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Protetores 
da família

Eleitores podem votar para escolher 
os novos conselheiros tutelares, no 
domingo, em todo o País. | Pág. 3 



ROTA DO YUCUMÃ, 04 de outubro de 20192

E-mail:
redacao@provinciafm.com
Fone: (55) 3551 1121/1261
Dep. Comercial: 3551 1877

Província é uma publicação semanal 
da Empresa Rota do Yucumã Ltda. 
Esta publicação tem o objetivo de 
informar e integrar os municípios 
do Noroeste do Rio Grande do Sul. 
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Fundado em 31 de março de 1986
Praça Tenente Bins, 139, sala 3. Tenente Portela, Rio Grande do Sul

CGC/MF: 03.043.551/0001-20

www.clicportela.com.br @ página da região na Internet.
O província pode ser acessado e lido integralmente em qualquer lugar do planeta que tenha conexão com a internet. Basta acessar a 

página www.clicportela.com.br e navegar nos fatos que fazem a história deste pedaço de mundo. Indique-o aos seus amigos.

Editor Chefe: Jornalista Jalmo A. Fornari (RP 5087-MT) Sub-Editor/Revisor e Diagramação: 
Jonas Martins Reportagens:  Jonas Martins  Dep. Comercial/Distribuição: Soraia Fornari Fo-
tos: Jalmo Fornari, Soraia Fornari, Angelita Cristina, Bruno Giordano Fornari, Jonas Martins, 
Aline Gaviraghi, Rafael Fornari, Maicon Spanic Colaboradores: Percival Puggina,  Mari Carla 
Brunet, Nilton Kasctin dos Santos, Robinson Girardi dos Santos, Eduardo Salvadori Impres-
são: Cia da Arte - Ijuí/RS

Falando de Política
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2 OPINIÃO

A TRAGÉDIA DA EDUCA-
ÇÃO E O CUSTO PAULO 
FREIRE

 Se tomarmos como ponto de partida a 
demolição da cultura do Ocidente iniciada em Nanterre no ano de 
1968 – não por acaso o mesmo da 1ª edição do livro Pedagogia 
do Oprimido –, já estamos a caminho da terceira geração sob tal 
repertório ideológico.

Há os ativistas nos vários instrumentos da desafinada orquestra 
da revolução e há muitos que vão com os outros, quais “marias”. 
Em número bem maior, infelizmente, contam-se as vítimas ou os 
sequelados do relativismo moral, da ruptura entre responsabilida-
de e liberdade, da dissociação entre direitos e deveres, da intole-
rância a toda refutação, e da visão apocalíptica de um mundo que 
não os obedeça.

Tenho muita pena de todos, mas lamento especialmente pelas 
crianças cuja infância se perdeu. Lamento por todos cujo tempo 
de juventude e de desenvolvimento de potencialidades individuais 
foi gasto em pouca dedicação à leitura e ao estudo. Lamento pelos 
que se afundaram nas drogas. Mais modernamente, lamento pelos 
que foram induzidos a supervalorizar ou a subestimar seu papel 
no mundo. O menos maléfico dos produtos destas duas últimas 
atitudes se chama frustração e o pior é o suicídio. A militância ado-
lescente que segue, por exemplo, a jovem Greta (How dare you!), 
desenvolve um ódio ao progresso, ao desenvolvimento e à geração 
de riqueza que limitará em muito sua posterior inserção na vida 
produtiva. Essa militância vive a expectativa de um apocalipse se-
melhante ao que acompanhou a Guerra Fria, os arsenais nucleares, 
e fez nascer o hippie movement.

Estou falando do passado mais recente, do presente, e do mais 
provável futuro.

Observe que, sem exceção alguma, os guias de todas essas tri-
bos e trilhas são esquerdistas. Seu principal posto de trabalho é a 
sala de aula, seja no comando do toco de giz, seja no meio das tur-
mas. Seu efeito, aí, foi desastroso. Enquanto o mundo avança onde 
há sensatez, a Educação brasileira afunda nos comparativos com 
outros 70 países avaliados pelo PISA (59º lugar em leitura, 63º em 
ciências e 65º em matemática). Esses dados são acompanhados por 
um corolário de repetência, analfabetismo funcional, absenteísmo 
e abandono dos cursos. Onde estamos mais bem posicionados – a 
habilidade rudimentar de leitura – nossa classificação, se a base 
fosse 100, corresponderia à posição número 83! No pequeno Gru-
po Escolar Professor Chaves, na minha Santana do Livramento, 
na metade do ano letivo de 1951, toda a turma do 1º ano estava 
alfabetizada. Esperar o quê, hoje, de uma Educação cujo patrono 
é Paulo Freire, deificado no Olimpo dos pedagogos? São seus dis-
cípulos temporãos que orientam a Educação brasileira há décadas.

Em nossas escolas, alunos votam para diretor (e não o respei-
tam, do mesmo modo que não respeitam os professores). Em nos-
sas universidades, estudantes votam para reitor, um fascista em 
potencial se pretender exercer sua autoridade (coisa que nenhum 
tenta).

De minha parte, sempre vi a realização pessoal muito mais 
acessível aos que queimaram pestana em vez de baseado, leva-
ram a sério seus estudos e batalharam com responsabilidade seus 
espaços na dinâmica da vida. Todos desenvolveram a capacidade 
de renunciar a um bem atual com vistas um bem futuro maior. 
Creia ou não, leitor, são esses tipos “exóticos” que respondem pelo 
PIB nacional, geram empregos e ajudam a pagar as contas do país. 
Ocupam a coluna da receita na mesma contabilidade onde os filhos 
de Paulo Freire ocupam a coluna da despesa.

