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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião
Uma Mudança de cultura

A DIGNIDADE NACIONAL 
FRENTE À IDEOLOGIA DO 
CONFLITO

Se beber não dirigir. Não ultrapassar em faixa continua. Usar Cinto 
de Segurança. Andar dentro do limite de velocidade. Exigir que passa-
geiro no banco traseiro também use cinto. Não forçar a ultrapassagem. 
Manter os faróis acessos em rodovias. Fazer revisão do veículo perio-
dicamente. Não falar no telefone enquanto dirige. Todas essas afirma-

ções são regras do Código Brasileiro de Trânsito, que qualquer motorista, seja ele recém-saído da auto-
escola ou profissional experiente, estão carecas de saber, no entanto, mesmo assim nos deparamos com 
a falta de consciência em seguir tais regras e tentar ao menor amenizar a situação do nosso trânsito.

A morte no trânsito se tornou algo tão corriqueiro que já faz parte de nosso dia-a-dia como se fosse 
normal. Nos assustamos com as imagens que vimos, comentamos o acontecido, tentamos entender o 
que levou aquela tragédia, mas na primeira oportunidade em que estamos novamente em nossos veí-
culos, seguimos mantendo a nossa incrível e errônea percepção de que isso não vai acontecer conosco.

Precisamos urgentemente mudar a cultura de nossos motoristas para assim termos um resultado 
mais efetivo nesta loucura que tira vidas diariamente em nosso trânsito. O primeiro passo é nós passar-
mos a ter consciência de que pode acontecer conosco. Estamos todos a mercê de um trânsito aparente-
mente incontrolável.

O segundo passo é agregar os ensinamentos de comportamento no trânsito no currículo comum 
das salas de aulas. É necessário, para que nossos jovens comecem a aprender desde cedo a maneira de 
como se comportar ao dirigir e assim formar melhores usuários.

Urge a necessidade de tomar uma atitude para que em um futuro, talvez próximo, possamos ter nas 
estradas motoristas que de fato vão se chocar comas ocorrências de trânsito e as milhares de mortes 
que ocorrem anualmente deixaram de ser algo comum para se tornar o que elas de fato são: Acidentes.

Como entender esse sentimento de inferioridade, de desapreço em 
relação a nós mesmos, sendo herdeiros de uma história e de uma cultura 
tão ricas? Qual a causa desse rastejar em culpas e remorsos, como se 
ser brasileiro equivalesse a viver num estuário de vilanias e maldições?

A visão negativa a que me refiro iniciou com a propaganda republica-
na. No entanto, nada fez tanto estrago à nação quanto o discurso esquer-
dista ao suscitar conflitos sem os quais sua ação política entra em coma.

É como se a história do Brasil fosse uma reportagem de horrores 
que começa com genocídio indígena e escravidão. A partir disso não 
tem mais cura nem conserto. Ora, qual país não registra páginas escuras 
em seus anais? Qual não viveu ou criou situações assim? Não conheço 
outro, contudo, que as traga de modo permanente à luz para repudiar 
suas origens desde o Descobrimento, injuriar a identidade nacional e 
desprezar a própria dignidade. Desconheço estupidez análoga em outro 
lugar planeta!

São ideias difundidas por supostos estudiosos dos temas nacionais 
que se aborrecem com o fato de nosso povoamento haver transcorrido no 
período histórico correspondente ao absolutismo monárquico. Deprime-
-os a maldição de que o mercantilismo fosse o sistema econômico en-
tão vigente. Incomoda-os saber que no século XVI foi levado o último 
toco de pau-brasil, sem o qual fomos obrigados a sobreviver até hoje. 
Atribuem nossas dificuldades financeiras ao ouro arrancado de nossas 
entranhas (uma exploração privada, sobre a qual a Coroa cobrava 20% 
de imposto) e que gerou desenvolvimento econômico e social em Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

De fato, a Coroa portuguesa entre os séculos XVI e XIX não regia 
uma economia de livre mercado, não era uma monarquia constitucional, 
nem uma “democracia popular”, nem era “politicamente correta”! Ora 
pombas, que coisa mais anacrônica!

Prefiro outro modo de ver a história. Prefiro valorizar a riqueza cul-
tural de que somos herdeiros, enriquecida pelo aporte das varias etnias 
que aqui se agregaram. Nessa herança, valorizo o idioma que falamos. 
Ele resulta de laboriosa construção no tempo e lança raízes na Península 
Ibérica desde que, vitorioso na 3ª Guerra Púnica, o Império Romano 
conquistou a região e criou a província Lusitânia. Não fosse isso, fala-
ríamos o idioma púnico de Cartago, ou o germânico dos suevos, ou o 
gótico dos visigodos. A história do nosso belo idioma também é nossa e 
tem tudo a ver com a cultura e a identidade nacional.

A religião é parte integrante da cultura dos povos em todas as civili-
zações. Não há povo sem religião. Parte valiosa de nossa identidade, en-
tão, está fornecida pelo cristianismo aqui aportado de múltiplas formas 
pelos nossos povoadores. É igualmente longo, procede de Roma e vive 
momentos decisivos na Ibéria do século VI, o processo de conversão 
daqueles povos ao cristianismo. Também é nossa essa história.

 A ideologia do conflito, revolucionária, precisa destruir a base cul-
tural das sociedades ocidentais cristãs. Tanto quanto Marx viu a religião 
como ópio do povo, seus seguidores percebem que precisam destruir a 
cultura do Ocidente. Para isso trabalhou a Escola de Frankfurt e para isso 
opera parcela expressiva do mundo acadêmico brasileiro.

Como parte dessa estratégia perversa, enquanto outros povos se or-
gulham de sua nacionalidade, cultuam seus grandes vultos, enfeitam 
suas cidades com monumentos que os exibem à memória e reverência 
de sucessivas gerações, aqui eles são escondidos. Quantos monumentos 
a Bonifácio? Frei Caneca? Nabuco? D. Pedro II? Isabel? Mauá? Rio 
Branco? Caxias? Patrocínio? Rui? Quantos estudantes brasileiros conse-
guiriam escrever cinco linhas sobre qualquer deles?

Se não vemos dignidade em nossa história, dificilmente a veremos 
em nós e muito mais dificilmente a veremos nos outros. Seremos grotes-
cos pichadores de nós mesmos. Tenho orgulho das minhas raízes como 
brasileiro. É a política do tempo presente que me constrange.

O despertador toca, começa mais um dia e, você, muito provavelmente, deve ter como hábito a bus-
ca instintiva de se conectar com o mundo e descobrir, na primeira hora ativa de seu dia, o que os amigos 
estão fazendo ou fizeram, o que anda rolando em sua cidade, estado, país, mundo, enfim, você aperta o 
F5 existencial com a ambição e necessidade de estar ciente de tudo, ou quase tudo. Simultaneamente, 
começa também a receber comunicações comerciais das marcas que você segue ou que seguem você.

O grande ponto a ser observado nisso é que se as informações estão aí por toda parte, se buscamos 
tanto conteúdo, se recebemos tantas outras mensagens até sem desejar, como fazer que a sua mensa-
gem, publicitária ou não, se sobressaia e tenha alguma importância, a ponto de ser efetivada e concluída 
com sucesso. E isso vai além das métricas e evidências de audiência, visualizações, cliques e impres-
sões. O que questiono é: o quanto a sua comunicação realmente é relevante?

Comunicar bem é uma arte, porque mais que compartilhar uma ideia e tornar comum o que se deseja 
emitir, exige o entendimento, compreensão e retorno da mesma forma daquilo que se pretendia. E não 
é fácil esse feedback, pois isso exige, em primeiro momento, saber escolher códigos que realmente são 
condizentes, entendíveis e estimulem a compreensão do outro lado. E como é difícil pensar como o 
outro, se colocar no lugar dele e entender o seu mundo.

Mais que isso, que belo desafio é criar uma mensagem que seduza e possa, efetivamente, criar la-
ços entre as partes, ou seja, que se faça cativar. Voltando no tempo, Antoine de Saint-Exupéry, em sua 
clássica obra “O Pequeno Príncipe”, falava sobre a importância de cativar. Separo um pequeno trecho.

“Quem és tu? Perguntou o principezinho. Tu és bem bonita. Vem brincar
comigo. Estou tão triste…
Sou uma raposa, disse a raposa. Eu não posso brincar contigo. Não me
cativaram ainda.
Ah! Desculpa, disse o principezinho. Mas o que quer dizer “cativar”?
É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa “criar laços…”
 CRIAR LAÇOS?*
Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto
inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de
ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma
raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos
necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti
única no mundo. ”
Fechando, portanto, fundamental é criar laços, conhecer o outro, ser importante para ele com aquilo 

que comunica, compartilha e oferece.

A arte de criar laços e de bem comunicar
 Emerson Gomes

Coordenador da Anhanguera Jundiaí e Diretor da Associação
 dos Profissionais de Propaganda - APP Campinas
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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

Uma resposta, uma promessa Humor

***Em uma entrevista um policial rodo-
viário decidiu antecipar o aviso que iriam 
fiscalizar com bafômetro próximo ao local 
da realização de um baile.
***Foi um bafafá danado. Uns talvez nem 
foram ao baile, outros arruma-
ram o motorista da rodada, ou-
tros agradeceram o aviso e uns 
ficaram brabos com o entrevis-
tador....kkkk
***Dizem por aí que um pai ficou indigna-
do com o atendimento de saúde prestado ao 
seu filho.
***O profissional por descuido deixou cair 
no chão da clínica os equipamentos de tra-
balho. Ao recolher não teve dúvida, enfiou 
na garganta do menino a espátula de madei-
ra que havia voado longe...
******Post do comandante da BM de 
Trespa mostra que ninguém esta livre da 
tragédia dos buracos da RST-472.

***Imagina se a moda pega e todo mundo 
beneficiado pelo minha casa minha vida co-
locar uma placa “Lula Livre”... Daí soltam 
mesmo o homem... kkkk
***Segundo um observador, tudo não pas-
sa de um gesto de gratidão...
***Em Miraguaí enquanto os donos da 
casa estão na sala os ladrões roubam a TV 
54 e uma arma no quarto....kkkk
***Segundo um gaiato aqui da redação, 
este ladrões são os maiores cabos eleitorais 
da truculência prometida por Bolsonaro...
kkk...
***Dizem por aí as brigas políticas pros-
seguem no facebook e estão cada vez mais 
acirradas. É um espetáculo a parte. kkk..
*** Dizem por aí que tem tanta gente an-
dando sem cinto de segurança em Tenente 
Portela, que se todos fosse multados, equi-
librava as contas do estado...kkk Quanto 
exagero!!!

Conservar faz bem
Nesta semana o menino que se-
gura o mundo sozinho, estátua 
da praça Tenente Bins, finalmen-
te mereceu uma pintura. Estava 

sujo e desbotado. Graças aos festejos de 
setembro a homenagem curiosa mereceu 
o atendimento que deveria acontecer com 
maior frequência.

Demanda exagerada
O HSA reuniu a imprensa e fez 
um apelo para que haja mais ra-
cionalidade ao optar pelo atendi-
mento de emergência na institui-

ção. Segundo ele o acumulo de atendimento 
de casos que poderiam ter outras soluções 
está provocando inclusive tumultos. Eles 
dissem que com a demanda aumentando 
tem tornado os atendimentos mais demora-
dos e isso tem feito com que os pacientes 
ataquem verbalmente médicos e equipes de 
atendimento

Só top sertanejo
Os organizadores da Feicap 
2019 anunciaram nesta sema-
na a relação de shows na mais 
importante e antiga feira da 

região. Em seu jubileu as noites do evento 
serão animadas por artistas de reconheci-
do destaque no cenário musical sertanejo. 
Nesta semana a Comissão Central, anun-
ciou em um evento especial a contratação 
de Gustavo Lima, João Bosco e Vinícius e 
Leonardo.

