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2 OPINIÃO

LULA, O PAPA E A 
DESINFORMAÇÃO

O papa Francisco recebeu Lula em audiência privada. O fato prova 
quanto é bem sucedida a campanha de desinformação promovida pela 
esquerda em relação à política no Brasil a partir de 2016. Apesar de ser 
essa uma atividade intensa e ostensiva, muitos ainda não entenderam o 
quanto ela é eficaz. Quem é de esquerda acredita. Se duvidar, dê uma 
olhada no que milhões afirmam insistentemente nas redes sociais. Para 
sucesso dessa desinformação, convergem, entre outros, certos partidos 
políticos, grandes empresas nacionais e estrangeiras de comunicação 
alinhadas com a esquerda mundial e seus correspondentes lá e cá, go-
vernos e ONGs com interesses contrariados em nosso país. E por aí vai 
a rede, desinformando e desorientando opiniões. A esse elemento, es-
sencial à sobrevivência da esquerda, somam-se a notória sensibilidade 
do Papa às teses dessa corrente ideológica (esquerda populista), a ativi-
dade de nossa conhecida CNBB, e a proximidade de Francisco com D. 
Cláudio Hummes (cardeal mais próximo dele e amigo pessoal de Lula 
há mais de meio século).

Quando o Papa diz a Lula que “é bom vê-lo caminhando na rua”, 
revela sua convicção de que está diante de um “injustiçado” que, aliás, 
não pode “sair para a rua” porque recebe vaia. Uma gigantesca desin-
formação, à qual pessoalmente se integrou, sobre a realidade brasileira. 
E não lhe faltam desinformantes. Assim, não me surpreende, também, 
que as notícias dessa audiência mencionem acriticamente haverem, os 
dois, discutido e pensado “soluções sobre injustiças e desigualdades no 
mundo”.

Para quem sabe como a banda toca, pode haver maior incompatibili-
dade quanto a do interlocutor do Papa e essa pauta? Lula teve um passa-
do humilde e tem um presente abastado. Quanto do que é seu, abriu aos 
pobres? Não há senão hipocrisia nisso que os franceses chamam bour-
geoisie de gauche (burguesia de esquerda). A propósito, Louis Maurin, 
diretor do francês Laboratório das Desigualdades, parece tratar do Bra-
sil e não da sua França quando fala em burguesia cultural...

Lula é réu condenado em dois processos por corrupção passiva e 
responde a outras quatro ou cinco ações semelhantes em diferentes juí-
zos e tribunais. Os crimes por cuja prática tem sido denunciado e conde-
nado envolvem relações escusas com os interesses de grandes empresas 
em negócios com o governo. Essas empresas e esses interesses, durante 
a gestão lulista, ensejaram o surgimento de organizações criminosas 
que beneficiaram partidos políticos da base do governo à esquerda e à 
direita, transformando seus anos de gestão em tempos de desenfreada 
corrupção. Nunca na história roubou-se tanto de um povo, amplificando 
“injustiças e desigualdades”.

Mais de R$ 14 bilhões são previstos para recuperação pela força-ta-
refa de Curitiba. Destes, R$ 4 bilhões já foram restituídos pelos ladrões. 
Numa ponta, a dinheirama financiou campanhas, desequilibrou dispu-
tas eleitorais e comprometeu a representatividade em nossa incipiente 
democracia. Noutra, construiu imensas fortunas pessoais. É incalculá-
vel o dano que essa roubalheira causou à economia e aos mais pobres, 
desencadeando desemprego e recessão.

É bom lembrar que Lula, em audiência presidida pelo juiz Sérgio 
Moro, interrogado sobre quanto ganhava por mês, reconheceu algo que 
não se pode admitir de uma pessoa adulta, não interditada: não soube 
dizer quanto ganhava.

A governança instituída por ele não inventou a corrupção, mas pro-
moveu um upgrade de tais proporções que a mais fornida conta corrente 
do visitante de Sua Santidade não era em algum banco, mas no Depar-
tamento de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Quando Jair Bolsonaro afirmou que não formaria uma coalizão 
de partidos para sustentação de seu governo no Congresso, muitos diagnósticos pessimistas afirmaram 
que o governo não teria sucesso para aprovar a sua agenda, pois tal estratégia contrariava as experiên-
cias precedentes, na qual os mandatários montavam uma coalizão multipartidária no legislativo.

A contar pelos resultados do primeiro ano de mandato, aqueles diagnósticos não se confirmaram. 
Conforme os dados do Observatório do Legislativo Brasileiro do IESP-UERJ, o governo Bolsonaro 
tem obtido relativo sucesso legislativo e taxas significativas de disciplina partidária, acima da média 
histórica de 75%. Isso significa que os deputados tendem a votar de modo coeso, respeitando a orien-
tação da liderança e sintonizados com a maioria de sua bancada. No caso do PSL e do NOVO, esses 
valores ultrapassam 97%. Outros partidos, que compartilham da agenda econômica do Planalto, como 
o MDB e o DEM e o PP, têm exibido taxas de disciplina entre 80 e 90%. A oposição ao governo tam-
bém tem se mostrado disciplinada, votando contra o governo em níveis de 90% ou mais, casos como o 
PSOL, o PT e o PCdoB.

Esses dados asseveram a força da liderança partidária sobre as bancadas, reafirmando um padrão de 
interação governo-oposição ordenado e previsível, condizente com os padrões que nos acostumamos a 
observar para os últimos presidentes.

Por outro lado, do total de projetos aprovados na Câmara em 2019, apenas 21% teve origem no Exe-
cutivo (Basômetro/Estadão), a menor proporção entre todos os últimos presidentes. A queda na taxa de 
dominância do presidente sobre o Congresso indica que a opção por manter um governo minoritário 
tem uma consequência: o controle sobre a agenda legislativa agora pertence às lideranças partidárias 
da Câmara, dirigidas pelo presidente da Casa, por Rodrigo Maia (DEM). Essa situação é diferente 
daquela observada no governo de Michel Temer, no qual a agenda era compartilhada entre os poderes, 
coordenados por uma ampla coalizão de centro-direita.

Em termos mais práticos, a preferência por não dominar e nem compartilhar a agenda com o legis-
lativo trouxe ao mandato de Bolsonaro um contraste muito claro de desempenho entre as pautas eco-
nômicas, de um lado, e de costumes, do outro. Enquanto naquela o presidente consegue amplo apoio 
dos legisladores, nesta ele tem obtido derrotas importantes, seja nos projetos sobre o porte de armas, 
nas alterações do Pacote Anticrime ou os vetos presidenciais derrubados pelo plenário. A opção presi-
dencial por não formar uma maioria parlamentar gerou, na prática, a perda do controle do processo de-
cisório. Nesse sentido, o governo abre mão de parte da sua agenda defendida na eleição. Nos trabalhos 
legislativos de 2020, as reformas tributária e administrativa testarão a extensão da força presidencial e 
a regularidade da convergência ideológica do congresso com a agenda econômica do governo.

Luiz Domingos Costa e Karolina Mattos Roeder são membros do Observatório de Con-
juntura e professores de Ciência Política do Centro Universitário Internacional Uninter.

Como anda a relação do governo Bolsonaro 
com o Congresso?

Luiz Domingos Costa e Karolina Mattos Roeder

Em época de eleição
Existe uma prática da velha política, mas ainda impregnada no 

modo de fazer política do mundo atual. Guardar gordura para o último 
ano de governo e então aproveitar a proximidade das eleições para uti-
lizar deste artificio para conquistar votos.

Durante dois anos e meio, alguns governantes deixam de lado as 
suas obrigações, pagam compromissos assumidos na eleição passada, 
incham a máquina pública e subjugam os serviços de primeira neces-

sidade, tudo amparados pela desculpa da crise. Sempre falta dinheiro para tudo. No ano e meio para 
o fim das eleições os trabalhadores aparecem, as máquinas saem as ruas, as obras são finalizadas, as 
inaugurações são semanais e os projetos extraordinários, que aparecem só de quatro em quatro anos, 
começam a ser desengavetados para virar notícias pelas assessorias de imprensa.

Esse modelo de fazer política é extremamente prejudicial ao cidadão. Ele não respeita cronograma 
e o mais grave de tudo, grande parte das obras que são feitas a toque de caixa, há poucos meses antes 
das eleições, tem muito baixa durabilidade.

O cidadão que está esperando há três anos por uma obra na sua rua se enche de alegria ao ver ela fi-
nalmente acontecer e até pensa que a crise acabou, dado ao fato, de que as máquinas que antes estavam 
paradas agora operam a todo o vapor. Mal sabe o pobre eleitor que ela tem tempo para começar e para 
terminar. Aquela boa vontade politica e aquela superação da crise tende a terminar às seis horas da tarde 
do dia da eleição, quando uma nova crise começa e será empurrada até ano e meio antes do próximo 
pleito. Assim que a banda toca em muitos casos e quem dança é o cidadão, que mesmo conhecendo a 
história, teima, muitas vezes, em cair no canto da sereia.
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MELHORE O HUMOR

***Em Frederico Westphalen irá aumentar o número de vereadores no Legislativo na pró-
xima eleição.
***O aumento populacional do município, que ultrapassa os 30 mil habitantes, permite 
que o número de representantes do povo se eleve de 11 para 13.
***Segundo alguns veteranos na política, a eleição local pode não ter muitas surpresas, 
visto que algumas candidaturas não empolgam a comunidade, mesmo estando na roda a 
3 anos.
***O parque do turvo vive um de seus melhores momentos. Vários fatores incrementam 
um aumento considerável de visitantes.
***O flagrante do roubo de uma moto em frente a um mercado da Redenção mostra a 
fragilidade de nossa segurança.
***Situações como estas deverão reconduzir para o debate político deste ano a criação de 
redes de monitoramento.
***A janela partidária está sendo esperada com alguma ansiedade a cidade. Ela definirá a 
mudança de siglas de pessoas com mandato.
***Tem gente cometendo crime com a justificativa de brincadeira. A difusão de nudes é 
crime. O pior é quando as “vítimas” difundem as fotos...
***Mesmo tendo aumentado as ocorrências envolvendo drogas na região, a polícia credita 
a este tipo de combate a redução de outros crimes.
***Um bom sinal são a volta de reuniões para debater a ponte no Uruguai. O assunto de 
várias décadas, ganha outras dimensões quando o governo federal concentra forças para 
pavimentar trechos da BR-163. A ponte faz parte do complexo viário.