Agosto de 2018 - Recentemente, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou a pesquisa ‘Tec-
nologia Bancária 2019’. De acordo com a instituição, a cada dez transações, com ou sem movimentação 
financeira, seis são feitas por meios digitais, seja por celular ou computador. Em contrapartida, as agências 
e os postos de atendimento bancários sofreram um declínio de 40 milhões no número de transações. Esses 
dados evidenciam a queda do interesse do cliente pelo atendimento tradicional. Hoje, o novo consumidor 
está atrás de comodidade, praticidade e segurança. Tudo na ponta dos dedos. Nesta nova era de clientes 
ultraconectados revolucionando o mercado, as tradicionais instituições financeiras estão se mexendo para 
sobreviver. O renome não é mais suficiente para se manter no shark tank. Para sair à frente da concorrência é 
preciso otimizar processos e melhorar a experiência do cliente. Para isso, o setor bancário segue investindo 
em tecnologias que transformam a jornada do cliente, oferecendo a eles o mundo nasn mãos por meio de 
smartphones e permitindo que transacionem da forma mais conveniente.

Segundo Doug Stephens, um dos maiores visionários sobre consumo e varejo que influenciou empresas 
como Citibank, Google, eBay, Disney, Intel e Walmart, a maioria dos neurologistas concorda que a tecno-
logia está mudando o nosso cérebro. A forma como pensamos, processamos informações e percebemos o 
mundo ao nosso redor vem sendo constantemente alterada por sistemas, softwares e dispositivos. Por isso, 
Stephens criou o termo “Figital” para nomear a convergência que está ocorrendo entre os universos físico 
e digital. Este termo descreve o desafio das instituições financeiras e empresas frente às demandas dos seus 
clientes.

O mercado financeiro tem sido o catalisador de inúmeros avanços tecnológicos pela alta demanda de ser-
viços modernizados, que também oferecem segurança e conforto ao usuário, como as assinaturas digitais, 
que têm transformado a maneira com o qual os clientes formalizam suas transações financeiras.

A assinatura digital pode ser considerada o Big Bang das relações entre cliente e instituição em um 
mundo, como diz Stephens, “Figital”. O papel, por outro lado, tem cada vez menos espaço nesta nova era 
em que as relações e transações acontecem, na maioria das vezes, de forma digital. É preciso inovar para se 
manter competitivo no mercado financeiro e a assinatura digital é o meio para este fim.

Neste cenário, um ponto de atenção está relacionado a fraudes. Elas sempre podem surgir quando se 
migra de tecnologia ou se implementa uma inovação. Uma plataforma de formalização digital deve permitir 
que, além da assinatura digital, as tecnologias de Robotic Process Automation (RPA) e Machine Learning 
trabalhem de forma transparente e integrada para que as transações no mundo “Figital” sejam seguras para 
clientes e instituições, garantindo que as operações tenham autenticidade, integridade e legalidade.

Além de novas experiências de atendimento, o novo consumidor também exige responsabilidade am-
biental. Os clientes estão demandando cada vez mais que as empresas se adequem aos seus valores indivi-
duais e não se tornem omissas aos impactos ambientais. Neste cenário, a formalização digital surge como 
uma alternativa sustentável porque permite eliminar processos em papel, ou seja, é paperless, assim como é 
presenceless, pois não possui a necessidade presencial do cliente evitando o deslocamento, já que tudo pode 
ser realizado remotamente via canais digitais.

Pode parecer apenas um passo, mas é um processo imprescindível para a jornada da transformação di-
gital no mercado financeiro. Além de acompanhar o desenvolvimento da indústria, a formalização digital 
atende às exigências do novo consumidor e contribui para o ecossistema de inovação do setor.

* Alexandre Corigliano é CEO da Nexyon, desenvolvedora de soluções para
formalização de negócios sem papel

Por Alexandre Corigliano

Formalização digital levanta a bandeira da 
inovação no setor financeiro

Lei é igual para todos
A base da justiça precisa estar alicerçada na ideia de que a aplicação 

da lei é igual para todos. Por isso, existe a lei. Assim evita-se que por 
qualquer motivo um determinado executor da lei a dobre-a sua vontade 
e ao seu desejo. Ele precisa seguir a letra fria da lei.

O direito a ampla defesa está amparado no alicerce do que conhece-
mos como justiça. Por isso, as inúmeras alternativas, e as pelo menos 
três instâncias existentes em nosso sistema. Esse organograma não é 

montado para transformar a lei em algo lento e complicado, mas para dar a todas as pessoas o direito 
de se defender até que não reste dúvida da sua culpa. Se houver dúvida pró-inocência.

Esse contexto de justiça romântica que montamos em nossa mente não funciona. Somos seres polí-
ticos por natureza, e por sermos assim, somos carregados de pré conceitos formulados e interesses es-
tabelecidos, sem contar que o magistrado, na maioria das vezes, vive em um mundo que está aquém da 
realidade que ele precisa interpretar para aplicar a lei. Os homens complicam o que deveria ser simples.