Surpresas
A fidelidade partidária, coisa não muito em 

voga por aqui, uma vez que al-
guns detentores de “boquinhas” 
de confiança às vezes votam 

contra o empregador e à favor dos adversá-
rios, será novamente posta em prova nesta 
eleição. A maior demostração de “franco-
-atirador” tem sido a desmedida simpatia 
por Bolsonaro demonstrada por “lideran-
ças” de um dos maiores partidos locais.

Eleições
A propaganda eleitoral gratuita começou a 
ser divulgada no rádio e televisão para todo 
o país na manhã de hoje. O conteúdo será 
veiculado até 4 de outubro, três dias antes 
do primeiro turno.
 

Em resposta ao e-mail encaminhado pela reportagem do site Clic Portela 
(Sistema Província de Comunicação) , no último 27, após a publicação de 
matéria sobre as difíceis condições de tráfego da RST472, a assessoria de 
comunicação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) 
informou que operações tapa-buracos já estão programadas para os trechos da 

RST 472 entre Palmitinho, Tenente Portela e Três Passos, e da RS 330 entre Tenente Por-
tela, Miraguaí e Redentora. Ainda não há data exata para o começo dos trabalhos nas duas 
estradas da Região Celeiro, pois, atualmente as equipes de servidores do DAER efetuam a 
manutenção asfáltica na ERS 324 entre Planalto e Serraria, e na ERS 591 entre Frederico 
Westphalen e o distrito de Castelinho. Por causa da falta de manutenção frequente e os 
recentes períodos chuvosos, a RS 330 e a RST 472 apresentam inúmeros buracos na pista, 
o que representa grandes riscos 
aos motoristas que trafegam em 
ambas as rodovias. Em meados 
de julho, a reportagem do site 
Clic Portela já havia remetido 
um e-mail ao órgão competen-
te buscando informações sobre 
operações tapa-buracos previstas 
para a RS 330 e a RST 472. Na 
época, a assessoria de comuni-
cação da autarquia estadual res-
pondeu que não tinha nenhuma manutenção asfáltica agendada

Um belo dia, chapeuzinho 
vermelho caminhava no meio de uma mata 
e de repente ela escuta um barulho e vê um 
lobo mau…
– Para que serve estes olhos tão grandes?
Então ele responde:
– Para te enxergar melhor chapeuzinho ver-
melho.
Logo após ela continua a caminhada.
Mais à frente ela escuta outro barulho no 
meio da mata e vê novamente o lobo e lhe 
pergunta:
– Para que serve estas orelhas tão grandes?
Ele responde:
– Para te escutar melhor, chapeuzinho ver-
melho.
Novamente ela continua a caminhada.
Mais à frente ela escuta outo barulho no 
meio da mata e vê de novo o lobo mau.
Ela pergunta:
– Para que serve esta boca tão grande?
Ele responde:
– É para te mandar para p#@* que pariu, 
que faz mais de meia hora que estou tentan-
do cagar e você não deixa, porcaria!**
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27/08/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, 
às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 27 de Agosto de 2018, com as 
seguintes presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereado-
res: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ROSANGELA FORNARI/
MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB JOÃO ANTÔNIO GHEL-
LER/MDB e DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plená-
rio, 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.

Dando prosseguimento, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos 
senhores Vereadores:

Do Vereador Presidente Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu o envio de correspondência à presidência da ACI – Associação Comer-

cial e Industrial de Tenente Portela, parabenizando pela belíssima organização do Jantar 
de Ideias, realizado no último dia 21 de agosto junto à AABB, bem como agradecendo 
pelo convite enviado aos vereadores para participarem do evento.

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe a esta casa legislativa qual o 

valor gasto pelo Poder Executivo com todos os eventos da programação de aniversário 
do município, no ano de 2018. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Odilo 
Gabriel e João Antônio Gheller.

2 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento de Trânsito 
para que este estude a possibilidade de ser colocado um redutor de velocidade antes do 
antigo Posto da Cotrijui, no início do perímetro urbano, uma vez que no local funcionará 
futuramente o Supermercado da Rede Cotricampo, o que acarretará em um grande fluxo 
de entrada e saída de veículos.

3 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural para que sejam realizados reparos na estrada que dá acesso à proprie-
dade da família Varduga, e pesque-pague do Luis, onde há um empreendimento na área 
do turismo, campo de futebol sete e grandes investimentos e atrativos para a comunidade 
portelense.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Rural para que sejam realizados reparos e encascalhamento na estrada da 
Localidade Linha Peno. O Vereador justificou sua solicitação informando que a referida 
estrada passa pela propriedade do Sr. Augusto, suinocultor que encontra-se com sérias 
dificuldades no desenvolvimento da atividade, em decorrência das péssimas condições da 
estrada. Além disso, requereu o Vereador a substituição dos tubos de concreto de 40cm pe-
los de 60cm, para melhorar o escoamento das águas que seguidamente invadem a estrada. 
Por fim, solicita o Vereador a realização dos serviços com a máxima urgência, tendo em 
vista a fundamental importância da estrada para o desenvolvimento das atividades deste 
munícipe. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores Elessandro Tiago Fuck, Odilo 
Gabriel, Rosângela Fornari e João Antônio Gheller

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural para que sejam realizados reparos e encascalhamento na estrada da 
Localidade do Marco da Pedra, com a máxima urgência. O Vereador justificou sua solici-
tação, pelo fato de que os produtores rurais têm enormes dificuldades de transitar, escoar 
e receber insumos necessários para o desenvolvimento de suas atividades. O Vereador 
destacou a situação do suinocultor Laércio Dickel, que possui granja com aproximada-
mente três mil suínos, e nos dias de chuva os caminhões que transportam ração tem gran-
de dificuldade de transitar na referida estrada, prejudicando seriamente a produção. Este 
requerimento foi encaminhado pelo Vereador Itomar Ortolan como sugestão da suplente 
de Vereadora Marilene Silveira.

3 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural para que sejam realizados reparos e encascalhamento na Estrada 
do Capitel Santo Antônio, com a máxima urgência. O vereador justificou sua solicitação 
informando que pela referida estrada transita diariamente veículos do transporte escolar, e 
nos dias de chuva não é possível realizar todo o trajeto, em virtude das péssimas condições 
da estrada.

4 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja enviado, com a maior brevidade 
possível, o Projeto de Lei autorizado a realização de convênio com o Governo do Estado 
para instalação do Corpo de Bombeiros em nosso município. 

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de desenvolver 

trabalho de mutirão, envolvendo Secretaria de Serviços Urbanos e demais secretarias que 
se fizerem necessárias, para a realização de limpeza de ruas e terrenos baldios nos bairros 
de nossa cidade, dando assim um melhor aspecto e bem estar aos munícipes. Sugeriu 
ainda o Vereador que nesses dias o maquinário e caminhões da municipalidade sejam 
concentrados nesse trabalho. Por fim, sugeriu que a data de realização dos trabalhos seja 
previamente informado aos moradores dos bairros, para que aqueles que desejem possam 
participar do mutirão, pois nada melhor que os próprios moradores para conhecer dos 
problemas do local onde residem. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores Itomar 
Ortolan, João Antonio Gheller e Rosângela Fornari.

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Requereu o envio de correspondência ao empresário Vanderlei Hosel, que re-

centemente adquiriu a massa falida da Empresa Laticínios Taurino em Tenente Portela, 
parabenizando-o pela iniciativa de investir em nosso município, bem como colocando o 
Poder Legislativo Portelense a disposição do empresário, dentro daquilo que puder legal-
mente auxiliá-lo.

2 – Requereu o envio de correspondência em nome do Poder Legislativo Portelense, 
ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, transmitindo votos de condolências pelo faleci-
mento aos 91 anos do ilustre tradicionalista e ícone da cultura gaúcha, Paixão Côrtes, um 
dos precursores da Semana Farroupilha.

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que o mesmo determine ao setor competente 

que sejam cumpridos os horários de funcionamento da Pracinha dos Brinquedos, uma vez 
que algumas crianças não conseguem utilizar-se do local para seu entretenimento, pois 
em algumas oportunidades está fechada em horários que deveria estar em funcionamento. 

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 51/2018: Altera a redação dos artigos 3º e 4º da 

Lei Municipal n° 2.009/2012, que regulamenta o PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVA-
ÇÃO – PMAQ/AB previsto na Portaria nº 1.654/2011 (Programa de Melhoria do Acesso 
e Qualidade da Atenção Básica), devida aos servidores municipais que prestam serviço 
na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por 
unanimidade, com a seguinte emenda:

 Emenda Modificativa da Comissão de Justiça e Redação:
 O § 1º do Art. 4º passa a ter a seguinte redação: “O Servidor terá direito ao 

PRÊMIO-PMAQ/AB integral, somente se desempenhar suas funções no período mínimo 
de 12 (doze) meses. No caso de desempenho por período de 6 (seis) meses à 12 (doze) 
meses, fará jus a 50% (cinquenta por cento) do valor do prêmio.” 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 52/2018: Insere na Lei Municipal nº 486/95 – 
Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Tenente Portela o Título da Assistência à 
Saúde, acresce o art. 188, e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unani-
midade.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 53/2018: Autoriza o Poder Legislativo a subsi-
diar o custeio Plano de Saúde aos servidores públicos ativos e inativos e pensionistas e dá 
outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 54/2018: Inclui dispositivo no PPA, LDO e 
LOA, autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi apro-
vado por unanimidade.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 28 de Agosto de 2018. 
Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais infor-
mações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

AMZOP demonstra preocupação com a 
situação financeira dos hospitais

Ao mesmo tempo que come-
mora alguns avanços na área da 
saúde na região, a presidência 
da Associação dos Municípios 
da Zona de Produção (AMZOP) 
também demonstra enorme pre-
ocupação com a atual situação 
financeira dos hospitais de pe-
queno e médio porte.

Em um encontro na última 
semana, no Hospital Santo An-
tônio em Tenente Portela, foi 
tratado sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas casas de saú-
de para garantir a continuidade 
dos atendimentos a população.

O presidente da AMZOP e 
prefeito de Liberato Salzano, 
Gílson de Carli, enfatizou que 
os hospitais da região que estão 
em atividade são imprescin-
díveis para o atendimento dos 
pacientes e necessitam de mais 

atenção e apoio dos governos 
estadual e federal.

– Estamos fazendo um es-
forço muito grande não apenas 
para manter a estrutura já exis-
tente na média e baixa com-
plexidade, mas também para 
atingirmos a alta complexida-

de. São os casos da conquista 
da Oncologia para Frederico 
Westphalen, o Hospital Público 
Regional em Palmeira das Mis-
sões e a UCI Neonatal no Hos-
pital Santo Antônio em Tenente 
Portela – ressaltou o presidente 
da AMZOP.

Reunião discutiu a situação dos hospitais da região

Redentora: Secretaria Municipal de Assistência 
Social cadastra no Bolsa Família

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Reden-
tora realiza o atendimento para 
o programa Bolsa Família, nas 
terças, quartas e quintas-feiras.

São feitos cadastros novos, 
atualizações, averiguação para 
desbloqueio do benefício e 
emissão de folha-resumo para 
ingresso em benefícios sociais. 
Os funcionários Allan Rossoni 
e Marlen Oliveira realizam o 
atendimento.

Para fazer novos cadastros a 
pessoa deve levar comprovante 
de residência, identidade, CPF 
e carteira de trabalho. Se tiver 
filhos, certidão de nascimento 
dos mesmos.