Fazendo estrada de Biz
Um leitora registra o descaso com a estrada 
que liga a cidade ao Lageado dos Macha-

dos. Em situação precária, o trecho obriga a 
verdadeiras peripécias da moça no volante 
da sua Biz, veículo que utiliza para poder 
vir a cidade trabalhar. Chega a dizer que 
não há estrada, há apenas o trilho da Biz. 
Pede mais um vez providências.

Problema recorrente
A cada chuva intensa os alagamentos em 
várias residências na baixada da avenida 
Perimetral se repetem. Os moradores não 
suportam mais a falta de uma solução para 
o problema. Os ânimos têm se alterado em 
relação à inoperância do poder público. Se-
gundo um morador, as promessas de uma 
solução ocorrem quando aparece o proble-
ma, mas, depois são esquecidas.

Acompanhando a tendência que se registra em todo o País, vários índices da violência 
apresentaram redução 
em relação ao período 
anterior, aqui em nossa 
região. Alguns com per-
centuais muito signifi-
cativos como o caso de 
furtos de veículos e rou-
bos que caíram respecti-
vamente 45% e 47% em 
relação ao ano anterior. 
Outros índices que apre-
sentaram uma redução 
significativa de casos fo-
ram as ocorrências de la-
trocínio que caíram 33% 

e de furto que reduziram de um ano para outro 35%. Acompanhe os dados que atestam a 
redução de crimes na região nesta edição. Os dados foram fornecidos pela 22ª Delegacia 
de Polícia Regional, contabilizando os registros de 21 municípios da Região Celeiro que 
compõem a sua área de abrangência.

Índices de violências reduzem na região
Uma mulher estava em um voo de volta 
para casa e na poltrona ao lado dela estava 
um padre.Ela dirigiu-se ao religioso:
– “Padre, posso lhe pedir um grande fa-
vor?”
– “Claro filha, me diga o que posso fazer 
por você?”, Diz o padre.
– “Acontece que comprei uma chapinha de 
alisar cabelo muito cara para dar de presen-
te para minha mãe no aniversário dela. Ela 
vem em uma caixa fechada e o problema 
é que excede o valor permitido pela alfân-
dega. Seria possível que o senhor a pas-
sasse por mim debaixo da sua batina? “
O padre responde:
“Eu posso fazer isso, mas devo advertir 
uma coisa: não posso mentir e, se alguém 
me perguntar, terei que dizer a verdade”.
– “Não se preocupe, acho que ninguém vai 
se atrever a lhe revistar”, diz a garota.
Ao chegar na alfândega, a garota deixa o 
padre passar na frente dela.
O oficial pergunta-lhe: “Padre, o senhor 
tem algo a declarar?”
Ao que o padre respondeu: “Da cintura para 
cima, não tenho nada a declarar”.
Intrigado, o oficial o questionou:
“E da cintura para baixo?
O padre disse: “Da cintura para baixo, te-
nho um maravilhoso instrumento que geral-
mente é usado por mulheres, mas até agora 
não foi experimentado”.
O oficial, tentando conter o riso, diz:
“Vá em frente, padre, pode passar”.

População sem água
A estiagem castiga várias regiões 
do município de Portela. Há várias 
semanas voluntários e carros pipas 
entregam águas a famílias necessita-
das. Uma das regiões que enfrenta a 
estiagem mais severa é a da Linha da 
Paz, onde os poços e vertentes estão 
secos.
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Redentora: Agentes de Saúde 
fazem Pedágio sobre a Dengue

A preocupação coma  Dengue cresce 
ao passo em que períodos de chuva es-
tão mais rotineiros. Em 2019 a doença 
foi registrada em diversos municípios da 
região.

A Administração Municipal de Re-
dentora, por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, realizou um pedágio sobre 
a Dengue, na última terça, dia 18 
de fevereiro, no Centro da cida-
de.

Os agentes comunitários de 
Saúde da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF 1), juntamen-
te com os agentes endêmicos, 
distribuíram aos motoristas um 
folder com informações sobre o 
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, chikungunya 
e zika vírus.

A intenção, com a atividade, é 

fazer um trabalho de orientação e cons-
cientização no combate às doenças cau-
sadas pelo mosquito.

Além disso, estamos num período de 
calor intenso, e com isso aumenta a po-
pulação de insetos, aranhas, escorpiões e 
cobras. Os proprietários de terrenos bal-
dios devem manter esses locais limpos 
para evitar que as pessoas sejam picadas.

Pedágio teve por objetivo orientar motoristas e pedestres

A
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Coronel Bicaco e Redentora 
firmam termo de cooperação 
técnica com o Estado para a 

perfuração de poços artesianos

Mais cinco municípios firmaram ter-
mo de cooperação técnica com o gover-
no do Estado, por meio da secretaria de 
Obras e Habitação, para a perfuração de 
poços artesianos. Foram contempladas 
as cidades de Bento Gonçalves, Capitão, 
Coronel Bicaco, Redentora e Restinga 
Sêca. No total serão beneficiadas 346 
famílias nas regiões Central, Nordeste, 
Noroeste e Serra.

Os serviços serão realizados pela 
Companhia Riograndense de Sanea-
mento (Corsan) através do Programa 
de Perfuração de Poços para pequenas 
comunidades, firmado com a SOP. “Os 
poços chegarão em ótima hora. Atu-
almente fazemos o abastecimento das 

localidades através de caminhão pipa, o 
que é comum também em outros muni-
cípios”, destacou o prefeito de Redento-
ra, Nilson Paulo Costa.

Os termos foram assinados também 
pelos prefeitos Jurandir da Silva (Dr. 
Jora, de Coronel Bicaco), Paulo Cesar 
Scheidt (Capitão), Paulo Salerno (Res-
tinga Sêca), além do secretário de Agri-
cultura de Bento Gonçalves, Dorval 
Brandelli. A SOP foi representada pelo 
secretário-adjunto Vicente Pires e pelo 
diretor de Poços e Redes Neorildo Dassi.

Em Coronel Bicaco serão beneficia-
das 11 famílias de Esquina São João e 
Turvinho e em Redentora 85 famílias em 
Linha Soledade e Linha São João.

Prefeitos Jurandir da Silva (Coronel Bicaco) e Nilson Paulo Costa (Redentora)
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CONTRATAÇÃO
A Empresa Mais Frango Miraguaí 

Ltda atua no desenvolvimento de pro-
jetos como o Programa de Inclusão de 
Pessoas com Deficiência na busca de 
novos Talentos, contribuindo com o 
potencial humano na diversidade.

A MAIS FRANGO MIRAGUAI 
LTDA CONTRATA PORTADORES 
DE NECESSIDADES

ESPECIAIS E PESSOAS REABI-
LITADAS DA PREVIDENCIA SO-
CIAL.

(55) 3554-1003

rh@maisfrango.com.br

Anúncie 
aqui

3551-1887



ROTA DO YUCUMÃ, 21 de Fevereiro de 2020 5

Jonas Martins
www.jonasmartins.com

GERAL

Matias não queria ter visto, mas viu. Foi no 
primeiro dia de trabalho dele como segurança em um motel. A 
coisa estava feia naquela época e foi o único trabalho que ele arru-
mou. Estava lá, sentado diante das telas de monitoramento, quan-
do viu o carro de Felipe chegar.

Felipe era seu melhor amigo desde a infância. Sabia que ele ti-
nha uma namorada e que era feliz, mas não imaginou que ele fosse 
com ela para um motel. Até porque ambos moravam sozinhos e 
eram independentes, não havia muita lógica em ir para um motel. 
Meia-hora depois ele teve um segundo pensamento: “E se Felipe 
estivesse com outra mulher?” Ele precisava ver quem era.

Saiu da sala caminhou entre alguns arbustos e se aproveitou do 
breu da noite para ficar à espreita. Viu quando o carro saiu. Sem 
películas nos vidros e bem na luz, viu Helena, a namorada de Fe-
lipe, dirigindo o carro, mas para sua completa e perplexa surpresa 
não era Felipe quem estava no banco do carona.

Era um sujeito marombado que frequentava a mesma acade-
mia que ele. Nem lembrava direito o nome do cara. Talvez fosse 
um nome da Grécia antiga ou bíblico. Não lembrava.

Nada demais aconteceu naquela noite durante seu turno de tra-
balho. Não visualmente, mas dentro da cabeça de Matias um mi-
lhão de pensamentos loucos voavam para lá e para cá se chocando 
no ar e fazendo aquele estardalhaço.

Poderia ligar aquela hora da noite para Felipe e contar tudo. 
Pensou nisso pelo menos umas dez vezes, chegou a pegar o tele-
fone, mas desistiu logo em seguida. Isso não é coisa que se conta 
por telefone.

A verdade é que Matias gostava de Helena. Ela era uma moça 
inteligente e até onde sabia há pelo menos três anos estava fazen-
do seu melhor amigo feliz. Jamais, nem em seus piores pesade-
los, ele sequer imaginou que ela pudesse fazer isso com Felipe. E 
ainda ir no carro que o cara suava no trabalho de gerente noturno 
de um posto de gasolina para pagar. Por falar nisso a sacanagem 
parecia ainda maior, quando ele se dava conta que o amigo devia 
estar trabalhando no posto no mesmo horário em que ela se dava 
à atos libidinosos em uma cama de motel com a tal bombadão.

Quando terminou seu turno de trabalho, no raiar das primeiras 
horas da manhã, pegou a sua CG 2002, verde, que tinha comprado 
há poucos meses e pilotou o mais rápido possível para a casa de 
Matias.

O carro do posto estacionado na frente. Não viu o carro de Fe-
lipe. “Ela deve ter ido para casa e o pobre coitadoteve de vircom o 
carro da firma.” Estacionou a moto na frente e quando caminhou 
em direção a porta o amigo já a abriu sem que ele precisasse bater.

Felipe estava feliz. Estava rindo depois de passar uma noite 
inteira acordado no trabalho. Ele sentiu até uma angústia ao se dar 
conta de que estava ali para estragar a felicidade do amigo, mas 
sabia que não havia outra alternativa. Ele precisava contar.

