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Dengue:
Com 5 casos, Tenente 
Portela corre risco de 
epidemia

Finalmente 
aprovado 

projeto para 
compra de
 caminhão 
bombeiro

Veículo poderá ser adquirido pelo 
município de Tenente Portela em 
parceria com outras 
administrações da região.

As razões são 
muitas e vão
desde a falta do 
asseio de jardins 
e pátios até o já 
denunciado
descaso do
poder público 
com a limpeza e 
cuidados com as 
ruas e bairros.

Maria Salete Cansi
Professora

Derrubadas 
participa de 

seminário sobre 
Educação Fiscal
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Você sabe quais os direitos 
do trabalhador doméstico?

Aline Rechmann
É considerado trabalhador doméstico aquele que, presta serviços 

de natureza contínua subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade 
não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial destas, por 
mais de dois dias por semana, conforme artigo 1º da Lei complemen-
tar 150 de 2015. 

 Apesar do contrato de trabalho doméstico poder ser celebrado 
de forma verbal, é obrigação ter anotado na CTPS do trabalhador do-
méstico, sendo esta a principal prova do negócio jurídico firmado. 

 A duração do trabalho doméstico, assim como ocorre com o 
trabalhador urbano comum, não pode ultrapassar de oito horas diárias 
e 44 horas semanais. Se acaso ultrapassar, serão devidas horas extras 
de, no mínimo, cinquenta por cento superior ao valor da hora normal. 

 A remuneração do trabalhador doméstico, está protegida pe-
los princípios da irredutibilidade salarial, da inalterabilidade salarial, da impenhorabilidade salaria, do 
pagamento em moeda nacional e da prova documental do pagamento do salário. 

 A lei complementar 150, torna obrigatória a retribuição do serviço prestado no valor de, pelo 
menos, um salário mínimo, observada a exceção do regime de jornada parcial, podendo ser fixada a 
forma de pagamento por mês, por dia ou por hora, sem prejuízo do adicional noturno e de horas extras 
e do 13º salário. 

 O artigo 18 da lei complementar 150, veda ao empregador efetuar descontos no salário do 
doméstico pelo fornecimento de alimentação, vestuário, higiene e moradia. 

 Depois de uma longa luta os empregados domésticos conseguiram a tão sonhada equiparação 
aos empregados rurais e urbanos, ainda que com algumas diferenças em razão das particularidades de 
seus contratos de trabalho.

Aline Rechmann - Acadêmica do 7º semestre de Direito na UCEFF- Itapiranga

Aqui em Porto Alegre, uma estudante de 25 anos vende trufas no 
Centro Histórico. Vem daí o sustento dela e o do pai adotivo (que produz 
as trufas), bem como o custeio das mensalidades do curso de Psicologia. 
A dura condição de vida da jovem não fez parar a mão criminosa que 
há duas semanas lhe tomou a féria de R$ 280,00. Desesperada, a moça 
usou a rede social para contar sua história e promoveu uma vaquinha 
que, em duas semanas, recolheu R$ 7 mil. Que fez ela, tendo em mãos 
a solução para tantos de seus problemas? Saiu a ajudar pessoas que, em 
outras vaquinhas, expressavam suas dificuldades e apelavam à anônima 
solidariedade dos que ainda se percebem humanos. Já foram ajudados, 
entre outros, uma criança com câncer e um estudante que vende latinhas 
com o intuito de comprar um computador para redigir seu trabalho de 
conclusão de curso. Isso é solidariedade. A história está contada em ZH 
do dia 1º de abril, na coluna do jornalista Paulo Germano.

 Tenho uma sobrinha que mora há uns poucos anos nos Estados Uni-
dos. Em meados de 2018, foi diagnosticada com câncer no cérebro. Tu-
mor agressivo, mas susceptível de tratamento com uma tecnologia nova, 
experimental. Os cuidados médicos e hospitalares eram incompatíveis 
com o orçamento familiar. Uma vaquinha criada por amigos arrecadou, 
rapidamente, doações que ultrapassaram 100 mil dólares e lhe permitiu 
iniciar o tratamento. Isso é solidariedade.

Vejamos agora o que acontece quando o Estado se mete. Desde Var-
gas, os políticos brasileiros acenam com o Estado de Bem-Estar Social. 
É incalculável o número de zeros que precisariam ser adicionados a um 
outro algarismo significativo para representar o quanto de dinheiro da 
sociedade já foi arrecadado com essa finalidade. No entanto, nosso IDH 
precisa engatar primeira marcha para subir, resfolegando, uma ladeira 
com inclinação de 1%. País pobre, com taxa de investimento que preci-
sa quebrar cofrinhos para chegar a 16% do PIB ao ano, só proporciona 
bem-estar social para sua elite. Esse tipo de Estado, que orienta as polí-
ticas públicas no Brasil, mostrou estar para os objetivos a que se propõe 
assim como o machado está para a cirurgia de fimose. Fez o Estado 
agigantar-se sobre a sociedade e gastar em si os recursos arrecadados 
para a promoção do tal bem-estar. Com isso, empobreceu a nação, ini-
biu o crescimento econômico e a geração de renda sem a qual miséria e 
desemprego se tornam produtos naturais.

Paradoxalmente, parcela significativa da sociedade, distribuída em 
todos os estratos sociais, mantém para com o Estado relação de desejo, 
uma forma de amor em que não é difícil perceber sinais de sua natureza 
erótica.

O sonho do Estado generosamente provedor gerou o Estado aprovei-
tador e os aproveitadores do Estado, criando um sorvedouro de recursos 
efetivos e um buraco negro onde desaparece a virtude da solidariedade. 
Esta magnífica virtude social não é antagônica à dimensão individual 
do ser humano, mas é, sempre como virtude, compatível com a vida em 
sociedades livres. Há mais justiça onde a solidariedade se manifesta, 
onde as pessoas voluntariamente se ajudam, onde iniciativas da comu-
nidade buscam promover a ascensão social, onde a moça que vende tru-
fas socorre quem precisa, onde pessoas doam dinheiro para uma jovem 
com câncer. Há uma energia poderosa na solidariedade que se manifesta 
livremente como ato da vontade. Leva uns a atravessar o planeta para 
ajudar povos distantes em suas catástrofes. Outros a serem médicos sem 
fronteiras. Também aqui em Porto Alegre, tivemos recentes exemplos de 
empresários custeando a conclusão de um túnel; de outros entregando 
dezenas de viaturas, armas e munições para a Brigada Militar; e de um 
outro, ainda, doando à Santa Casa de Misericórdia meios necessários 
para construir diversos andares de um novo hospital.

A solidariedade anima valores imateriais que determinam mudanças 
mais profundas do que quando as pessoas, numa perigosa “teologia” do 
Estado, cuidam apenas de si mesmas confiando em que ele cuidará de 
todos.

SOLIDARIEDADE 
VERSUS ESTADO DE 
BEM-ESTAR SOCIAL

Vai ficar com o dinheiro e pronto!!

Foi esse o recado que os deputados deram ao rejeitar uma emenda 
do Deputado Marcel Van Hatten, NOVO, à lei dos partidos políticos. 
O deputado queria que o dinheiro público, destinado aos partidos para 
a campanha, quando não usado, fosse devolvido aos cofres públicos. 
Outro detalhe é que a emenda previa que essa devolução seria faculta-
tiva, ou seja, os partidos não seriam obrigados a devolver.

A proposta foi recusada por 294 a 144 votos. O partido NOVO, 
partido de Van Hatten, não utilizou o dinheiro do fundo partidário e ou político durante a campanha, 
no entanto, recebeu R$ 6,7 milhões, que o partido deseja devolver e não poderá. A lei também proibi 
que esse dinheiro seja usada em outra finalidade, como por exemplo, doar para um hospital que esteja 
precisando. O partido é obrigado a ficar com o dinheiro e pronto, segundo os deputados.

O NOVO também pretende apresentar um projeto para a extinção do Fundo Eleitoral, uma verba 
destinada a campanhas políticas, que chegou ao montante de R$ 1.7 bilhões em 2018. Provavelmente 
este também será recusado pela Câmara.

A decisão dos deputados vai amplamente na contramão dos interesses da sociedade, único e exclu-
sivamente pelo interesse partidário, fechando as portas, para que um partido possa fazer campanha sem 
usar dinheiro público. É como se aqueles que não tem interesse em devolver o dinheiro, obrigasse os 
que tem a ficar com a grana, para que todos pareçam mal diante da opinião pública.

O Brasil está sedento por reformas e a política é uma dessas que carecem entrar em discussão e 
passar por uma profunda mudança urgentemente. Precisamos de um Congresso eficiente e não há efi-
ciência no sistema atual.

O Congresso brasileiro segue sendo uma unidade de interesses diversos, mas não da maneira como 
deveria, onde a representatividade da sociedade deveria ser respeitada de alguma maneira, no entanto, 
atualmente, os interesses estão cada vez mais distantes da sociedade.

É necessária uma mudança no modelo de representatividade. Não há como manter essa política 
de lideranças partidárias, onde os líderes tiram a liberdade do político bem intencionado para fazer a 
escolha de acordo com a visão da parcela social que ele representa.

