amaral Costa, “o méto-
do deverá contribuir para que as 
crianças possam desenvolver a 
Aritmética nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, de uma 
forma lógica, com disciplina, 
pensamento e construção”.A 
professora doutora Sabrina dis-
se que o objetivo do Método 
Líquen é empoderar as crianças 
com a Matemática e construir 
os conhecimentos de que preci-
sam para utilizar o cálculo men-
tal durante sua vida. “As ativi-

Redentora implanta Método Líquen em 
escola municipal

dades do método iniciam no Pré 
B e no primeiro ano do Ensino 
Fundamental para que as crian-
ças não digam nunca mais que 
não gostam de Matemática”, 
afirmou. No dia 12 também 
aconteceu na Escola Maria 
Belmont Albert a Amostra do 
Conhecimento Vivenciando Sa-
beres. Segundo a diretora da es-
cola, Letícia Cassol de Bona, a 
Amostra é um projeto que visa a 
expandir o conhecimento cons-
truído em sala de aula por pro-
fessores e alunos e apresentá-lo 
à comunidade.

Prática vai ser implantada na Escola Maria Belmont Albert

O Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) foi uma das novidades 
implementadas pelo Código 
Florestal Brasileiro, em vigor 
desde maio de 2012, na forma 
da Lei nº 12.651. Criado no âm-
bito do Sistema Nacional de In-
formação sobre Meio Ambiente 
(SINIMA) e regulamentado em 
maio de 2014, esse sistema é a 
ferramenta usada na regulariza-
ção da área rural no País. 

Todo produtor rural precisa 
acessar o sistema para realizar 

o registro de sua propriedade. O 
cadastro é feito por meio de pro-
grama disponibilizado na inter-
net. Cada unidade da federação 
pode ter seu próprio sistema de 
Cadastro Ambiental Rural ou 
utilizar o Sistema Nacional, que 
é disponibilizado pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente. Para fa-
zer o download dos programas 
e ter acesso a mais informa-
ções, o produtor deve acessar o 
site do CAR. Neste ano, o prazo 
para o registro do imóvel é 31 
de dezembro.

Inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural deve ser 

feita até o fim do ano

O CAR é obrigatório para todas a propriedades rurais
Agência Brasil
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As férias escolares deveriam ser proibidas. As de in-
verno e as de verão. Não deveria existir feriado de 
Natal, Ano Novo, Páscoa, carnaval, e muito menos 

aqueles feriadões em que se emenda o fim de semana a uma sex-
ta ou segunda sem expediente.

 E as férias do trabalho? Podem continuar. Mas as pesso-
as em férias deveriam ser obrigadas a ficar em casa. Quem quiser 
viajar tem que ser preso.

 Esse é o sonho dos cachorros. Eles não suportam mais 
ser tratados como coisa descartável.

 Quem mora perto de rodovias sabe do que estou falando. 
Quando se aproximam essas épocas do ano, multiplicam-se os 
cães abandonados nas estradas. Pessoas ditas “de bem”, que na 
verdade são do mal, antes de viajar com os filhos, costumam ir 
com seus carros bonitos a um lugar isolado de uma estrada, e ali 
executam a tarefa diabólica de abandonar o cachorro de estima-
ção da família.

 Tarefa diabólica? Só uso essa expressão porque desco-
nheço outra mais adequada. Mas sei que, ao usá-la, sou injusto 
com o diabo. Porque nenhum demônio da terra ou dos infernos 
faria algo tão perverso.

 Nem belzebu, o próprio, largaria na estrada o amigo 
mais fiel para morrer de fome, frio, sede, solidão, medo, saudade 
e tristeza. Ou infecção, febre, gangrena e bicheiras provocadas 
pelos atropelamentos.

 E os monstros, depois de largarem para a morte trágica 
o amigo querido, vão felizes viajar com seus filhos. Curtem dias 
de descanso na praia ou em lugares paradisíacos em que a vida 
natural é preservada. Lá fingem admirar a beleza da vida, en-
quanto por sua causa a vida de seu amigo fiel vai definhando em 
sofrimento atroz na beira da estrada.

 Dá tristeza ouvir relatos de agricultores que encontram 
esses pobres animais abandonados. Vizinhos de beira de estrada 
costumam desabafar uns para os outros quando se visitam ou se 
encontram nas divisas de terras:

 - Não dá mais – diz alguém -, é preciso fazer alguma 
coisa contra esses bandidos. É todo dia cachorro abandonado!

 - E agora vai piorar – replica outro -, vêm as férias das 
crianças, e esses canalhas vão jogar fora mais cachorro para po-
der viajar sossegado!

 Sou um desses moradores da beira da estrada. Semana 
passada ouvi de um vizinho:

 - Era muito frio, tinha geada ainda. Segui um gemido no 
mato. Uma cadela grande, de raça, estraçalhada por um carro. 
Um bicho carniceiro devia estar comendo ela viva, porque as 
tripas estavam estendidas pelo chão. Não se mexia; só gemia. 
Tinha uma coleira bonita. Estava amamentando, saía leite das 
tetas. Daí liguei as coisas, porque uns dois dias antes achei qua-
tro cadelinhas esmagadas no asfalto. Do mesmo pelo. O bandido 
abandonou a mãe com as femeazinhas. Decerto vendeu os ma-
chinhos.

 Emocionei-me ao ver que no rosto queimado de sol des-
se homem forte rolaram duas lágrimas.

 Claro que alguns desses animaizinhos são resgatados 
por agricultores abençoados. Mas com certeza mais de 95% dos 
cães largados morrem assim, no sofrimento mais cruel que se 
possa imaginar.

 Quem faz isso não é racional. Não é humano. Nem pode 
ser animal, porque animal significa um ser que tem alma. Quem 
abandona assim um bicho indefeso é um monstro insensível.

 E pode ter certeza que a maioria desses criminosos ainda 
falam em Deus. Muitos até vão a igrejas. Vociferam contra a cor-
rupção e dizem defender a família. Falsários que mentem para 
suas crianças que o cãozinho fugiu. Depois da viagem compram 
outro animalzinho para o filho. Para um dia jogar na estrada tam-
bém.

 Triste é saber que ainda tem gente que vende cachorro 
por aí. Um absurdo. Isso contribui de forma direta para a conti-
nuidade dessa cadeia maldita de destruição da vida.

Sobre monstros e cachorros

ACI lança campanha para fomentar 
vendas no comércio de Miraguaí

Associação Comercial e In-
dustrial (ACI) lançou a Cam-
panha de Prêmios 2018. O en-
cerramento ocorrerá no fim do 
ano, quando será sorteada uma 
moto 0 km e mais 19 vale-com-
pras totalizando R$ 8,8 mil. 
Para concorrer aos prêmios é 
necessário adquirir produtos no 
comércio de Miraguaí.

Durante o encontro de lan-
çamento da Campanha de Prê-
mios 2018, a presidente da 
ACI, Ana Gabriela Fink Woi-
ciechoski, apresentou o balanço 
do ano passado e assinou um 
convênio com a agência local 
do Sicredi visando destinar fi-
nanciamento de até R$ 100 mil 
para o capital de giro de cada 

associado da entidade.
Na oportunidade, o prefeito 

Ivonir Botton afirmou que en-
caminhará a Câmara de Verea-
dores, um Projeto de Lei objeti-
vando repassar os R$ 4 mil (R$ 

2,5 mil da prefeitura e R$ 1,5 
mil do Poder Legislativo) pen-
dentes da edição anterior da ini-
ciativa e a destinação de auxílio 
financeiro para a Campanha de 
Prêmios deste ano.