Uma decisão envolvendo qualquer pessoa comum paira sobre a mesa da justiça por meses, que se 
tornam anos e em alguns casos chegam a mais de década para serem decididos. Um pedido de um figu-
rão de república, na mais alta corte do país, dentro dos mais movimentados e efervescentes gabinetes 
da justiça brasileira ganham atenção redobrada e são discutidos em poucos dias, em alguns casos, em, 
poucas horas, como já ocorreu.

A justiça é para todos, mas no Brasil para alguns, ela tarda tanto a chegar que às vezes quando chega 
tarde demais.
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Melhore o humor

No facebook... 

Convenções partidárias
As convenções partidárias oficiais só 

ocorrerão 3 meses antes das eleições mu-
nicipais de 2020. Na oportunidade serão 

definidos oficialmente os 
candidatos e as coligações 

para o pleito. Neste ano será 
alterada a forma de coliga-
ção, onde somente poderão 

se agregar partidos na disputa majoritária 
e nas proporcionais (vereadores) não 

será permitida as coligações. Um detalhe 
importante do pleito é a filiação partidária 
que deverá existir com 6 meses de ante-
cedência no partido em que o candidato 
concorrer. O domicílio eleitoral continua 

sendo de um ano.

Antecipação de convenções

Há rumores que já existam pré-candidatos 
tentando antecipar as escolhas antes da fina-
lização do prazo de filiação para concorrer 
as eleições. Com esta artificialidade o can-
didato, na hipótese de não ser o escolhido, 
poderia tentar a sorte em outra agremiação. 
Mesmo que os partidos concordem com o 
procedimento, ele poderá ser contestado na 
justiça.

Infidelidade medebista
O MDB, que já foi junto com o PDS um 
dos maiores partidos da região, tem regis-
trado um enxugamento em detrimento do 
surgimento de outras agremiações. Em Por-
tela, com um eleitorado histórico em torno 
de 4 mil eleitores nos últimos pleitos regis-
trou em torno de 2 mil votos. Não bastasse 
este reflexo da conjuntura partidária nacio-
nal algumas situações locais tem contribu-
ído para o encolhimento. Em Portela, por 
exemplo, na última eleição um ex-prefeito, 
membro do diretório, apoiou abertamente o 
candidato adversário e neste ano em Der-
rubadas um ex-prefeito poderá concorrer 
contra o ex-partido.
 

PP mobilizado
O PP portelense faz reuniões com os sim-
patizantes e pensa seriamente em lançar 
candidatura própria para o próximo pleito. 
Um dos coordenadores destes seria uma li-
derança histórica da agremiação.

Um clima de tensão e disputa!

              Galo véio!
Um Largado de cabelos brancos entrou 
numa joalheria 
ao anoitecer de 
uma 6a feira 
com uma bela 
jovem ao seu 
lado.
Ele disse ao 
joalheiro que 
queria um anel 
especial para 
sua namorada.
O joalheiro deu uma olhada no mostruário 
e escolheu um anel no valor de R$ 10.000.
O velho Largado disse: “Não, eu gostaria 
de ver algo muito mais especial”.
 O joalheiro foi ao seu estoque especial no 
cofre e trouxe outro anel.
“Este custa R$ 40.000.”
Os olhos da jovem brilhavam e todo o seu 
corpo tremia de emoção.
“Eu levo!” Disse o Largado velho.
O joalheiro perguntou como seria efetu-
ado o pagamento, e o velhaco disse: “Por 
cheque, mas como eu sei que você deve se 
certificar de que meu cheque é bom, vou 
emiti-lo agora, você pode ligar para o ban-
co na 2a.feira. Passarei para pegar o anel na 
2a.feira à tarde.”
… Na 2a.feira de manhã, o joalheiro ligou 
para o Largado:
“Senhor, não há dinheiro nessa conta!”
 “Eu sei, eu sei, mas você não imagina o fim 
de semana maravilhoso que eu passei”. !!!!!

***Ao contrário dos últimos anos, o clima 
de disputa entre os partidos começa a tomar 
forma um ano antes da eleição.
***Alguns gestos de amor e confiança aca-
bam sendo um problemão na hora que nada 

mais dá certo. Uma das 
partes acaba levando 
mais do que devia ou 
do que produziu...rsrs
***Em época de fake 
news as coisas andam 
rápido. Um negócio iti-

nerante se deu mal na cidade em função de 
“fofocas” no face.
***Ninguém de fato sabe se eram fofocas 
ou tinha algum fundamento, mas que trou-
xe prejuízo trouxe.
***Vivemos na casa mãe Joana, basta ver a 
“live” que os bandidos que fugiram do pre-
sídio em Carazinho fizeram no face...kkk

Um clima de tensão to-
mou conta da Terra In-
dígena do Guarita nos 
últimos dias. O episódio 
iniciou quando o vice ca-
cique Vanderlei (dir.) de-
cidiu procurar a imprensa 
para comunicar a desti-
tuição do Cacique eleito 
Carlinhos Alfaiate. (esq). 
A reação do cacique foi 
imediata em desmentir o 
“golpe de estado”, no en-
tanto, os amotinados con-
tinuaram no movimento 
de mobilização interna. 
Uma nota, cáustica, do 
Cacique Carlinhos onde 
ele destitui o vice Vander-
lei motivou mais reações. 
Em nota resposta os simpatizantes de Vanderlei subiram ainda mais o tom. O clima político 
entre as lideranças é de disputa e confronto. Os dois documentos lidos em uma emissora 
da rádio colocam ao grande público uma série de situações que até então figuravam em 
comentários ou disque-disque. Para saber mais sobre a disputa de poder na Terra do Guarita 
leia as matérias constantes nesta edição.