— Tenho uma coisa para te contar.
Disse Matias, ao passo em que o amigo rapidamente mandou 

a mesma oração.
— Também tenho uma coisa para te contar.
Os dois se olharam como se cada um deles tivesse receio do 

que o outro pudesse dizer. Matias em sua mente já imaginou que 
talvez Felipe tivesse descoberto a traição de Helena e terminado 
com ela. Poderia ser isso. Seria maravilhoso se fosse, pois, assim 
livraria-se do peso de ser o portador de tão má notícia.

— Fale você primeiro.
Ordenou Matias com seu coração disparado de expectativa.
— Vou pedir Helena em casamento.
— O quê? — Gritou Matias assimilando o choque.
— Vou pedir ela em casamento, cara. Eu amo essa mulher e 

tenho certeza que jamais encontrarei outra igual a ela nessa vida.
- Penso que você não deveria. — A voz de Matias estava tre-

mula.
— Devo sim cara! Pensei bem e me dei conta que minha vida 

não tem sentido sem ela. Se eu perder essa mulher meu mundo de-
saba, eu acho que sou capaz de uma loucura. Falando sério irmão, 
para mim não há mais vida sem Helena.

Matias não respondeu apenas baixou a cabeça e voltou a ver a 
cena de Helena saindo do motel com outro homem.

— E você o que tinha para me contar?
Matias pensou: “É agora vou contar tudo.” No entanto, come-

teu o erro de olhar para o rosto do amigo e ver a sua felicidade 
estampada e não teve dúvidas na resposta.

— Não vou mais trabalhar no Motel. É muita responsabilida-
de!

Responsabilidade

Santo Augusto: Três pessoas são 
condenadas à prisão por fraude no leite

Acompanhando o pedido do 
Ministério Público (MP), em 
denúncia apresentada pelas Pro-
motorias Especializadas Crimi-
nal e de Defesa do Consumidor, 
a Justiça de Santo Augusto con-
denou Marildo Galon, Rogério 
Luiz Vanot e Fernan-
do Júnior Lebens à 
prisão por receberem 
para revenda leite cru 
adulterado com ureia 
contendo formol. Eles 
foram considerados 
culpados pelo crime 
previsto no artigo 
272, §1º-A, do Códi-
go Penal (25 vezes em 
concurso material).

Marildo Galon e 
Rogério Luiz Vanot 
(respectivamente, su-
pervisor e gerente de captação 
da empresa paranaense Con-
fepar no Rio Grande do Sul) 
foram condenados à pena de 
dez anos de reclusão cada um, 
enquanto que Fernando Júnior 
Lebens, responsável pelo pos-
to de resfriamento na cidade de 
São Martinho, deverá cumprir 
pena de nove anos e dois meses 
de reclusão. O regime inicial de 
cumprimento das penas será o 
fechado, mas poderão recorrer 
em liberdade.

Leite Compen$ado VI:

Em junho de 2014, o MP 
deflagrou, com apoio do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), da 
Receita Estadual e da Briga-
da Militar, a Operação Leite 
Compen$ado VI, com o cum-

primento de cinco mandados de 
prisão e 16 mandados de busca 
e apreensão em Londrina (PR) 
e nos municípios gaúchos de 
Ijuí, Taquaruçu do Sul, Ibirubá, 
Campina das Missões, Alegria, 
Boa Vista do Buricá, Crissiu-
mal, São Valério do Sul, São 

Martinho, Cruz Alta e Coronel 
Barros.

A denúncia que se refere 
especificamente à atividade 
da filial da Confepar em São 
Martinho dava conta da ocor-
rência de transvase irregular e 
adulteração do leite por adição 
de água e ureia (para mascarar 
a adição de água). De acordo 
com a denúncia, o leite que che-
gava ao posto de resfriamento 
de São Martinho era submetido 
a uma análise laboratorial e, se 
o resultado estivesse dentro dos 
parâmetros, iria para Londrina. 
Se fosse rejeitado, o leite teria 
outra destinação ou descarte. 
No entanto, mesmo que fosse 
reprovado na crioscopia (pa-
râmetro que indica o ponto de 
congelamento do leite e pode 
indicar a presença de água), o 
leite era recebido pela empresa 

e encaminhado para o Paraná 
para a posterior venda aos con-
sumidores finais.

Marildo Galon, Rogério 
Luiz Vanot e Fernando Júnior 
Lebens foram apontados como 
responsáveis pela captação de 
leite pela Confepar no posto 

de São Martinho, 
autorizando o re-
cebimento do leite 
adulterado e, com 
isso, fomentando a 
adulteração de leite.

Formol no leite:

A adulteração 
(com água e ureia) 
tinha o intuito de 
aumentar tanto o vo-
lume quanto o prazo 
de validade do leite 

e, por conseguinte, impulsio-
nar a lucratividade gerada pela 
fraude. A adição da ureia (que 
continha formol, substância 
cancerígena) servia para mas-
carar a adição da água.

O principal nutriente pre-
sente naturalmente no leite é 
a caseína e, com a adição de 
ureia, ela é diminuída. No en-
tanto, nas análises físico-quí-
micas realizadas, constatou-se 
o aumento da proteína, que não 
diferencia o nitrogênio protei-
co (caseína) do não proteico 
(ureia). Desta forma, o resulta-
do da análise para o parâmetro 
proteína apresentava-se ‘ma-
quiado’ e em conformidade 
com a instrução normativa do 
MAPA. O consumidor, em vez 
de estar comprando caseína, 
proteína verdadeira do leite, 
passava a nutrir-se com ureia.

Posto de resfriamento de leite da Confepar em São Martinho, alvo da Operação Leite Compen$ado VI em junho de 2014

Operações do MP ocorreram em todo o estado do RS

Fotos: D
ivulgação M

P
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Redentora tem primeiro caso de 
Dengue confirmado

Quadra será construída no Bairro São José

O Laboratório Central de 
Saúde Pública do Rio Grande 
do Sul (LACEN/RS) confirmou 
nesta terça-feira (18), que uma 
moradora de Redentora está 
com dengue. O caso é impor-
tado e foi contraído no Mato 
Grosso, onde a mulher estava 

quando foi contaminada pelo 
mosquito Aedes Aegypti.

A infectada recebeu aten-
dimento na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Redentora e, 
posteriormente, foi encaminha-
da ao Hospital Santo Antônio, 
de Tenente Portela, para ava-
liação, mas não chegou a ficar 
internada, podendo tratar dos 

sintomas da doença em casa.
A secretária municipal de 

Saúde, Carla Miranda, alerta a 
população que a região de Re-
dentora tem muito mosquito 
Aedes Aegypti e que as pesso-
as devem realizar a limpeza de 
seus pátios, eliminando locais 
que sirvam para a proliferação 
de insetos.

Mulher contaminada recebeu o primeiro atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Redentora

Clic Portela

A Administração Municipal de Braga firmou contrato de parce-
ria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
do município, onde será repassado a entidade o valor de 154 mil 
reais, valores estes divididos em parcelas e serão repassados men-
salmente. As informações são da assessoria de comunicação e fo-
ram divulados no site Observador Regional.

No momento da assinatura o Prefeito Nei lembrou que em 4 
anos o valor de repasse a entidade teve uma aumento de mais de 
133%, ou seja, de 66 mil reais em 2017 para 154 mil reais agora 
em 2020.

Além dos recursos financeiros o município disponibiliza para a 
entidade um prédio onde são realizadas as atividades.

Prefeitura de Braga repassa 
recursos para APAE

Valor será de 154 mil reais em 2020

Diones Becker
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ESPECIAL

Extravio de Bloco
DIEGO PAVINATTO, residente em Vista Gaúcha,  comunica 

que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P 167  904711 a  P 167  904720) com inscrição 
estadual sob o nº 332 1018359 série P 167  904711.

Com a alta do “Treinamento Funcional” a palavra CORE 
(centro do corpo) é uma das mais utilizadas. Pesquisas recentes 
demonstram que pessoas com bons níveis de força nessa região 
estão menos propensas a lesão, assim como apresentam melhoras 
no rendimento esportivo e nas atividades de vida diária.

Apesar dessas evidências, Mark Verstegen um dos nomes 
mais respeitados do mundo quando o assunto é treinamento es-
portivo, cita que o centro do corpo, denominado por ele como 
“Pilar de Força” abrange também a cintura escapular e a cintura 
pélvica, segmentos corporais importantíssimos para a transmis-
são de força e estabilidade corporal.

A falta de ativação dos músculos estabilizadores do quadril, 
principalmente glúteo médio e glúteo máximo, pode ser a raiz de 
todas as falhas em treinamento do centro do corpo, além de ser a 
fonte primária para lombalgia e dores no joelho.

Abaixo, Sahrmann, lista algumas síndromes ligadas à instabi-
lidade e falta de mobilidade do quadril:

– A má ativação do glúteo máximo se conecta a dores lomba-
res, pois à baixa ativação glútea na extensão dos quadris causa 
excessiva compensação lombar;

– Várias distensões dos músculos posteriores da coxa se rela-
ciona à baixa ativação do glúteo máximo, pois à uma dominância 
sinergística dos músculos posteriores;

– Dores na parte anterior do joelho se relaciona à pouca força 
do glúteo médio que é um dos responsáveis pela estabilidade da 
cadeia lateral de força e pelo controle da inclinação pélvica late-
ral durante a passada, o que promove mal controle da flexão de 
joelho por exemplo.

– Dores lombares se relacionam a pouca mobilidade do qua-
dril, principalmente nos movimentos de rotação.

Uma boa estratégia é fazer exercícios de uma perna ou assi-
métricos, eles desafiam sua estabilidade e desenvolvem força em 
toda a perna, enquanto também treinam todos os estabilizadores 
menores que de outra forma poderiam ser negligenciados por 
exercícios de fortalecimento de duas pernas. Estes exercícios têm 
como alvo todos os músculos do quadril, eles geram movimento 
desenvolvendo mais potência que as versões de duas pernas, mas 
principalmente ajudam com a estabilidade e equilíbrio. Alguns 
exemplos incluem exercícios como afundo e levantamento terra 
em única perna.

Para finalizar, a preparação do Pilar de Força tem que estar 
relacionada à capacidade física e exercícios inseridos no treino e 
os planos de movimento no qual serão realizadas as tarefas.

Ativação dos Estabilizadores de 
Quadril no Treinamento

Uma demanda antiga da co-
munidade do Bairro São José 
de Redentora está prestes a ser 
atendida. 