D
ivulgação

Prefeitura vai repassar recursos para ACI

Executivo de Miraguaí entrega 
veículo para o Conselho Tutelar
A administração municipal 

de Miraguaí realizou a entrega 
de um veículo para o Conselho 
Tutelar. O ato ocorreu em fren-
te ao Centro Administrativo, no 
último sábado (14), e reuniu di-
versas autoridades locais, con-
selheiros tutelares e represen-
tantes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA).

 Além do veículo, o órgão 
fiscalizador ainda foi contem-
plado com equipamentos de 
informática e para cozinha en-
caminhados pelo governo fede-
ral por intermédio do deputado 
Pompeo de Mattos (PDT).

 Em sua manifestação, o 
prefeito Ivonir Botton destacou 
que este automóvel irá sanar 
uma antiga demanda do Con-

selho Tutelar. – Para o desen-
volvimento das atividades, os 
conselheiros tutelares necessi-
tam de um veículo a disposição 
24 horas por dia. Graças às via-
gens que fizemos com o intuito 
de buscar recursos para o mu-
nicípio, conseguimos também 
essa conquista para o Conselho 
Tutelar de Miraguaí – reiterou 
o prefeito.

Justiça eleitoral convoca mesários da 
microrregião para as eleições

o inicio desta semana, a 101ª 
zona eleitoral, situada em Te-
nente Portela, divulgou o edi-
tal de nomeação dos mesários 
para atuar nas Eleições Gerais 
em outubro deste ano.  Segun-
do o comunicado assinado pelo 
Juiz Eleitoral, Diego Dezorzi, 
as eleições não ocorreriam sem 
essa grande e indispensável 
parceria entre a Justiça Eleitoral 
e esses/as cidadãos/ãs dispostos 
a colaborar com o seu trabalho 
para a realização desse grande 
evento da democracia: as elei-

ções. Os mesários convocados 
deverão comparecer ao Car-
tório Eleitoral, até o dia 10 de 
agosto, para retirar sua carta de 
convocação com as orientações 
necessárias para o pleito. O ho-
rário de atendimento é das 10 
às 17 horas sem fechar ao meio 
dia, além disso, informações 
podem ser obtidas através do 
telefone 3551 1812.

O calendário do pleito de 
2018, a ponta que as eleições 
ocorrerão no dia 7 de outubro, 
em primeiro turno, e no dia 28 

de outubro, nos casos de segun-
do turno.

Os eleitores vão eleger pre-
sidente da República, governa-
dores dos Estados, dois terços 
do Senado Federal, deputados 
federais e deputados estaduais 
ou distritais.

As convenções eleitorais 
que definirão as candidaturas 
ocorrem a partir desta sexta-
-feira dia 20.

A lista cimplesta dos mesá-
rios estã disponivel em www.
clicportela.com.br.
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Aumenta o número de empregadores, 
mas diminuí o número de empregados

Os dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
mostram uma característica 
muito singular no comporta-
mento do mercado empregador 
da região. Analisamos as esta-
tísticas para saber como está o 
comportamento de empregado 
e empregador nos municípios 
de Tenente Portela, Três Passos, 
Vista Gaúcha, Barra do Guarita, 
Derrubadas, Redentora e Coro-
nel Bicaco onde constatamos 
que apesar de o o aumento no 
número de unidades empresa-
riais que apresentam capacida-
de de empregabilidade o núme-
ro de empregados formais com 
carteira assinada tem caído nos 
últimos anos.

No município de Tenente 
Portela, em 2016, o salário mé-
dio mensal era de 2 salários mí-
nimos, no entanto, a proporção 
de pessoas ocupadas em relação 
à população total era de apenas 
21.5%. Na comparação com os 
outros municípios do estado, 
ocupava as posições 348 de 497 
e 178 de 497, respectivamente. 
Já na comparação com cidades 
do país todo, ficava na posição 
1807 de 5570 e 1111 de 5570, 
respectivamente. Considerando 
domicílios com rendimentos 
mensais de até meio salário mí-

nimo por pessoa, tinha 37.4% 
da população nessas condições, 
o que o colocava na posição 71 
de 497 dentre as cidades do es-
tado e na posição 3102 de 5570 
dentre as cidades do Brasil.

Em 2015 Tenente Portela ti-
nha 584 unidades empresariais 
em atividade no município, em 
2016 esse número saltou para 
608, no entanto, o número de 
pessoas ocupadas assalariadas 
caiu de 2339 em 2015 para 
2260 em 2016.

No ano dos últimos dados 
consolidados em Vistas Gaúcha 
a média salarial era de 1.8 sa-
lários mínimos. No município 

22.1% da população tinha car-
teira assinada e considerando 
domicílios com rendimentos 
mensais de até meio salário mí-
nimo por pessoa, tinha 28.5% 
da população nessas condições, 
o que o colocava na posição 
309 de 497 dentre as cidades 
do estado e na posição 4961 
de 5570 dentre as cidades do 
Brasil. Vista Gaúcha tinha 123 
unidades atuantes no mercado 
empregatício do município e 
382 pessoas formalmente em-
pregadas nessas unidades.

Miraguaí vem apresentando 
uma melhora nas condições de 
rendimento dos formalmente 
empregados sendo que no mu-
nicípio, 24,7% da população 
estava empregada e a média 
salarial era de 2,1 salários míni-
mos por mês. Considerando do-

micílios com rendimentos men-
sais de até meio salário mínimo 
por pessoa, tinha 35.7% da 
população nessas condições, o 
que o colocava na posição 116 
de 497 dentre as cidades do es-
tado e na posição 3418 de 5570 
dentre as cidades do Brasil. O 
município tinha 162 unidades 
gerando vagas de trabalhos 
que empregavam formalmente 
1100 pessoas. 

O município de Derrubadas 
era o que apresentava um baixo 
percentual de pessoas devida-
mente ocupadas com trabalho 
formal e carteira assinada. Isso 
pode ser explicado pela essên-

cia agrícola dos municípios da 
região. Em Derrubadas apenas 
9,7% da população trabalhava 
nesta condições, no entanto, 
quando analisados os domicí-
lios com rendimentos mensais 
de até meio salário mínimo por 
pessoa, tinha 43.1% da popula-
ção nessas condições. A média 
salarial do município é uma das 
maiores da região com 2.3 sa-
lários mínimos por pessoa em-
pregada. Eram 86 unidade que 
empregavam 253 pessoas.

Redentora possuía a mesma 
média salarial de Tenente Por-
tela, ou seja, 2 salários mínimos 
por pessoas, no entanto, no mu-
nicípio apenas 5,9% da popula-
ção estava trabalhando formal-
mente com carteira assinada em 
uma das unidades de geração de 
emprego no município. O per-
centual de domicílios que apre-
sentam rendimento de mais de 
meio salário mínimo por pessoa 
corresponde a 46.3% da popu-
lação. O município tem 178 
unidades geradoras de empre-
gos atuantes que ocupam assa-
lariadamente 543 pessoas.

O mercado de trabalho de 
Barra do Guarita apresenta 73 
empresas que empregam com 
carteira assinada 248 pessoas. 
Em 2016, o salário médio men-
sal era de 2 salários mínimos. A 
proporção de pessoas ocupadas 
em relação à população total era 
de 9.7%. Na comparação com 
os outros municípios do estado, 
ocupava as posições 348 de 497 

e 443 de 497, respectivamente. 
Já na comparação com cidades 
do país todo, ficava na posição 
1807 de 5570 e 3309 de 5570, 
respectivamente. Considerando 
domicílios com rendimentos 
mensais de até meio salário mí-
nimo por pessoa, tinha 29.7% 
da população nessas condições, 
o que o colocava na posição 277 
de 497 dentre as cidades do es-
tado e na posição 4732 de 5570 
dentre as cidades do Brasil.