***Dizem por aí que quando se perde a 
namorada qualquer ruído fora do normal é 
motivo de stress...
***Portela recebeu a visita de um Urutau. 
A ave rara escolheu como poleiro o prédio 
da prefeitura.
***Dizem por aí que o PP pretende voltar 
ao “paço” municipal, se não com candidato 
à prefeito, pelo menos à vice.
***O interior de Portela pode ser dividido 
em dois, o lugar dos pobres, que, em geral, 
é abandonado, e lugar dos que produzem...
***Estes últimos têm boas estradas e os pri-
meiros até sede passam, além de andar por 
picadas...
***Diziam por aí que o PSL surgiria em 
todas as cidades da região para disputar a 
próxima eleição.
***Até agora, oficialmente, sé em Reden-
tora o partido deu o ar da graça.
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Reunião debate Usina de Etanol em Campo Novo

Na quarta-feira (25/09) os 
proprietários da Usinas Sociais 
Inteligentes (USI) a qual será a 
responsável pela instalação da 
Biorrefinaria de Etanol no mu-
nicípio de Campo Novo estive-
ram em visita ao município.

Francisco Malmann, Presi-
dente e Gilberto Andress Vice-
-presidente da empresa USI fo-
ram recebidos inicialmente na 
Prefeitura pelo Prefeito Antô-
nio Sartori e pelo Presidente da 
COTRICAMPO Gelson Bridi.

O Prefeito Antônio Sartori 
destacou que a vinda dos dire-

tores da empresa USI a Campo 
Novo neste momento repre-
senta um marco de começo de 
trabalho na prática às ações 
de instalação da Usina de Eta-
nol, lembrou-se das dificulda-
des enfrentadas no início, mas 
também enalteceu os parceiros 
que acreditaram no projeto que 
hoje começa a se concretizar. 
Agradeceu em especial a CO-
TRICAMPO através de seu 
presidente Gelson Bridi por 
acreditar e firmar parceria com 
a administração para a realiza-
ção deste projeto.

O Presidente da 
USI Francisco Mal-
mann recordou o 
início da parceria 
com o município, 
destacou a realida-
de e avanço da pro-
dução do etanol no 
país e a importância 
da parceria com a 
cooperativa no sen-
tido de desenvolver 
e incentivar os pro-
dutores a produzir a 
matéria prima para a 

produção do etanol.
O presidente da USI relatou 

sobre o planejamento das ações 
que serão desenvolvidas a par-
tir deste momento, sendo que o 
objetivo principal agora é esco-
lher o local, o qual terá que ter 
uma área de 20 hectares, onde 
será instalada a biorrefinaria, 
logo na sequencia o licencia-
mento ambiental, já em nome 
da empresa e começo da ins-
talação da usina. Com relação 
à produção Malmann destacou 
que juntamente com a coope-
rativa estão analisando a capa-

cidade de biomassa da região 
e avaliação da velocidade de 
crescimento da matéria prima, 
mas que no mínimo será pro-
duzido 200 mil litros de etanol/
dia e se expandindo conforme a 
disponibilidade da matéria pri-
ma.

O vice-presidente da USI 
Gilberto Andress detalhou o 
cronograma da visita a Campo 
Novo.

Presente no encontro o pre-
sidente da Cotricampo Gelson 
Bridi enalteceu as pessoas que 
lutarão para que esse momen-
to pudesse estar acontecendo, 
principalmente o mentor pro-
jeto o Prefeito Antônio Sartori, 
com relação à matéria prima 
Bridi frisou que é uma obri-
gação como cooperativa estar 
junto dos projetos de desenvol-
vimento do Estado e principal-
mente da Região e afirmou que 
a cooperativa estará sempre 
presente para trazer o melhor 
e o objetivo é fornecer matéria 
prima para empresa e agregar 
valores ao associado.

Representando a classe dos 

vereadores, Renato Lima, disse 
que qualquer projeto que che-
gar ao Poder Legislativo que 
venha beneficiar os munícipes 
de Campo Novo o mesmo terá 
todo o seu empenho na apro-
vação, principalmente este in-
vestimento que transformará o 
município de Campo Novo.

No segundo dia de visita a 
Campo Novo os diretores da 
USI juntamente com o Prefei-
to Sartori visitaram diversos 
locais para a instalação da Usi-
na e mantiveram reuniões com 
alguns proprietários visando à 
negociação da área. Também 
estiveram em visita a Cabanha 
Tengaten, de propriedade de 
Paulo Tengaten e família, que 
a mais de 35 anos produz Tri-
ticale para fazer colagem e nos 
últimos anos vem produzindo 
sementes.

Segundo o prefeito Antônio 
Sartori e os diretores da USI, 
muito em breve será anunciada 
o local de instalação da Usina 
e o início do licenciamento am-
biental.

Local para instalação do empreendimento deverá ser anúnciado em breve
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COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

O homem sempre procurou desvendar os mistérios do 
espaço e das profundezas dos oceanos. Com as invenções 
do avião e do submarino, há menos de um século, a huma-
nidade ficou eufórica ao ouvir dos cientistas que o domínio 
absoluto sobre o espaço e os mares aconteceria em pou-
cos anos. Engano. De lá para cá, trilhões de dólares foram 
gastos e, mesmo tendo-se multiplicado assombrosamente 
as tecnologias nesse campo, muito pouco se sabe sobre o 
assunto.