O Bolsa Família é um pro-
grama de transferência direta de 
renda, direcionado às famílias 
em situação de pobreza e de ex-

trema pobreza em todo o País, 
de modo que consigam superar 
a situação de vulnerabilidade e 
pobreza. O programa busca ga-
rantir a essas famílias o direito 
à alimentação e o acesso à edu-
cação e à saúde.

Segundo a primeira dama 

e responsável pela Secretaria 
de Assistência Social, Eliane 
Amaral Costa, a transferência 
de renda, consolidada pelo Bol-
sa Família, supera o assisten-
cialismo das políticas sociais 
para uma cultura de direitos e 
cidadania.

Atendimento ocorre as terças, quartas e quintas-feiras

Apae de Braga realiza programação na 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

A Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência Intelectual 
e Múltipla acontece todos os 
anos do dia 21 a 28 de agosto, 
com objetivo de abrir debates e 
colocar a sociedade em reflexão 
sobre o dever da igualdade para 
inclusão. 

Com o tema “Família e pes-
soa com deficiência, protago-
nistas na implementação de po-
litícas públicas” a semana foi de 
intensa programação na APAE 
(Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais) Genovan Ri-
beiro do Nascimento em Braga. 
No dia 23/08 ocorreu um almo-
ço de confraternização, no dia 
27/08 ocorreu uma sessão com 
o filme “O Extraordinário” (um 
oferecimento do CRAS de Bra-

ga) e no dia 28/08 foi realiza-
do o Dia da Família na APAE. 
Durante a semana os alunos da 
APAE também visitaram a Pre-
feitura e conheceram o Gabi-
nete da Prefeita Inez Teresinha 
Lorenzatto Della Libera.
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Nesta semana perdemos o grande Paixão Côrtes. O últi-
mo dos integrantes do Grupo dos 8 que deram o ponta 
pé inicial no movimento tradicionalista gaúcho, que 

tanto nos orgulha atualmente.
Paixão Côrtes era o símbolo desse movimento. Foi junto com 

Nico Fagundes e Barbosa Lessa os pesquisadores que mais resga-
taram e moldaram as diretrizes que seriam aplicados para a sobre-
vivência da cultura rio-grandense e por consequência tornaram-se 
verdadeiros baluartes dessa cultura.

Não existe um praticante ativo do movimento tradicionalista 
gaúcho que simplesmente não venere o homem que emprestou sua 
imagem para a escultura do laçador, símbolo de Porto Alegre e do 
Rio Grande do Sul.

Já há algum tempo Paixão Côrtes estava se distanciando do 
movimento tradicionalista. Não havia deixado de lado suas pes-
quisas, seu amor pela cultura gaúcha e seus ensinamentos, mas es-
tava afastado da entidade em si. O MTG que rege todos os CTGs 
e que é a entidade máxima do tradicionalista e que nasceu e se 
alicerça da criação de Paixão e de seus companheiros, não admite, 
mas nos últimos anos recebia mais criticas do que elogios do seu 
criador.

O folclorista declarou inúmeras vezes que se o tradicionalismo 
era usado para excluir e não para incluir então estava andando na 
contramão daquilo que ele e seus companheiros tinham sonhado. 
Em resumo, Paixão Côrtes sonhava com um movimento com os 
pés cravados na história, mas com os olhos fixos no presente ao 
qual está inserido.

Ele era critico da quantidade de regras que passaram a ser cria-
das, não que ele fosse um anarquista, mas simplesmente porque 
ele se deu conta que algumas regras estavam sendo usadas para 
separar os gaúchos e não juntá-los através do movimento tradicio-
nalista, que era um dos objetivos centrais de sua criação.

Há pouco tempo assisti uma entrevista pelo Facebook, con-
duzida pelo Giovanni Grizzoti, com o tradicionalista. Uma das 
perguntas feita pelo repórter foi sobre a largura da bombacha. Se 
você olhar a cartilha do MTG lá existe descrito exatamente o ta-
manho que essa largura deve ter, por causa disso, persiste dentro 
do movimento uma crítica ao uso da chamada bombacha estreita. 
Paixão Côrtes respondeu que a largura da bombacha não pode 
definir o tradicionalismo e que o estilo de uso da peça pode e deve 
variar de região para região, ou seja, a análise precisa ser mais 
precisa do que sim e não.

(Trecho de Zero Hora) (...) Em seus últimos anos, demonstrou 
mágoa com os rumos do MTG e a condução de suas diretrizes por 
parte dos dirigentes atuais do movimento. Na entrevista publicada 
em Zero Hora em 2010, questionou a “obsessão com o passado” 
e o “fechamento absoluto para valores a serem descobertos” no 
presente e, quem sabe, no futuro. — A tradição é algo que brota 
espontaneamente. No momento em que ganha formas delimita-
das, exatas, ela perde a própria razão de ser — disse.(...)

O Movimento Tradicionalista do Rio Grande do Sul é um dos 
mais belos movimentos culturais que existe no mundo. Organiza-
do, bem elaborado e alicerçado em valores que não se encontram 
em outros movimentos, ele tem em seu maior expoente o exemplo 
de que é possível se criar uma grande manifestação cultural sem 
excluir ninguém.

Ninguém prega que o movimento se abra e deixe de preservar 
a cultura, relembrar a história e exaltar a tradição, mas é impor-
tante que ele olhe para o presente ao qual ele está inserido, e para 
o futuro ao qual ele está apontando. É preciso discutir a entidade 
tradicionalista, pois, talvez assim consigamos devolver paixão ao 
movimento e o movimento ao Paixão.

Paixão

www.jonasmartins.com.br
Contos - Crônicas - Poesias

Blog com assuntos da região

One Store Marisol Pitchukinhu’s Kids 
apresenta coleção Primavera/Verão 2018

A época mais esperada do 
ano ganhou um novo glamour 
após desfile de moda promovi-
do pela loja One Store Marisol 
Pitchukinhu’s Kids Com muito 
sol e diversão, a loja apresen-
tou na tarde do último sábado 
(25) na AABB de Tenente Por-
tela as novidades da coleção 
infantil Primavera/Verão 2018.  
O desfile, idealizado pela pro-
prietária Adriana Mazzonetto 
Braucks, buscou trazer a inte-
gração entre os consumidores, 
propiciando um momento agra-
dável tanto para os pais, quanto 
para as crianças. 

A empresária diz que a cul-
minância entre a integração e a 
apresentação da nova coleção 
foi um grande sucesso e cum-
priu com todas as expectativas 
da sua equipe. Este ano a loja 
completou 5 anos de presença 
no comercio local. As festivi-
dades iniciaram na sexta-feira 
(24), a clientela pode prestigiar 
a inauguração da nova amplia-

ção da loja. 
A pequena Maria Isabel 

Hanauer, uma das modelos a 
desfilar na passarela, revelou 
com otimismo a nossa equi-
pe que adora as roupas da loja 
além de sempre estar atenta 
para conferir as novidades que 
constantemente chegam as pra-

teleiras. A loja One Store Mari-
sol Pitchukinhu’s Kids fica lo-
calizada na Rua Charrua, centro 
de Tenente Portela, e o telefone 
para contato é o 3551-1512. 
Acompanhe também as novi-
dades no facebook @Pitchuki-
nhusKids e também na progra-
mação da Rádio Província.
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O cortisol é um hormônio que é produzido pelo córtex 
adrenal na glândula adrenal. A sua função principal é 
aumentar o fornecimento de ácidos aminados no fígado 

quando existem baixos níveis. No entanto, serve para aumentar o 
catabolismo de proteínas.

O cortisol serve também para aumentar a pressão, os níveis de 
açúcar no sangue e tem um efeito imunossupressor sobre o corpo. 
Se os níveis de cortisol estão elevados, a pessoa pode sofrer uma 
diminuição da função do sistema imune.

Um dos maiores fatores que potencializa a liberação de cortisol 
no corpo é o estresse. Quando você está sob um elevado nível de 
estresse, seja ele do trabalho, relacionamentos, problemas familia-
res, etc. o hormônio cortisol atinge níveis elevados no organismo.

Outro fator é o overtraining (excesso de treinamento), que 
pode causar uma perda de massa muscular. Se você não permi-
tir um tempo de recuperação adequado para seus músculos, após 
sessões intensas de exercícios como o levantamento de peso, vai 
liberar cortisol no corpo e isso começa a afetar os ganhos de mas-
sa muscular. Trabalhos aeróbios isolados não afetam os níveis de 
cortisol se efetuado em curta duração, mas se isso acontecer após 
trabalho de musculação os níveis de cortisol no corpo podem au-
mentar e prejudicar assim os ganhos de força.

Por essa razão recomendam-se trabalhos aeróbios isolados de 
no máximo 30 minutos e no máximo três vezes por semana para 
pessoas que tem o objetivo de aumento de massa magra. O exer-
cício cardiovascular (aeróbio) faz com que o corpo quebre tecido 
muscular, enquanto que o trabalho de musculação realizado até 
45 minutos construa novo tecido muscular, aumentando o volume 
das fibras e melhorando a força.

Não há muito a fazer para restringir completamente a liberação 
de cortisol no organismo. Embora o cortisol seja um problema 
para quem deseja ganhar massa muscular, é um importante hor-
mônio regulador das respostas inflamatórias do corpo e a quanti-
dade de glicose no sangue durante períodos de estresse.

Uma dica importante para controlar os efeitos negativos do 
cortisol é a suplementação de glutamina em conjunto com a vi-
tamina C, a glutamina ajuda a reduzir o catabolismo gerado pelo 
cortisol. Se você tiver glutamina na corrente sanguínea, o cortisol 
não precisa “quebrar” o tecido muscular para obter. Aumentar o 
consumo de vitamina C é outra dica, estudos mostram que pes-
soas que tomam três gramas de vitamina C por dia têm níveis de 
cortisol baixo.

Porém, não devemos esquecer que o cortisol é apenas uma 
peça no grande processo do nosso organismo nas respostas fisioló-
gicas geradas pelo estresse como o do exercício, alcançar um for-
talecimento muscular sólido é resultado de treinamento em longo 
prazo, nutrição e suplementação adequada. 

Sendo assim, uma vez que os níveis de cortisol estão associa-
dos com o estresse, gerado não só por exercício de longa duração, 
há uma maneira simples e natural de reduzir os níveis desse hor-
mônio, é promover a saúde todos os dias. 

Cortisol, Hormônio
Catabólico

Região Celeiro: Homicídios dolosos 
reduziram 66,3% nos primeiros sete meses

A partir dos dados divulga-
dos pela secretaria estadual da 
Segurança Pública (SSP-RS), 
a reportagem do site Clic Por-
tela compilou os indicadores 
referentes à Região Celeiro e 
comparou o número de casos 
de homicídios dolosos registra-
dos nos primeiros sete meses de 
2017 e de 2018.

Entre janeiro e julho do ano 
passado, os 21 municípios da 
Região Celeiro contabilizaram 
18 assassinatos, sendo uma 

vítima por ocorrência. Foram 
seis casos em Tenente Portela, 
três em Redentora, três em Três 
Passos, dois em Santo Augusto, 
dois em São Martinho, um em 
Coronel Bicaco e um em Tira-
dentes do Sul.

Já nos primeiros sete meses 
de 2018, o número de ocorrên-
cias de homicídios dolosos nos 
21 municípios caiu para seis, no 
entanto, a quantidade de vítimas 
fatais chegou a sete. Comparan-
do os iguais períodos de 2017 e 

de 2018 constata-se que houve 
redução de 66,3% nos casos de 
assassinatos na Região Celeiro. 
Foram dois registros de homi-
cídios dolosos em Crissiumal, 
enquanto que os municípios de 
Redentora, Santo Augusto, Ti-
radentes do Sul e Três Passos, 
anotaram uma ocorrência cada.