Em Coronel Bicaco são 181 
empresas que empregam com 
carteira assinada 661 pessoas. 
Em 2016, o salário médio men-
sal era de 2.1 salários mínimos. 
A proporção de pessoas ocupa-

das em relação à população to-
tal era de 11.1%. Considerando 
domicílios com rendimentos 
mensais de até meio salário mí-
nimo por pessoa, tinha 38.9% 
da população nessas condições.

Em Três Passos, maior mu-
nicípio da Região Celeiro, se-
gundo o levantamento, 1054 
empresas empregam formal-
mente 5300 pessoas com uma 
média salarial de 2.1 salário mí-
nimo por mês. . A proporção de 
pessoas ocupadas em relação à 
população total era de 26.6%. 
Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até 
meio salário mínimo por pes-
soa, tinha 26.7% da população 
nessas condições.

Alguns fatores precisam ser 
observados em relação aos da-
dos do IBGE. O primeiro deles 

é que na proporção de empre-
gados o número é relativo a 
população total, ou seja, estão 
inclusos pessoas que ainda não 
completaram a idade ativa para 
o mercado de trabalho ou aque-
les que já estão aposentados e 
já deixaram o mercado de tra-
balho.

Outro detalhe que é impor-
tante ser observados é o fato de 
que a agricultura regional é for-
mada pela denominação fami-
liar, ou seja, na grande maioria 
das propriedades rurais não são 
contratadas mão de obras exter-
nas sendo toda a demanda de 
trabalho absorvida pela própria 
família. Outro fator determi-

nante nos número diz respeito 
ao setor do serviço na constru-
ção civil e no trabalho domés-
tico, onde, apesar de a lei obri-
gar a legalização, ainda é muito 
comum encontrar profissionais 
informais.

Os municípios de Tenente 
Portela e Redentora ainda tem 
impacto em seus dados o fato 
de que os dois abrigam a maior 
parte da Terra Indígena do Gua-
rita, sendo que a comunidade 
indígena registra um baixíssi-
mo índice de assalariados for-
malmente, sendo que a predo-
minância da ocupação ainda é a 
agricultura familiar. Em Tenen-
te Portela a população indíge-
na representa cerca de 10% da 
população total e em Redentora 
são cerca de 40%.

O que chama atenção nos 
dados é que o número de empre-
sas tem crescido, mas o número 
de empregados tem diminuído. 
Os especialistas credenciam 
isso as inciativas de pessoas 
que buscam abrir seus próprios 
empreendimentos e acabam 
trocando de lado na estatística, 
no entanto, esses novos empre-
endedores em alguns casos não 
conseguem obter sucesso em 
suas iniciativas ou conseguem 
mantê-las sem a necessidade de 
contratação de funcionários.Agricultura familiar faz com  que o número de carteira assinadas diminua 

na região

Mercado de trabalho tem dimuído o número de vagas na região

Trabalho formal fica abaixo dos 30% na microrregião

Jalm
o Fornari

Jalm
o Fornari



ROTA DO YUCUMÃ, 20 de Julho de 2018 9GERAL

Trânsito da microrregião continua 
fazendo vítimas fatais

Um atropelamento ocorrido 
na tarde do ultimo sábado, 14, 
na RS-163, que vitimou Neusa 
Martine Brito, de 60 anos, cho-
cou a comunidade de Barra do 
Guarita. A vítima, junto à nora e 
a filha, caminhavam pelo acos-
tamento da rodovia por volta 
das 17h25min, quando um VW 
Gol atropelou a idosa. O moto-
rista, de 22 anos e morador de 
Tenente Portela, se ausentou do 
local do acidente e não prestou 
socorro a vitima, vindo a pres-
tar depoimento acompanhado 
de um advogado na Delegacia 
de Polícia de Tenente Portela na 
segunda-feira, 16. 

No depoimento, o jovem 
afirmou que as transeuntes esta-
vam na via de rolamento e não 
no acostamento. Ele ainda disse 
que fugiu do local por temor de 
represália em virtude do ocor-
rido.  Após o depoimento, o 
individuo foi liberado, e agora 
segue o inquérito policial ins-
taurado que deverá apurar as 
reponsabilidades e detalhes do 
ocorrido. 

E esse não é primeiro caso 
de atropelamento registrado em 
2018 na microrregião. A utiliza-
ção das RS’s 472, 330 e 163 ou 
vias públicas para caminhadas 
de lazer ou deslocamento de 
moradores entre comunidades 
interioranas levantam cada vez 
o alerta dos perigos do transito. 
Apenas neste primeiro semes-
tre, aproximadamente 9 pesso-
as já foram atropeladas no perí-
metro urbano e nas rodovias da 
microrregião, sendo registradas 
3 casos que acabaram com viti-

mas fatais. 
A falta de infraestruturas 

de segurança adequadas, como 
calçadas ou acostamentos e 
descuidos básicos na hora de 
trafegar por parte de motoris-
tas e/ou pedestres são possíveis 
causas para o número expres-
sivo de casos. Sobre os pontos 
que envolvem os atropelamen-
tos, nossa equipe de reportagem 
esteve conversando por liga-
ção telefônica com o delegado 
substituto de Tenente Portela, 
Vilmar Alaídes Schaeffer. 

“Após atropelar, tem que 
prestar pelo socorro da 

vítima”
Em entrevista ao Siste-

ma Província, o delegado 
Vilmar Alaídes Schaeffer 
relata que em casos de 
atropelamento, similares 
ao ocorrido no final de 
semana, o motorista deve 
prestar pelo socorro à ví-
tima, realizando o chama-
do das unidades de saúde 
como o Samu ou ambulân-
cias municipais. Em segui-
da, o responsável pelo aci-
dente deve comunicar as 
autoridades policiais sobre 
o fato para que as diligên-
cias sejam iniciadas no imediato momento. 

A Delegacia de Polícia de Tenente Portela atende durante ex-
pediente normal com 3 policiais. Schaeffer afirma que mesmo 
com o baixo efetivo, o plantão é feito 24hs e em casos crimes 
graves, a unidade local aciona a volante, formado por uma equi-
pe de apoio vinda de Três Passos para atendimento das ocorrên-
cias. Estupros, tráfico de drogas, homicídios e atropelamentos 
são crimes que atendem o nível um de gravidade, que depois de 
recebida a denúncia de imediato a equipe é solicitada e são ini-
ciadas as diligencias policiais dos casos. 

Sobre caminhadas nas vias, o delegado menciona que vigente 
ao Código Nacional de Trânsito, as ruas são feitas para o trafego 
de veículo e não de pessoas. Ele ressalta que em casos extremos 
de não haver calçadas, ou subsídios alternativos o recomendado 
é a utilização da faixa contrária para visualização clara do mo-
torista e do pedestre. Além disso, andar em fila indiana, reduzir 
a velocidade da caminhada com a aproximação de um veículo 
e cuidar pontos críticos da via que podem causar um incidente 
devem ser cuidados feitos pelos praticantes e motoristas.