Em ofício enviado pelo Ga-
binete do Deputado Marcon, 
do PT, ao Prefeito Municipal 
Nilson Paulo Costa, o mesmo 
informa que indicou emenda 
parlamentar no valor de R$ 
250.000,00 para construção de 

uma quadra poliesportiva co-
berta no bairro São José em Re-
dentora. A notícia foi divulgada 
pelo site RD Foco.

O pedido é de autoria do 
Vereador Vanderlei da Rosa, da 
bancada do PT redentorense.

O Bairro São José é um dos 
maiores de Redentora. Segundo 
o prefeito Nilson Paulo Cos-
ta confirmou em entrevista ao 

Sistema Província no final de 
2019, neste ano a administração 
dedicaria uma atenção especial 
para os bairros, buscando in-
vestimentos e contando com o 
apoio dos vereadores para bus-
car junto a articulações politíca 
projetos que viabilização me-
lhora na qualidade de vida dos 
morasdores.

Tradicional Bairro de Re-
dentora, O São José inaugurou 
a pouco tempo atrás um novo 
conjunto habitacional, local que 
já é ocupado por moradores. O 
projeto das “casinhas” foi im-
plantado no governo de Marcos 
Giacomini.

Nilson Costa já inaugurou 
uma Academia ao Ar Livre e 
também levou para o bairro a 
Casa de Acolhimento. Um pro-
jeto que está em fase final de 
construção que vai suprir uma 
grande demanda do município 
no acolhimento de jovens e 
adultos.

A construção da quadra co-
berta, quando efetivada é mais 
uma das melhorias para o bair-
ro. 

Im
agem

 Ilustrativa

Quadra será construída no Bairro São José

Emenda de 250 mil vai garantir 
construção de quadra em Redentora

Rio Grande do Sul irá antecipar para 
março a vacinação da aftosa

O Rio Grande do Sul vai an-
tecipar a vacinação do rebanho 
bovino e bubalino contra a fe-
bre aftosa. O aval foi concedido 
nesta quarta-feira (12), em Bra-
sília, pela ministra Tereza Cris-
tina, da pasta da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

A antecipação faz parte da 
estratégia do Estado para ser 
declarado pelo Governo Fede-
ral como livre de febre aftosa 
sem vacinação, a fim de obter, 
em um segundo momento, o 

reconhecimento internacional 
desta condição pela Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal 
(OIE).

Conforme Covatti Filho, ti-
tular da Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (SEAPDR), a 
vacinação do rebanho será feita 
na primeira quinzena de março. 
Em outros anos, a imunização 
ocorria em etapas nos meses de 
maio e novembro.

–Também estamos fazendo 
uma série de seminários regio-
nais em todo o Estado para ex-

por aos produtores e entidades, 
os resultados da auditoria que 
o Ministério da Agricultura fez 
na nossa defesa agropecuária. 
Em conjunto com as entidades 
da nossa agropecuária, vamos 
tomar a decisão se queremos ou 
não mudar o status sanitário do 
Rio Grande do Sul – afirmou o 
titular da SEAPDR.

Covatti Filho destacou ain-
da que a definição do dia para 
o início da campanha contra a 
febre aftosa no Estado depende 
da disponibilidade dos labora-
tórios que produzem a vacina.

Antecipação da vacinação no Estado foi autorizada pelo Ministério da Agricultura
Governo RS

Divulgação

Quer vender mais?
Anúncie no Sistema Província
* Rádio
* Jornal
* Portal de Notícias
* Redes Sociais

Fone: (55)
3551-1877
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Índices de violência em queda na Região Celeiro

Desde 2018 que a violência vem ea-
presentando um  indices de queda no 
estado do Rio Grande do Sul. Medidas 
adotadas no Governo Sartori e pelo 
então secretário de segurança pública 
Cesar Schirmer já mostrava uma queda 
acentuada nos números de crimes consi-
derados mais graves como homicídios, 
roubos de veículos e tráfico de drogas.

Com a chegada de 2019 e a mudan-
ça de governo os números começaram 
a melhorar em diversas partes do país. 
Motivado por um governo mais inclina-
do à direita e o endurecimento de leis e 
apoio para as ações de repressão no Go-
verno Federal com o presidente Bolso-
naro e o Ministro Sérgio Moro, começa-
ram a surtir efeito em alguns estado e o 
Rio Grande do Sul é um deles.

O vice-governador do estado, Ranol-
fo Vieira Junior, ex-delegado da Polícia 
Civil, assumiu a pasta de Segurança Pú-
blica no estado e isso também fez com 
que as ações concentradas entre Polícia 
Civis e Militares acontecesse com mais 
eficiência e atacou diretamente alguns 
setores da criminalidade que sempre 
foram uma pedra no sapato das autori-
dades.

Os números ainda estão longe se se-
rem consideráveis aceitáveis, mas aos 
poucos vão entrando em uma zona mais 
confortável e mostram o resultado de al-
gumas ações de segurança pública que 
tem surtido efeito.

Nesta semana a 22ª Delegacia Regio-
nal de Polícia, que atende aos 21 muni-
cípios da Região Celeiro, divulgou, os 
dados de criminalidade compilados en-
tre as 14 delegacias e um Posto de aten-
dimento a mulher, ao longo de 2019.

Dos onze indicadores criminais ana-
lisados, sete tiveram redução , um se 
manteve estável e três tiveram um au-
mento, veja a seguir:

Os números referentes aos crimes 

contra a vida em 2019 se mantiveram es-
táveis. Foram 13 homicídios consuma-
dos, o mesmo número do ano anterior, 
bem inferior ao ocorrido no ano de 2017 
quando foram registrado 28 homicídios 
consumados.

2017 foi um ano crítico na região 
com a presença massiva de uma orga-
nização criminosa ligada ao tráfico de 
drogas que elevou vários índices de cri-
minalidade como homicídios e furtos. 
Operações da Polícia Civil e Brigada 
Militar deflagradas em diversos municí-
pios atacou os principais pontos e nomes 
do tráfico e conseguiram minimizar as 
ações criminosas que estavam virando 
rotina em nossa região.

Tiveram redução: latrocínios: 33%, 
furtos: 35%, abigeato: 20%, furto de 
veículo: 45%, roubo: 47%, estelionato: 
1,6% e tráfico de drogas: 20%;

Aumentaram os roubos de veículo 
de 10 casos em 2018 para 11 casos em 
2019, delitos relacionados a armas e 
munição de 90 para 98 casos e o crime 
de posse de entorpecente de 80 em 2018 
para 127 em 2019.

É importante observar que nos cri-
mes envolvendo a apreensão e prisões 
por pose de entorpecentes, o aumento 
não significa necessariamente uma pre-
sença de mais crimes, mas pode repre-
sentar uma ação mais atuante das forças 
de segurança, pois quanto mais a polícia 
trabalha, maior tende a ser o número de 
prisões e apreensões e maior o registro 
para fins estatísticos.

No que tange ao crime de feminicídio 
consumado, ocorreu uma diminuição: 
em 2018 foram 03 casos e em 2019 tive-
mos 01 ocorrência. Já a tentativa de fe-
minicídio teve um acréscimo, foram 05 
casos em 2018 para 06 casos em 2019. 
As ameaças no contexto de violência do-
méstica tiveram uma leve baixa de 3%. 
Já lesões tiveram um aumento de 4% e 
estupros de 18%.

De acordo com o levantamento, fo-
ram instaurados 4.272 procedimentos 
policiais. Remetidos ao Poder Judiciá-
rio/Ministério Público 4.999 procedi-
mentos. Encaminhados ao Poder Judici-
ário 829 pedidos de medidas protetivas 
referentes à violência doméstica contra 
mulher.

A Polícia Civil da 22ª RP realizou, 
com apoio da Brigada Militar, 10 ope-
rações policiais na região. Foram efetu-
adas 136 prisões, apreendidas 57 armas 
de fogo, cumpridos 279 mandados de 
busca e apreensão e retirados das ruas 
cerca de 35kg de drogas como maconha, 
cocaína, crack.

Além do combate à criminalidade, 
a Polícia Civil da 22ª Região Policial 
também vem desenvolvendo o progra-
ma “Papo de Responsa”, voltado para 
a prevenção, onde se busca um diálogo 
descontraído com criança e adolescentes 
envolvendo temas como drogas, vio-
lência, resolução de conflitos, cultura 
da paz, bullying, entre outros. No ano 
de 2019 foram realizados 65 “Papos 
de Responsa” atingindo um público de 
aproximadamente 5.570 pessoas, além 

de desenvolver, em parceria com o mu-
nicípio de Três Passos, um concurso de 
redação.

Para a Delegada Cristiane de Moura e 
Silva Braucks, um dos fatores principais 
para a queda nos índices de criminalida-
de é o ataque constante ao tráfico de dro-
gas. Segundo ela o tráfico de uma forma 
geral influência diretamente nos demais 
crimes como furtos e homicídios.

Outro fato enaltecido pela delega-
da é a parceria entre a Polícia Civil e a 
Brigada Militar, uma vez que, a coope-
ração entre corporações rende frutos no 
combate a criminalidade e essa parceria 
ficou clara na troca de informações e no 
grande número de operações conjuntas 
que foram realizadas no curso do ano 
passado.

O Papo  de Responsa também foi 
exaltado pela delegada. O trabalho pre-
ventivo tem um importante papel quan-
do se trata de combate a criminalidade. 
Desencorajar a juventude quanto ao con-
sumo de entorpecentes é uma das ma-
neiras mais eficazes de se apostar num 
futuro melhor e menos violento para a 
nossa região.

Seguindo tendência de queda já 
observada em 2018, os principais in-
dicadores de criminalidade – homicí-
dios, latrocínios, roubo de veículo e 
feminicídios – apresentaram redução 
ao longo de 2019 no Rio Grande do 
Sul. O ano passado terminou com 569 
mortes a menos do que em 2018. Fo-
ram 1.793 vítimas de homicídios em 
2019 contra 2.362 no ano anterior, 
o que representa redução de 24,1%. 
Trata-se do menor número de mor-
tes desde 2009, quando o Estado teve 

1.791 assassinatos.
Com o resultado, divulgado pela 

Secretaria da Segurança Pública na 
ontem, a taxa de homicídios em ter-
ritório gaúcho caiu ao menor nível da 
década, para 15,8 a cada 100 mil ha-
bitantes, considerando a mais recente 
estimativa de população segundo o 
IBGE, de 11,37 milhões de moradores 
no RS. A taxa é cinco pontos menor do 
que a de 2018, de 20,8 para cada gru-
po de 100 mil pessoas. O menor índice 
anterior (16,8) foi registrado em 2010.