Ao todo, a SSP-RS analisa 
17 indicadores que representam 
os crimes de maior potencial 
ofensivo contra a vida e contra 
o patrimônio.

Abaixo você confere os 17 indicadores da criminalidade no estado com os percentuais resultantes 
do comparativo entre os primeiros sete meses de 2017 e de 2018.

Homicídio doloso: -24,5%;
- Latrocínio: -28,2%;
- Furtos: -11,1%;
- Abigeato: -27,7%;
- Furto de veículo: -15%;
- Roubos: -21,5%;
- Roubo de veículo: -7,9%;
- Estelionato: 0,7%;

- Furto de bancos: -29,3%;
- Roubo de bancos: 7,5%;
- Furto de comércio: -18,2%;
- Roubo de comércio: 

-29,1%;
- Roubo de usuários de 

transporte coletivo: -50,7%;
- Roubo de profissionais de 

transporte coletivo: -34,5%;
- Ameaça contra mulheres: 

-4,4%;
- Lesão corporal contra mu-

lheres: -5,2%;
- Estupro de mulheres: 4,4%.

Eleições para diretores de escolas estaduais 
acontecerão no dia 27 de novembro

A secretaria estadual da 
Educação (SEDUC) publicou 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE), desta segunda-feira 
(27), a Portaria nº 314/2018 que 
estabelece os procedimentos e 
orientações para o processo de 
indicação nas funções de dire-
tor e vice-diretor das escolas da 
rede pública estadual.

As eleições estão agendadas 
para o dia 27 de novembro des-
te ano. Estão aptos a concorrer, 
professores e servidores que 
possuem curso superior na área 
de educação e que atendam as 
demais condições contidas na 

Lei nº 10.576/1995 e no De-
creto nº 49.502/2012, que rege 
a matéria. Atualmente, a rede 
pública estadual tem, em ativi-
dade, 63,3 mil docentes e 17,8 
mil servidores em 2.539 estabe-
lecimentos de ensino.

A partir da próxima sexta-
-feira (31), inicia a convocação 
oficial das assembleias gerais 

que definirão as comissões 
eleitorais em cada escola e que 
serão responsáveis pela coor-
denação de todo o processo 
eleitoral. No dia 16 de outubro, 
findará o prazo para que cada 
educandário divulgue o Edital 
do pleito. O período para a ins-
crição das chapas ocorrerá entre 
17 e 30 de outubro.

Eleições ocorrerão 
em 2.539 escolas 

estaduais

A
rq

ui
vo

 JP



ROTA DO YUCUMÃ, 31 de Agosto de 2018 7
COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Podem continuar tomando cuidado com o vírus 
Zika e com o mosquito da dengue. Ambos são pe-
rigosos. Está comprovado. Mas está mais do que 

comprovado que a causa principal do problema da anen-
cefalia/microcefalia em bebês são os agrotóxicos que ex-
terminam ervas daninhas.

 A anencefalia é uma condição neurológica carac-
terizada pelo cérebro em tamanho menor do que o normal 
para a idade, que coloca em risco a vida e o desenvolvi-
mento motor e cognitivo da criança.

 Durante os últimos cinco anos, os maiores pesqui-
sadores em saúde do mundo se voltaram a estudar um 
caso assustador ocorrido no estado de Washington, nos 
Estados Unidos. O chamado “Caso Yakima Valley”, que 
caracteriza o aumento incomum de nascimento de bebês 
com anencefalia. Segundo o respectivo Departamento Es-
tadual de Saúde, os registros de microcefalia aumentaram 
8 vezes entre os anos de 2010 e 2013, tornando-se quatro 
vezes maior do que a média nacional.

 No início também surgiram vozes acusando ex-
clusivamente o vírus Zika, exatamente como estão fa-
zendo hoje no Brasil. Mas logo no desenrolar das pesqui-
sas chegou-se a outra conclusão. Ocorre que, antes da 
constatação do problema, o Estado de Washington havia 
implementado um programa de capina química com uso 
de glifosato. Foi aplicado o veneno em todas as estradas, 
ruas, pátios de casas, praças, beira de rios e lagos. E isso 
contaminou severamente o rio Yakima, cuja água é consu-
mida pela população. Houve aplicação intensa do veneno 
inclusive no leito desse importante curso d’água.

 Veja bem. O glifosato interfere no metabolismo do 
folato, conforme mostra Stephanie Seneff em seu artigo 
de maio de 2016 em Weston Price. Esse agrotóxico age 
como um antibiótico, matando as bactérias chamadas 
boas. Como essas bactérias amigas também agem pro-
movendo a conversão de ácido fólico para folato de metilo, 
quando sofrem impacto da ação do glifosato, é inevitável 
que ocorra uma deficiência do metilfolato materno. E essa 
deficiência é que está diretamente associada a defeitos do 
tubo neural do embrião em desenvolvimento.

  Anencefalia, microcefalia e espinha bífida são do-
enças relacionadas ao fechamento do tubo neural (DTN), 
associadas à deficiência materna de folato. Por isso que 
os governos do mundo todo determinam a suplementação 
de ácido fólico, principalmente nas farinhas. Para prevenir 
a deficiência de folato materno.

 No “Caso Yakima Valley”, essa suplementação vi-
nha ocorrendo exatamente como no restante do País. Daí 
que a professora Barbara Peterson, da Fazenda Wars, co-
meça a encontrar argumentos convincentes no sentido da 
exposição ao glifosato como a causa, pois o rio Yakima, 
que corta todos os municípios afetados, tinha sido alvo 
de intensas e repetidas pulverizações de glifosato para o 
controle de plantas daninhas durante um bom período de 
tempo.

 Já se pode afirmar que há unanimidade entre os 
cientistas em relação à descoberta de que o glifosato é o 
causador de microcefalia no caso de Yakima. Entretanto, 
para o pesquisador Don Huber, isso representa apenas a 
“ponta do iceberg”. Porque em todo o mundo, onde há agri-
cultura, esse veneno é o mais utilizado ainda. O Brasil é o 
grande e disparado campeão de utilização.

 O pior é saber que em quase tudo o que comemos 
e bebemos é provável que tenha glifosato. Na água, no 
leite, no pão, na batata, na cerveja e na carne. Na carne? 
Sim, porque toda ração é feita de milho e soja transgêni-
cos, a maioria contendo glifosato em seu DNA.

Glifosato e microcefalia

REGIÃO

Temporal de granizo causa 
prejuízos na região

Um temporal de granizo que 
caiu na última sexta-feira dei-
xou prejuízos na região. Coro-
nel Bicaco, Redentora e Campo 
Novo foram os municípios mais 
atingidos pelas pedras de gelo.

Em Coronel Bicaco as for-
ças das pedras deixaram diver-
sas casas com avarias. A Defe-
sa Civil do município precisou 
agir em socorro as famílias 
atingidas distribuindo lonas 
para a cobertura de residências.

Campo Novo também re-
gistrou avarias em residências 
e também necessitou da inter-
venção do setor público. Em 
Redentora apesar da grande 
quantidade de pedras que se 
acumulou nos jardins e nas ruas 
não foram registrados oficial-
mente estragos em residências.

O setor que mais foi preju-
dicado acabou sendo a agricul-
tura. De acordo com o técnico 
agrícola, José Antônio Depiere, 
da ABC Agrícola, as áreas mais 
atingidas pela intempérie estão 
situadas na divisa de Coronel 
Bicaco com os municípios de 
Braga e Redentora. Segundo 
ele, as lavouras semeadas com 
aveia branca, que se encontram 
na fase de enchimento de grãos, 
foram as mais afetadas e as 
perdas podem alcançar 80%. A 

aveia branca é utilizada geral-
mente para alimentação animal 
e produção de flocos.

Em relação ao trigo, José 
Antônio Depiere afirmou que 
um levantamento preliminar 
aponta que as perdas devem os-
cilar entre 20% e 30%. – Como 
a cultura está nas fases iniciais 
de desenvolvimento ainda há 
grandes chances de recupera-
ção, mas, para isso, é necessá-
ria a colaboração do clima, com 
presença de sol e temperaturas 
mais altas – salientou o técni-
co agrícola, acrescentando que 
apesar das lavouras estarem 
parcialmente destruídas pela 
queda de granizo, os produtores 
rurais não podem abandonar os 
tratamentos e o controle de pra-

gas e doenças.
O funcionário da ABC Agrí-

cola revelou que a expectativa 
inicial de produtividade do tri-
go em Coronel Bicaco e nos ou-
tros municípios atendidos pela 
ABC Agrícola gira em torno de 
60 sacas por hectare. – Existe a 
previsão de geadas para os pró-
ximos dias. Se isso realmente 
ocorrer, os triticultores infeliz-
mente acumularão mais perdas 
– lamenta o técnico agrícola.

Conforme José Antônio De-
piere, outra cultura que registra 
prejuízos em virtude do fenô-
meno climático ocorrido on-
tem é a aveia preta, usada pelos 
agricultores para cobertura do 
solo e alimentação do rebanho 
leiteiro.

Diversas casas sofreram avaria em Coronel Bicaco

Editoria Local

A Administração Munici-
pal de Redentora, através da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, oferece oficina de 
culinária para adolescentes no 
Cras Sagrada Família. As aulas 
ocorrem quinzenalmente e são 
ministradas pela extensionista 
rural social da Emater/Ascar, 
Hallana da Silva Ludwig.

Na quarta-feira, dia 29 de 
agosto, as jovens aprenderam 
a preparar nega maluca. Elas 

já sabem fazer pizza, salgados 
assados e bolo. As meninas já 
fizeram pasteis assados para 
vender. A Administração Muni-
cipal forneceu os ingredientes 
para o preparo dos pastéis. A 
orientação é que elas utilizem 
parte do dinheiro da venda para 
comprar mais matéria prima a 
fim de seguir vendendo. Outra 
parte da renda é guardada para 
realizarem uma atividade nofi-
nal do ano, como um passeio, 

 Redentora oferece oficina de 
culinária para adolescentes

por exemplo.
No Cras são atendidas crian-

ças e adolescentes de 6 a 18 
anos nas oficinas de artesanato, 
taekwondo, orientação social, 
educação física, música, culi-
nária e horta.  De acordo com 
a primeira dama e responsá-
vel pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Eliane 
Amaral Costa, oferecer ativida-
des construtivas para os jovens 
é apostar no futuro.

Alunas praticando de aula prática em Redentora
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Estimativa do IBGE aponta redução no 
número de moradores na Região Celeiro
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O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou, nesta quarta-feira 
(29), as estimativas populacio-
nais dos 5.570 municípios do 
país, com data de referência em 
1º de julho deste ano. O IBGE 
projeta que o Brasil tenha 208,5 
milhões de habitantes, o que 
representa uma taxa de cresci-
mento populacional de 0,82% 
entre os anos de 2017 e 2018.

A partir das informações 
contidas na Projeção da Popula-
ção (Revisão 2018), o site Clic 
Portela separou os dados refe-
rentes aos municípios que for-
mam a Região Celeiro. Segun-
do o último Censo, realizado 
em 2010, o grupo de 21 locali-
dades possuía 141.842 morado-
res. Já a estimativa populacio-
nal divulgada hoje, revela que 
esse contingente diminuiu para 
138.325, uma redução de 3.157 
pessoas.