O comportamento do motorista portelense, dentro do períme-
tro urbano, segundo o delegado é organizado e prudente. Tenente 
Portela se destaca pela responsabilidade e baixas ocorrências de 
acidentes nas vias públicas afirma Schaeffer. O único índice ne-
gativo bastante percebido durante fiscalizações, segundo ele, é o 
alto índice de jovens e adultos sem habilitação ou com documen-
tos suspensos. 

Caminhadas nas rodovias 
aumentam os riscos

Em outra entrevista conce-
dida ao JP em fevereiro deste 
ano, a PRE já havia relatado ad-
vertir a prática de caminhadas 
nas rodovias, e salienta que a 
ação é totalmente inapropriada 
para o local e deve ser evitada 
pelo praticante. Nesta semana 
o Jornal Província traz estatís-
ticas dos crimes de transito re-
gistrados pela Polícia Rodoviá-
ria Estadual (PRE), posto Santo 
Augusto, autarquia responsável 
por grande parte das rodovias 
presentes na microrregião.

Acidente envolvendo motocicleta e moto tirou a vida de jovem de 18 anos

Indígena morre atropelado na RS-330 em Miraguaí

Planeta fm
Jonas M

artins

Dicas de como caminhar pelas 
ruas e rodovias 

- Use a faixa contrária para visualização clara do mo-
torista e pedestre;

- Se estiver em grupo, opte por andar em fila indiana 
- Reduza a velocidade da caminhada com a aproxima-

ção de um veículo;
- Evite caminhar sobre a pista em horários de pico ou 

com grande fluxo de veículos;
- Utilize a faixa de segurança e aguarde a parada dos 

veículos;
- Em casos de rodovias, evite trafegar em áreas sem 

acostamento;

Números dos acidentes registrados na 
microrregião no primeiro semestre

Segundo os dados divulga-
dos com exclusividade a nossa 
reportagem nos trechos de ro-
dovias estaduais que estão loca-
lizadas em nossa microrregião, 
ou seja, ERS 317 entre Coronel 
Bicaco e Redentora, ERS 330 
entre Redentora, Miraguaí, Te-
nente Portela e Derrubadas, 
RSC 472 entre Três Passos, 
Tenente Portela e Palmitinho e 
RSC 163 entre Tenente Portela, 

Vista Gaúcha e Barra do Guari-
ta desde janeiro de 2017 foram 
atendidos 13 
acidente de 
trânsitos.

D e s t e s 
acidentes re-
sultaram feridas 20 pessoas e 
foram registrados 2 óbitos. Os 
pontos mais críticos são o KM 
28 da rodovia ERS 330 onde 
foram registrados no período 2 

acidentes e 2 pessoas ficaram 
feridas. Vale ressaltar que os 

índices não levam em conta os 
casos em que a Brigada Militar, 
por exemplo, encaminha as di-
ligências, como o caso da idosa 
relatado no inicio da matéria. 

“Na última semana foram 
duas mortes no trânsito num 

intervalo de quatro dias”

Por Raiana Silva
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Nilson Paulo Costa - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3º Bimestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
19.156.000,00RECEITAS
19.156.000,00  Previsão Inicial
19.156.000,00  Previsão Atualizada

8.725.072,79  Receitas Realizadas
0,00  Déficit Orçamentário

858.521,00  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
19.156.000,00DESPESAS
19.156.000,00  Dotação Inicial

992.802,32  Créditos Adicionais
20.148.802,32  Dotação Atualizada

9.042.560,99  Despesas Empenhadas
7.207.138,60  Despesas Liquidadas
7.060.467,19  Despesas Pagas
1.517.934,19  Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
9.042.560,99Despesas Empenhadas
7.207.138,60Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
14.923.270,68Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DO RPPS Até o Bimestre
649.568,76Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
770.147,02    Receitas Previdenciárias Realizadas
120.578,26    Despesas Previdenciárias Liquidadas
649.568,76    Resultado Previdenciário

0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas
0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas
0,00    Resultado Previdenciário

% em Relação à Meta
(b/a)RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no
Anexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

Resultado Nominal
Resultado Primário

200.000,00
2.224.100,00

-2.694.066,16
2.694.066,16

-1.347,03
121,13

Cancelamento
Até o Bimestre

Pagamento
Até o BimestreRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Saldo
a PagarInscrição

0,00 0,00 0,00    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Executivo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Legislativo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Judiciário 0,00
0,00 0,00 0,00        Ministério Público 0,00

561.061,90 0,00 216.707,01    RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 344.354,89
561.061,90 0,00 216.707,01        Poder Executivo 344.354,89

0,00 0,00 0,00        Poder Legislativo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Judiciário 0,00
0,00 0,00 0,00        Ministério Público 0,00

TOTAL 561.061,90 0,00 216.707,01 344.354,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3º Bimestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 1.799.767,72 <18% / 25%> 26,75 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ensino Fund e Médio 0,00 60% 0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ed. Inf. e Ensino Fund. 565.491,84 60% 67,77 %
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 10% 0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado
Até o Bimestre

Saldo
Não Realizado

Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

0,00
1.860.233,08

700.000,00
2.481.181,92

ExercícioPROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
1.385.220,06 1.958.085,65 1.930.734,89Plano Previdenciário 539.353,76
1.524.886,45 2.532.425,81 3.858.787,69    Receitas Previdenciárias 3.613.651,98

139.666,39 574.340,16 1.928.052,80    Despesas Previdenciárias 3.074.298,22
1.385.220,06 1.958.085,65 1.930.734,89    Resultado Previdenciário 539.353,76

0,00 0,00 0,00Plano Financeiro 0,00
0,00 0,00 0,00    Receitas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Despesas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Resultado Previdenciário 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a Realizar
Valor Apurado
Até o Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 902.608,77

130.000,00
3.758.806,23

37.450,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos 1.260.132,73 15,00 18,73% %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL 0,00 (%)

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 13 de julho de 2018 e
hora de emissão 16h e 14m
Referências Complementares:
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º Bimestre do ano de 2018, bem como o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Bimestre
do ano de 2018, encontram-se afixados no átrio do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, respectivamente, no horário
das 08:00 às 17:30, a contar do dia 20 de julho de 2018, bem como disponibilizados no site https://sim.digifred.net.br/vista_gaucha/

Vista Gaúcha - RS, 13 de  julho  de  2018 

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

Chuvas prejudicam 
alimentação dos 

rebanhos gaúchos

A longa sequência de dias 
chuvosos, as baixas tempera-
turas e a baixa incidência solar 
vêm prejudicando o pleno de-
senvolvimento das pastagens, 
que têm sofrido com a exces-
siva umidade e o pisoteio dos 
animais. Apenas a aveia está 
com bom desenvolvimento até 
o momento, caracterizando um 
período de escassez de oferta de 
alimento volumoso. De acordo 
com o Informativo Conjuntu-
ral da Emater/RS-Ascar, essas 
condições exigem do produtor 
gaúcho  atenção na alimentação 
dos rebanhos, pois descuidos 
podem elevar o custo de produ-
ção e/ou incorrer em atraso na 
obtenção do peso esperado.

A rebrota do campo nati-
vo e das pastagens cultivadas 
está muito lenta, sendo neces-
sário fornecer sal mineral para 
melhorar o aproveitamento do 
campo nativo que perdeu qua-
lidade. Há necessidade de ajus-
te de lotação animal de acordo 
com a oferta forrageira. Nos 
Campos de Cima da Serra, pre-
domina a criação extensiva dos 
bovinos de corte, que sentem a 
incidência do frio no desenvol-
vimento das pastagens e têm 
apresentado perdas corporais.