Criminalidade cai no estado

Ações da Polícia Civil e Brigada Militar são um dos fatores para a queda da criminalidade
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Instalação de vídeomonitoramento volta 
a ser debatido em Tenente Portela

Um assunto que já foi deba-
tido em Tenente Portela voltou 
a pauta: a instalação de um Sis-
tema de Videomonitoramento.

Fato é que o assunto já este-
ve em pauta em outras épocas 
e é sempre um daqueles recor-
rentes temas debatidos em anos 
eleitorais. A esperança é que 
neste ano ele aconteça de fato.

O Videomonitoramento já é 
realidade em diversas outras ci-
dades do estado e até mesmo da 
região e todos os gestores que 
optaram pelo uso dessa tecno-
logia estão satisfeitos com os 
resultados, pois ela contribui 
não só na elucidação de crimes 
como pode impactar diretamen-
te na prevenção, uma vez que 
os criminosos tendem a evitar 
cometer crimes em locais onde 
eles podem ser identificados.

Videos particulares já de-
monstram a eficácia desse tipo 
de sistema para a elucidação de 
crimes e combate a criminalida-
de em Tenente Portela.

Três episódios podem ser 
destacados aqui. O primeiro um 
duplo homicídio ocorrido em 
2016. Na ocasião em plena luz 
do dia, um atirador desceu de 
uma camionete e disparou con-
tra dois homens que estavam 
em frente a um minimercado, 
localizado próximo do Hospi-
tal Santo Antônio. Imagens de 
segurança, conseguidas e divul-
gadas com exclusividade pelo 
Sistema Província mostrou a 
ação dos criminosos. As ima-
gens correram o Brasil, foram 
reproduzidas na TV no centro 
do país e repostadas em sites de 
propagação nacional. As mes-
mas imagens foram usadas pela 

Polícia Civil na investigação do 
crime.

Há um ano um catador foi 
atropelado no Centro da ci-
dade de Tenente Portela. As 
imagens, que foram primeiro 
reproduzidas pelo Portal Celei-
ro, e também ganharam grande 
repercussão e foram utilizadas 
pelas autoridades parai lucidar 
a ocorrência.

Nesta semana viralizou mais 
uma imagem, desta vez de um 
criminoso que roubou uma mo-
tocicleta no centro da cidade. 
As imagens também deverão 
ajudar na investigação.

Que a instalação de um sis-
tema de videomonitoramento 
irá ajudar no combate a crimi-
nalidade ninguém tem dúvida, 
mas até o momento os esforços 
do poder público neste sentido 
não haviam sido demonstrado 
ainda.

Parece que agora as coisas 
poderão de fato andar. Nesta se-
mana o prefeito de Tenente Por-
tela, Clairton Carboni, esteve 
reunido, em seu gabinete, com 

o comando da Brigada Militar, 
secretários municipais, diretor 
de trânsito, representante da 
ACI e os responsáveis técnicos 
pela instalação do sistema de 
videomonitoramento no muni-
cípio.

Foram definidos, durante a 
reunião, os pontos estratégicos 
do município para instalação 
do sistema de vigilância. Ini-
cialmente, serão priorizados 
dez pontos no perímetro urba-
no: os principais acessos à sede 
do município, as proximidades 
de instituições financeiras e os 
locais de maior circulação de 
veículos e pedestres.

Conforme o prefeito Car-
boni, essa medida visa propor-
cionar mais segurança para a 
população portelense e também 
para quem visita a cidade.

A comunidade aguarda para 
ver a notícia virar realidade e a 
promessa virar projeto efetiva-
do, afinal de contas, a seguran-
ça pública está no centro de to-
das as principais preocupações 
da sociedade atual.

A ideia é instalar camêras em pontos estratégicos

Tenente Portela prepara 
eventos em comemoração à 
Semana Municipal da Mulher

A Administração Municipal 
e entidades parceiras se reuni-
ram na tarde da quinta-feira, 20, 
para encaminhamentos referen-
tes as atividades a serem reali-
zadas na Semana Municipal da 
Mulher, que acontecerá no mês 
de março, e serão dois eventos, 
o Encontro Municipal da Mu-
lher e “Mulheres Donas de Si”.

O tradicional Encontro Mu-
nicipal da Mulher acontecerá 
no dia 14 de março, sábado, no 
Ginásio da Comunidade Cató-
lica, e terá início às 10 horas 
da manhã com a acolhida, em 
seguida terá dois momentos de 
explanações sobre a Mulher, 
ainda terá atividade recreativa e 

seguido de almoço.
Já o evento “Mulheres Do-

nas de Si”, terá a sua segunda 
edição, e se trata de um mo-
mento solene em que mulheres 
da comunidade são homena-
geadas, o evento ocorre no dia 
17 de março, terça-feira, às 19 
horas na Cripta da Igreja Ma-
triz. Neste ano foram definidos 
5 segmentos que indicarão, 
cada um, cinco mulheres para 
receberem as homenagens. Os 
segmentos são da Agricultura, 
Educação, Saúde, Empresarial 
e Comunitário. Para a escolha 
foram convidadas entidades re-
presentativas de cada segmento 
para indicarem os nomes das 
homenageadas.

Reunião ocorrida nesta quinta-feira denateu organização do evento

Operação Viagem segura de Carnaval 
começa nesta sexta-feira

Entre a zero hora desta sex-
ta-feira (21) e a meia-noite da 
quarta-feira de cinzas (26),Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF), 
Brigada Militar (BM), Coman-
do Rodoviário da BM (CRBM), 
DetranRS e Polícia Civil estarão 
mobilizados para a 114ª Viagem 
Segura, edição de Carnaval.

A ação conjunta tem como 
principal objetivo preservar vi-
das e conta com ações de fis-
calização em ruas e rodovias 
do Estado e com a atuação da 
Escola Pública de Trânsito, que 
trabalha para conscientizar as 
pessoas quanto à responsabili-
dade de todos para um trânsito 

mais humano, propagando o 
conceito do movimento empa-
tia.

A diretora institucional do 
DetranRS Diza Gonzaga afirma 
que o objetivo da Viagem Segu-
ra não é impedir que as pesso-
as se divirtam, mas sim que se 
divirtam com responsabilidade, 
para voltar em segurança para 
casa e só ter boas lembranças. 
“Não deixe a diversão acabar 
em cinzas. Nesse carnaval, o 
enterro dos ossos deve ser ape-
nas uma metáfora para o final 
da folia. Afinal, ano que vem 
tem mais.”

Com foco no combate à al-
coolemia ao volante, a Balada 

Segura estará atuando tanto 
nos municípios conveniados 
ao programa, quanto no Litoral 
Norte, Sul e Costa Doce. Fisca-
lizar também é uma forma de 
educar e contribui para a sensi-
bilização dos condutores de que 
misturar álcool e direção, não 
só é uma conduta infracional, 
mas potencializa o risco para os 
acidentes no trânsito.

Tendo como norte a redução 
de acidentes por meio da educa-
ção, uma equipe da Escola Pú-
blica de Trânsito vai estar entre 
os dias 20 e 25 de fevereiro no 
Litoral Norte, para lembrar a 
importância de se preservar a 
vida.

BM de Tenente Portela 
disponibiliza contato 
através de WhatsApp

O comando da Brigada 
Militar, com sede em Tenente 
Portela, divulgou nesta quarta-
-feira (19), um número para que 
a população possa fazer contato 
com o órgão de segurança pú-
blica através do aplicativo de 
mensagens WhatsApp.

Por meio do número (55) 
98428 6084, o comunicante 
poderá entrar em contato com a 

guarnição policial tanto por tro-
ca de mensagens ou ligações.

O tenente João Luiz Erhart 
informa a população que será 
mantido total sigilo. Essa for-
ma de contato visa facilitar o 
comunicado de ocorrências e o 
envio de fotos ou vídeos.

Lembrando ainda que o te-
lefone tradicional, 190, segue 
disponível de forma gratuita.

Quartel da Brigada Militar de Tenente Portela
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Nova creche em Tenente 
Portela terá capacidade 

para atender 376 crianças

Paralisada há vários anos porque 
a empresa vencedora da licitação não 
cumpriu o contrato, a construção da cre-
che Pró-Infância no bairro Fries foi re-
tomada em 2019, após novo processo li-
citatório promovido pela Administração 
Municipal de Tenente Portela.

O educandário terá capacidade para 
atender até 376 crianças, divididas em 
dois turnos, ou 188 pequenos colegiais 
em turno integral. A escola será térrea 

e possuirá sala de atividades, berçário, 
fraldário, lactário, cozinha, refeitório 
e lavanderia, ou seja, todos os ambien-
tes necessários para o atendimento das 
crianças. O projeto também contempla 
as exigências legais em relação à acessi-
bilidade e sustentabilidade.

A construção da nova creche custa-
rá aproximadamente R$ 2 milhões e os 
recursos são provenientes da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE).

Atualmente, o projeto se encontra na parte final das obras de fundações e levantamento das 
paredes e vigas

Após meses de tratativas entre a Ad-
ministração Municipal e o Governo do 
Estado, houve acordo para convênio en-
volvendo o Ginásio de Esportes de Re-
dentora. O prédio é do Governo do Esta-
do mas o terreno onde está construído o 
Ginásio é do Município.

Após a Administração receber as 
chaves do Ginásio, os trabalhos se ini-
ciaram e estão sendo realizados. Já foi 

feita limpeza do terreno, dedetização do 
prédio e a iluminação está concluída.

No dia 10 de fevereiro, a diretora da 
Escola Estadual Feliciano Jorge Alberto, 
Luciane Della Flora, entregou as chaves 
do Ginásio à primeira dama Eliane e ao 
engenheiro civil Alterson de Mello Mar-
ques, da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, responsável pelo projeto 
das reformas no Ginásio.