 Em 20 de julho comemoramos a chegada do ho-
mem à Lua. Nessa data relembramos o memorável 20 de 
julho de 1969, revendo pela televisão as surradas imagens 
do astronauta Armstrong dando aqueles pequenos saltos 
em “território” lunar. Uma pergunta: por que só daquela vez 
os astronautas conseguiram chegar lá, há meio século? Se 
de lá para cá a ciência se multiplicou inúmeras vezes, por 
que é que mesmo assim os cientistas pararam completa-
mente de anunciar viagens semelhantes, seja para a Lua, 
Marte ou para alguma estrela mais próxima?

 A partir de 1969, a evolução ocorrida em todas as 
áreas do conhecimento humano foi simplesmente espan-
tosa. Transplantes de órgãos, laser, transgenia, clonagem, 
celular, internet e por aí afora. E os países mais ricos do 
mundo (alguns pobres também) nunca pararam de investir 
pesado na pesquisa espacial, visando a descobrir de vez 
se há vida em outros planetas, até porque - pensam os 
cientistas - é preciso encontrar outro local com possibili-
dade de vida, já que os recursos naturais da Terra estão 
quase exauridos.

 Mas nada de novo! Há mais de 40 anos. É realmen-
te muito tempo para não se ter nenhuma novidade além 
dos corriqueiros lançamentos de satelitezinhos para tirar 
fotografias logo ali de cima. E algumas viagens turísticas 
pelo espaço.

 Sobre o fundo dos oceanos, então, o conhecimento 
humano é ainda mais limitado. Outro dia ouvi um cientista 
veterano falar na televisão: “É infinitamente mais fácil estu-
dar o espaço do que os oceanos”. Ou seja, desvendar os 
segredos do fundo do mar é algo que está mais distante do 
que estudar o espaço.

 Sobre a parte rasa dos oceanos, até 60 metros de 
profundidade, onde vivem por entre recifes de corais e ro-
chas milhares de espécies de peixes, crustáceos, algas e 
outros animais e vegetais, até já conhecemos muita coisa. 
Mas isso não representa nada diante do imensurável tama-
nho dos oceanos, tanto em extensão como em profundida-
de.

 As águas oceânicas medem até 13 mil metros de 
profundidade. Mas a apenas 900 metros abaixo da super-
fície cessa completamente a fotossíntese, por ausência de 
luz. Como a fotossíntese é o que permite a vida das algas, 
por consequência, não existindo algas, a partir dessa pro-
fundidade também não existem aqueles peixes e animais 
marinhos que só sobrevivem a partir do oxigênio e do gás 
carbônico produzidos e processados pelas algas.

 Mas aí aparecem milhares de outras espécies de 
animais, completamente diferentes, adaptados para vive-
rem na escuridão absoluta. Esses peixes e outros animais 
produzem a sua própria luz (é o fenômeno da biolumines-
cência). Uns possuem uma espécie de farol (um só), outros 
possuem dois faróis. E tem os que são equipados com vá-
rios faróis piscantes como de uma viatura policial. Mas há 
ainda aqueles que apresentam fileiras de lâmpadas peque-
nas em seu dorso, piscando em sequência como as luzes 
de neon das danceterias. Um show de efeitos especiais. 
Mas tem também os que possuem todo o corpo iluminado, 
como se fossem uma lâmpada viva de uma ou de centenas 
de cores (continua na próxima edição).

Maravilhas da Criação

Clube Atlético Portela, um pé no 
presente e dois olhos no futuro

Não é de hoje que o muni-
cípio de Tenente Portela possui 
grande representatividade no 
âmbito do futebol. Em qualquer 
competição que os jogadores da 
cidade atuem, representando o 
município, há grande expectati-
va e também esperança por par-
te dos torcedores, tanto é que 
no futebol de campo, somente 
neste ano de 2019 a equipe do 
Miraguai, qual representa Te-
nente Portela em competições 
regionais, já levantou um título 
e chegou em mais duas finais.

E esta qualidade e força 
também é demonstrada dentro 
de quadra. A equipe da Asso-
ciação Portela de Futsal, mais 
conhecida como APF, há mui-
tos anos vem colocando o nome 
do município na vitrine da mo-
dalidade.

Agora, remodelada e com o 
intuito de seguir fomentando a 
prática esportiva e aumentando 
cada vez mais em qualidade e 
consequentemente a galeria de 
troféus, o time se reinventou. À 
partir da formação de uma nova 
diretoria, agora com a presidên-
cia de Junior Silvetre, a forma-
ção de uma nova comissão téc-
nica, puxada pela experiência 
do treinador Marquinhos, com 
treinamentos mais frequentes e 
com o foco no aprimoramento 
técnico e tático, a cidade de Te-
nente Portela passou a ter como 
seu representante nas compe-
tições de toda região o Clube 
Atlético Portela.

Este projeto que iniciou jun-
to com o ano de 2019, tem nada 
mais que o intuito de dar con-
tinuidade ao que já havia ocor-
rendo, porém, com um aperfei-
çoamento ainda maior.