Na bovinocultura de leite, 

a grande quantidade de água 
no solo, em função do longo 
período de chuvas, prejudica 
o manejo dos animais durante 
o pastejo e a condução para a 
ordenha. Além da redução na 
produção, o custo aumenta pelo 
uso de mais silagem e de rações 
concentradas. Preocupa a situ-
ação de produtores que não fi-
zeram uma boa reserva de sila-
gem, o que pode comprometer 
a alimentação dos rebanhos até 
a primavera.

A cultura do trigo segue seu 
desenvolvimento sem maiores 
percalços, com os produtores 
intensificando sua atenção no 
monitoramento de doenças fún-
gicas, uma vez que a amplitude 
térmica aliada à alta umidade 
relativa do ar predispõe à ocor-
rência dessas doenças. As la-
vouras implantadas no início do 
período preferencial começam 
a entrar em estágio de floração, 
não ultrapassando 1% do total 
cultivado nesta safra.

Viticultura – A atividade 
cresce na região do Médio Alto 
Uruguai, onde as encomendas 
de mudas certificadas são reali-
zadas de um ano para outro, o 
que demonstra o profissionalis-
mo do produtor ao buscar mate-
riais isentos de doenças.
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SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os documentos exigidos pelo 
Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão CLAUDINEI DE ANDRADE nascido em TENENTE PORTELA - RS aos 02 de março de 
1990.  Filho de Pompilio Mauzino de Andrade e de Nilsa Schevertner. E dona MARIA BENTO DOS 
SANTOS nascida em Porto Alegre- RS aos 12 de abril de 1990. Filha de Adão Jader Alves dos Santos e de 
Mirian Bento dos Santos. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 17/08/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 28 de maio de 2018.                                              
                                                               Claudineia Holland
                                                              Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
SIGFREDO BERTOLDO ALBRECHT resi-
dente no município de MIRAGUAÍ/RS, comu-
nica que perdeu, extraviou ou foi furtado um 
Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (185 
952481 a 185 952490) com inscrição estadual 
sob o nº 205 1033050 série P 185 952481.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA - Poder Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º Semestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 48 -  Anexo 6 R$ 1,00
Valor Até o BimestreReceita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 14.923.270,68

Receita Corrente Líquida Ajustada 14.923.270,68

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
2,27 %Despesa Total com Pessoal - DTP 339.483,93

6,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 895.396,24

5,70 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 850.626,43

5,40 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 805.856,62

Valor % sobre a RCLDívida Consolidada
0,00 %Dívida Consolidada Líquida 0,00

120,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 17.907.924,82

Valor % sobre a RCLGarantias de Valores
0,00 %Total das Garantias Concedidas 0,00

22,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.283.119,55

Valor % sobre a RCLOperações de Crédito
0,00 %Operações de Crédito Externas e Internas 0,00

16,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.387.723,31

0,00 %Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00

7,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.044.628,95

NOTA:

DELMA MARTINS GROLLI
Presidente da Camara de Vereadores

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 02 de agosto de 2018 e hora
de emissão 16h e 05m

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas
Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º Semestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 48 -  Anexo 6 R$ 1,00
Valor Até o BimestreReceita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 14.923.270,68

Receita Corrente Líquida Ajustada 14.923.270,68

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
40,90 %Despesa Total com Pessoal - DTP 6.103.344,32

54,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 8.058.566,17

51,30 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 7.655.637,86

48,60 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 7.252.709,55

Valor % sobre a RCLDívida Consolidada
0,00 %Dívida Consolidada Líquida 0,00

120,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 17.907.924,82

Valor % sobre a RCLGarantias de Valores
0,00 %Total das Garantias Concedidas 0,00

22,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.283.119,55

Valor % sobre a RCLOperações de Crédito
0,95 %Operações de Crédito Externas e Internas 141.818,00

16,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.387.723,31

0,00 %Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00

7,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.044.628,95

NOTA:

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 02 de agosto de 2018 e hora de emissão 16h
e 01m

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3º Bimestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 1.799.767,72 <18% / 25%> 26,75 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ensino Fund e Médio 0,00 60% 0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ed. Inf. e Ensino Fund. 565.491,84 60% 67,77 %
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 10% 0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado
Até o Bimestre

Saldo
Não Realizado

Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

0,00
1.860.233,08

700.000,00
2.481.181,92

ExercícioPROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
1.385.220,06 1.958.085,65 1.930.734,89Plano Previdenciário 539.353,76
1.524.886,45 2.532.425,81 3.858.787,69    Receitas Previdenciárias 3.613.651,98

139.666,39 574.340,16 1.928.052,80    Despesas Previdenciárias 3.074.298,22
1.385.220,06 1.958.085,65 1.930.734,89    Resultado Previdenciário 539.353,76

0,00 0,00 0,00Plano Financeiro 0,00
0,00 0,00 0,00    Receitas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Despesas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Resultado Previdenciário 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a Realizar
Valor Apurado
Até o Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 902.608,77

130.000,00
3.758.806,23

37.450,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos 1.260.132,73 15,00 18,73% %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL 0,00 (%)

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 13 de julho de 2018 e
hora de emissão 16h e 14m
Referências Complementares:
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º Bimestre do ano de 2018, bem como o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Bimestre
do ano de 2018, encontram-se afixados no átrio do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, respectivamente, no horário
das 08:00 às 17:30, a contar do dia 20 de julho de 2018, bem como disponibilizados no site https://sim.digifred.net.br/vista_gaucha/

Vista Gaúcha - RS, 13 de  julho  de  2018 

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA - Poder Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º Semestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 48 -  Anexo 6 R$ 1,00
Valor Até o BimestreReceita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 14.923.270,68

Receita Corrente Líquida Ajustada 14.923.270,68

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
2,27 %Despesa Total com Pessoal - DTP 339.483,93

6,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 895.396,24

5,70 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 850.626,43

5,40 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 805.856,62

Valor % sobre a RCLDívida Consolidada
0,00 %Dívida Consolidada Líquida 0,00

120,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 17.907.924,82

Valor % sobre a RCLGarantias de Valores
0,00 %Total das Garantias Concedidas 0,00

22,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.283.119,55

Valor % sobre a RCLOperações de Crédito
0,00 %Operações de Crédito Externas e Internas 0,00

16,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.387.723,31

0,00 %Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00

7,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.044.628,95

NOTA:

DELMA MARTINS GROLLI
Presidente da Camara de Vereadores

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 02 de agosto de 2018 e hora
de emissão 16h e 05m

Extravio de Bloco
HOSTE REIMANN residente no município de 
DERRUBADAS/RS, comunica que perdeu, 
extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (143 947751 a 143 
647760) com inscrição estadual sob o nº 353 
1001410 série  P 143 947751.
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Extravio de Bloco
VALDECIR DO SANTOS WISCH residente no município de REDENTORA/RS, comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (043 439251 a 043 
439260) com inscrição estadual sob o nº 216 1020409 série  P 043 439251.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

A Revolução Federalista, ocorrida no Sul do Bra-
sil, em meados de 1893 a 1895, foi uma guer-
ra civil, desencadeada após a Proclamação 

da República. Instalada pela crise política gerada pelos 
Federalistas, grupo de oposição que pretendia libertar o 
Rio Grande do Sul da governança de Júlio de Castilhos, 
então Presidente do estado e com o objetivo de conquis-
tar a autonomia e a descentralização do poder da então 
recém proclamada República.

    Em uma disputa sangrenta, desencadeada a luta ar-
mada, foi vencida pelos seguidores de Júlio de Castilhos. 
Este conflito atingiu os estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e o Paranã.