A Reforma da Previdência é necessária, urgente e talvez um dos passos mais importantes do atual 
momento, mas há muitas outras que necessitam vir em seguida e a da política urge.
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Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

Melhore
o humor

***Mais de ano das eleições pelo menos 
dois partidos de oposição local lançam pré-
-candidatos.
***O PSDB há semanas indica o nome do 
Dr. Sala como candidato e agora, um grupo 
de medebistas lançam extra-oficialmente o 
nome do vereador Joquinha (MDB) para 
disputar o pleito em 2020.
***O mesmo caminho esta sendo seguido 
em Miraguaí onde já existem pelo menos 
dois pre candidatos. Seriam eles Jorginho e 
Marcos Guterres, reavivando o embate PP 
e MDB.
*** Dizem por aí que uma amiga nossa ao 
receber um senhor de idade o atendeu falan-
do alto, quase gritando...
***O senhor olhou para ela e saiu com essa: 
“Não precisa gritar filha, meu problema é 
nos olhos e não nos ouvidos. Jovens falam 
como se velho fosse retardado.” kk

12 anos no HSA
Na última segunda-feira a equipe liderada pela dona Mirna Braukcs comemorou 12 anos 
de trabalho em frente o HSA. Além de homenagens dos funcionários e da comunidades 
ocorreu a plantação de mais uma árvore, fato que virou símbolo da atual diretoria do hos-
pital. Matéria nesta edição.

Dever de casa
O bom exemplo 
começa em casa, 
diz o velho ditado. 
Porém, esta máxi-
ma está longe de 
valer para a admi-
nistração Carboni. 
Enquanto equipes 
varam os bairros 
adentrando em pá-
tios em buscas de 
locais propícios para a proliferação de larvas do Aedes, no parque de máquinas da prefeitu-

ra, lixo acumulado e águas parada oferece condições ideais para o mos-
quitinho se criar. Após denúncias de cidadãos levadas ao ar pela Sistema 
Província, a vergonha bateu, e alguém , num quase vapt-vupt deu fim ao 
lixo e as deploráveis condições de abandono de o patrimonio de todos. 
Esta história coaduna com a velha máxima repetida pelos nossos avós, 

tem gente que prega moral de cuecas.

***Dizem por aí que foi um 
atropelo só no Parque de 
Máquinas após a denúncia 
do lixão a céu aberto.
***Até funcionário de gabi-
nete, que nunca botou os pés 

por lá, dizem, apareceu cagando ordens.
***Dona Zulmira foi a mais sábia nos co-
mentários: Se fosse ano de eleição, capaz 
que isso iria acontecer...kkkkk
***A falta de água no interior da Barra de-
sespera moradores em busca de uma solu-
ção.
***Corre a boa miúda a informação de que 
o executivo terá que devolver o salário pago 
de forma irregular para um ex-secretário.
***Seria mais um imbróglio politico de fa-
vorecimento que acabará na justiça?
***Será que a Dengue tem a ver com o des-
caso histórico com nossos bairros????

Sinais particulares!
Um tipo, de nome Zé, 
vai ao Instituto de Me-
dicina Legal para reco-
nhecer o corpo do com-
panheiro falecido.
Quando lá chega, o 
funcionário pergunta:
O senhor conhece alguma característica 
marcante do seu amigo, para que possa ser 
reconhecido?
Claro que sim! Ele era gago e canhoto!

Para salvar vidas!!

Querido Diário … 1º Dia: 
Já estou preparada para fazer este maravi-
lhoso Cruzeiro. Trouxe na mala as minhas 
melhores roupas! Estou excitada!! 
Querido Diário … 2º Dia: 
Estivemos todo dia a navegar pelo mar. Foi 
lindo e vi alguns golfinhos e baleias! Que 
férias maravilhosas estou a ter!! 
Hoje encontrei-me com o Capitão, que por 
sinal é um belo homem! 
Querido diário … 3º Dia: 
Hoje estive na piscina. Fiz também um 
pouco de surf e joguei um pouco de golfe. 
O Capitão convidou-me para jantar na sua 
mesa. Foi uma honra e a noite foi maravi-
lhosa. Ele é um homem muito atraente e 
culto. 
Querido diário … 4º Dia: 
Fui ao Casino do navio! Tive muita sorte, 

pois ganhei 600 euros. 
O Capitão convidou-me para 
jantar com ele no seu cama-
rote. A ceia foi luxuosa com 

caviar e champanhe. 
Depois de comermos ele perguntou se eu 
ficaria na sua cabine, mas eu recusei o con-
vite. Disse-lhe que não queria ser infiel ao 
meu marido. 
Querido diário … 5º Dia: 
Hoje voltei à piscina para me bronzear um 
pouco. Depois, decidi ir ao Piano Bar e pas-
sar ali o resto do dia. 
O Capitão viu-me convidou-me para tomar 
um aperitivo. Realmente ele é um homem 
encantador. Perguntou-me de novo se eu 
queria visitá-lo no seu camarote naquela 
noite. E eu disse-lhe que não! 
Então ele disse que se eu continuasse a res-
ponder não, ele iria afundar o navio! Fiquei 
aterrorizada! 
Querido diário … 6º Dia: 
Hoje salvei 1600 pessoas… Três vezes !!!

PP fica menor
O oficio com o pedido de desfilhação da 
ex-secretária Luíza Barth do Partido Pro-
gressista está datado em 8 de março, dia 
internacional da mulher. No entanto, o re-
cebimento pelo presidente da agremiação 
ocorreu apenas no dia primeiro de abril. No 
documento a vereadora pede a desfilhação 
e o consequente afastamento de qualquer 
responsabilidade partidária. Abre-se uma 
lacuna de expectativa para saber qual será 
o destino da ex-liderança pepista. A saída 
de Luíza aumenta o desfalque de lideran-
ças no PP, uma vez que o ex-prefeito Furini 
não pode se candidatar na próxima eleição 
devido a uma condenação na justiça por im-
probidade administrativa.

Bem recebida...
A informação dada pelo prefeito Carboni de 
que os critérios de cobrança da contribuição 
de melhoria, em algumas ruas, poderá ser 
modificados, desonerando em parte os pro-
prietários, foi bem recebida num encontro 
realizado esta semana. Porém, os novos 
critérios não atingirão ruas pavimentadas 
através de financiamentos na CEF.

Fumacê na Isabel
Na última terça-feira foi dado início da 
utilização do “fumacê” no combate ao 
mosquito-da-dengue em Tenente Portela. 
A técnica, largamente utilizada em todo 
mundo, prevê o ataque ao mosquito através 
de bombardeios com fumaça formada por 
inseticida. O local para o início da operação 
foi o Bairro Isabel, onde se concentram o 
maior número de casos da cidade.

Mais 4 casos
A infecção do den-
gue já é uma triste 
realidade em Tenen-
te Portela. O muni-
cípio lidera na região 
a contabilização de 
pessoas infectadas 

pelo vírus. Há quem atribui essa liderança 
ao histórico descaso na limpeza pública nos 
bairros e vilas, registrados e reclamado nos 
últimos anos.
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Fazer juntos
para descomplicar  
o Imposto de Renda.

(1) A modalidade de débito automático só está disponível  
para pagamento parcelado do IR. (2) Contrato de crédito  
exige um bom planejamento. Verifique se o crédito  
cabe no seu orçamento.

Pagamento pelo  
internet banking, aplicativo  
ou débito automático¹.

Restituição do valor  
direto na sua conta-corrente 
ou poupança.

Antecipação  
de recebimento².

Acesso ao informe de  
rendimentos pelo internet 
banking ou aplicativo.

Confira as facilidades 
que oferecemos.

Indique o Sicredi para receber  
a restituição e aproveite.

Campanha de vacinação contra a 
gripe inicia no dia 10 de abril

Por estratégia do ministério 
da Saúde, a campanha de vaci-
nação contra a gripe no Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, começará em 10 de abril, 
ou seja, cinco dias antes em re-
lação ao restante do país.

Entre os dias 10 e 18, a imu-
nização será direcionada prio-
ritariamente para gestantes e 
crianças. Neste ano, o ministé-
rio da Saúde aumentou a faixa 
etária deste público, abrangen-
do agora também os maiores 
de seis meses e menores de seis 
anos de idade.

Crianças e gestantes foram 
priorizadas em 2019 porque fo-
ram as que menos se vacinaram 
no ano passado. Os dois grupos 
puxaram para baixo a cobertura 
no estado em 2018, que fechou 
em 85% do total de pessoas 
elegíveis para a campanha. As 
crianças (que na época eram 
imunizadas com até cinco anos) 
tiveram índice de 67%, enquan-
to que nas gestantes o resultado 
ficou em 72%.

A partir do dia 22 de abril, 
a vacinação estará liberada para 

os demais grupos prioritários: 
pessoas acima dos 60 anos; do-
entes crônicos e professores. As 
doses são aplicadas nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 

de todo o Rio Grande do Sul. 
No total, são mais de 3,7 mi-
lhões de gaúchos elegíveis para 
a vacina. A meta é alcançar 
90% dos grupos prioritários.

Grupos que podem receber a vacina a 
partir de 10 de abril:

- Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade;
- Gestantes (em qualquer tempo gestacional);

Grupos que podem receber a vacina a 
partir de 22 de abril:

- Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade;
- Gestantes (em qualquer tempo gestacional);
- Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);
- Pessoas com 60 anos ou mais;
- Povos indígenas aldeados;
- Trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema pri-

sional;
- Professores de escolas públicas e privadas;
- Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras 

condições clínicas especiais;

A vacina contra a gripe protege contra três tipos de vírus In-
fluenza: A (H1N1), A (H3N2) e B. Em relação à vacina do ano 
passado, a dose foi atualizada com subtipos diferentes nas cepas 
H3N2 e B, por isso a importância em se repetir a dose nesta tem-
porada.