O fato de ter à frente do co-
mando técnico do time o nome 
de Marquinhos, já eleva e co-
loca o clube em outro patamar. 
O técnico possui vasta experi-
ência no ramo, passando por 
mais de 10 equipes, conciliando 
atualmente os trabalhos com o 
comando técnico do time femi-
nino do Guaraní Futsal de Fre-
derico Westphalen, que disputa 
a Liga Gaúcha de Futsal.

Já nesta temporada, a equi-
pe disputou um certame ama-
dor  na cidade de Palmeira das 
Missões, chegando até a fase 
de quartas de final. Atualmen-
te disputa a Copa Noroeste de 
Futsal, integrando a chave que 
está atual campeã, bem como 
equipes fortíssimas que inves-
tem altos valores em seu plantel 

e já garantiu participação em 
um campeonato a ser disputado 
neste segundo semestre na ci-
dade de Jaboticaba. 

A ideia desta nova adminis-
tração é poder envolver toda a 
comunidade, valorizar os joga-
dores do município, tanto é que 
na Copa Noroeste, a equipe de 
Tenente Portela possui uma das 
médias de idade mais baixas da 
competição e utiliza somente 
jogadores da cidade.

Há também uma perspecti-
va, aqueles verdadeiros planos 
para o futuro, é da implementa-
ção de uma escolinha de futsal, 
para que possa se passar os fun-
damentos básicos a esses atletas 
e assim poder formar jogadores 
cada vez mais completos e as-
sim elevar ainda mais o nível 
do futebol portelense.

A equipe este ano conta tam-
bém com uma equipe destinada 
à preparação física destes jo-
gadores. Comandada pelo pro-
fissional João Schio, os atletas 
passam por períodos intensos 
de treinamento, com foco atre-
lado ao que o treinador exige 
dos atletas. Mesmo jovem, o 
preparador físico possui vasta 
experiência e destaca a impor-
tância de ter ao seu lado um 
nome como do Marquinhos, 
qual lhe passa toda a segurança 
e ambos somam seus conheci-
mentos para um melhor apri-
moramento da equipe.

O time de Tenente Portela 
que disputa a Copa Noroeste 
nesta temporada, conta com os 
dois extremos, o jogador mais 
novo e o mais experiente da 
competição, isso mostra o en-
volvimento da comunidade e o 

início dos resultados almejados 
pela atual administração.

Os treinamentos ocorrem 
duas vezes por semana e mes-
mo que no momento o grupo 
esteja fechado, em virtude dos 
nomes fichados para a dispu-
ta da Copa Noroeste, em bre-
ve será feita novamente uma 
avaliação e disponibilizada a 
oportunidade aos jogadores do 
município à participarem e in-
tegrarem o elenco do CAP.

No esporte nada se faz sem 
dinheiro, mesmo sem o gasto 
com jogadores vindos de fora 
do município, o investimento 
neste ano foi alto. Foram con-
feccionados uniformes, tanto 
para jogo, como para treino. A 
diretoria da equipe teve de pro-
mover adequações na estrutura 
do Ginásio da Escola Cléia, tra-
balhos estes que iniciaram esta 
semana, para que o local seja 
liberado pelo Corpo de Bom-
beiros, e também o pagamento 
salarial da comissão técnica. 

O atual Presidente, Junior 
Silvestre, eleito para o biênio 
2019/2020, destaca a alegria 
em poder tocar este projeto e 
assim possibilitar aos jogadores 
da cidade uma oportunidade de 
representar seu município. Ele 
agradece também aos mais de 
30 patrocinadores, que acre-
ditaram no projeto e também 
a Administração Municipal, 
que auxiliou em valores para 
a confecção dos uniformes e 
disponibiliza o transporte para 
as competições fora da cidade. 
Segundo ele, há uma esperança 
de que o município de Tenente 
Portela possa estar disputando a 
Série Bronze, no ano de 2020.

Os treinos da equipe ocorrem no ginásio do Cleia

Por Eduardo Salvadori

Eduardo Salvadori
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Disputa por poder acirra ânimos na Terra 
Indígena do Guarita

Um novo clima de tensão se 
instalou na Terra Indígena do 
Guarita nesta última semana. 
Desta vez a disputa por poder 
dentro da reserva, que abriga 
quase 8 mil moradores, colo-
ca em lados opostos, cacique e 
vice eleitos na última eleição.

No último sábado, 28, o vice 
Cacique Vanderlei Ribeiro, 
Vandinho, procurou o departa-
mento de jornalismo do Sistema 
Província com uma documenta-
ção, supostamente, protocolada 
no Ministério Público Federal 
e na Polícia Federal onde dizia 
que ele teria destituído o caci-
que Carlinho Alfaiate e era en-
tão o novo líder governamental 
da Terra Indígena do Guarita.

Em entrevista ao programa 
Tribuna Popular, Vandinho afir-
mou que o grupo liderado por 
Carlinhos Alfaiate estavam tra-
balhando contra a comunidade 
e que a sua decisão, de tomar 
o cacicado para si, se dava em 
virtude de que ele como cacique 
nunca era ouvido e a comuni-
dade trazia as reclamações para 
ele e ele não podia resolver.

No mesmo dia, através de 
uma nota paga, ele afirmava 
que a partir daquele momento 
todos os assuntos relacionados 
a saúde, educação e agricultura 
deveriam ser tratados e acerta-
dos com ele.