    Durante o século XIX, o estado do Rio Grande do Sul 
esteve em permanente estado de guerra. Na Revolução 
Farroupilha (1835-1845) e na Guerra do Paraguai )1864-
1870) a população gaúcha foi devastada.

    Nos últimos anos do Império, surgiu na região três 
lideranças políticas antagônicas (de posições contrárias): 
Assis Brasil, o liberal, Pinheiro Machado, o conservador e 
Júlio Prates de Castilhos, o positivista. Os três reuniram-
-se para fundar o Partido Republicano Rio-Grandense, 
que faria oposição ao Partido Federalista do Rio Grande 
do Sul, fundado e liderado pelo liberal monarquista Gas-
par Silveira Martins. 

    Em 1889, com o Proclamação da República do Bra-
sil, essas correntes entraram em conflito, de forma em 
que apenas dois anos o estado teve dezoito governado-
res.

     Líder e fundador do Partido Republicano Rio Gran-
dense, Júlio de Castilhos, nasceu e cresceu em uma es-
tância gaúcha e estudou direito em São Paulo, onde teve 
contato com as ideias positivistas de Augusto Comte.

     Depois de formado retornou a sua terra natal e pas-
sou a escrever no jornal A Federação, atacando o Impé-
rio, a escravidão e seu adversário político Gaspar Silveira 
Martins.

     Foi deputado constituinte em 1890-1891 e acredi-
tava em uma fase ditatorial para consolidar a república 
e defendeu uma forte centralização do poder do ditador 
republicano.

     Derrotado na constituinte nacional, implantou essa 
ideia na constituição estadual, meses mais tarde, em um 
texto que redigiu praticamente sozinho, ignorando suges-
tões da comissão de juristas destacada para a tarefa, e 
aprovou-o, em julho de 1891, em uma assembleia esta-
dual controlada pelo Partido Republicano Rio-Grandense, 
liderado por ele e de orientação positivista.

       A Constituição estadual previa que as leis não 
seriam elaboradas pelo parlamento, mas pelo chefe do 
executivo, que poderia ser reeleito para novos mandatos. 
Com o voto não era secreto, as eleições seriam facilmen-
te manipuladas pelos adeptos de Castilhos, o que lhe ga-
rantiria permanecer no poder indefinidamente.

       Foi eleito governador no mesmo mês que apro-
vou a constituição. Em novembro, por ter apoiado o golpe 
de Deodoro e o fechamento do Congresso, foi deposto e 
substituído por uma junta de governo, que durou pouco e 
logo passou o governo ao General Barreto Leite. Casti-
lhos retomou o governo paralelo e foi reeleito em um plei-
to sem concorrentes, tomando posse em janeiro de 1893. 
Nesse momento, o estado era o “ponto nevrálgico da Re-
pública” e a resposta dos adversários era eminente...

Revolução federalista: 
Caudilhos que fizeram 
História

Cotrijuí dá os últimos suspi-
ros antes do fim já quase certo. 
Depois de acumular mais de 
um R$ 1 bilhão de dívidas e 
não ter forças para reagir a co-
operativa dá os últimos passos 
sob a gerencias de um interven-
tor judicial.

Apesar do esforço de alguns 
produtores em tentar reaver a 
administração da cooperati-
va na esperança de reergue-la, 
neste momento o cenário que 
se apresenta para o futuro é o 
de encerramento definitivo de 
suas atividades e a liquidação 
judicial definitiva de seus ati-
vos para sanar o imenso passi-
vo acumulado.

Diversas unidades de rece-
bimento de grãos, incluindo Te-
nente Portela e Coronel Bicaco 
já foram arrendadas para outras 
cooperativas do ramo. Os mer-
cados e postos de combustíveis 
estão um a um encerrando ati-

vidades e o pouco da cooperati-
va que ainda está funcionamen-
to o faz de maneira reduzida e 
extremamente desfasada.

Nesta terça-feira , 17, foi 
informado pela equipe de inter-
venção judicial da cooperativa 
que a unidade da agroindústria 
da cooperativa será desativada 
nos próximos dias. O empreen-
dimento situado na cidade de 
Ijuí já foi considerado um dos 
mais conceituados do país e 
chegou a fabricar cerca de 100 
produtos com o Selo Cooper, 
que eram disponibilizados para 
clientes nos supermercados e 
lojas especializadas.

Conforme informaram os 
interventores, atualmente, a 
agroindústria apenas finaliza o 
processamento do restante de 
grãos que serão entregues ou 
comercializados. Já está vedado 
o recebimento ou processamen-
to de grãos de milho ou feijão. 
Nove funcionários ainda atuam 

na fábrica.
A equipe de intervenção 

judicial revelou que a agroin-
dústria será arrendada e que já 
existem propostas de locação 
de todo o complexo da coope-
rativa na cidade de Ijuí. O mes-
mo procedimento está sendo 
adotado em relação as unidades 
de beneficiamento e distribui-
ção de arroz em Dom Pedrito e 
Bagé.

Os débitos no inicio da in-
tervenção representavam quase 
o dobro do patrimônio, confor-
me estimado pela ex-diretoria, 
afastada pelo juiz Nasser Ha-
tem, da 1ª Vara Cível da Co-
marca de Ijuí, no mesmo ato 
que determinou a liquidação. 
A deliberação atendeu pedido 
da Chinatex, uma das maiores 
credoras, que vem tentando re-
ceber seus créditos.  Os  inter-
ventores e a justiça ainda não 
divulgou nenhum balanço sobre 
a atual situação da cooperativa.

Cotrijuí encerra atividades 
de Agroindústria

O complexo da cooperativa em Ijuí também deverá ser arrendado
D

ivulgação/C
otrijuí

posentados e pensionistas 
começarão a receber, a par-
tir de agosto, a antecipação da 
primeira parcela do 13º salário. 
De acordo com a Secretaria de 
Previdência, o depósito será 
realizado junto com a folha 
mensal de pagamentos do Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), entre os dias 27 de 
agosto e 10 de setembro, con-
forme a Tabela de Pagamentos 
de Benefícios 2018.

A estimativa é que essa an-
tecipação chegue a R$ 20,6 bi-
lhões nos meses de agosto e se-
tembro. Cerca de 30 milhões de 
beneficiários terão direito à pri-
meira parcela do abono anual, 
que corresponde a metade do 
valor do benefício. A exceção 
é para quem passou a receber o 

benefício depois de janeiro de 
2018. Nesse caso, o valor será 
calculado proporcionalmente.

Não haverá desconto de 
Imposto de Renda nessa pri-
meira parcela, que será co-
brado apenas em novembro e 
dezembro, quando for paga a 
segunda parcela. Tem direito 
ao 13º quem, durante o ano, re-

cebeu benefício previdenciário 
de aposentadoria, pensão por 
morte, auxílio-doença, auxílio-
-acidente, auxílio-reclusão ou 
salário-maternidade. Aqueles 
que recebem benefícios assis-
tenciais, como Benefício de 
Prestação Continuada e Renda 
Mensal Vitalícia, não têm direi-
to ao abono anual.

Pagamento da primeira parcela do 13º 
de aposentados começa em agosto
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Costumes, ideologias, crença, educação e outros fatores de-
vem ser levados em consideração quando o assunto é a alimenta-
ção. Já faz tempo que o ato de comer deixou de se limitar somente 
à função nutritiva e passou a se relacionar também com processos 
afetivos e socioculturais. Porém, o prazer gerado pelo alimento 
pode tornar-se um problema, se esse passar a ser considerado uma 
válvula de escape para estresse ou para sentimentos negativos.