Na última semana, foi reali-
zada a entrega de um novo ve-
ículo para a secretaria munici-
pal da Saúde. O Renault Kwid, 
com preço de R$ 45,5 mil, foi 
adquirido com parte da emenda 
parlamentar destinada pelo de-
putado federal Pompeo de Mat-
tos (PDT), no valor total de R$ 
100 mil.

O ato de entrega do automó-

Coronel Bicaco: Secretaria 
da Saúde ganha veículo e 

equipamentos

vel 0 km aconteceu em frente 
ao centro administrativo e reu-
niu o vice-prefeito Arleu Vala-
dar e os vereadores da bancada 
do PDT no município.

Com o restante do recurso 
proveniente do Orçamento Ge-
ral da União, o Executivo de 
Coronel Bicaco pretende adqui-
rir equipamentos para a secreta-
ria municipal da Saúde.

Veículo foi adquirido através de emenda o Deputado Pompeo de Mattos

D
iv

ul
ga

çã
o



ROTA DO YUCUMÃ, 05 de abril de 2019 5GERAL

COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Em Assembleia Geral, associações de 
municípios cobram repasses 

atrasados da saúde

Durante Assembleia Geral 
de Prefeitos da Famurs, na tar-
de desta terça-feira (2/4), repre-
sentantes de 19 associações de 
municípios discutiram o paga-
mento da dívida da saúde. Os 
presidentes e vice-presidentes 
das regionais cobraram, presen-
cialmente, da Secretária Esta-
dual de Saúde, Arita Bergmann, 
o cronograma de pagamento do 
passivo da saúde. Ela informou 
que o Estado creditou, na últi-
ma sexta-feira (29/3), o restante 
do repasse referente ao mês de 
janeiro de 2019 e que a pasta 
vai manter a regularidade dos 
pagamentos, creditando o re-
passe do exercício de fevereiro 
em abril e, assim, sucessiva-
mente. A dívida, que hoje soma 
mais de R$ 650 milhões, será 
parcelada.

O presidente da Amzop, 
prefeito de Ametista do Sul, 
Gilmar da Silva participou da 
assembleia. Acompanhou o 
Presidente, o prefeito de Caiça-
ra Márcio Minuzzi.

De acordo com a secretária, 
o governo tem a intenção de 
pagar R$ 167,7 milhões em 36 
parcelas, a partir de abril. O va-

lor corresponde ao passivo em-
penhado de 2014 até 2018. O 
pagamento de outros R$ 480,5 
milhões que ainda não foram 
sequer empenhados será deba-
tido em um grupo de trabalho 

integrado pelas 27 associações 
de municípios, a diretoria da 
Famurs, as secretarias estadu-
ais de administração, Fazenda, 
Saúde e Casa Civil, além de 
Ministério Público e Tribunal 
de Contas.

Segundo o presidente da 
Famurs e prefeito de Garibal-
di, Antonio Cettolin, o coletivo 
poderá encontrar saídas para a 
situação que tem dificultado a 
gestão municipal. “As prefei-
turas precisam fazer manobras 

orçamentárias para manter os 
serviços pactuados na área da 
saúde”, justifica Cettolin.

No encontro que acontece 
mensalmente, também foram 
informadas datas importantes 

para a entidade, como 
a realização da eleição 
para a próxima gestão da 
entidade, a acontecer em 
24 de maio, e o 39º Con-
gresso de Municípios 
que vai ser promovido 
no município de Bento 
Gonçalves nos dias 3 e 
4 de julho, oportunidade 
em que será empossada 
a nova diretoria.

O grupo também de-
bateu alternativas para buscar, 
junto ao poder judiciário, redu-
zir pagamentos de PASEP pelas 
prefeituras. O entendimento é 
de que os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) não 
devem recolher contribuição ao 
PASEP, hoje fixada em 1%. O 
encaminhamento foi para a pro-
posição de uma ação coletiva 
dos municípios que possuem  
previdência própria pedindo a 
dispensa do pagamento do tri-
buto.

Governo 
vai pagar 

atrasados em 
36 X

A assembleia de prefeitos ocorre mensalmente e discute detalhes importantes para a municipalidade

D
ivulgação

Veículo foi adquirido através de emenda o Deputado Pompeo de Mattos

Tenho experiência e familiaridade com armas de fogo. No período em que servi ao 
Exército Brasileiro, minha qualificação militar (QM) foi Mecânico de Armamento. Isso 
significa que no quartel estudei armas mais do que os colegas militares de especialidades 
diferentes.

 Estudando com muita dedicação, passei a conhecer com profundidade o com-
plexo e delicado mecanismo de funcionamento de cada tipo de arma da minha Companhia. 
Pistola automática, fuzil, lança-rojão, três tipos de metralhadoras, incluindo a temida Pon-
to 50, que pode derrubar avião e furar tanque de guerra. Sabia desmontá-las, sabia o nome 
de cada uma das dezenas de peças, consertava armas avariadas, entre outras tarefas de um 
mecânico de armas.

 Em operações militares de campo, um especialista em mecânica de armamento 
precisa treinar desmontar e montar armas no escuro no meio da mata fechada, inclusive em 
noites de chuva. Sem acender qualquer tipo de luz, logicamente, para não ser localizado 
pelo inimigo. Fiquei craque nisso. Em três minutos estendia em ordem as peças de uma 
metralhadora ou de um fuzil em cima de uma pequena lona verde-oliva. Quase uma cente-
na de peças, algumas pouco mais que um alfinete. Depois montava a arma novamente. No 
escuro.

 Enquanto a tropa voltava a pé para o quartel, eu e mais meia dúzia de sargen-
tos, cabos e soldados das armas retornávamos de caminhão, transportando as centenas de 
armas que foram usadas durante a manobra. Depois revisávamos todas as armas.

 Adorava meu ofício.
 Quando saí do Exército, confesso que por um tempo senti uma certa tristeza por 

não ter mais contato com aquele mundaréu de armas. – De que adiantou eu aprender tanto 
sobre algo que não vou mais usar? – pensava.

 Que nada. Não imaginava que logo, logo estaria em contato com armas nova-
mente.

 Passo a cursar duas faculdades ao mesmo tempo: Direito e Letras. Algo que não 
tem absolutamente nada a ver com armas.

 E vejam só o que me aconteceu. Assim que me formei em Direito, passei no 
concurso para Delegado de Polícia Federal.

 Vou para a Academia Nacional de Polícia, em Brasília, e lá mais armas. Reavi-
vo meus conhecimentos do Exército, mas aprendo coisas diferentes, e sobre outras armas. 
Revólver, Pistolas de vários tipos, submetralhadoras, fuzil e armas longas calibre 12. E 
muita prática de tiro. Quase todos os dias. E operações com armas nas rodovias e cidades 
das redondezas. Além de artes marciais e muita aula de Direito, entorpecentes, segurança 
pública, cidadania e direitos humanos.

 Dessas duas experiências com armas, destaco um ensinamento unânime que 
tive no Exército e na Academia: as armas exercem um poder mágico sobre a mente hu-
mana. E fascinam as pessoas ignorantes. Mas só são boas nas mãos de agentes públicos 
honestos e habilitados, inclusive psicologicamente. Jamais nas mãos dos cidadãos comuns. 

 As pessoas que defendem armar a população só o fazem porque não têm pre-
paro psicológico para lidar com armas. Às vezes nem para viver em sociedade. Não tenho 
dúvida de que a maioria das pessoas apresentam algum distúrbio psicológico. É exatamen-
te isso que se quer dizer quando se afirma que a sociedade moderna está doente. Doente da 
cabeça. E da alma.

 E ainda tem gente querendo armar essa sociedade doente.
 Você, que vai me xingar, não o faça antes de realizar um exame psicotécnico 

dentro do padrão universal, que inclui várias etapas, inclusive com provas escritas. Você 
poderá ser reprovado.

 Ia esquecendo. Além de ter passado em todos os exames psicológicos, psiqui-
átricos e psicotécnicos que fiz (mais de 20), sou um bom atirador. Nunca o melhor, mas 
sempre garanti minha média acima de oito. 

 Agora preciso explicar por que sou Promotor e não Delegado Federal. É claro 
que entreguei a Deus o dilema de ter de fazer a opção entre as duas nobres carreiras (já 
que passei nos dois concursos ao mesmo tempo). Então senti que desempenharia com mais 
habilidade as funções de Promotor. Deus sempre acerta. Protegido e guiado por Ele, sou 
um profissional realizado.

 E contra a ideia de armar a população.
Tenho experiência e familiaridade com armas de fogo. No período em que servi ao 
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 E ainda tem gente querendo armar essa sociedade doente.
 Você, que vai me xingar, não o faça antes de realizar um exame psicotécnico 

dentro do padrão universal, que inclui várias etapas, inclusive com provas escritas. Você 
poderá ser reprovado.

 Ia esquecendo. Além de ter passado em todos os exames psicológicos, psiqui-
átricos e psicotécnicos que fiz (mais de 20), sou um bom atirador. Nunca o melhor, mas 
sempre garanti minha média acima de oito. 

 Agora preciso explicar por que sou Promotor e não Delegado Federal. É claro 
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que passei nos dois concursos ao mesmo tempo). Então senti que desempenharia com mais 
habilidade as funções de Promotor. Deus sempre acerta. Protegido e guiado por Ele, sou 
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 E contra a ideia de armar a população.