Redentora: Administração 
Municipal assume reforma do 

Ginásio de Esportes

A primeira-dama Eliane Amaral Costa recebeu a chave do ginásio oficialmente

D
iv

ul
ga

çã
oD

ivulgação

Tenente Portela



ROTA DO YUCUMÃ, 21 de Fevereiro de 2020 11GERAL

5ª ExpoAgro Cotricampo: mais de 
R$ 138 milhões em negócios

A quinta edição da feira re-
alizada de 13 a 15 de fevereiro 
em Campo Novo, teve excelen-
te participação dos produtores 
rurais do noroeste gaúcho que 
passaram pelos duzentos expo-
sitores desta edição. Ao longo 
dos três dias foram aproxima-
damente vinte e quatro mil e 
quinhentas pessoas ligadas ao 
agronegócio que visitaram a 
feira e conferiram a programa-
ção voltada a três grandes eixos: 
conhecimento, tecnologia e ne-
gócios. O volume de comercia-
lização superou as expectativas 
da direção da cooperativa que 

tinha como meta acrescentar 
trinta por cento ao volume de 
cem milhões do ano passado. 
Ao total foram mais de cento e 
trinta e oito milhões de reais em 
negócios.

O trajeto da sorte, que foi 
um concurso que estimulava 
os associados á percorrerem 
todo o parque, sorteou uma ca-
mionete zero quilômetro, tendo 
como ganhador o produtor do 
município de Três Passos, Edio 
Mauri Berghahn.  O presidente 
Gelson Bridi destacou que a fei-
ra proporcionou palestras com 
painelistas conhecidos do agro-
negócio brasileiro como França 
Júnior e Wlamir Brandalize, 

além de representantes repre-
sentantes dos Estados Unidos 
e da Argentina que trouxeram 
muita informação do agrone-
gócio no Brasil e no mundo. 
Segundo o presidente” cum-
primos com a missão de trazer 
para a região celeiro do Estado 
o que de melhor acontece no 
agronegócio brasileiro em ter-
mos de tecnologias, informação 
e oportunidades de negócios, 
mesmo sendo nosso municí-
pio sede de pequeno porte com 
menos de cinco mil habitantes, 
aqui recebemos um grande nú-
mero de produtores e lideranças 
ligadas exclusivamente ao setor 
da produção agrícola”.

A ExpoAgro Cotricampo reuniu produtores rurais de toda a região em um grande evento

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 017/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 5.086,20

CONTRATO Nº 018/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 24.445,59

CONTRATO Nº 019/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 1.906,76

CONTRATO Nº 020/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: BRUNO ZILMMER ME
CNPJ: 88.558.143/0001-64
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e expediente, para uso nas 
Escolas Municipais
VALOR R$: 258,50

CONTRATO Nº 021/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e expediente, para uso nas 
Escolas Municipais
VALOR R$: 1.679,34

CONTRATO Nº 022/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: DORNELLES LOTERIAS LTDA ME
CNPJ: 13.600.120/0001-71
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e expediente, para uso nas 
Escolas Municipais
VALOR R$: 300,00

CONTRATO Nº 023/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e expediente, para uso nas 
Escolas Municipais
VALOR R$: 5.511,95

CONTRATO Nº 024/2020
DATA: 07/02/2020
CONTRATADO: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
EPP
CNPJ: 93.805.521/0001-05
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e expediente, para uso nas 
Escolas Municipais
VALOR R$: 7.327,80

CONTRATO Nº 025/2020
DATA: 12/02/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e de brindes para distribuição no 
Encontro Municipal das Mulheres
VALOR R$: 4.536,00

CONTRATO Nº 026/2020
DATA: 12/02/2020
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e de brindes para distribuição no 
Encontro Municipal das Mulheres
VALOR R$: 5.172,00

CONTRATO Nº 027/2020
DATA: 12/02/2020
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e de brindes para distribuição no 
Encontro Municipal das Mulheres
VALOR R$: 42.288,00

CONTRATO Nº 028/2020
DATA: 13/02/2020 
CONTRATADO: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
CNPJ: 92.954.106/0001-42
OBJETO: Fornecimento de Passagens (Vale-Saúde) de Ônibus com destino de 
Vista Gaúcha a Porto Alegre, RS e retorno.
VALOR R$: 10.276,00

CONTRATO Nº 029/2020
DATA: 14/02/2020
CONTRATADO: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Digitalização, In-
formatização e Consolidação da Legislação Municipal de 2020
VALOR R$: 1.620,00

Acreditar no potencial 
das comunidades é estar 
envolvido diretamente com 
o desenvolvimento regio-
nal. Entre os dias 13, 14 e 
15 de fevereiro, a Sicredi 
Celeiro RS/SC esteve par-
ticipando da 5ª Expo Agro 
Cotricampo, que ocorreu 
no município de Campo 
Novo/RS.

Durantes os dias de Fei-
ra, a comunidade regional 
pode conhecer a força do agro-
negócio e conferir as novidades 
do ramo. No estande do Sicredi, 
foram oferecidas oportunidades 
de negociação, com um espaço 
bonito e aconchegante, pensado 
especialmente para o associado.

No primeiro dia de feira, 
a cooperativa discutiu em seu 
estande sobre “Agricultura Di-
gital”, através de uma pales-
tra ministrada pela engenheira 
agrônoma e fazendeira Gabriela 
Nichel. Estiveram reunidos nes-

te momento associados, colabo-
radores e membros da diretoria 
da Sicredi Celeiro RS/SC.

Para o gerente da agência lo-
cal, Juarez Monteiro Dockhorn, 
“participar de eventos como 
este nos oportuniza estarmos 
ainda mais próximos da nossa 
comunidade, podemos trocar 
ideias, conversar e ouvir nosso 
associado, além de promover 
um ambiente agradável repleto 
de atrações para recebe-lo du-
rante a feira”. A Expo Agro Co-
tricampo é realizada pela Coo-

perativa Tritícola Mista Campo 
Novo – Cotricampo - e se tor-
nou a maior feira para o público 
agro da região Celeiro do Rio 
Grande do Sul, reunindo ex-
positores de todos os ramos do 
agronegócio que todos os anos 
apresentam novas tecnologias e 
oportunidades de negócios. 

Quem visitou o estande da 
Sicredi durante os dias de even-
to, encontrou o bom atendimen-
to característico da cooperativa, 
além de poder prestigiar mo-
mentos interação, e saborear 
cafés especiais. Foram também 
atrações durante a feira, o Voo 
do Balão Sicredi e distribuição 
de chapéus. 

“Agradecemos a todos que 
visitaram nosso estande nestes 
três dias, esperamos ter atendi-
do as expectativas e acredita-
mos muito que juntos podemos 
construir comunidades mais 
fortes”, agradece o gerente lo-
cal, Juarez Dockhorn. 

Sicredi Celeiro RS/SC discutiu Agricultura 
Digital durante a 5ª Expo Agro Cotricampo

Cotricampo
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Sicredi Celeiro RS/SC realiza 
assembleia para divulgação dos 

resultados de 2019 em Derrubadas

A cooperativa Sicredi Ce-
leiro RS/SC reuniu cerca de 
250 pessoas do município de 
Derrubadas/RS na assembleia 
realizada no último dia 18 de 
fevereiro, para apresentação 
dos resultados financeiros re-
ferentes ao ano de 2019 e para 
discussão do planejamento de 
ações para 2020. 

Na Assembleia, o presidente 
da Sicredi Celeiro RS/SC, Vi-
tor Rizzardi, destacou os prin-
cipais números da instituição. 
Em 2019, a cooperativa atingiu 
mais de 25 milhões de resultado 
do exercício social, chegando a 
41.939 associados e atingin-
do um patrimônio líquido de 
147.577 milhões. 

“Os números reafirmam a 
nossa força na região e contri-
buem para o desenvolvimento 
social e econômico dos locais 
onde atuamos. Nossa carteira 
de poupança, por exemplo, é 
revertida em crédito para a po-
pulação, oportunizando a gera-
ção de renda e movimentando a 
economia. Esse ciclo virtuoso 
fortalece o cooperativismo de 
crédito, um modelo de negócio 
em plena expansão tanto aqui, 
na nossa região, como no Bra-

sil”, ressalta Vitor Rizzardi, 
presidente da Cooperativa. 

Durante a Assembleia tam-
bém foram discutidos assuntos 
como a união com a Sicredi 
Grande Palmeira, a fim de so-
mar forças para expansão da 
Cooperativa para Minas Ge-

rais. “Trazemos uma sugestão 
de alteração, já tratada com o 
conselho de administração, co-
laboradores e coordenadores, 
que é o processo de união da 
nossa cooperativa com outra 
grande cooperativa, a Sicredi 
Grande Palmeira. As duas co-
operativas juntas conseguirão 
dar mais velocidade ao proces-
so de expansão à Minas Gerais. 
São dois grandes projetos que 
trarão desafios e muito trabalho 
pelas próximas décadas. Juntos, 
somos mais sólidos e unimos 
forças para crescer e deixar um 

legado importante aos nossos 
associados e comunidades aon-
de estamos inseridos”, conclui.

Além disso, foi votada e 
aprovada a distribuição de 
6.080 milhões para os asso-
ciados, sendo que 35% ficará 
disponível na conta corrente e 

65% na Conta Capital, 
que são distribuídas 
aos associados de for-
ma proporcional ao vo-
lume de suas operações 
realizadas ao longo do 
ano. 

“Mais uma vez 
contamos com grande 
presença da nossa co-
munidade. Queremos 

parabenizar nossos associados 
pelos resultados de 2019, nu-
méricos e sociais. Com cer-
teza, fizemos a diferença na 
nossa comunidade, levamos o 
cooperativismo mais longe e 
consolidamos a marca Sicredi. 
Agradecer ainda todos nossos 
associados que se fizeram pre-
sentes, exerceram seu direito a 
voto e como donos do negócio 
ajudaram a definir os rumos da 
nossa Cooperativa.”, comenta 
o gerente da agência Sicredi do 
Município, Gustavo Henrique 
da Silva.

Para essa safra, o Sicredi estima viabilizar mais de R$ 20,1 bilhões em crédito rural
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A Emater/RS-Ascar, junta-
mente com a Sec. Municipal 
da Assistência Social, Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Administração Municipal de 
Miraguaí, estão promovendo o 
XVIII TORMU e XXII Encon-
trão de Mulheres, o encontro 
será no dia 08 de março, do-
mingo, no Salão da Comunida-
de da Linha Primeiro de Maio.

Todas as sociedades e mu-
lheres estão convidadas a par-
ticipar. Haverá jogos de bolão-
zinho, bocha, 48, bolãozinho de 
corda, corrida de carros, canas-
tra, cabo de guerra, debulha do 
milho.  No encontro será esco-

lhida a Mulher 2020, poderão 
desfilar mulheres acima de 35 
anos.