No mesmo dia Alfaiate con-

versou com nossa reportagem 
dizendo que a história montada 
pelo seu então vice não tinha 
cabimento e era absolutamente 
ilegal. 

Na segunda-feira em en-
trevista em Revista 100,7, Al-
faiate reforçou a sua posição e 
disse que seguia como cacique 
e que nada tinha mudado e co-
mentou ainda que a posição de 

Vandinho era motivada por um 
afastamento, ordenado pelo ca-
cique, de uma pessoa ligada a 
Vandinho que vinha cometendo 
erros dentro da liderança.

No início da semana através 
de notas pagas, os dois grupos 
trocaram diversas acusações 
sendo que cada um deles se 
intitulava como mandatário da 
Terra Indígena do Guarita.

A situação de ins-
tabilidade verificada 
na Terra Indígena do 
Guarita não é nova. 
Nos anos 80 diversos 
confrontos foram re-
gistrados e mais re-
centemente os ânimos 
voltaram a ficar acir-
rados na reserva.

Valdonês Joaquim 
que era cacique, e ti-
nha vencido uma elei-
ção que lhe garantia 
vitaliciedade no car-
go, candidatou-se a 
vereador de Tenente 
Portela em 2016, sen-
do eleito como o mais 
votado do município, 
no entanto, menos de 
um ano após passar 
a acumular os cargos 
de cacique e verea-
dor, ele foi preso acu-
sado de participação 
em um assalto a duas 

agências bancárias ocorridas 
em Miraguaí no início de 2017.

Desde então se iniciou um 
momento de intensa dispu-
ta pelo cargo, que precisou da 
interferência do Ministério Pú-
blico Federal e Polícia Fede-
ral para que se realizasse uma 
eleição que decidiria o próximo 
cacique. Com sete candidaturas 
inicialmente, a corrida eleitoral 
terminou polarizada entre duas 

chapas. 
Uma liderada por Carlinhos 

Alfaiate e outra por Vilmar Sa-
les. Por apenas 39 votos, Carli-
nhos foi eleito tendo Vandinho 
como vice cacique.

No final de 2018, Alexandre 
Mineiro, que havia presidido a 
Comissão Eleitoral, durante o 
pleito, usou-se desse cargo para 
uma tentativa de destituição do 
cacique,  e  chegou a dar posse 
para a chapa que havia perdido 
a eleição liderada por Vilmar 
Sales. Vilmar Sales e Alexan-
dre Mineiro se diziam as novas 
lideranças da Terra Indígena do 
Guarita.  

 O Ministério Público Fede-
ral e a Polícia Federal necessi-
taram, mais uma vez, interferir 
e mediar uma solução pacifica 
para a situação, e após acordo 
entre os dois grupos ficou es-
tabelecido a manutenção do 
resultado das eleições e Carli-
nhos e Vandinho seguiram nos 
cargos.

A nova disputa ganha con-
tornos um tanto mais contun-
dente por colocar em lados 
opostos dois, até então aliados, 
que estiveram juntos nas elei-
ções. Enquanto notas assinadas 
Vandinho dizem que Carlinhos 
não é mais o cacique, notas no 
mesmo tom, com a assinatura 
de Carlinhos afirma que Vandi-
nho não é mais o vice cacique.

Carlinhos Alfaiate e Vanderlei Ribeiro foram eleitos cacique e vice em 2018
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Vista Gaúcha vai realizar 
Censo previndenciário

Derrubadas prepara evento 
do Outubro rosa

O municí-
pio de Vista 
Gaúcha, atra-
vés de decre-
to do prefeito 
m u n i c i p a l 
Celso José 
Dal Cero, 
estará reali-
zando Censo 
Prev idenc i -
ário Obriga-
tório entre 
os servidores 
m u n i c i p a i s 
efetivos, es-
táveis, cargos 
em comissão, 
contratados, inativos e pensionistas do quadro geral e aos empregos públicos e seus 
dependentes.

O levantamento estará ativo de 21 de outubro a 21 de novembro, em horário de 
expediente no setor de recursos humanos onde os servidores deverão comparecer 
munidos de documentação para fazer o recadastramento. A lista com de documentos 
está disponível no decreto publicado no site da prefeitura de Vista Gaúcha.

Prefeito de Vista Gaúcha assinou decreto sobre o assunto no mês de setembro

O município de Derrubadas vai realizar uma evento especial tendo como tema 
central o Outubro Rosa, no próximo dia 10 de outubro a partir das 14 horas no CRAS 
do município.

No evento serão realizadas apresentações artísticas dos corais da Liga Feminina 
de Combate ao Câncer de Ijuí e Canto e Coral de Derrubadas, além de palestra do a 
médica Isabella Oliveira e será servido lanche para as participantes.

Evento vai ocorrer no dia 10 de outubro no CRAS de Derrubadas
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Acidente com morte 
reforça perigos da 472

Um grave acidente foi registrado por 
volta das 12h15min desta quinta-feira, 
3, em Tenente Portela. Segundo infor-
mações levantadas por nossa equipe no 
local da ocorrência duas motocicletas, 
ambas com placas de Tenente Portela 
colidiram frontalmente deixando uma 
vítima fatal.