O que penso sobre armas
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Moradores sofrem com 
desabastecimento 

de água em 
Barra do Guarita

Moradores da localidade de Jaboticaba, interior da cidade de 
Barra do Guarita, entraram em contato com o Sistema Província de 
Comunicação, durante a manhã da última quarta-feira, alegando a 
falta de água na comunidade.

 De acordo com relatos dos moradores, a escassez já dura mais 
de uma semana. Os residentes alegam que em contato com a Pre-
feitura e demais órgãos responsáveis, várias desculpas são usadas, 
como a de que equipes estão trabalhando no problema, que o Pre-
feito não se encontra na cidade, dentre outras, no entanto, o que 
persiste é que a água segue em falta.

 Os moradores tem de se virar de forma particular, buscando 
água em parentes e outras localidades próximas.

 O departamento de Jornalismo do Sistema Província de Comu-
nicação entrou em contato com o Prefeito Municipal Rodrigo Tis-
sot Locatelli, que está em viagem a Brasília, todas as providências 
já foram tomadas, inclusive a compra de uma bomba D’água nova, 
que foi instalada na segunda-feira, dia primeiro de abril.

 Ainda de acordo com o mandatário municipal, o encanamento é 
bastante precário e por várias oportunidades foram realizados mu-
tirões, com equipes especializadas, para concerto de vazamentos.

 O Prefeito projeta que até o final da semana tudo esteja nor-
malizado, em virtude do equipamento novo já estar em funciona-
mento, enquanto isso o fornecimento de água aos moradores é feita 
através de caminhões pipa, sendo que de acordo com eles, o último 
abastecimento ocorreu no sábado, dia 30.

Segundo a administração o problema foi em uma bomba
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Vereadores de Tenente Portela aprovam 
aquisição de caminhão de bombeiros

Depois de receber parecer 
favorável da Comissão de Jus-
tiça e Redação, o Projeto de 
Lei que autoriza a prefeitura de 
Tenente Portela a comprar um 
caminhão de bombeiros e ma-
teriais complementares foi para 
apreciação no plenário da Câ-
mara de Vereadores, na sessão 
ordinária desta segunda-feira 
(1º).

A matéria aprovada por una-
nimidade permitirá que o Poder 
Executivo faça a contratação de 
crédito junto ao Banco do Bra-
sil no valor máximo de R$ 600 
mil. O recurso será aplicado 
na compra de um caminhão de 
bombeiros e materiais necessá-
rios para a Defesa Civil, para o 
combate a incêndios, socorro a 
vítimas de acidentes e atendi-
mentos de naturezas diversas.

A partir da aprovação do 
Projeto de Lei, o Executivo de 
Tenente Portela iniciará a for-

malização de parcerias com os 
municípios de Miraguaí, Vis-
ta Gaúcha, Barra do Guarita e 
Derrubadas, para a operaciona-
lização do veículo.

Atualmente, a corporação 
de bombeiros mais próxima de 

Tenente Portela está situada em 
Três Passos e atende aos 21 mu-
nicípios da Região Celeiro. Há 
vários anos, lideranças locais 
tentam a instalação de um gru-
pamento de bombeiros milita-
res ou misto no município.

Projeto foi aprovado por unanimidade

D
io

ne
s R

ob
er

to
 B

ec
ke

r

Prefeito de Chapecó ministra 
palestra em Tenente Portela

O advogado portelense, Lu-
ciano Buligon, atual prefeito de 
Chapecó, ministrou uma pales-
tra em evento organizado pela 
ACI em parceria com a Admi-
nistração Municipal de Tenen-
te Portela no último dia 29 de 
março.

Foram mais de 190 partici-
pantes onde o palestrante falou 
a respeito da sua experiência 
como gestor de uma das cida-
des que mais cresce na região 
oeste de Santa Catarina, bem 
como, sobre a tragédia que a 
cidade viveu com  a queda do 
avião da Chapecoense.

A presença da comunidade 
não somente empresarial foi 
muito participativa. Questio-
nando e também ficando emo-
cionada com o depoimento de 

Luciano quando estava à frente 
da comissão de apoio da Cha-
pecoense.

Relato sobre a gestão públi-

ca de Chapecó e toda sua his-
tória, proporcionou uma moção 
de fortalecimento da união da 
população Portelense.

Buligon, prefeito de Chapecó, ministrando palestra em Tenente Portela

Derrubadas participa de 
Seminário de Educação Fiscal 

No dia 29 de Março, os servidores municipais de Derrubadas 
participaram do Seminário de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaú-
cha, na cidade de Novo Tiradentes - RS, evento realizado pela Pre-
feitura daquele município. A programação incluiu palestras com 
objetivo de incentivar as boas praticas na Educação Fiscal, abor-
dando temas como a Função Social do Tributo, Educação Mudança 
e Cultura, Orçamento, programação e aplicação dos recursos, con-
trole social com a participação dos servidor da Receita Estadual Sr. 
Adelar Vendruscolo.

Durante o evento foram realizadas apresentações de diversos 
conteúdos relacionados ao Programa de Integração Tributária – 
PIT, programa este em que o município tem se destacado estre os 
que atingiram as maiores pontuações no 2° Semestre de 2018. Fo-
ram apresentados relatórios de atividades realizadas pelas escolas, 
e entidades sociais de toda a região beneficiadas pelos recursos do 
Programa.

 A participação em mais este evento ressalta o comprometimen-
to da administração municipal em fomentar a arrecadação e a apli-
cação correta dos tributos recolhidos, em beneficio da comunidade 
Derrubadense. Participaram neste evento servidores municipais 
representando as Secretaria de Educação, Finanças e Agricultura.

Redentora: Departamento Ambiental 
dispõe de ponto de coleta de  lixo eletrônico

A Administração Municipal 
de Redentora, através do De-
partamento de Meio Ambien-
te da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
dispõe de ponto de coleta de 
lixo eletrônico para o correto 
descarte dos materiais, evitan-
do, assim, os danos ambientais 
que o descarte inadequado acar-
reta.

De janeiro até o final de 
março deste ano, foram co-
letados cerca de 1500 quilos 
de eletrônicos no município. 
Desde 2013 o Departamento 
Ambiental realiza coletas, mui-
tas vezes diárias, de materiais 
eletrônicos, pilhas e lâmpadas, 
evitando assim o destino desses 
matérias em locais impróprios. 
O material é destinado à empre-

sa coletora, para que seja dado 
o descarte correto.

“É preciso descartar o lixo 
eletrônico em locais apropria-
dos”, diz o secretário municipal 
de Agricultura, Iodai dos San-
tos.  Ele acrescenta que, apa-
rentemente, as palavras lixo e 
tecnologia não têm muito a ver 
uma com a outra, ou quando 
têm é no melhor dos sentidos
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5 casos de Dengue confirmados em Tenente Portela
A edição do Jornal Provín-

cia do dia 15 de fevereiro fazia 
um alerta sobre as condições 
das ruas e da limpeza da cidade 
de Tenente Portela.

Naquela oportunidade, aler-
távamos para a sujeira facil-
mente encontrada nas ruas da 
cidade, o lixo espalhado em di-
versos pontos, entulhos e matos 
que tomavam conta de diver-
sas vias públicas. O secretário 
de serviços urbanos, Clóvis 
Gilberto dos Santos, disse que 
precisaria de três meses para 
devolver para a cidade uma 
aparência “mais limpa”.

Pouco mais de um mês de-
pois o município teve o pri-
meiro caso de Dengue autóc-
tone confirmado. Nesta semana 
mais quatro casos, totalizando 
cinco, foram confirmados pela 
secretaria municipal de saúde e 
saneamento.

As equipes da secretaria de 
saúde estão encontrando nos 
bairros da cidade condições 
propicias a proliferação do 
mosquito, o que, por consequ-
ência, aumenta consideravel-
mente as condições para uma 
dissiminação da doença.

Junte-se a sujeira acumula-
da nas ruas da cidade ao visível 
descaso com que o município 
vem tratando as vias públicas 
com a falta de cuidado por parte 
dos moradores e teremos uma 
situação de tragédia anunciada.

É quase consenso entre os 
responsáveis pela secretaria de 
saúde do município que esse 
número de casos confirmados 
vai aumentar.

Nesta semana um pacien-

te esteve internado na UTI do 
Hospital Santo Antônio. Ele 
apresentava os sintomas da do-
ença e tudo indica que esse caso 
também seja confirmado como 
caso de Dengue.

Na quarta-feira foi realizada 
uma tentativa de aplicação de 
fumacê, na área do Bairro Isa-
bel, que é o local que registra 
a maioria dos casos. Segundo a 
secretária há também um caso 
nas proximidades do campo do 
Miraguai, que fica praticamen-
te na mesma zona territorial da 
cidade. A tentativa da passagem 
do inseticida não foi concluída 
na quarta-feira, por causa de 
que a máquina que estava sendo 
usada para a aplicação estragou, 
impedindo que o serviço fosse 
realizado. Ficou para o dia se-

guinte a passagem do produto.
Micheli Vargas, secretária 

municipal da saúde, disse em 
entrevista ao Sistema Província 
de comunicação que a princípio 
o Fumacê será aplicado apenas 
na área onde foi registrado a do-
ença, mas que está negociando 
com a coordenadoria de saúde 
para que o produto seja também 
aplicado em outras áreas do ter-
ritório urbano.

Segundo a secretária, mu-
tirões com equipes da saúde 
seguem sendo realizados e ela 
cita que em praticamente todos 
os bairros onde é realizado o 
trabalho, estão sendo encon-
trados focos do moquito Aedes 
Aegypti, transmissor da doen-
ça.