Haverá também palestra 
sobre o papel da mulher na fa-
mília e sociedade, com o pales-
trante Lucas Mariano.

Ao meio- dia será ser-
vido almoço, com preço de 
R$10,00(dez reais) para que 
toda a família possa participar.

A administração municipal 
vai possibilitar o transporte gra-
tuito de todas as localidades e 
da sede do município.

Todas as mulheres do muni-
cípio estão convidadas a parti-
cipar.

Miraguaí irá realizar evento 
comemorativo ao Dia 

Internacional da Mulher

O evento ocorre no próximo dia 11 de março
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº 02/2020. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agri-
cultura Familiar para uso na merenda escolar. JULGAMENTO: 16/03/2020 às 08h:30min. Local: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone (55) 
3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaú-

cha, RS, 21/02/2020.
CELSO JOSÉ DAL CERO

Prefeito Municipal

Gerente do Sicredi Derrubadas

Sicredi

Sexta-feira tem a grande 
final do Campeonato 
Municipal de Bocha

Nesta sexta-feira, 21, acontece a grande final do Campeonato 
Municipal de Bocha de Tenente Portela, será na comunidade de 
Nossa Senhora da Saúde.

Os jogos iniciam às 19h30min com a disputa do terceiro lu-
gar entre as equipes do Miraguai e da Linha Glória. Em seguida 
a grande final entre Nossa Senhora da Saúde e CTG Sentinela da 
Fronteira.

Não há cobrança de ingressos e a janta é por adesão.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Cavalgar significa montar em cavalos mansos, devidamente 
treinados para cavalgadas, aprender noções básicas de equitação, 
apreciar lindas paisagens, ouvir cantos de pássaros, cruzar fa-
zendas, fazer novas amizades ou curtir amizades já existentes, 
respirar ar puro, além de fazer atividade física, na qual a equita-
ção obriga. É uma atividade de lazer ativo, que junta o prazer da 
equitação ao fascínio da vida em contato direto com a natureza. 

    É mais do que a simples contemplação a cavalo, você par-
ticipa ativamente da paisagem: uma sensação que jamais se apa-
gará da memória. 

    Os roteiros estabelecidos para as cavalgadas ecológicas ou 
de cunho tradicionalista buscam o que de mais autêntico exista 
para oferecer, adequando acomodações, na simplicidade caracte-
rística da região. A cavalo, sim, mas uma vez desmontado, con-
forto, banho quente e o aconchego das casas do campo, ou de 
um simples galpão para poder pernoitar e um gramado onde seu 
cavalo possa descansar e ser bem alimentado para prosseguir no 
dia seguinte. 

    Observe se seu cavalo está em boas condições físicas. Pode 
se perceber pelo andar, que deve estar harmonioso, em reta, natu-
ral. Todo o corpo do animal deve ser musculoso e mostrar grande 
vivacidade nas mudanças de marcha e direção. Os procedimen-
tos para arrumar o cavalo, apertar a sela, verificar o estribo de-
vem ser feitos por pessoas experientes na lida com o animal caso 
você não tenha experiência. 

    Suba e desça sempre pelo lado esquerdo do cavalo, pois os 
animais são acostumados desde cedo a respeitar certas ordens, e 
essa é importante. Se você já tem experiência, na preparação do 
cavalo para um dia de cavalgada, chegue calmamente junto ao 
animal chamando-o pelo seu nome e avisando de sua chegada.

    Coloque a sela e todo o restante da tralha sem qualquer 
pressa, não apertando a barrigueira. Conduz-se o animal para um 
local aberto e somente aí aperta-se a barrigueira.

    Como dito anteriormente, monta-se o animal sempre pelo 
lado esquerdo, fazendo-o andar por uns 10 minutos para aquecê-
-lo. Desmonta-se e verifica-se a sela e a barrigueira novamente. 
Inicia-se o passeio a trote por uns instantes e após isso pode-se 
passar para um meio galope, para o galope e depois voltar ao 
passo. Se possível fazer o passeio todo a passo.

    Inicia-se o passeio a trote por uns instantes e após isso po-
de-se passar para um meio galope, para o galope e depois voltar 
ao passo. Se possível fazer o passeio todo a passo.    No caso de 
longos passeios, após algumas horas, desmonta-se e afrouxa-se a 
barrigueira por 5 a 10 minutos.

    Quando se troca o tipo de pavimentação, como de terra para 
asfalto, o cavalo deve ser tocado a passo. Também para descer ou 
subir rampas o passo é o andamento mais indicado. Não solte as 
rédeas em qualquer parada permitindo ao cavalo pastar, pois isto 
pode viciá-lo. Sempre que parar, o animal vai querer pastar.

    Ao cavalgar, nós somos invadidos por um mar de endorfi-
nas – substancias fabricadas na hipófise que produzem euforia, 
relax, bem-estar e prazer; melhoram a memória, o humor e o sis-
tema imunológico; aumentam a resistência, a disposição física e 
mental; amenizam dores; e possuem efeito antienvelhecimento, 
pois removem superóxidos. Inundada por endorfinas, o cheiro de 
terra e de mato e as companhias completam a festa. Outra coisa 
indescritível e a redescoberta do prazer de gargalhar por qualquer 
coisa, de causos bobos e até mesmo da gente quando estamos 
cavalgando. 

   Outra coisa indescritível e a redescoberta do prazer de gar-
galhar por qualquer coisa, de causos bobos e até mesmo da gente 
quando estamos cavalgando. Tudo e motivo para rir. Há unani-
midade entre estudiosos que cavalgar produz sensação de inde-
pendência, aumento da autoconfiança, do autocontrole e da auto 
estima.

   E que em cima de um cavalo a sensação de liberdade e ili-
mitada. 

        Até a próxima.

Cavalgar, Um alento para 
Alma!

Dando sequência a uma sé-
rie de ações já realizadas em 
2019 pelos prefeitos da Amu-
celeiro (Associação dos Muni-
cípios da região Celeiro do RS) 
e da Ameosc (Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste 
de SC), aconteceu no dia 18 de 
fevereiro, na cidade de Itapi-
ranga, uma importante reunião 
que traçou os próximos passos 
a serem seguidos para 
que se alcance a apro-
vação da construção 
do Projeto da ponte 
sobre o Rio Uruguai, 
ligando Itapiranga/SC 
a Barra do Guarita/RS 
e a federalização do 
rodovia 163. 

 A ponte é um anseio 
antigo da comunidade 
regional, o movimento 
vem ganhando força 
política e caminhando 
a passos largos, graças 
ao trabalho dos ges-
tores municipais que 
acreditam nesta obra e 
sabem da importância 

que ela tem para o desenvol-
vimento das regiões.  Estavam 
presentes nesta reunião os pre-
feitos de Santa Catarina, Wil-
son Trevisan (São Miguel do 
Oeste), Jorge Welter (Itapiran-
ga), Fernando Bisigo (São João 
do Oeste) e Plinio de Castro 
(São José do Cedro) atualmente 
Presidente da Associação. Re-
presentando o Rio Grande do 

Sul estavam o Prefeito Carlos 
Vigne (Braga), presidente da 
Amuceleiro, o prefeito Clairto 
Carboni (Tenente Portela) e o 
Prefeito Rodrigo Tisott (Barra 
do Guarita). Para auxiliar nas 
questões burocráticas e admi-
nistrativas do projeto estavam 
presentes os secretários execu-
tivos das Associações, Airton 
Fontana (Ameosc) e Danieli 

Oliveira (Amuceleiro). 
Como ressaltou, o 

Presidente da Amuce-
leiro Prefeito Carlos 
Vigne: “este projeto é 
de suma importância 
não só para as regiões, 
mas sim para os Esta-
dos e para a nação, pois 
é neste trajeto, onde 
falta a ponte, que circu-
la e escoa muitos pro-
dutos que movimentam 
a economia do País, e 
por isso não medire-
mos esforços para al-
cançar com êxito este 
projeto e posterior esta 
obra”. 

Projeto da ponte entre Barra do 
Guarita e Itapiranga é pauta de 

reunião com prefeitos

Atualmente a travessia é feita por balsas

Prefeitos de SC e RS definiram os próximos passos para alcançar a aprovação do projeto da ponte

Divulgação
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2020

2020
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Cerca de quatro milhões de 
motoristas têm direito ao 
ressarcimento do DPVAT

O sistema para pedidos de restitui-
ção do dinheiro pago a mais referente ao 
DPVAT (Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via Terrestre) 
entrou em funcionamento no último dia 
15 de janeiro. Estima-se que cerca de 
quatro milhões de proprietários de veí-
culos têm direito ao ressarcimento dos 
valores, que oscilam de R$ 5,23 até R$ 
12,30.

O seguro obrigatório começou a ser 
cobrado no mês anterior, com a mesma 
tabela de 2019, após o ministro Dias To-
ffoli, presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), barrar a proposta de re-
duzir os valores para 2020. No entanto, 
em 09 de janeiro, o ministro reconside-
rou sua decisão e liberou a diminuição. 
Em virtude disto, aqueles que pagaram o 
valor maior antes desta data têm direito 
a restituição.

Até o momento, aproximadamente 

830 mil pessoas abriram procedimento 
para receber o dinheiro de volta. Os pro-
prietários de automóveis representam 
metade das solicitações de ressarcimen-
to, com mais de 474 mil pedidos. Em 
seguida, aparecem os procedimentos ati-
nentes às motocicletas e caminhões, 272 
mil e 73 mil, respectivamente.

Os estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul e Paraná, regis-
tram os maiores números de solicita-
ções de ressarcimento. Dependendo do 
tipo de veículo, a redução na tabela do 
DPVAT varia de 65% a 86% em relação 
ao ano passado.

Após o encaminhamento do pedido 
de restituição no site da Seguradora Lí-
der, o crédito será feito na conta corrente 
ou poupança do motorista em até dois 
dias. As solicitações podem ser realiza-
das ao longo de 2020 e não interfere na 
liberação do licenciamento veicular.

Pedido de restituição é feito exclusivamente no site da Seguradora Líder
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Levantamento do DEPEN afirma 
que faltam 312,1 mil vagas nas 

unidades prisionais do país

Números relativos a junho do ano 
passado e divulgados pelo Departamen-
to Penitenciário Nacional (DEPEN), 
órgão ligado ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, mostram que o Bra-
sil tem cerca de 760 mil pessoas tranca-
fiadas em unidades prisionais ou carce-
ragens de delegacias. Deste total, 348,3 
mil (45,9%) estão no regime fechado. 
O levantamento revela crescimento de 
3,89% na população carcerária do país 
na comparação com 2018.