Conforme o levantamento 
do IBGE, Três Passos prosse-
gue com a maior população da 
Região Celeiro, com 23.963 
residentes, seguido por Santo 
Augusto com 13.923, Crissiu-
mal com 13.544, Tenente Por-
tela com 13.538 e Redentora 
com 11.527. As cinco menores 
populações da Região Celeiro 
estão nos seguintes municípios: 
Bom Progresso (1.987), Inha-
corá (2.235), São Valério do Sul 

Municípios mais populosos:
O município de São Paulo permanece sendo o mais populoso 

do Brasil, com 12,2 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de 
Janeiro com 6,7 milhões. Na sequência aparecem Brasília e Sal-
vador, com cerca de três milhões de moradores cada.

A capital do Rio Grande do Sul tem 1,4 milhões de residen-
tes.

Estados:
Os três estados com mais habitantes estão situados na região 

Sudeste, enquanto os cinco menos populosos ficam na região 
Norte. O líder é São Paulo com 45,5 milhões de residentes, con-
centrando 21,8% da população nacional. Roraima é o estado 
menos populoso, com 576,6 mil pessoas ou 0,3% do total de 
moradores do Brasil.

Menores populações:
Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município brasileiro 

com menor população, estimada em 786 habitantes em 2018, 
seguido de Borá (SP), com 836 moradores, e Araguainha (MT), 
com 956 pessoas. Esses três municípios eram os únicos no país 
com menos de mil habitantes em 1º de julho deste ano.

Metodologia:
As estimativas da população residente para os municípios 

brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2018, fo-
ram calculadas com base na Projeção de População (Revisão 
2018) divulgada no último dia 25 de julho. Essa revisão incor-
porou os imigrantes venezuelanos no estado de Roraima, dos 
quais 99% estavam concentrados nos municípios de Boa Vista 
e Pacaraima.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâ-
metros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no 
cálculo do Fundo de Participação de Estados (FPE) e dos Mu-
nicípios (FPM), e são referência para vários indicadores sociais, 
econômicos e demográficos. Essa divulgação anual obedece 
ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 
143/2013.

As populações dos municípios foram estimadas por um pro-
cedimento matemático e são o resultado da distribuição das 
populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, 
entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção 
da população estadual e na tendência de crescimento dos muni-
cípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois 
últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas 
municipais também incorporam alterações de limites territoriais 
municipais ocorridas após 2010.

A tabela com a população estimada para cada município foi 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira 
(29).

(2.724), Vista Gaúcha (2.847) e 
Derrubadas (2.852).

A estimativa do IBGE ainda 
mostra que apenas quatro mu-
nicípios da Região Celeiro au-
mentaram o número de habitan-
tes no período analisado. São 
eles: Redentora (1.305), Barra 
do Guarita (149), Vista Gaúcha 
(88) e São Valério do Sul (77). 
As demais 17 localidades, so-
madas, perderam 4.776 mora-
dores.

WWW.CLICPORTELA.COM.BR

A plataforma que mais 
produz conteúdo exclusivo 

virou também a maior 
vitrine online da região. 
Anuncie (55) 3551-1877
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Proximidade da semana farroupilha movimenta 
comércio de pilchas e assessórios gauchescos

O mês dos gaúchos é um pe-
ríodo marcado pela renovação 
de algumas peças bem especí-
ficas do guarda-roupa. É chega-

da a hora de comprar a pilcha 
nova, ou pelo menos, atualizar 
a bombacha ou a saia rodada. 
Para fazer bonito nas comemo-
rações do 20 de setembro, o in-
vestimento para ficar pilchado 
dos pés à cabeça tem variação 
dentro do comércio portelense, 
fato este que agrada a todos os 
públicos e inclusive os lojistas 
que trabalham na área. A repor-
tagem do Jornal Província pes-
quisou em dois comércios que 
trabalham com pilchas femini-
nas e masculinas em Tenente 
Portela e fez um levantamento 
para saber quais os valores mí-
nimos e máximos das indumen-
tárias para prendas e peões. 

Para título de conhecimen-
to, a indumentária gaúcha fe-
minina segundo o Movimento 
Tradicionalista Gaúcho (MTG) 
consiste em vestido, saia de ar-
mação, bombachinha, meias, 
sapatos, ou saia com blusa além 

de adereços como enfeites no 
cabelo, joias, etc. Já os homens, 
vestem mais 8 peças dentro do 
documento máximo da cultura 
gaúcho, sendo as mais comuns 

botas, bombachas, guaiaca, 
camisa de manga longa, len-
ço e chapéu. É costumeiro en-
contrarmos em eventos sociais 
como o Acampamento Farrou-
pilha algumas variações mo-
dernas nas vestimentas, como 
o uso de bombachas femininas 
que fogem um pouco do puro 
tradicionalismo.

Segundo as empresas entre-
vistadas do ramo, as bombachas 
são os produtos mais comercia-
lizados nesta época, seguida de 
camisas e lenços. Os itens pos-
sibilitam que a pessoa consiga 
estampar o orgulho gaúcho com 
um produto de preço proporcio-
nal e com tamanha praticidade.  
As vendas porém podem sofrer 
diretamente com a mudança 
climática. Quando o minuano 
sopra com intensidade nos ran-
chos, as vendas se concentram 
para camisas longas, palas, bo-
tas. Já com os veranicos per-

feitos para mateadas, camisas 
polo, por exemplo, chamam 
mais a atenção do consumidor. 
Chinelos e alpargatas são os 
únicos campeões em compras 

durante o ano todo. 
As expectati-

vas de vendas em 
2018 são positivas 
segundo os empre-
sários entrevista-
dos. Mesmo com 
o repasse de 5% 
a 10% a mais em 
cima de algumas 
peças, Jairo Moacir 
de Ponce, proprie-
tário da sapataria 
Ponce, relatou que 
o consumidor não 
sentirá a diferença 
em relação ao ano 
passado. Pelo con-

Variação de preço 
Confeccionamos a pesquisa de alguns produtos presentes no 

mercado de indumentárias que poderão facilitar nas compras 
do gaúcho. Vale ressaltar que toda precificação varia conforme 
marcas de confecção, por isso, colocamos uma amostragem dos 
preços presentes no varejo portelense. 

Prenda
Vestido: A partir de R$ 280 
Sapatilha: de R$ 70 a R$ 128
Camisa feminina: R$58,00 a R$108,80
Bombacha: R$79,90 a R$168,80
Saia: R$110,00 a R$159,00
Bota: R$149,90 a R$200,00

Peão
Chapéu: de R$ 88 a R$ 215,00
Lenço: de R$ 15,00 a R$ 30,00 
Camisa manga longa: R$ 58,00 a R$150,00
Bombacha: de R$ 79,90 a R$ 160,00 
Guaiaca: de R$ 50,00 a R$ 80,00
Bota: de R$ 149,90 a R$ 200,00
Colete: R$ 110,00 

trário, ele apostou em promo-
ções e mídias, por isso acredita 
que será um período prospero 
em que empresa e o comprador 
da microrregião sairão ganhan-
do com seus produtos. 

Segundo Moacir esclarece 
que a preparação para o mês 
de setembro começa em julho, 
quando o assunto é camisas, 
onde neste mês inicia os refor-
ços do estoque para atender a 
demanda. Os demais itens são 
comprados em proporções me-
nores e conforme a procurado 
do cliente é feita solicitação do 
produto a empresa de confec-
ção. 

Nossa reportagem constatou 
que no comercio o item paletó 
e colete tem uma rara comer-
cialização. Lenços podem ser 
comprados até R$30,00 reais 
nos pontos visitados. Os que-
ridinhos, chinelos e alpargatas 
tem preço semelhante em am-
bos os comércios, variando en-
tre R$40,00 a R$60,00. Com as 
modernidades dentro do campo 
empresarial, algumas peças so-
frem modificações para atrair a 
nova juventude. Camisetas de 
jeans e tecidos estampados são 
tendências que se apresentam 
nas prateleiras e poderão sedu-
zir os consumidores. 

Por Raiana Silva
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

No dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniu-se 
a Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas, sob a Presidência do Vereador 
CRISTIANO CARVALHO. A sessão também contou com a presença dos Verea-
dores: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, 
DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON 
MÜLLER, INÊS IORA SOLIGO e NELCI TEREZINHA ELSENBACH. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa, que procedes-
se a leitura do pedido de Licença do Vereador titular Aldori Biguelini, por período 
determinado, nos dias 23 de agosto a 06 de setembro de 2018, por motivos particu-
lares, bem como a Leitura da Convocação da Suplente de Vereadora Nelci Terezinha 
Elsenbach, para assumir a cadeira vaga. 

Dando sequência o Presidente Cristiano Carvalho solicitou à Vereadora que 
apresentasse cópias do Diploma, bem como da Declaração de Bens, Rendas e Valo-
res, ainda que comparecesse junto a Mesa Diretora, onde após leitura do Termo de 
Posse e Juramento, o Presidente declarou a Suplente de Vereadora Nelci Terezinha 
Elsenbach empossada. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 026/2018, 
da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de agosto de 2018, às 19 horas, a qual foi 
aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
027/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 20 de agosto de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço os seguintes Vereadores: 
Do Vereador Luis Carlos Seffrin: Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair 

Cemin, solicitando estudos quanto a possibilidade de concessão de auxílio aos es-
tudantes universitários que não foram beneficiados no Projeto de Lei nº 016/2018, 
visando atender de forma igualitária, todos os estudantes que residem em Derruba-
das e que buscam outros Centros Universitários, para poderem seguir seus estudos. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas 
da Casa. 

Osmar Von Müller: I) Requereu ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. Alair 
Cemin, solicitando determinação ao setor competente da municipalidade, a urgen-
te instalação de ao menos mais 06 (seis) torneiras, em diversos pontos, dentro do 
Cemitério Municipal da cidade de Derrubadas, facilitando o trabalho de limpeza 
de túmulos, em especial, que se aproxima o Dia de Finados, dia 02 de novembro, 
quando ocorre um maior fluxo de pessoas, fazendo este serviço, sendo que uma 
torneira como atualmente, não oferece condições de agilizar este trabalho, além da 
distância de alguns pontos do cemitério até a torneira, dificultando para pessoas ido-
sas o transporte de baldes com água por longas distâncias. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 

II) Requereu envio de ofícios a Empresa Frigorífico Lunar e ao Prefeito Munici-
pal, Sr. Alair Cemin, parabenizando-os pelo recebimento do Certificado do Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), conferido ao 
Frigorífico e ao Município de Derrubadas, no dia 24 de agosto de 2018, o qual possi-
bilita aos empreendedores a comercialização dos seus produtos em todo o território 
nacional. Salientou o Vereador proponente que necessário se faz também, agradecer 
aos jovens empreendedores, pela escolha de Derrubadas, para viabilizar tal investi-
mento, gerando empregos e renda neste Município. Este Requerimento foi aprovado 
por unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Dejair José Giacomini: I) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair 
Cemin, solicitando estudos quanto a possibilidade de construção/instalação de um 
toldo no acesso principal da Casa Mortuária nesta cidade, facilitando o acesso em 
especial do carro funerário, em dias chuvosos, bem como que possa ser utilizado 
como abrigo da chuva ou sol, pela população que acompanha um velório de familiar 
ou amigo. Requereu da mesma forma, estudos quanto a possibilidade de instalação 
e disponibilidade de internet wi-fi junto à Casa Mortuária, visando a utilização por 
parte de amigos e familiares que acompanham o velório. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando determinação 
ao setor competente da municipalidade quanto a instalação de uma nova placa no 
Busto da Praça Municipal Dorival Rigodanzo, tendo em vista que a atual encontra-
-se avariada com rasuras e palavrões, deixando-a em péssima aparência. Ressaltou 
o Vereador proponente que a praça encontra-se em reforma e a presente proposição 
visa contribuir com a melhoria desta, não demandando de grandes investimentos por 
parte do Município. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito 
pelo Vereador Magnus Antônio Geroldini. 