A fome é a necessidade de comer desencadeada pela falta de 
energia, e pode ser dividida em dois tipos: a fome fisiológica, que 
é a sensação física e não relacionada a alimentos específicos, e o 
apetite hedônico relacionado ao prazer e recompensa, e que ocor-
re mesmo sem a deficiência de energia.

Quando a comida é utilizada para lidar com problemas pes-
soais, o apetite sentido é considerado como fome emocional. Os 
principais fatores que podem levar à fome emocional são necessi-
dades básicas não atendidas, como sono inadequado e dietas res-
tritivas sem orientação nutricional, e situações do dia a dia, como 
desentendimentos com pessoas próximas, problemas no emprego, 
e outras circunstâncias que provoquem estresse e sentimentos de 
raiva, ansiedade, medo, tristeza, cansaço e insegurança.

A fome emocional pode levar ao excesso de peso ao longo 
do tempo, desencadeando a obesidade. Além disso, pode evoluir 
para um distúrbio nutricional, como o transtorno da compulsão 
alimentar, que é a ingestão de uma grande quantidade de alimen-
tos em um curto período de tempo com perda de controle sobre o 
ato de comer, gerando angústia e sofrimento. 

Você consegue direferenciar a fome emocional da fome fí-
sica, quando sente necessidades específicas de consumir algum 
alimento, como, por exemplo, “estou com fome de comer pizza, 
chocolate, sorvete, bolo” isso é fome emocional. Já a fome física 
começa com um vazio no estomago, evoluindo para a sensação 
de ronquidão na barriga e fraqueza, e que passa ao se alimentar. 
Então com essas dicas, comece a ouvir os sinais do seu corpo.

Fome física ou Fome 
emocional20 de julho: Início das con-

venções partidárias. A partir 
dessa data também, é dado ao 
candidato o direito de resposta 
a informações que afetem sua 
imagem, caráter, caluniosas, 
difamatórias ou injuriosas, di-
fundidas por meios de comuni-
cação social.

25 de julho: Partidos polí-
ticos e candidatos deverão, a 
partir desse dia, enviar à Justiça 
Eleitoral os dados de recursos 
financeiros recebidos para fi-
nanciamento de campanha. 

30 de julho: Último dia 
para a propaganda institucional 
veiculada em TV e rádio pelo 
TSE, visando discutir sobre a 
importância da mulher e dos 
negros na política, assim como 
o repasse de informações im-
portantes à população.  

05 de agosto: Último dia 
para a realização das conven-
ções partidárias.

15 de agosto: Prazo para 
que os partidos e coligações re-
gistrem seus candidatos a todos 

os cargos políticos, até às 19 
horas do dia

16 de agosto: Início das 
campanhas eleitorais. Os par-
tidos e coligações poderão fun-
cionar das 8h às 22h, realizan-
do comícios e fazendo uso de 
alto-falantes ou amplificadores 
de som, nas suas sedes ou em 
veículos. A partir dessa data 
também será permitida a pro-
paganda eleitoral na internet, 
desde que não seja paga. 

31 de agosto: Início da pro-
paganda eleitoral gratuita na te-
levisão e no rádio.

3 de setembro: Dia em que 
o eleitor, que requereu o voto 
em trânsito, poderá consul-
tar seu local de votação para o 
primeiro e o eventual segundo 
turnos.

9 de setembro: Os parti-
dos e coligações, a partir dessa 
data, deverão enviar à Justiça 
Eleitoral a prestação parcial de 
contas, cujas informações serão 
o registro da movimentação fi-
nanceira e/ou estimável em di-

nheiro ocorrida desde o início 
da campanha até o dia 8 de se-
tembro de 2018.

27 de setembro: Último dia 
para que o eleitor tire a segunda 
via do seu título de eleitor, den-
tro do seu domicílio eleitoral.

02 de outubro: Nenhum 
eleitor pode ser preso a partir 
dessa data, salvo se for flagra-
do cometendo algum delito, ou 
em virtude de sentença criminal 
que condena o eleitor por crime 
inafiançável, ou por desrespeito 
a salvo-conduto.

04 de outubro: Último dia 
para a campanha eleitoral gra-
tuita em rádios e sistemas de te-
levisão. A data também é prazo 
final para a transmissão de de-
bates, propaganda política por 
meio de reuniões públicas ou 
para a promoção de comícios.

06 de outubro: Último dia 
para a propaganda eleitoral por 
meio de alto-falantes, por dis-
tribuição de material gráfico e 
pela promoção de caminhada, 
carreata, passeata ou carro de 
som.

07 de outubro: Dia das elei-
ções (primeiro-turno) - O início 
da votação será às 8h e se esten-
derá até às 17h.

CALENDÁRIO 
ELEITORAL 2018
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO 

ANTÔNIO
CNPJ Nº 08.579.164/0001-27

A Senhora Presidente, no uso de suas atribuições Estatutárias, 
com base na letra “c”, do Art. 21 Estatuto vigente, CONVOCA 
através do presente Edital, com divulgação na forma estipulada 
pelo Art. 16, instalando-se em primeira chamada com 2/3 dos 
associados e com qualquer número em segunda chamada após 
trinta minutos, todos os associados da Associação Hospitalar Be-
neficente Santo Antônio, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária - AGO, que será realizada na sede da Entidade, na Rua 
Romário Rosa Lopes, nº 42, em Tenente Portela, no Estado do 
Rio Grande do Sul, às 18:30 horas, do dia 26 de julho de 2018, 
com a seguinte ordem do dia:

1- Aprovação do relatório e balanço anual do Exercício de 
2017, em conformidade com a letra “c” do Art. 15 do Estatuto 
vigente.

2- Assuntos de ordem geral.

A Embrapa Trigo realizou 
nos dias 17 e 18 de julho, em 
Passo Fundo, o Encontro Téc-
nico com Agricultores Coo-
perativistas, com o objetivo 
de compartilhar com associa-
dos líderes os fundamentos da 
construção de um solo fértil e 
alternativas para otimizar o uso 
da terra no Sul do Brasil. O 
evento contou com a presença 
de 40 produtores que atuam nos 
conselhos de administração de 
cooperativas, juntamente com 
profissionais técnicos de co-
operativas do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná.

O presidente da Cotricam-
po, Gelson Bridi, apresentou 
o caso de agregação de valor 
à produção de trigo na área de 
ação da cooperativa, que con-
grega 9 mil associados em 15 
municípios da região Celeiro 

Encontro técnico reuniu agricultores 
cooperativistas na Embrapa Trigo

do Estado do RS e cultiva anu-
almente 60 mil hectares em 
trigo. Para Bridi, o sistema de 
rastreabilidade adotado na pro-
dução de trigo na Cotricampo, 
com uso de semente fiscalizada, 
acompanhamento técnico espe-
cial, com vistas a obter um pro-
duto com melhor qualidade que 
abastece o Moinho Cotricampo, 
permite remunerar o associado 
inscrito em 15% a 20% a mais 
do que o preço na pedra.  “O tri-
go é essencial para a cooperati-
va manter sua estrutura de fun-
cionamento ativo o ano todo, 
contribuído para sua missão de 
promover o bem-estar dos as-
sociados e o desenvolvimento 
regional”.