Ela alerta que mesmo com 

a aplicação do fumacê o pro-
blema não se resolve, a única 
forma de combater a doença é 
combatendo o mosquito e para 
isso é preciso a colaboração de 
todos. As equipes da saúde en-
contram em pátios de residên-
cias diversos recipientes com 
condições para a proliferação 
do mosquito.

Muitas pessoas fazem re-
serva de água da chuva, muitas 
vezes de forma inadequada, e 
não raras às vezes a equipe en-
controu, neste locais, larvas do 
mosquito, em um caso, segun-
do a secretária, haviam tantas 
larvas que o servidor que fazia 
a busca chegou a comentar que 
haviam quantidade para infec-
tar todo o município.

Em outra entrevista na Rá-
dio Província a secretária Mi-
cheli já deixava clara a sua 
preocupação com uma possível 
epidemia, ela comentava que 
em conversa com o HSA teve a 
resposta que nem o hospital está 
preparado para lidar com mui-
tos pacientes ao mesmo tempo. 
“Não temos macas nem para 
atender oito pessoas ao mesmo 
tempo.” Disse a secretária.

Neste momento a doença 
pode ser caracterizada como 
surto em Tenente Portela, já que 
tecnicamente o surto nada mais 
é do que o aumento no número 
de casos além da normalidade. 
Às vezes, pode ser um número 
bem pequeno, desde que seja 
uma situação incomum. Qual-
quer aumento no histórico de 
relatos ou taxas de infecções 
pode ser considerado um surto. 
É uma coisa matemática. No 
caso da Dengue, nitidamente 
não há um crescimento dos ca-
sos. No caso de Tenente Portela 
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Tenente Portela:
Uma cidade mal 
cuidada

Novo secretário 
de Serviços
Urbanos diz que 
em três meses, 
cidade vai estar 
novamente limpa 
e com melhor
aparência.

O sonho de 
passar pelo 
buraco da 
agulha

Jovens da região correm 
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para substituir as sacolas plásticas. 
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CINEMA

os casos estão sendo registra-
dos numa mesma área da cida-
de e já fogem da normalidade, 
o que por consequência já pode 
ser classificado como surto.

A epidemia se caracteriza 
quando diversos locais come-
çam a apresentar surtos, num 
mesmo período de tempo. Por 
exemplo, se outros bairros co-
meçarem a registrar casos ao 
mesmo tempo ele passa a ser 
classificado como uma epide-
mia.

As ações dos próximos dias, 
tanto do poder público quanto 
dos cidadãos vão ditar a ve-
locidade de disseminação ou 
eliminação da doença. Hoje a 
situação é preocupante, pois, 
no universo de 8 mil habitan-
tes, com mais três casos, o que 
pode ser confirmado em breve, 
já atingiríamos uma taxa ex-
pressiva de um infectado para 
cada 100 habitantes.

A capa do Jornal Pro-
víncia, publicada em 15 de 

fevereiro desse ano, trazia um 
alerta a respeito da situação 

das ruas e dos bairros da 
cidade. Os casos mais graves 
foram observados pela nossa 
reportagem no Bairro Isabel 
e nas proximidades da sede 

do Miraguai, justamente nos 
locais, onde hoje, menos de 
60 dias depois, é registrado 
o surto da doença. Naquela 

oportunidade nossa pauta par-
tiu de moradores que estavam 

incomodados com a falta de 
cuidado das ruas da cidade.

A responsabilidade que 
agora é jogada sobre os mora-

dores, deve ser dividia com o 
poder publico que também tem 

falhado nas suas obrigações.

Fumacê está sendo passado nos bairros onde foi registrados os casos da doença

Durante essa semana, moradores das proximidades denunciaram um caso de des-
carte de lixos no Parque de Máquinas da prefeitura municipal. O vídeo que circulou 
nas redes sociais mostrava uma grande quantidade de lixo que eram depositados de 
maneira irregular no local. Eram visíveis entulhos e lixos domésticos, tudo jogado ao 
ar livre. Após a repercussão do vídeo, foi feita a limpeza do local.

Alguns dias atrás também houve uma denúncia de que no local algumas máquinas, 
que estavam para serem leiloadas, estavam acumulando água em suas pás e conchas. 
Propício à criação de mosquito da Dengue. A situação foi solucionada também após 
repercussão no Sistema Província de Comunicação.
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Um grande número de pessoas está começando a participar do 
treinamento de resistência e de outras formas de atividade física, 
portanto, é clara a necessidade de orientações para a prescrição 
de exercícios. Com base nas evidências existentes relacionados 
ao exercício e prescrição para adultos saudáveis e a necessidade 
de desenvolver protocolos, o American College of Sports Medi-
cine (ACSM) faz as seguintes recomendações sobre a quantidade 
e a qualidade da formação para o desenvolvimento e manutenção 
da aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, força e re-
sistência muscular em adultos saudáveis : 

Frequência de Treino: 3-5 dias por semana. 
Intensidade do treinamento: 60% a 90% da freqüência cardí-

aca (FC), ou 50% a 85% do consumo máximo de oxigênio (VO2 
máx.) ou de reserva de FC máxima. 

A reserva de frequência cardíaca máxima é calculada como a 
diferença entre a frequência cardíaca máxima e de repouso para 
estimar a intensidade de treino, uma percentagem deste valor é 
adicionado à taxa cardíaca em repouso e é expressa como uma 
percentagem da reserva FC máxima. 

Duração da seção de treino: 20-60 minutos de atividade aeró-
bica continuou. A duração depende da intensidade da atividade, 
pois a atividade de baixa intensidade será por um período mais 
longo. Devido à importância dos efeitos de “forma geral”, e o 
facto de que, através de programas de longo prazo são mais fáceis 
de obter resultados com segurança, e por causa dos riscos poten-
ciais e os problemas associados com os programas de aplicação 
de uma atividade física intensa, recomenda-se que os adultos não 
participam de programas de esporte e/ou atividade de intensidade 
competitiva sem orientação, então é recomendação é de baixa a 
moderada. 

Realizar atividades que use grandes grupos musculares, pode 
ser mantido continuamente, rítmico e aeróbico na natureza, por 
exemplo: caminhada, escalada, corrida, caminhada, ciclismo, es-
qui cross-country, dança, remo, subir escadas, natação, patinação 
e vários conjuntos de tolerância e durabilidade. 

O treinamento de força de intensidade moderada, suficiente 
para desenvolver e manter a massa magra deve ser uma parte 
integrante de um programa de fitness para adultos. Mínimo re-
comendado uma série de 8-12 repetições de cada um dos 8-10 
exercícios para os principais grupos musculares, pelo menos duas 
vezes por semana. 

Esse é o conjunto básico de recomendação de treinamento 
para manutenção ou melhora da condição de saúde geral para a 
população adulta ou idosa.

A quantidade de exercício para 
aptidão muscular e cardiorrespi-
ratória

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS
Pregão Presencial nº 05/2019. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza. Proposta de menor 

preço por item. Empresa(s) vencedora(s): Cristiano Duarte, Nutri SC Comércio de Alimentos Ltda, Romildo 
Fortunato Tuzzin e Sifa Atacadista - Eireli. Derrubadas/RS, 19 de março de 2019. Alair Cemin – Prefeito Mu-
nicipal. Dispensa de Licitação nº 16/2019. Objeto: Aquisição de trator cortador de grama para manutenção e 
conservação de espaços públicos. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedores(as): 
Oldair José Meinerz. CNPJ 06.885.450/0001-95. Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Derrubadas/RS, 21 
de março de 2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal. Pregão Presencial nº 06/2019. Objeto: Aquisição de veí-
culo novo Ambulância tipo “A” simples remoção tipo furgoneta. Proposta de menor preço por item. Empresa(s) 
vencedora(s): Marina Veículos Ltda. CNPJ 94.089.398/0007-13. Valor Total: R$ 175.800,00. Derrubadas/RS, 
22 de março de 2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal. Dispensa de Licitação nº 17/2019. Contratação de 
serviços de transmissão radiofônica de atos e programas executados pelo Poder Executivo Municipal. Fun-
damento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Contratado(a): Rádio Municipal de Tenente Portela. 
CNPJ 89.478.630/0001-80. Valor: R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). Derrubadas/RS, 26 de 
março de 2019. Pregão Presencial nº 07/2019 – Registro de Preço. Objeto: Registro de preços para contratação 
de pessoa jurídica para realização de oficinas de corte e costura. Proposta de menor preço por item. Empresa(s) 
vencedora(s): Simone Raquel Elsenbach Schmitz. Derrubadas/RS, 26 de março de 2019. Alair Cemin – Pre-
feito Municipal. Tomada de Preços nº 01/2019. Objeto: Pavimentação de parte da estrada que liga a Cidade 
de Derrubadas aos Balneários Parque das Fontes e Martens (1ª etapa). Contrato de Repasse nº 849381/2017/
MTUR/CAIXA e Processo nº 2617.1043563-06/2017. Proposta de menor preço global. Licitante Vencedora: 
Poliedro Pavimentação Artefato e Construção Ltda. CNPJ 17.946.410/0001-22. Derrubadas/RS, 27 de março 
de 2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal. Pregão Presencial nº 08/2019 – Registro de Preço. Objeto: Registro 
de preços para aquisição de serviços de recapagem de pneus. Proposta de menor preço por item. Empresa(s) 
vencedora(s): Altamir Marcelo Zimmermann, Ary Thomé & Cia Ltda, FM Pneus Ltda, JBV Comércio de 
Pneus Ltda, J.D.M. Beccon & Cia Ltda e Jaqueline Peretto. Derrubadas/RS, 29 de março de 2019. Alair Cemin 
– Prefeito Municipal. Pregão Presencial nº 10/2019. Objeto: Aquisição de combustíveis. Proposta de menor 
preço por item. Empresa(s) vencedora(s): Abastecedora Gral Ltda e Abegg & Cia Ltda. Derrubadas/RS, 29 de 
março de 2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal. Dispensa de Licitação nº 18/2019. Contratação de espaço 
publicitário para publicação de atos oficiais e matérias de interesse público, em jornal semanal de circulação 
regional. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Contratado(a): Rota do Yucumã Turismo 
Ltda. CNPJ: 03.043.551/0001-20. Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Derrubadas/RS, 29 de março de 2019. 
Alair Cemin – Prefeito Municipal. Pregão Presencial nº 09/2019. Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar. 
Proposta de menor preço por item. Empresa(s) vencedora(s): Bellenzier Pneus Ltda, Gabriel Andres Flach, Ja-
queline Peretto e Modelo Pneus Ltda. Derrubadas/RS, 01 de abril de 2019. Miro Mülbeier – Prefeito Municipal 
em Exercício. Pregão Presencial nº 11/2019. Objeto: Aquisição de insumos agrícolas, Convênio Consulta Po-
pular 2017/2018. Proposta de menor preço por item. Empresa(s) vencedora(s): Gilson Roberto Demari. CNPJ: 
95.256.806/0003-13. Derrubadas/RS, 03 de abril de 2019. Miro Mülbeier – Prefeito Municipal em Exercício.