Da Vereadora Nelci Terezinha Elsenbach: Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. 
Alair Cemin, solicitando estudos técnicos, quanto a possibilidade de alterações no 
espaço físico da Casa Mortuária Municipal, a ampliação interna, adequando a ne-
cessidade existente. Salientou a Vereadora proponente, que em velórios com um 
número grande de pessoas, os atual espeço físico é insuficiente, para acolher fami-
liares e amigos do ente querido, em especial em dias de chuva e frio, o que dificulta 
ainda mais o uso deste espaço. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito pelo Vereador Luis Carlos Seffrin. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apreciação dos 
Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio transporte aos estudantes universitários residentes no Município de 
Derrubadas/RS e dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado 
junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2018: que Estabelece normas para licenciamento de 
Feiras Eventuais ou Itinerantes e dá outras providências. Este Projeto de Lei recebeu 
uma emenda modificativa no Art. 6º, apresentada por ambas às Bancadas da Casa, 
modificando o prazo para realização de feiras antecedendo feriados e datas festivas, 
ficando com a seguinte redação: Art. 6º - Fica proibida a realização de feiras eventu-
ais ou itinerantes no período de 20 (vinte) dias que antecedem dias comemorativos, 
tais como: Ano Novo, Páscoa, Dias das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia 
das Crianças, Natal, Aniversário do Município, ou outro, eventualmente, a critério 
da Administração Municipal. Em seguida o Projeto de Lei, juntamente com a Emen-
da Modificativa, foram aprovados por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 028/2018: que Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a receber móveis e imóveis em doação e dá outras providências. Este Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade, com a alteração do Inciso I, do Art. 1º, proposta 
através do Of. nº 168/2018 – GP, onde consta “Uma máquina colheitadeira marca 
SLC 6200”. 

PROJETO DE LEI Nº 031/2018: que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar concessão de uso de bens públicos e dá outras providências. Este Projeto de 
Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 032/2018: que Altera a Lei Municipal nº 1.052, de 17 de 
dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Escritura 
Pública e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 033/2018: que Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a formalizar convênio de cooperação técnica com a Cooperativa Mista Yucumã – 
COOPERYUCUMÃ e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade.

GERAL

DAER anuncia operação 
tapa-buracos na RS 330 e RST 472

Um resposta ao e-mail en-
caminhado pela reportagem do 
site Clic Portela, nesta segunda-
-feira (27), a assessoria de co-
municação do Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (DAER) informou que 
operações tapa-buracos estão 
programadas para os trechos 
da RST 472 entre Palmitinho, 
Tenente Portela e Três Passos, 
e da RS 330 entre Tenente Por-
tela, Miraguaí e Redentora.

Ainda não há data exata para 
o começo dos trabalhos nas 
duas estradas da Região Celei-
ro, pois atualmente as equipes 

de servidores do DAER efetu-
am a manutenção asfáltica na 
ERS 324 entre Planalto e Serra-
ria, e na ERS 591 entre Frede-
rico Westphalen e o distrito de 
Castelinho.

Por causa da falta de manu-
tenção frequente e os recentes 
períodos chuvosos, a RS 330 e 
a RST 472 apresentam inúme-
ros buracos na pista, o que re-
presenta grandes riscos aos mo-
toristas que trafegam em ambas 
as rodovias. Prova disto foi o 
acidente de trânsito registrado 
no fim da tarde do último dia 09 
de agosto, no interior de Três 

Passos, quando a condutora de 
um automóvel, com placas de 
Derrubadas, perdeu o controle 
da direção e capotou após um 
imenso buraco no asfalto da 
RST 472 estourar um pneu do 
GM Corsa. Segundo as infor-
mações divulgadas na data do 
fato, a mulher não se feriu.

Em meados de julho, a re-
portagem do site Clic Portela 
já havia remetido um e-mail 
ao órgão competente buscando 
informações sobre operações 
tapa-buracos previstas para a 
RS 330 e a RST 472. Na épo-
ca, a assessoria de comunica-
ção da autarquia estadual res-
pondeu que não tinha nenhuma 
manutenção asfáltica agendada 
em virtude que os contratos de 
conserva rotineira das superin-
tendências regionais do DAER 
estavam sendo renovados.

Também respondendo a um 
questionamento de nossa repor-
tagem, a assessoria de comuni-
cação do DAER revelou que os 
trabalhos de roçada das vegeta-
ções nas margens das duas ro-
dovias terão início no decorrer 
do mês de setembro.

Trechos das duas rodovias sofrem com a falta de manutenção frequente

Invernada artística de escola de Tenente 
Portela se apresenta fora do estado

A Invernada Artística da 
Escola Marcílio Dias da comu-
nidade do Alto Alegre, vem se 
destacando, dado a dedicação e 
comprometimento dos alunos, 
esta vem recebendo vários con-
vites para a apresentação.

No domingo, dia 26 este-
ve se apresentando mais uma 
vez no estado de Santa Catari-
na, dessa vez no município de 
Iporã do Oeste, e segunda-feira 
dia 27, esteve no município de 
Frederico Westphalen, na URI - 
Universidade Regional Integra-
da, no qual realizou apresenta-

ção em abertura da Semana 
Acadêmica.

 A existência da Invernada 
Artística  se dá  pela oficina de  
dança gauchesca que é propor-
cionada aos educandos, no qual 
acontecem  a cinco, e atualmen-
te possuem 65 integrantes. Os 
ensaios acontecem no turno in-
verso contemplando atividades 
do turno integral.

A cultura gaúcha tornou-se 
essência da vivência escolar, no 
qual este sentimento é enalteci-
do em suas apresentações, não 
por ser apenas uma dança, mas 

sim por auxiliar no desenvol-
vimento do educando quanto à 
superação do que lhe é propos-
to como desafio, melhorando 
assim sua autoestima, pois para 
muitos destes alunos ao usar as 
vestimentas tradicionalistas do 
grupo da escola, é como obter 
um passaporte de igualdade 
na sociedade e assim tornar-se 
parte dela. A Direção agradece 
a confiança dos Pais, o apoio 
da Secretaria Municipal da 
Educação, e pelo incentivo dos 
demais integrantes da comuni-
dade escolar.

A invernada da Escola Marcílio Dias se apresentou no Oeste de Santa Catarina

D
ivulgação
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CONTRATAÇÃO

A Empresa Mais Frango Miraguaí Ltda contrata menores 
aprendizes.

Para maiores informações entrar em contato: (55) 3554-1003 
ou pelo e-mail:

rh@maisfrango.com.br

CONTRATO Nº 128/2018
DATA: 09/08/2018
CONTRATADO: CONSTRUTORA SANTOS E 

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

pedras irregulares na Rua Parizinho
VALOR R$: 21.067,24

CONTRATO Nº 129/2018
DATA: 21/08/2018
CONTRATADO: RUDIMAR ROBER SCHNEI-

DER E OUTROS
CPF: 677.946.539-91
OBJETO: Doação de áreas públicas para a instalação 

de UPL - Unidade Produtiva de Leitões e crechário de 
suínos no Município de Vista Gaúcha, RS

CONTRATO Nº 130/2018
DATA: 20/08/2018
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para 

uso nas escolas durante o Segundo Semestre Letivo
VALOR R$: 751,80

CONTRATO Nº 131/2018
DATA: 20/08/2018
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA 

ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para 

uso nas escolas durante o Segundo Semestre Letivo
VALOR R$: 687,00

CONTRATO Nº 132/2018
DATA: 20/08/2018
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDA-

DES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para 

uso nas escolas durante o Segundo Semestre Letivo
VALOR R$: 1.403,79

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS NO ANO DE 2018.

CONTRATO Nº 133/2018
DATA: 20/08/2018
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RA-

FFAELLI COSTA ME
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza 

para uso nas escolas durante o Segundo Semestre 
Letivo

VALOR R$: 275,60

CONTRATO Nº 134/2018
DATA: 23/08/2018
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VA-

RIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de material escolar, peda-

gógico e de expediente, para uso nas Escolas Muni-
cipais no segundo semestre letivo 2018

VALOR R$: 6.863,53

CONTRATO Nº 135/2018
DATA: 23/08/2018
CONTRATADO: MAQUIPEL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 93.805.521/0001-05
OBJETO: Aquisição de material escolar, peda-

gógico e de expediente, para uso nas Escolas Muni-
cipais no segundo semestre letivo 2018

VALOR R$: 2.163,99

CONTRATO Nº 136/2018
DATA: 27/08/2018
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER 

TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de equipamentos de infor-

mática para uso na Secretaria de Fazenda e Setor de 
Engenharia

VALOR R$: 5.950,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 29/2018. Objeto: Aquisição de material ambulatorial. Julgamento: 18/09/2018 
às 08:30h. Pregão Presencial nº 30/2018. Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para uso na 
Unidade Básica de Saúde. Julgamento: 19/09/2018 às 08:30h. Local: Centro Adm. Mun., Av. Nove 
de Maio, 1015. Informações fone: 55 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail com-
pras@vistagaucha-rs.com.br. Em 31/08/2018, Celso José Dal Cero - Prefeito Municipal

Enquanto a cultura do trigo 
acelera o processo de emissão 
da espiga e florescimento nas 
principais regiões produtoras 
do Rio Grande do Sul, atingin-
do, no momento, 75% em de-
senvolvimento vegetativo, 22% 
em floração e 3% em enchimen-
to de grãos, a Emater/RS-Ascar 
lança, através da Gerência de 
Planejamento, o primeiro le-
vantamento sobre as intenções 
dos produtores e dos demais 
atores da cadeia produtiva (co-
operativas, comércio de insu-
mos, bancos) em relação à pró-
xima safra de grãos 2018/2019. 
O levantamento, apresentado 
na Expointer na segunda-feira 
(27/08), contemplou uma amos-
tra de 419 municípios gaúchos 
que cobrem 94% da área a ser 
cultivada com arroz, 80% com 
feijão primeira safra, 93% com 
milho grão, 91% da área a ser 
cultivada com soja e 90% com 

milho destinado à silagem.
De acordo com o Informa-

tivo Conjuntural desta quinta-
-feira (30/08), as regiões de 
Santa Rosa e Ijuí estão com 
32% e 23%, respectivamente, 
das lavouras de trigo em flo-
ração, fase crítica para a for-
mação da geada, o que deixa 
os produtores gaúchos apreen-
sivos com a possibilidade de 

danos à cultura. “Geadas nesta 
época costumam diminuir de 
forma significativa a produti-
vidade da cultura, mas até o 
momento poucos sintomas de 
danos são observados”, ressalta 
o diretor técnico da Emater/RS, 
Lino Moura. Até o momento as 
lavouras apresentam excelente 
desenvolvimento, com baixa 
incidência de doenças e pragas.

Inicia floração do trigo no RS

Campeonato de Redentora 
terá final no dia 07

Os troféus, medalhas e a 
premiação em dinheiro para 
os vencedores do Campeonato 
Municipal de Futebol de Cam-
po edição 2018 de Redentora 
estão prontos e serão entregues 
no dia 07 de setembro, quando 
ocorrerá a rodada final da com-
petição.

O campeonato é realizado 
no Estádio Municipal Ricardo 
Tesche e é promovido pela Ad-
ministração Municipal, através 
da Secretaria de Esportes, Tu-
rismo e Lazer e Conselho Mu-
nicipal de Desportos (CMD).