O encontro técnico con-
tou com atividades teóricas e 
de campo. Os fundamentos da 
construção de um solo fértil, 
a partir da diversificação de 

culturas, plantio em contor-
no e sistema de terraceamento 
foram objeto de exposição e 
visita técnica em propriedade 
que há mais de 20 anos pratica 
os fundamentos da agricultura 
conservacionistas com resulta-
dos promissores. A otimização 
do inverno com a integração 
da lavoura-pecuária, uso de tri-
go duplo-propósito, manejo de 
plantas daninhas e o arranjo de 
sistemas de produção de inver-
no e de verão permitiram aos 
cooperados perceberem que “a 
melhor safra de verão é prepa-
rada no inverno”, conforme ob-
servou o Chefe de Transferên-
cia de Tecnologia da Embrapa 
Trigo, Jorge Lemainski.

O cooperativismo também 
foi tema de debate, com a ex-
posição do presidente de Feco-
agro, Paulo Pires, e João Pietro, 
do Sistema OCB.

Presidente da Cotricampo participando doi evento
Ascom/Cotricampo
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Encontro regional de 
educadores ocorreu 

em Campo Novo

No último dia 09 de julho de 
2018, a Administração Munici-
pal de Campo Novo, através da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Desporto e Lazer 
promoveu uma formação sobre 
a Base Nacional Comum Cur-
ricular – BNCC, tendo como 
local o auditório da AFUCAM-
PO. O encontro contou com a 
presença de Secretários Muni-
cipais de Educação,  equipes 
pedagógicas e coordenadores 
pedagógicos das escolas muni-
cipais da regional da AMUCE-
LEIRO, que abrange 21 muni-
cípios da nossa região.

Na abertura do evento, o 
Prefeito Municipal de Campo 
Novo Antônio Sartori deu as 

boas vindas aos mais de 100 
participantes e logo em seguida 
aconteceu a palestra ministrada 
pela Professora Marléa Ramos 
Alves,  coordenadora estadual 
de currículo UNDIME/RS.

Segundo a Secretária Mu-
nicipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Lazer de Campo 
Novo, Elisandra Regina Rohr 
dos Santos, o encontro foi mui-
to esclarecedor, pois os profis-
sionais da educação receberam 
informações sobre a BNCC que 
é um documento normativo que 
define um conjunto progressi-
vo de aprendizagens essenciais 
de todos os alunos em todas as 
etapas de ensino, garantindo a 
equidade para todos.
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Três Passos vai entregar à comunidade 
de Padre Gonzales mais de R$ 1 milhão 

em obras asfálticas
Esta foi uma semana de tra-

balho intenso para a Adminis-
tração Municipal no Distrito de 
Padre Gonzales, a fim de con-
cluir o asfaltamento da terceira 
etapa do Programa Três Passos 
de Cara Nova.

As obras, que trouxeram um 
novo aspecto ao distrito, foram 
concluídas nesta quarta-feira, 
dia 18, e serão oficialmente en-
tregues no dia 22 de julho, pró-
ximo domingo, quando ocorre 
a Festa do Colono e Motorista, 
promovida por entidades da-
quela comunidade.

A primeira e segunda etapas 
do asfaltamento foram execu-
tadas na Avenida Farroupilha, 
em 2015 e 2017, respectiva-
mente, compreendendo o to-
tal de 16.478,97 m² de via. O 
valor investido nestas etapas 

soma R$ 775.713,30, sendo 
R$ 541.150,00 de emenda par-
lamentar e a diferença de R$ 
234.563,30 de recursos pró-
prios, frutos de economia da 
gestão municipal.

Já a terceira etapa, compre-
endeu o asfaltamento a quen-
te de trecho da Avenida Luiz 
Vieira Xavier (lado de cima 
da Praça) e Rua 20 de Setem-
bro, e parte da Rua Piratini 
até a Rua Silva Jardim. Ainda, 
com equipe própria da SMOV, 
foi executado o asfaltamento a 
frio do outro trecho da Aveni-
da Luiz Vieira Xavier (lado de 
baixo da Praça) e da Rua Pira-
tini, entre a Rua Silva Jardim 
até a Rua David Canabarro, 
passando pelo Posto de Saú-
de até o Mercado Jagger. As 
obras desta fase compreendem 

9.749,27 m² de via, e somente o 
asfaltamento a quente soma R$ 
340.849,49 mil, sendo deste va-
lor R$ 245.850,00 com recur-
sos de emenda parlamentar e 
R$ 94.999,49 de contrapartida 
do Município de Três Passos.

A Administração Municipal 
estará entregando à comunida-
de de Padre Gonzales o total 
de 25.412,21 m² de vias asfal-
tadas, em um investimento de 
R$ 1.116.562,79, atendendo 
demandas que há muito tempo 
eram esperadas pelos morado-
res. Segundo o prefeito Mu-
nicipal José Carlos Amaral e 
o vice-prefeito Jorge Leandro 
Dickel, os investimentos reali-
zados com recursos próprios no 
distrito estão pagos e são oriun-
dos da economia realizada pela 
gestão.
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NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indis-
pensável 
leitura sobre 
política do 
Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para 
melhorar a 
saúde através 
das práticas 
esportivas
Por 
Robinson
dos Santos

NUTRIÇÃO E SAÚDE
A coluna com 

dicas de nutri-
ção para viver 
uma vida mais 

saudável
Por 

Ariel Jéssica 
Ponce

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

Sistema Província de Comunicação

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

Trabalhadores passam mal ao sele-
cionarem lixo em Seberi

Festival de Cinema de Três Passos re-
gistra mais de 500 filmes inscritos

Famurs é contra aumento para agen-
tes comunitários de saúde
ACI de Miraguaí lança campanha 
de prêmios no comércio local

Calendário eleitoral 2018. Saiba o 
que acontece a partir de agora

Campo Novo sediou Encontro Regio-
nal de Educadores

E MUITO MAIS

Comitiva é recebida pelo 
Governo Chinês em Pequim

Vencendo o cansaço de 30 
horas de voo e um fuso horário 
de 11 horas, os representantes 
das regiões da Produção e Ce-
leiro, que estão em solo Chinês, 
começaram a cumprir uma série 
de audiências e compromissos 
assim que ingressaram no país 
asiático.

Ainda no domingo, a comi-
tiva visitou a grande muralha 
que desde 1987 é considerada 
um patrimônio mundial. No 
mesmo dia, aconteceu também 
a visita a cidade proibida, que 
por muitos anos foi o palácio 
imperial, inaugurado em 1420. 

A visita a estes pontos fez par-
te da contextualização histórica 
para os visitantes.

Entre os compromissos ofi-
ciais, a primeira agenda foi 
uma visita com reunião almoço 
na sede da empresa estatal chi-
nesa, que controla setenta por 
cento do comércio de alimentos 
no País. A comitiva também vi-
sitou o Centro Tecnológico de 
Pequim e uma Usina que trans-
forma lixo em energia elétrica.

A missão regional também 
esteve no centro de eventos 
onde se reúnem chefes de esta-
do da APEC, Cooperação Eco-

nômica Ásia – Pacífico, local 
que geralmente é aberto apenas 
para autoridades. Ainda em Pe-
quim, aconteceu a visita a um 
empreendimento que está em 
construção e colocará em expo-
sição produtos brasileiros. Se-
gundo o presidente da Amzop, 
prefeito de Liberato Salzano, 
Gilson de Carli, o proprietário 
do local abriu as portas para 
expor também os produtos da 
nossa região. A construção tem 
a forma de um castelo e foi er-
guida em quatro meses, demos-
trando a agilidade existente na-
quele país.
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