Contrato nº 38/2019. Dispensa de Licitação nº 16/2019. Contratado: Oldair José Meinerz. CNPJ nº 
06.885.450/0001-95. Objeto: Aquisição de trator cortador de grama. Valor: R$ 16.000,00 (dezasseis mil re-
ais). Vigência: 21/03/2019 a 20/05/2019. Assinatura do Contrato: 21/03/2019. Contrato nº 39/2019. Pregão 
Presencial nº 06/2019. Contratado: Marina Veículos Ltda. CNPJ nº 94.089.398/0007-13. Objeto: Aquisição de 
veículos novos. Valor: R$ 175.800,00 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos reais). Vigência: 25/03/2019 a 
24/05/2019. Assinatura do Contrato: 25/03/2019. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2018. Dispensa 
de Licitação nº 045/2018. Contratado: Apolus Marques Ribeiro. CNPJ nº 94.218.781/0001-39. Objeto: Aumen-
to dos quantitativos do item 06- fundo reparador de parede – 1 litro, e do item 11- pinta piso vermelho 18 lt – 1 
unidade. Valor: R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: 21/03/2019 a 28/03/2019. Assinatura 
do Contrato: 21/03/2019. Contrato nº 40/2019. Dispensa de Licitação nº 17/2019. Contratado: Empresa Pública 
Rádio Municipal. CNPJ nº 89.478.630/0001-80. Objeto: Aquisição de espaço radiofônico. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinqüenta reais) mensais. Vigência: 01/04/2019 a 31/12/2019. Assinatura do Contrato: 25/03/2019. 
Contrato nº 41/2019. Tomada de Preços nº 01/2019. Contratado: Poliedro Pavimentação Artefato e Construção 
Ltda. CNPJ nº 17.946.410/0001-22. Objeto: Contratação de empresa para pavimentação com pedras irregula-
res de basalto. Valor: R$ 500.865,75 (quinhentos mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos). 
Vigência: 27/03/2019 à 23/10/2019. Assinatura do Contrato: 27/03/2019. Contrato nº 42/2019. Dispensa de 
Licitação nº 18/2019. Contratado: Rota do Yucumã Turismo Ldta. CNPJ nº 03.043.551/0001-20. Objeto: Pres-
tação de serviços de publicação de Atos Oficiais Administrativos e Contábeis da Prefeitura Municipal. Valor: 
R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensal. Vigência: 29/03/2019 a 28/12/2019. Assinatura do Contrato: 29/03/2019. 
Contrato nº 43/2019. Pregão Presencial nº 07/2019. Contratado: Simone Raquel Elsenbach Schmitz. CNPJ 
nº 29.806.012/0001-90. Objeto: Realização de oficinas de corte e costura, junto ao CRAS. Valor: R$ 15,00 
(quinze reais) por hora. Vigência: 01/04/2019 à 28/09/2019. Assinatura do Contrato: 01/04/2019. Contrato nº 
44/2019. Pregão Presencial nº 09/2019. Contratado: Bellenzier Pneus Ldta. CNPJ nº 73.730.129/0001-29. Ob-
jeto: Fornecimento de pneus novos e câmaras de ar novas para veículos e máquinas da frota municipal. Valor: 
R$ 195.354,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro reais). Vigência: 02/04/2019 a 
31/12/2019. Assinatura do Contrato: 02/04/2019. Contrato nº 45/2019. Pregão Presencial nº 09/2019. Contra-
tado: Modelo Pneus Ltda. CNPJ nº 94.510.682/0001-26. Objeto: Fornecimento de pneus novos e câmaras de 
ar novas para veículos e máquinas da frota municipal. Valor: R$ 52.228,00 (cinquenta e dois mil e duzentos 
e vinte e oito reais). Vigência: 02/04/2019 a 31/12/2019. Assinatura do Contrato: 02/04/2019. Contrato nº 
46/2019. Pregão Presencial nº 09/2019. Contratado: Jaqueline Peretto ME. CNPJ nº 20.636.209/0001-53. Ob-
jeto: Fornecimento de pneus novos e câmaras de ar novas para veículos e máquinas da frota municipal. Valor: 
R$ 53.546,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e quarenta e seis reais). Vigência: 02/04/2019 a 31/12/2019. 
Assinatura do Contrato: 02/04/2019. Contrato nº 47/2019. Pregão Presencial nº 09/2019. Contratado: Gabriel 
Andres Flach. CNPJ nº 24.693.328/0001-04. Objeto: Fornecimento de pneus novos e câmaras de ar novas para 
veículos e máquinas da frota municipal. Valor: R$ 21.051,14 (vinte e um mil e cinquenta e um reais e qua-
torze centavos). Vigência: 02/04/2019 a 31/12/2019. Assinatura do Contrato: 02/04/2019. Ata de Registro de 
Preço nº 06/2019. Pregão Presencial nº 10/2019. Aderentes: Abegg & Cia Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18 
e Abastecedora Gral Ltda. CNPJ nº 05.830.793/0001-90. Objeto: Registros de Preços para aquisição de com-
bustível: Gasolina Comum e Óleo Diesel B S10. Vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. Assinatura do Contrato: 
29/03/2019. Ata de Registro de Preço nº 07/2019. Pregão Presencial nº 08/2019. Aderentes: Altamir Marcelo 
Zimermann - ME. CNPJ nº 02.764.528/0001-62 Ltda. FM Pneus. CNPJ nº 81.374.845/0001-49. Jaqueline Pe-
retto. CNPJ nº 20.636.209/0001-53. J B V Comércio de Pneus Ltda. CNPJ nº 13.624.920/0001-22. Ary Thome 
& Cia Ltda. CNPJ nº 10.985.363/0001-87. J.D.M Beccon & Cia Ltda. CNPJ nº 94.747.888/0001-74. Objeto: 
Registros de preços para aquisição de serviços de recapagem de pneu. Vigência: 01/04/2019 a 31/12/2019. 
Assinatura do Contrato: 01/04/2019.

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 Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão GUILHERME ANTÔNIO FERRI nascido em VIS-
TA GAÚCHA/RS aos 05 DE ABRIL DE 1993.  Filho de Elio 
Luiz Ferri e de Leci Marchiotti Fernandes Ferri. E dona LISIANE 
VICENZI nascida em TRÊS PASSOS/RS aos 10 DE MAIO DE 
1990. Filha de Flávio Vicenzi e de Ida Nelsi Lambrecht Vicenzi. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 12/04/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  08 

de março de 2019.
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordiná-
ria, realizada no dia 01 de abril de 2019, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI 
FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRES-
SISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO 
GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA e DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores 
em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida 
determinou a leitura das correspondências recebidas pela Casa.

Em seguida dando continuidade passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores que são 
os seguintes:

Da Presidência: 
1 – Requereu ao senhor prefeito Municipal informação sobre o por que ainda não foi instalada a academia de saúde no 

Bairro Verzéri. Justificou que foi acertado com o então Prefeito Elido Balestrim e também nas reuniões para elaboração do 
PPA. Por fim lembra a vereadora que a base está pronta para a instalação da academia. Ressalta-se que caso não sejam tomadas 
providencias os moradores vão fazer um abaixo assinado. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Itomar. 