O time campeão receberá 
troféu, medalhas e R$ 2200 em 
dinheiro. O segundo lugar leva 
troféu, medalhas e R$ 1400 em 
dinheiro; o terceiro classifica-

do, troféu, medalhas e R$ 800; 
e o quarto, troféu, medalhas e 
R$ 600. Também receberão tro-
féus o goleiro menos vazado e 
o goleador.

Os times do União Reden-
tora, da Cidade, e Vila Nova/C-
Tec Informática, da Vila São 
João, disputarão o título de 
campeão. Oito equipes partici-
param dos confrontos. Além do 
União Redentora e Vila Nova, 
competiram São Paulo, da Li-
nha São Paulo; Bad Boys, da 
Cidade; Força Jovem, da Linha 
Mó; Mônaco, da Estiva, São 
Jorge; de Vista Alegre e Céu 
Azul, da Missão Indígena.

Para o prefeito Nilson Paulo 
Costa, o Campeonato Munici-
pal é uma competição saudável 
que fortalece as amizades.

ASCOM/Redentora
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EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

SOCIAL

 Sexta dia 17   na re-
sidência de Vilson Dalcin  
e Veleda aconteceu o ni-
ver de Ricardo, Veleda e 
Rubia que reuniram um 
grupo de amigos de festa 
para comemorar.

Estão felizes da 
vida o papai Valmir 
e a  mamãe Juliana 
com o batizado de 
sua filhota Isabel !!!!

Quem ta que 
ta é a empresaria 
Adriana Brauks  
com sua loja  
P i t c h u k i n h u ` s  
Kids que além de 
ampliar  para me-
lhor receber seus 
clientes , apresen-
tou sua  coleção 
Primavera/Verão 
2018, na AABB no 
último sábado.

Quem está aproveitando  para descansar 
uns dias em Bariloche, é meu filho Matheus e 
minha nora Elizete
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

      Nasce a Chama Crioula....
Relata Paixão Côrtes:

“Era quase meia noite do dia sete de setembro. Na ave-
nida João Pessoa, festivamente iluminada, ardia a Pira. 
Uma multidão ansiosa esperava os atos de encerramen-

to de mais uma Semana da Pátria.
Eu, Cyro Ferreira e Fernando Vieira, estes embandeirados 

pelos símbolos do Rio Grande do Sul e do Colégio Júlio de Cas-
tilhos, aguardávamos montados em nossos “pingos” as ordens 
da Comissão Central, que dirigia a solenidade da extinção do 
Fogo Simbólico.

Pouco antes do fogo da Pátria ser extinto, veio o comunicado 
para assomar-me à Pira, subindo uma frágil escada de madeira. 
Minha ascensão ao topo da Pira se fez com alguma dificulda-
de, já que as botas, esporas, mango, boleadeiras, chiripa e mais 
improvisado archote (feito de estopa embebida em querosene e 
preso à ponta de um cabo de vassoura) atrapalhavam, de certo 
modo, minha locomoção na íngreme escada com 6 metros de 
altura.

 Mas persisti e alcancei o pedestal superior do monumento. 
E, diante de mim, a Chama da Pátria.

 Num gesto solene meu, estava acesa a Chama Crioula.
Transportamo-la, acompanhada de meus companheiros em-

bandeirados, a galopito, até o salão do “Julinho”, onde fui acen-
der o Candieiro Crioulo, pioneiramente.

  Pela primeira vez na história dos acontecimentos cívicos 
da Semana da Pátria, isso acontecia no Rio Grande do Sul: Bri-
lhava a centelha que iria iluminar o Movimento Tradicionalista 
que estava nascendo”.

O Rio Grande do Sul está de luto.
Paixão Côrtes subiu para a querência eterna, na data de 27 de 

agosto, aos 91 anos. Nascido em 12 de julho de 1927, em San-
tana do Livramento, folclorista, compositor, radialista e pesqui-
sador das tradições e cultura gaúcha.

Ficamos órfãos culturalmente, deixa de presente para todos 
nós seu legado, sua obra, seus ensinamentos e sua demonstra-
ção de amor por esta terra, vai-se assim o eterno laçador para 
sua primeira semana farroupilha na estância maior do céu. 

Descanse em paz, eterno Paixão! O Rio Grande chora a tua 
perda.

E setembro está chegando, e o cheirinho de Acampamento 
Farroupilha está no ar.....

Mas é assunto pra próxima semana.
       Até a próxima.

CHAMA CRIOULA: UM 
MARCO NA HISTÓRIA DO 
TRADICIONALISMO - 1ª 
RONDA CRIOULA. (Parte III)

ESPECIAL

PRE: Mortes podem ser evitadas se as 
pessoas utilizarem o cinto

Sargento Oliveira, coman-
dante do posto rodoviário da 
Brigada Militar de Santo Au-
gusto concedeu entrevista ao 
Sistema Província de comu-
nicação, no programa Tribuna 
Popular onde alertou sobre um 
grave problema que vem sendo 
observado pela corporação na 
região. O desrespeito as leis do 
Código Brasileiro de Trânsito.

A autoridade cita que so-
mente no mês de agosto as ro-
dovias da região tiraram a vida 
de três pessoas sendo que um 
dos acidentes foi registrado em 
Tenente Portela e vitimou duas 
pessoas.

Ele cita que em todos os aci-
dentes foram constatados pela 
própria PRE e pela perícia pos-
terior  que nenhuma das vítimas 
fatais estava usando o cinto de 
segurança.

Para o sargento esse com-
portamento tem muito a ver 
com a cultura que se formou 
onde os motoristas na grande 
maioria das vezes respeitam as 
leis de trânsito apenas com a in-
tenção de não serem multados 
ou flagrados pelas autoridades e 
não se dão 
conta que 
o cumpri-
mento das 
regras tem 
como prin-
cipal obje-
tivo a pre-
servação da 
vida.

“O cinto de segurança mais 
salva vida do que mata.” Ele 
comenta, explicando que as 
pessoas quando são abordadas 
sem o acessório de segurança 
costumam dar a mesma versão 
de sempre. “Eles dizem que 
estavam se deslocando apenas 
por uma curta distância e outras 
desculpas que não se aplicam.”

Outro dado preocupante que 
foi trazido ao público do Siste-
ma Província pelo policial foi a 
respeito da quantidade de moto-
ristas que são flagrados dirigin-
do sob a influência de álcool. 
“Na semana passada fizemos 
uma fiscalização noturna entre 
Tenente Portela e Palmitinho e 
naquela noite tivemos 8 CNHs 

recolhidas por embriagues ao 
volante. Foram 26 infrações 
e dessas 8 foram por embria-
gues.”

Mesmo com multas extre-
mamente altas e em alguns ca-
sos gerando inclusive prisões 
de motoristas que são flagrados 
dirigindo sob a influência de 
bebidas alcoólicas os motoris-
tas  seguem desrespeitando a 
lei e conduzindo seus veículos 
após o consumo de bebidas al-

coólicas.
Para mudar essa realida-

de, Sargento Oliveira, cita que 
é necessário uma mudança 
de cultura e comportamento 
dos motoristas. Ele diz que os 
condutores precisam ter cons-
ciência de que os acidentes 
acontecem por vários motivos 
diferentes, mas que na grande 
maioria das vezes eles ocorrem 

“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência. 
O condutor será responsabilizado com uma multa
 gravíssima – valor de R$ 2.934,70 – poderá ter sua 
suspensão do direito de dirigir por até 12 meses.”

por questões de comportamento 
dos motoristas no trânsito. “Eu 
não acredito que uma morte no 
trânsito seja parte do destino, 
para mim, todos esses aciden-
tes que tiram a vida das pessoas 
tem motivos e responsabilida-
de. Muitas mortes poderiam ser 
evitadas se os motoristas res-
peitassem as leis de trânsito.”

Além de ser considerada uma infração grave, 
o valor da multa sem cinto é de R $ 195,23 
por passagem sem cinto de segurança, e re-

tenção de documento para uma colocação de 
cinto de segurança por passageiros.

O cinto de segurança é um 
dispositivo simples para a se-
gurança do condutor e os pas-
sageiros dentro do veículo. Seu 
uso no banco traseiro é tão im-
portante quanto no banco dian-

teiro. Em situações de colisão 
ou de quebras, o elemento que 
impede o seu corpo é o choque 
com o painel, para-brisas ou 
como as peças rígidas do veícu-
lo, ou mesmo que arremessado 
para fora do carro.

O uso do cinto de seguran-
ça é obrigatório por lei desde 
1997, O uso do cinto de segu-
rança é uma forma de garantir 

a vida. Ao entrar no veículo, 
não deixe de colocá-lo e peça 
para todos os passageiros usem 
também. O uso do cinto é obri-
gatório não é tão estranho como 
também dentro de todas as ci-
dades brasileiras e para todos os 
ocupantes do veículo. Uma ex-
ceção por conta de seus filhos, 
em percursos em que é possível 
viajar em pé.

Além de ser considerada 
uma infração grave, o valor 
da multa sem cinto é de R $ 
195,23 por passagem sem cin-

to de segurança, e retenção de 
documento para uma colocação 
de cinto de segurança por pas-
sageiros.

O ideal são os cintos de três 
pontos; Todos os carros vêm 
com esse modelo de cinto. 
Quando estiver em movimen-
to, mantenha o banco de forma 
que o cinto de segurança fique 
sobre o ombro e nunca perto 
da face ou pescoço. No caso do 
cinto abdominal, este folheto de 
aproximadamente 3 cm. Outro 
cuidado é verificar se o cinto 
está torcido e estendê-lo para 
fixar ao clipe. Desta forma você 
não vai precisar se preocupar 
com uma multa por não usar o 
cinto de segurança e proteger 
sua vida e os passageiros.

Sobre o 
cinto de 

segurança

O modo 
correto de 

usar

Três pessoas morreram no trânsito na região de cobertura da PRE de Santo Augusto
Foto: C

leiton Figueiredo
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Moinho Cotricampo  
na Expointer 2018

A 41º edição da Exposição 
Internacional de Animais, Má-
quinas, Implementos e Produ-
tos Agropecuários – Expointer, 
que encerra no domingo, dia 2, 
tem sido mais uma vez sinôni-
mo de sucesso.

Nesta edição a Cotricampo 
está participando da feira atra-
vés de exposição da Indústria 
de farinha de trigo da coope-
rativa. A visibilidade nacional 
com  produtos de qualidade 
tem sido marca da presença do 
Moinho Cotricampo no Parque 
de Exposições Assis Brasil, em 
Esteio (RS).

O estande, localizado na 
casa da Ocergs,  se tornou re-
ferência com lanches saboro-
sos produzidos com as farinhas 
Cotricampo. Ainda aconteceu 
um café da manha cooperativo, 
onde todos os expositores do 
pavilhão puderam confraterni-
zar.

O Diretor-Presidente da Co-
tricampo Gelson Bridi, avalia 
que a participação do Moinho 
tem sido estratégica e propor-
ciona bastante visibilidade. “As 
nossas farinhas estão em uma 
grande fatia do país. Podendo 

estar com nossa indústria num 
evento desse porte  também foi 
um fator determinante, princi-
palmente no que tange ao forta-
lecimento da marca. Buscamos 
sim, uma maior visibilidade, 
já que temos toda a qualidade 
em nosso trabalho”. Segun-
do Bridi as agendas realizadas 
com parceiros estratégicos, a 
exemplo da Empresa Germani 
Alimentos,  fortaleceu e con-
solidou a parceria com a coo-
perativa. Ainda, a visita ao SI-
MERS- Sindicato da Indústria 
de Máquinas e Implementos 
Agrícolas do RS,  permitiu  a 
diretoria  entregar o convite ofi-
cial do lançamento da 4ª edição 
da Expo Agro Cotricampo que 

acontece de 21 a 23 de feverei-
ro do ano que vem.