Os presos provisoriamente (que ain-
da não foram condenados) somam o se-
gundo maior contingente com 253,9 mil, 
equivalente a 33,47% do total. Também 
são 126,1 mil (16,63%) detentos no se-
miaberto e 27 mil (3,57%) no regime 
aberto. A quantidade em medida de se-
gurança ou em tratamento ambulatorial 
alcança 3,1 mil.

A divulgação do DEPEN destaca 
ainda que as unidades prisionais brasi-
leiras possuem 461.026 vagas, o que re-
presenta atualmente uma defasagem de 
312.125 vagas.

Mais de 90% dos detentos no país 
são do sexo masculino, enquanto as mu-
lheres somam cerca de 8%. Entretanto, 
o mais recente levantamento afirma que 
aumentou a população carcerária femi-
nina em relação a 2018. Somente no ano 
passado, 37,8 mil mulheres foram pre-
sas.

De acordo com o Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública, 39,4% dos 
presidiários respondem por crimes rela-
cionados às drogas, como o tráfico. Na 
sequência, estão os presos por delitos 
contra o patrimônio, que somam 36,7% 
do total. Os detentos por crimes contra 
a vida alcançam 11,3% do contingente 
carcerário do Brasil.
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Levantamento de 2019 revela um crescimento de 3,89% na população carcerária do país

Déficit hídrico influenciará na 
produtividade da soja no RS

Conforme o mais recente Informa-
tivo Conjuntural da Emater-Ascar, as 
lavouras de soja no Rio Grande do Sul 
apresentam bom desenvolvimento, mas 
o déficit hídrico ocasionará diminuição 
na produtividade. A safra 2019/2020 re-

gistra 5,9 milhões de hectares semeados 
com a oleaginosa.

Segundo levantamento da Emater-
-Ascar, as lavouras encontram-se nas 
fases de desenvolvimento vegetativo 
(12%), floração (32%), enchimento de 
grãos (51%) e madura por colher (5%).

Apesar da volta da chuva ainda há temor quanto as perdas

Produtores gaúchos já colheram 
43% das lavouras com milho

O último Informativo Conjuntural 
da Emater-Ascar revela que a colheita 
de milho no Rio Grande do Sul já atin-
ge 43% da área cultivada na atual sa-
fra, que contabiliza 777 mil hectares. O 
restante das lavouras está nas etapas de 
germinação e desenvolvimento vegetati-
vo (12%), floração (9%), enchimento de 
grãos (19%) e maduro por colher (17%).

Segundo os técnicos da instituição, a 
produtividade é considerada boa nas áre-
as semeadas no cedo e mais ao Norte do 
Estado. Por outro lado, devido ao déficit 
hídrico, é menor a produção nas lavou-
ras plantadas mais tardias e localizadas 
em regiões específicas. O baixo volume 
e a má distribuição das chuvas preocu-
pam os produtores gaúchos de milho.

Levantamento da Emater-Ascar aponta que são aproximadamente 777 mil hectares

EMATER/ASCAR
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Campeonato Região Celeiro sofre 
alteração na fórmula de disputa
Faltando apenas a partida 

entre CMD Esperança do Sul 
e Atlético Tiradentes de Santo 
Augusto para completar a 6ª 
rodada, o Campeonato Região 
Celeiro alcança a metade da 
primeira fase. A competição re-
úne as categorias sub 19 e prin-
cipal.

Inicialmente, o certame era 
disputado no sistema de pontos 
corridos, ou seja, o time que 
somasse a maior pontuação de-
pois de 11 rodadas seria decla-
rado campeão. Porém, atenden-
do ao pedido apresentado pelos 
participantes, a Primeira Liga 
Regional modificou a fórmula 
de disputa.

 Agora, os selecionados con-
tinuam se enfrentando no siste-

ma todos contra todos, em tur-
no único. A novidade é que seis 
equipes se classificarão, sendo 
que o primeiro e o segundo co-
locados asseguram presenças 

diretas na semifinal, enquanto 
os demais jogarão pelas outras 
vagas de semifinalistas. A fór-
mula de disputa alterada é váli-
da para ambas as categorias.

Diones Roberto Becker

Categoria Sub-19

Categoria Livre

Os clubes pediram por uma mudança da fórmula de disputa

Ouvi um esclarecido morador de Gramado relatar que na Ca-
pital Nacional do Chocolate há uns três anos passou a faltar água 
com frequência nos bairros da periferia, principalmente nas regi-
ões mais altas. Que não tem água para todos os moradores, espe-
cialmente em temporadas de maior fluxo de turistas.

 O homem ressaltava que agora a situação se mostra caóti-
ca porque fontes e mananciais das matas ao redor da cidade estão 
secando definitivamente pela retirada das árvores para constru-
ções de prédios e conjuntos habitacionais, e com isso os poços ar-
tesianos também secam. Poços que davam água em 70 metros de 
profundidade só têm poeira. Para ter uma vazão razoável, agora 
é preciso perfurar 300 metros, no mínimo. E os córregos que não 
estão secos estão assoreados e poluídos demais, cheios de esgotos 
domésticos, plásticos, móveis e agrotóxicos.

 Ouvi o desabafo logo depois de um protesto em que mo-
radores da bela Cidade serrana fecharam a RS 235 para impedir 
que caminhões-pipa da CORSAN levassem água de Gramado 
para Nova Petrópolis. Nem quero saber do drama dos moradores 
de Nova Petrópolis, que necessitam mendigar a escassa água de 
Gramado.

 E o último Natal Luz de Gramado rendeu 27 milhões de 
reais só em bilheterias. É muito dinheiro. Mais que o orçamento 
anual da maioria dos municípios gaúchos. Mas dinheiro não com-
pra água. Quer dizer, compra só água limpa, e isso é o que está 
faltando em praticamente todas as cidades do Brasil.

 Mesmo assim, é preciso avançar. Afrouxar as leis de pro-
teção ambiental para progredir. E não faz mal que isso provoque a 
destruição do resto da mata ciliar dos rios, a canalização e desvio 
dos córregos, a secagem dos banhados e a destruição das áreas 
verdes para dar lugar a novos loteamentos de habitação urbana. 
Precisamos irrigar monoculturas de soja e milho transgênicos 
com o resto da água dos rios que agonizam cheios de agrotóxicos 
e esgotos sem tratamento. É preciso destruir a floresta amazônica 
para criar gado e plantar soja, inclusive nas terras indígenas bem 
cuidadas por seus moradores nativos.

 É que o progresso chegou. Afinal, agora somos um País 
de direita, e quem protege o meio ambiente é “esquerdalha”, ou, 
no rancoroso dizer de Silas Malafaia, “esquerdopata”, que só im-
pede a “prosperidade” do Brasil. É exatamente essa a postura do 
atual governo federal. E grande parte da população, incapaz de ra-
ciocinar minimamente, acha mesmo que esse tipo de “progresso” 
vai proporcionar uma vida melhor para todos.

 Vamos para o Rio de Janeiro. Um biólogo declarou, alto e 
bom som, que os cariocas da Capital estão bebendo pasta de fezes 
humanas. É pouco. Perdão pela nojenta ironia, mas se fosse só 
isso não seria tão ruim para a saúde, pois fezes são um composto 
orgânico absolutamente assimilável pelo metabolismo animal. O 
que os cariocas estão bebendo por água é isso, mais um coquetel 
químico assustador.

 Os dejetos domésticos, agrícolas e industriais, compostos 
por um número infinito de produtos químicos e orgânicos, quando 
se misturam na água, colocam em risco a vida de todos os seres 
que vivem ou matam a sede nessa água.

 Mais de 1200 tipos de agrotóxicos. Mais de 200 tipos de 
inseticidas domésticos. Milhares de químicos de limpeza domés-
tica e industrial. Milhares de fórmulas de medicamentos. Milhares 
de produtos químicos de beleza. Milhares de químicos alimentí-
cios. Tudo isso vai parar na água. Aí a distribuidora adiciona clo-
ro, e a água está pronta para beber. Se a água é pasta de cocô, vai 
mais um carvãozinho ativado, que ninguém sabe o que significa. 
Estamos loucos. Definitivamente.

 Há 50 anos Cenair Maicá já cantava: “De que vale tanta 
ciência para um pobre agricultor, quando a própria Previdência o 
esqueceu num corredor”. Ouso parafraseá-lo assim: De que vale 
tanto progresso, se não cuidamos de algo essencial para nossa 
vida: a água de beber.

A água e o progresso



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1232 R$ 2,00

Leia Mais

04

05

06

07

12

15

Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Agentes fazem pedágio para sobre a 
Dengue em Redentora

Três são condenados por adultera-
ção no leite em Santo Augusto

Redentora confirma o primeiro caso 
de Dengue

Estado vai antecipar para março a 
vacinação contra a aftosa

Sicredi realizou assembleia de pres-
tação de contas em Derrubadas

Campeonato da Região Celeiro 
muda fórmula de disputa
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Redentorense fará parte da base 
do Internacional

Ângelo Gabriel da Silva Corrêa, 14 anos, redentorense, vai integrar as categorias da base do Inter-
nacional de Porto Alegre. O garoto vai assinar um contrato de formação de jogadores com o colorado 
e se transferir para capital, para tentar realizar o sonho de se profissionalizar.

Habilidoso e muito determinado, Ângelo, é representado pelo ex-atleta, hoje empresário do futebol, 
Douglas Rinaldi que está cuidando da sua transferência. Aluno desde de muito novo das escolinhas 
do professor Alixandre Lima, hoje parceiro do Rinaldi e comanda um polo do União Frederiquense na 
cidade, ele agradeceu o professor por tudo que o ensinou nesta jornada pelo mundo da bola.

Orgulho do pai Adelar e da mãe Alessandra, gente humilde, mas que sempre incentivou o jovem 
atleta em sua carreira, Ângelo chega ao colorado cercado de grandes expectativas em virtude do bom 
futebol que tem apresentado nos últimos anos por onde passa, ele já fez testes em diversos clubes, 
entre eles o Flamengo, e na última temporada estava atuando com a camisa do TAC de Três Passos. A 
notícia foi divulgada pelo site RD Foco.