2 – Solicitou para que seja determinado ao setor competente da Municipalidade o que segue:
a – Instalação  de um redutor de velocidade na Rua Tapijara em frente a antiga RGE, pois existe um grande fluxo de veículo 

neste local.
b – Recuperação da estrada do Senhor Carlos Palinski e Rogério Castro, ambas localizadas na Localidade de Alto Alegre.
c – Para que seja realizado a construção de calçamento entre a Rua Caí e o Bairro  da Cresol.
d – Para que seja realizado o recolhimento do lixo na Comunidade de Pedra Lisa.
3 – Apresentou o encaminhamento de correspondência a Secretaria de Segurança Pública do Estado, solicitando da pos-

sibilidade do chamamento dos aprovados em concurso público, para o quadro do corpo de bombeiro, num total dos 300 
restantes, bem como os excedentes, com a finalidade de suprir as necessidades do Estado. Esta proposição foi subscrita pelo 
vereador Itomar.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Solicitou ao Senhor Prefeito Municipal, para que seja estudado da possibilidade em construir calçamento  na Rua 

Teotolina  no Bairro Bela Vista, tendo em vista que é uma antiga reivindicação dos moradores. 
2 – Sugeriu para que o senhor Prefeito Municipal em aderir ATA para compra do caminhão de bombeiro, conforme este 

vereador teve audiência com o comandante do corpo de bombeiro em Porto Alegre. 
Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo juntamente com o Conselho Municipal de Transito avalie 

a possibilidade da instalação de um quebra mola no calçamento que está sendo construído no Distrito de São Pedro.
2 – Requereu para que em nome da Casa fosse encaminha correspondência transmitindo as condolências da Casa legislati-

va aos familiares de Izaura Vidoto. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Rosangela, Odilo, Rubens e Itomar.
Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Requereu ao Prefeito Municipal para que seja determinado ao setor competente da Municipalidade, após o término 

da colheita da soja, para que as máquinas sejam deslocadas nas localidades e só se retiram após a conclusão dos serviços de 
recuperação de todas as estradas, com cascalhamento e rolo, inclusive nas estradas que já foram cascalhadas, mas necessitam 
do rolo para assentar as pedras soltas e pontas de pedras. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Gheller, Itomar e 
Rosangela.

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Solicitou o encaminhamento de correspondência a gerencia Regional da RGE, solicitando da possibilidade na instala-

ção de energias elétrica na residência do senhor Leonides Vargas de Oliveira, residente na Rua Segundo Carboni, Nº 679 em 
Tenente Portela. Destacou o vereador que no referido endereço já existe ligação de agua feita pela Corsan, e que o referido 
senhor necessita imensamente de energia elétrica ligada pela RGE.

2 – Requereu para que fosse encaminha correspondência a Direção e funcionários da APAE de Tenente Portela, cumpri-
mentando a todos pelo transcurso do 37º aniversário de fundação da APAE de Tenente Portela. Ressaltou o vereador que são 
pessoas abnegadas como aquelas, que ajudam, com seu trabalho diário, a transformar Tenente Portela, e por que não dizer 
contribuindo para um mundo melhor. Parabéns a cada um da Associação e da Escola por mais este aniversário, em plena 
atividade, que Deus os abençoe. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Cristiane, Itomar, Gheller, Odilo e Rosangela.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 023/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da CF/88 e 

autoriza contratação temporária para o atendimento da necessidade de serviços gerais e dá outras providências
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 024/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de crédito  

especial suplementar e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 025/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de crédito  

especial e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 027/2019: Dispõe sobre a política Municipal de proteção aos direitos da criança e do 

adolescente, cria o Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente, o fundo municipal dos direitos da criança  e 
do adolescente, o sistema  municipal de atendimento socioeducativo e o conselho tutelar e da outras providencias.

Projetos que foram discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 017/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito 

com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Este projeto foi aprovado.
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 018/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da CF/88 

e autoriza contratação temporária para o cargo de cuidador residente e dá outras providências. Este projeto foi aprovado com 
emenda modificativa no Art. 2º, ficando com a seguinte redação:

Art 2º - A contratação de que trata esta Lei será de natureza administrativa, na forma dos artigos 214 a 220, da Lei Munici-
pal 2.546/2018 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores municipais, pelo prazo de até 06 (seis) meses, prorrogáveis 
por iguais períodos, limitado ao período de 01 (um) ano, enquanto houver a necessidade para a manutenção das atividades a 
que se destinam e o interesse público exigir.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 019/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de crédito 
e dá outras providências. Este projeto foi aprovado.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 020/2019: Que Inclui dispositivo no PPA, LDO e LOA, autoriza a abertura de credito 
especial suplementar e dá outras providências. Este projeto foi aprovado.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 021/2019: Inclui dispositivo no PPA, LDO e LOA, autoriza a abertura de credito 
especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 022/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da CF/88 
e autoriza contratação temporária para o atendimento da necessidade de psicólogo e dá outras providências. Este projeto foi 
aprovado com emenda modificativa no Art. 2º, ficando com a seguinte redação:

Art 2º - A contratação de que trata esta Lei será de natureza administrativa, na forma dos artigos 214 a 220, da Lei Munici-
pal 2.546/2018 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores municipais, pelo prazo de até 06 (seis) meses, prorrogáveis 
por iguais períodos, limitado ao período de 01 (um) ano, enquanto houver a necessidade para a manutenção das atividades a 
que se destinam e o interesse público exigir.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 026/2019: Dispõe sobre concessão de uso de bem público e da outras providências. 
Este projeto foi aprovado.

Projeto de Lei Legislativo nº 003/2019, de Emenda a Lei 2546 de 21.12.2018: – Altera a redação do caput do Art. 117 da 
Lei nº 2546 que institui o regime Jurídico dos servidores Públicos Municipais de Tenente Portela/RS e da outras providencias. 
Este projeto foi aprovado.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 01 de abril de 2019. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/04/2019

Projeto resgata as 
Fábulas de Esopo

A turma do 4º ano- 401, sob a mediação/orientação da Profes-
sora Fátima Denes Moresco, da Escola Estadual de Ensino Funda-
mental Tenente Portela está desenvolvendo diferentes atividades 
de incentivo à leitura, entendendo a mesma como essencial instru-
mento ou meio, para construção de conhecimentos da linguagem, 
de informações ou mesmo entretenimento.

 Diante das atividades desenvolvidas está a prática semanal 
de trocas de livros e “contação” das histórias lidas, por meio de 
resumo escrito ou relato. Neste trimestre, a professora está enfati-
zando as “Fábulas de Esopo”, onde os alunos estudam, interagem, 
desenham, assistem, dramatizam, visualizam, criam, e especial-
mente, leem as encantadoras e divertidas histórias que  as mesmas  
proporcionam.

 Com certeza, incentivar a leitura é incentivar a apropria-
ção de conhecimentos inesquecíveis... enfatiza a professora. 

A turma que está participando do projeto

D
iv

ul
ga

çã
o

Como maneira de valorizar os moradores da cidade, a admi-
nistração municipal de Vista Gaúcha está concedendo descontos 
no pagamento antecipado do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), exercício 2019.

O cronograma prevê abatimento de 15% no valor total para qui-
tação até 30 de abril e 10% no pagamento até 31 de maio. Desde 
o ano passado, a municipalidade mantém convênio com a Caixa 
Econômica Federal (CEF), o que permite a liquidação do IPTU na 
casa lotérica de Vista Gaúcha

– A parceria com a Caixa traz várias facilidades aos munícipes 
vista-gauchenses. Além disso, os pagamentos de IPTU e contas de 
consumo contribuem para o funcionamento da casa lotérica, que 
oferece horário diferenciado de atendimento em relação às insti-
tuições financeiras. Por muitos anos, Vista Gaúcha não teve casa 
lotérica – frisou o prefeito Celso José Dal Cero.

Vista Gaúcha oferece 
desconto nos pagamentos 

antecipados do IPTU

Montante arrecadado com o IPTU retorna em forma de obras e serviços
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

GERAL

Na sexta-feira (29), o prefeito de 
Inhacorá e presidente da Associação dos 
Municípios da Região Celeiro (Amuce-
leiro), Everaldo Rolim, se reuniu com o 
chefe do Executivo de São Miguel do 
Oeste, Wilson Trevisan, que preside a 
Associação dos Municípios do Extremo 
Oeste de Santa Catarina (AMEOSC).

A pauta versou principalmente so-
bre projetos de interesse do Noroeste 
gaúcho e do Extremo Oeste catarinen-
se. O encontro também teve a presença 
da secretária executiva da Amuceleiro, 

Danieli Oliveira, e do prefeito de Bar-
ra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott. 
Na ocasião, ainda foi informado que a 
Associação dos Municípios da Zona de 
Produção (AMZOP) pretende participar 
das ações.

Durante a XXII Marcha dos Prefei-
tos em Brasília, que acontecerá entre 
os dias 08 e 11 deste mês, lideranças da 
Amuceleiro, AMZOP e AMEOSC irão 
aprofundar o planejamento de ações 
conjuntas com o intuito de criar uma 
agenda unificada e aumentar ainda mais 
a força política das três regiões.

Amuceleiro, AMZOP e AMEOSC 
projetam ações conjuntas

Encontro entre lideranças da Amuceleiro e AMEOSC na última sexta-feira

D
ivulgação

Durante um ato no gabinete do cen-
tro administrativo, na última sexta-feira 
(29), o Promotor de Justiça, Bruno Bo-
namente, recebeu o Título de Cidadão 
Honorário do Município de Três Passos. 
A entrega da honraria foi prestigiada por 
secretários municipais e assessores do 
Ministério Público (MP).

A outorga da honraria foi idealizada 
pelo prefeito José Carlos Amaral. Se-
gundo o mandatário, o título foi conce-
dido ao Promotor de Justiça não apenas 
pela atuação no Caso Bernardo Boldrini, 

mas, também, pela contribuição para o 
crescimento de Três Passos.

Ao ser agraciado com o Título de Ci-
dadão Honorário, o Promotor ficou emo-
cionado.

O homenageado afirmou que a atu-
ação do Ministério Público tem que ser 
em transformar a sociedade.