A Gerente Comercial do 
Moinho Maria Antonio Shmalz 
Pretto salienta que as milhares 
de pessoas que passaram pelo 
estande impactaram com a qua-
lidade dos produtos ofereci-
dos. “Durante nossa exposição, 
nosso padeiro fez deliciosos 
petiscos que puderam ser sabo-
reados na hora pelos clientes e 
visitantes”, frisou Maria. Isso 
só confirma que a participação 
da cooperativa na feira foi as-
sertiva, cumprindo com a pre-
missa do Moinho em oferecer 
qualidade e sabor na sua mesa 
e da Cotricampo em  sempre 
vencer limites e gerar riquezas!

GERAL
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Sertanejos serão 
atrações da FEICAP

Grandes atrações irão em-
balar a Feicap – Edição Ouro 
que ocorrerá entre os dias 30 de 
abril a 5 de maio de 2019. Na 
noite de hoje (29) a comissão 
organizadora reuniu a impren-
sa, patrocinadores e autoridades 
no Auditório do Centro Empre-
sarial para o lançamento oficial 
dos shows da feira.

As noites serão animadas 
por artista do cenário musical 
sertanejo. No pronunciamento 
divulgado pela Comissão Cen-
tral, os cantores Gustavo Lima, 

João Bosco e Vinícius e Leonar-
do serão os principais shows. 
Ainda foi anunciado que a feira 
ofertará espaços como praça de 
alimentação, pavilhão de expo-
sições de produtos e serviços, 
eventos culturais, palestras téc-
nicas, entre outras atrações.

Segundo a Comissão Cen-
tral é esperado que durante os 6 
dias de feira, o Parque de Expo-
sições Egon Júlio Goelzer rece-
ba a população regional, a qual 
terá a oportunidade de fazer 
bons negócios, compartilhando 
momentos de lazer e diversão.

Equipe da Cotricampo na Expointer
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Na quarta-feira (29) a di-
reção do Hospital Santo Antô-
nio recebeu a imprensa local 
para entrevista coletiva onde 
queixou-se da grande demanda 
de atendimentos eletivos que 
estão sendo requisitados pe-
los pacientes da região junto a 
unidade de saúde, deixando de 
procurar os postos de saúde de 
seus respectivos municípios.

O fato, segundo a direção, 
tem gerado diversas consequ-
ências no funcionamento da 
casa de saúde, principalmente, 
a sobrecarga nos gastos tanto 
com profissionais quanto com 
medicamentos e uso de apare-
lhos.

A administradora da entida-
de, Lisete Bison esclareceu que 
o papel das urgências e emer-
gência é prestar por prioridade, 
atendimento a casos de escala 
grave como infartos, trauma-
tismos, derrames, entre outros. 
Caso a pessoa sentir que não 
necessita de um socorro ime-
diato, o serviço da saúde básica 
do município do cidadão deve 
ser procurado para que poste-
riormente ao diagnostico, se 
comprovado um caso grave, 
seja encaminhado ao hospital. 
Esse tipo de atendimento deno-
minado eletivo é função princi-
pal da Estratégia da Saúde da 

Procura sem controle por atendimento 
Sobrecarrega urgência e emergência do HSA

Família (ESF), nomenclatura 
adotada pelo Ministério da Saú-
de em 1994 ao que conhecemos 
por postos de saúde.

Considera-se atendimento 
eletivo todo aquele que não se 
enquadra em urgência e emer-
gência médica, ou seja, onde a 
situação não requer assistência 
médica dentro de um reduzido 
espaço de tempo. Portanto não 
há nenhum risco de vida para o 
paciente, nem agravamento da 
situação. Desde o início do mês 
de agosto até o dia 28, apenas 
nos sábados e domingos, foram 
registrados mais de 600 casos 
de pacientes com consultas ele-
tivas, que são casos de pessoas 
que passam por avaliação mé-

dica, mas devido à baixa gra-
vidade, são liberados. Dentro 
deste universo, 193 pessoas, 
segundo os dados divulgados 
a nossa reportagem, passaram 
por medicação na ala de obser-
vação do HSA e também foram 
liberadas.

Lisete informa que diversos 
incidentes têm ocorrido em vir-
tude desta demanda. Destaca 
que a demanda aumentando a 
cada dia tem tornado os atendi-
mentos mais demorados e isso 
tem feito com que os pacientes 
ataquem verbalmente médi-
cos e equipes de atendimento. 
Inclusive cita um caso em que 
um médico teria sido agredido 
em virtude da demora da con-

sulta. Relata a superlotação dos 
atendimentos tem feito o hospi-
tal virar alvo nas redes sociais, 
onde os pacientes frustrados 
com a circunstância trazem a 
público suas queixas.

A direção explica que o re-
curso mensal do governo do 
Estado, um dos principais re-
passes de apoio ao HSA, está 
atrasado desde maio. Para evi-
tar um possível fechamento de 
especialidades ou paralisação 
de serviços prestados, medidas 
de contenção de gastos vem 
sendo feitas para amenizar a 
crise financeira. Em contrapon-
to, ressalta a gestora da entida-
de, Mirna Brauks, com a pro-
cura sem controle o gasto com 

horas extras para cobrir essa 
demanda alta chega R$ 30 mil 
reais por mês, o que represen-
ta um ponto negativo perante a 
atual situação.

Em uma reunião na Secre-
tária Estadual da Saúde neste 
mês, a gestora relembra que 
fora mencionado que o HSA é 
o único hospital a ter este servi-
ço sendo feito na íntegra dentro 
de todo o estado. Mesmo com 
o mérito, diz estar preocupa-
da com o regresso de médicos 
plantonistas, que ao verem a 
situação deixam o cargo, a con-
tinuidade do serviço prestado 
a toda região, e a satisfação do 
atendimento da comunidade em 
geral.

Contenção da
 Demanda

Os municípios que mais 
apresentam atendimentos ele-
tivos segundo os dados divul-
gados são Tenente Portela, se-
guida de Redentora e Miraguaí. 
Para reduzir, e/ou promover 
uma maior conscientização a 
direção está estudando a im-
plantação de uma equipe de 
pré-triagem para que os atendi-
mentos que cheguem até o mé-
dico plantonista sejam apenas 
aqueles que se enquadram nos 
requisitos de urgência e emer-
gência.

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é referência para a região

CRAS promove cursos de Jardinagem a 
pacientes em Tenente Portela

Durante está semana, as pa-
cientes do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) de Te-
nente Portela participaram dos 
cursos de jardinagem e cultivo, 
produção de plantas em vasos. 
A iniciativa foi promovida pelo 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (SENAR), atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento (SMSS) e 
o Sindicato Rural. Durante os 
cinco dias, as 15 pacientes tive-
ram os cursos ministradas pela 
engenheira agrônoma e espe-
cialista em paisagismo, Márcia 
Moura, instrutora do SENAR. 
Segundo Márcia, o objetivo da 
semana de cursos foi mostrar as 
participantes as possibilidades 
de transformação de lugares 
ociosos em locais contempla-
dores da harmonia e beleza. 

Os cursos abordaram técni-
cas de cultivo bem como cui-
dados especiais com as plantas, 
sendo na utilização das espé-

cies de plantas ornamentais e 
flores e o reaproveitamento de 
materiais recicláveis compondo 
nos seus jardins os mais belos 
estilos. Os participantes tive-
ram ainda informação teórica e 
seguindo de atividades práticas 
onde puderam conhecer e vi-
venciar algumas técnicas utili-
zadas, para o desenvolvimento 
de plantas e complementar o es-
tudo de determinadas espécie. 

As atividades foram feitas 
nas imediações do CAPS, local 
este que em entrevista a mora-

dores na série de reportagem 
sobre os bairros portelense no 
primeiro semestre deste ano, 
havia sido mencionado como 
imundo, com alta vegetação 
e hoje, graças a iniciativa da 
SMSS está com ótima revitali-
zação e com decoração feita pe-
las próprias pacientes da casa. 
A nossa reportagem a instrutora 
Márcia relatou parabenizar to-
dos os participantes pelo empe-
nho e dedicação no aprendiza-
do e também pelas doações de 
plantas recebidas. 

Curso foi realizado no CAPS de Tenente Portela

GERAL

Confirmados sete novos 
casos de sarampo no RS
O Centro Estadual de Vigi-

lância em Saúde (CEVS) atu-
alizou nessa terça-feira (28) 
a situação do sarampo no Rio 
Grande do Sul. Foram confir-
mados mais sete casos, todos 
em Porto Alegre, passando ago-
ra para 23 o número de pessoas 
que tiveram o registro da doen-
ça no estado neste ano.

Os casos no Rio Grande do 
Sul estão distribuídos em São 
Luiz Gonzaga (1 caso), Porto 
Alegre (16), Vacaria (1), Via-
mão (3) e Alvorada (2). Em 
todos os registros já foram efe-
tuadas ações de bloqueio, com 
a vacinação de contatos próxi-
mos a eles.

No estado, antes de ocorrer 
o processo de eliminação do 
vírus, o último caso confirma-
do foi em 1999. Em 2010, hou-
ve oito casos importados e em 
2011 foram sete. Desde então, 
o Rio Grande do Sul não regis-
trava a circulação do vírus até o 

seu retorno em 2018.
Em nenhum dos casos con-

firmados até o momento a pes-
soa era considerada vacinada, 
segundo o calendário vigente. 
Do total, 69% não possuíam 
histórico de vacina contra o sa-
rampo e as demais 31% eram 
em pessoas com esquema va-
cinal incompleto. São conside-
radas vacinadas as pessoas com 
idade entre um e 29 anos que 
comprovem duas doses de va-
cina tríplice viral (que protege 
contra o sarampo, caxumba e 
rubéola), ou uma dose para pes-
soas de 30 a 49 anos. O estu-
do do perfil dos casos também 
aponta que 82% pertencem à 
faixa etária dos 15 aos 29 anos 
e 69% pertencem ao sexo mas-
culino.

A campanha ocorre até o dia 
31 de agosto. Somando as duas 
vacinas, até o momento já são 
mais de 720 mil doses aplicadas 
no estado.
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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

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins
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AMZOP demonstra preocupação 
com situação de hospitais

Loja de Tenente Portela realiza desfile 
de moda infantil

Cai o número de homicídios na Região 
Celeiro

Temporal de granizo causa prejuízos 
na região

DAER anuncia operação tapa-bura-
cos para RST-472 e RS-330

Sertanejos serão atrações na edi-
ção de 50 anos da FEICAP

E MUITO MAIS

EM SOCIEDADE
A coluna 

social que 
mostra os 

últimos even-
tos de Tenen-

te Portela
Por Mari 

Carla Brunet

Grupo de Escoteiros Pari realiza 
“Promessa” em Tenente Portela

O Grupo Escoteiros Pari de Tenente Portela realizou na noite desta quinta-feira, 30, na Praça do 
Índio, a solenidade de promessa escoteira, espécie de juramento sob o qual os integrantes do grupo 
se comprometem com os ideais dos escoteiros. A coordenadora do grupo, Ingrid Krabbe em recente 
entrevista a Rádio Província, disse que os integrantes se reúnem todas as tardes de sábado na Escola 
Municipal Ayrton Senna onde com a ajuda de voluntários são realizadas atividades e orientações para 
o grupo dos lobinhos e os escoteiros e que este momento da promessa era o que faltava para que o Pari 
pudesse realizar atividades externas e participar de eventos em Tenente Portela e região.

Um grande número de pais e integrantes da comunidade acompanharam a solenidade que foi con-
duzida por integrantes da região 371.
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