 Depois de quase cinco anos a frente 
da Promotoria de Justiça de Três Passos, 
Bruno Bonamente foi transferido para o 
município de Marau, iniciando suas ati-
vidades já neste mês de abril.

Promotor que atuou no Caso 
Bernardo recebe Título de 

Cidadão Honorário

Promotor Bruno Bonamente e o prefeito José Carlos Amaral

Divulgação
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid KrabbeEM SOCIEDADE

Por  Mari Carla Brunet

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação: Tomada de Preços nº 05/2019. Objeto: Execução de pavimentação poliédrica com 

pedras irregulares de basalto de acordo com o Contrato de Repasse nº 1041.067/64/2017 do Ministério das 
Cidades. Julgamento: 23/04/2019 às 08:30hs. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. In-

formações: No Centro Adm. Mun., fone (55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@
vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 05/04/2019. 

Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 COMDICA – DERRUBADAS/RS

EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2019
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA – do Mu-
nicípio de DERRUBADAS/RS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal 
nº 8.069 (ECA), arts. 40 a 44 da Lei Municipal nº 1.139/2015 e da Resolução COMDICA nº 01/2019, torna 
pública a abertura das inscrições para o processo de escolha de Conselheiros Tutelares.

Período de inscrições:
Do dia 08/04/2015 ao dia 08/05/2019, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
Local das inscrições:
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Derrubadas
Avenida Pelotas, 595, centro, no Município de Derrubadas/RS.
Documentos para a inscrição:
Ficha de inscrição devidamente preenchida;
Certidões negativas da Justiça Estadual e Federal.
Documento oficial de identificação;
Certidão de quitação da Justiça Eleitoral;
Comprovante de residência;
Histórico escolar (ensino médio)
Declaração de que não exerceu consecutivamente a função de Conselheiro Tutelar nos últimos dois man-

datos.
A íntegra do Edital, encontra-se publicado no site, www.derrubadas-rs.com.br, no mural de publicações da 

Prefeitura  de Derrubadas e na sede do Conselho Tutelar.
    Derrubadas/RS, 04 de abril de 2019.

João Paulo Duinoski Pereira
Presidente do COMDICA

Em época de crise, organizar um evento não é fácil. Lendo uma 
coluna, achei um texto escrito por Jeandro Garcia sobre como or-
ganizar de forma simples, direta e objetiva, onde o mesmo escre-
ve sobre os Dez Mandamentos do Evento Tradicionalista.

      O texto é sensacional.
1º- Darás um responsável ao teu evento: Todo e qualquer 

evento deverá ter um responsável, aquele que sabe de tudo e caso 
não saiba, saberá dizer quem sabe. Distribuirá as funções e não 
serás o centralizador das obrigações, mas sim o responsável em 
organizá-las.

2º- Farás o planejamento antecipado: Planejar sem o tempo 
necessário para a execução do evento é o mesmo que não planejar 
nada. Qualquer evento e prazo adequado tende ao fracasso. Dois 
meses é o mínimo para começar a divulgação de qualquer grande 
evento, o planejamento deve começar ainda antes deste prazo, es-
pecialmente eventos robustos que tenha como finalidade o lucro.

3º - Honrai o seu objetivo e o caixa de sua entidade: Em 
tempo de crise é necessário que todos tenham compreensão das 
dificuldades, se o seu objetivo é ter lucro, procure negociar os 
melhores valores, mas todos devem lucrar, não explore e nem seja 
explorado. O risco é o caixa da entidade que banca no final das 
contas, seja responsável. Planeje de modo que a entidade seja o 
principal beneficiário. Se há uma real possibilidade de prejuízo, 
não faça nada, planeje novamente.

4º- Não exterminará teu público: Tempos de dificuldade não 
significa lucra mais de quem participa de suas atividades, signi-
fica buscar novas alternativas para aumentar este público e lu-
crar na quantidade. Cobre menos, tenha mais participantes, assim 
lucre mais com mais ingressos, copa, estacionamento e demais 
oportunidades. Aumente seu público, não seus preços.

5º- Serás positivo, mas realista: A primeira pessoa que deve 
acreditar no evento é o proponente, certifique-se de que terá um 
bom atrativo, uma data propícia, calcule gastos e possíveis ganhos 
e veja se possui voluntários para trabalhar e/ou vender ingressos. 
Com tudo isso em mãos, seja positivo e confiante. Caso não tenha 
tudo isso disponível, seja realista, aguarde um novo momento.

6º- Aceitarás que por vezes “mais” é realmente “mais”: 
Para se ganhar dinheiro, tem que investir dinheiro. Invista. O 
tempo de somente “faixa na frente do CTG” acabou, faça a faixa, 
impulsione Facebook, Instaram, panfletos, vídeos e encontre mí-
dias diferenciadas.

7º- Serás parceiro daqueles que foram teus parceiros: A 
crise chegou primeiro em quem produz os eventos e depois nos 
artistas, fornecedores e prestadores de serviços. Afinal o evento 
é um só, se passou, não dá mais para correr atrás do prejuízo. 
Se hoje falta trabalho para quem presta serviço, é porque os pro-
motores estão desestimulados a fazerem novos eventos. Por tan-
to, agora não esqueça de quem foi prestativo com seus eventos, 
especialmente quando você estava precisando de bons valores e 
cooperação na divulgação, pois possivelmente, neste momento, 
os dois lados estarão em dificuldades, e claro, neste momento vale 
ser parceiro de quem foi parceiro no tempo que somente você 
estava precisando de ajuda.

8º- Não doarás teu santo lucro em vão: Evento cheio não é 
sinal de caixa cheio. Se ao fim do evento todo lucro (ou quase) é 
entregue para os contratados, pode ter sido tudo em vão. A enti-
dade que promove deve ter lucro, ela merece mais que todos, pois 
assume todos os riscos. Não faça por fazer ou sem se preocupar se 
a entidade terá prejuízo, faça para dar certo, para dar lucro quando 
visa lucro. Salvo atividades festivas, palestras culturais ou confra-
ternizações. Não é momento para eventos só para mostrar pompa, 
é um momento de resultados efetivos.

9º- Honrarás o que propôs: Se você propôs o evento, abrace 
e vá até o final, assuma a liderança. Caso não tenha disponibilida-
de ou capacidade, proponha a alguém a liderança e se ofereça para 
ajudar no que for necessário.

10º - Garantirás o estoque: A qualidade e sucesso do evento 
de hoje é o primeiro passo para o sucesso do próximo. Não deixe 
faltar bom atendimento, comida e bebidas. Faltar algo é um mau 
sinal, que leva a crer que nem o promotor estava acreditando no 
sucesso do evento.

                           Segimos...

 Os Dez Mandamentos do 
Evento Tradicionalista!Estão felizes da vida as coloradas 

portelenses com a inauguração do 
pórtico do Internacional, tendo a 
presença de ex-jogadores, musa 
colorada e autoridades e lideranças representando 
o clube.

Quem rumou para Porto 
no mês de março foi 
Claci Carboni para o 
batizado da neta Isa-
belle, filha de Alessan-
dro e Lisandra

O casal Julierme e Renata abriram as portas de sua 
casa para receber seus amigos para um happy hour. Esteve de niver neste dia 

primeiro do mês a gatinha 
Hellen  filha de  Adri e An-

derson Braucks  que comple-
tou 7 aninhos comemorando 
junto com seus familiares e 

amiguinhos !!!!

A Câmara de vereadores 
Portelense, homena-
geou algumas mulheres 
destaques,  aproveitando 
o mês comemorativo 
ao dia da mulher, as 
agraciadas com a hon-
raria foram Maria Salete 
Cansi, Theresinha Con-
ceição Marroni Furini, 
Ivete Ulrich e Florisbela 
Lóide  Vargas.
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Campanha da Vacinação contra a 
gripe começa no dia 10 de abril

Municípios cobram governo por
 atrasados na área da saúde

Moradores de Barra do Guarita ficam 
mais de uma semana sem água

Prefeito de Chapecó ministra palestra 
em Tenente Portela

Escola resgata fábulas em trabalho 
com alunos do 4º ano

Vista Gaúcha concede desconto para 
pagamento do IPTU

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Mirna Braucks completa 12 anos 
como presidente do HSA

Um evento acorrido na última segunda-feira, 01 de abril, marcou os 12 anos de Mirna Braucks à 
frente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela. A associação, que foi 
criada em 2007, para assumir a administração do hospital teve a empresária como única presidente até 
os dias atuais.

Desde que assumiu a entidade, Mirna Braucks, transformou-a de um hospital que beirava o fecha-
mento a uma das maiores instituições de saúde do interior do estado, tornando-a em referência para 
diversos municípios em quase 20 especialidades, além de uma verdadeira transformação no espaço 
físico.

Outro aspecto importante de ser ressaltado sobre a associação nestes últimos 12 anos é o econô-
mico, onde a entidade hoje é a maior empregadora da cidade de Tenente Portela, além de fomentar de 
maneira indireta diversas outras áreas da economia local.

No jardim do hospital, como já se tornou costume, Mirna, acompanhada de familiares, outros mem-
bros da associação, autoridades e funcionários plantou a sua 12ª árvore, cada uma delas, representa um 
ano em que a empresária esteve a frente, de maneira voluntária, da administração da entidade.

Também foi inaugurada a galeria de presidentes da entidade, que por hora conta apenas com a foto 
de Mirna Braucks, que por clamor da comunidade, apesar de muitas vezes expressar o seu desejo de 
passar o comando para outra pessoa, deve seguir liderando a maior casa de saúde da Região Celeiro e 
uma das maiores do interior do estado.
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