O acidente ocorreu na RSC 472, tre-
cho entre Tenente Portela e Três Passos, 
próximo da entrada para o KM 8. A ví-
tima fatal foi identificada como Adilson 
Zucolotto, 47 anos. O outro motociclista, 
Cleiton Toebe, 25 anos, ficou gravemen-
te ferido e foi socorrido pelo SAMU ao 
Hospital Santo Antônio. Ele deve graves 
lesões principalmente nas penas e estaria 
na UTI.

O local onde ocorreu o acidente, uma 
curva, entre as entradas para as comuni-
dades dos quilometros 8 e 10, é um dos 
pontos mais críticos da região em termos 
de registro de graves acidentes e já cei-
fou a vida de diversas pessoas.

A RSC-472, no trecho entre Palmi-

tinho e Três Passos, se mostra como 
uma das rodovias mais violentas da re-
gião. Não raro são registrados casos de 
graves acidentes com vítimas fatais e 
nos últimos cinco anos diversas vidas 
se perderam no trecho. Foram acidente 
de todos os tipos, envolvendo veículos 
de passeio, ambulãncias, motocicletas, 
caminhões e carretas, todos com finais 
trágicos.

Há poucos meses um acidente, tam-
bém envolvendo uma motocicleta, tirou 
a vida de uma adolescente de 15 anos, 
muito próximo do local do acidente 
ocorrido nesta quinta-feira. No mesmo 
local, onde ocorreu o acidente desta 
quinta-feira, no ano passado uma colisão 
frontal entre uma camionete S-10 e um 
veículo Pálio, e ainda com envolvimento 
de um caminhão, deixou dois mortos. O 
acidente chocou a cidade.

Quando comparado o fluxo de ve-
ículos com o número de acidente com 
mortes, o trecho é o maior perigoso da 
microrregião. 

Colisão entre duas motocicletas foi registrado nesta quinta-feira

Jalm
o Fornari

Comunidade definirá o modelo de 
gestão do hospital municipal 

de Coronel Bicaco
Associação Hospitalar Santo An-

tônio de Pádua (AHSAP), de Coronel 
Bicaco, realizará no dia 15 deste mês, 
uma Assembleia Geral Extraordinária na 
sede social do CTG Tropeiros do Campo 
Santo. A primeira convocação está mar-
cada para as 19 horas.

Conforme o Edital divulgado pela 
AHSAP, na oportunidade será delibera-
do sobre os seguintes tópicos:

- Prestação de contas da Comissão 
Interventora

- Deliberação acerca da Alteração 
Estatutária, com alteração da definição 
jurídica;

- Assuntos diversos relacionados à 
Associação Hospitalar Santo Antônio de 
Pádua;

Comissão Interventora:
Atendendo ao convite encaminhado 

pelo Poder Legislativo, o presidente da 
Comissão Interventora do Hospital San-
to Antônio de Pádua, Delmar Albuquer-
que, participou de uma sessão ordinária 
em meados do último mês de julho.

Na ocasião, o dirigente afirmou que 
senão fosse a intervenção administrati-
va, possivelmente o hospital tinha encer-
rado as atividades. – Precisamos definir 
um modelo de gestão para nossa casa 
de saúde – frisou Delmar Albuquerque 
diante dos vereadores.

Um balancete elaborado logo após 
a entrada em vigor da intervenção ad-
ministrativa mostra que, em março do 
ano passado, a instituição não possuía 
dinheiro em caixa e acumulava pendên-

cias no valor de R$ 2.751.631,92, resul-
tado de dívidas previdenciárias, credores 
diversos e contas de consumo, entre ou-
tros.

– As gestões anteriores do hospital 
quitavam apenas a folha líquida dos fun-
cionários, restando os encargos e outras 
contas. Atualmente, tudo é pago corre-
tamente e já diminuímos o passivo em 
cerca de R$ 500 mil – destacou Delmar 
Albuquerque.

O presidente da Comissão Interven-
tora também mencionou os avanços 
obtidos recentemente, como o alvará 
sanitário, a filantropia, as melhorias es-
truturais, as aquisições de equipamen-
tos e a contratualização com o Sistema 
Único de Saúde (SUS). – Conseguimos 
concluir algumas obras que garantiram a 
concessão do alvará sanitário. Além dis-
so, a renovação da filantropia ocasiona 
uma economia financeira enorme – ga-
rantiu Delmar Albuquerque.

O dirigente ressalta a importância da 
participação da comunidade de Coronel 
Bicaco na continuidade do funciona-
mento do hospital, seja por meio de doa-
ções ou campanhas – Já vimos hospitais 
fechando pela região e não conseguem 
reabrir. Se isso também acontecer aqui, 
um paciente com virose, por exemplo, 
precisará ser levado para fora – disse o 
presidente da Comissão Intervencionis-
ta.

O Decreto que rege a intervenção ad-
ministrativa tem validade até o dia 29 de 
setembro deste ano.

Ex-secretária de Boldrini ganha ação contra Record e perito
O juiz de Direito Miguel Carpi Nejar, 

da vara Judicial de Dois Irmãos/RS, de-
cidiu causa em favor de Andressa Wag-
ner, ex-secretária de Leandro Boldrini, 
pai do menino Bernardo, e condenou a 
emissora de televisão Record e mais um 
perito a pagarem dano moral por terem 
relacionado o nome de Andressa ao caso 
da morte da mãe de Bernardo.

Em uma reportagem, a ex-secretária 
teve seu nome relacionado à morte da 
mãe do garoto, Odilaine Uglione, que 
se suicidou no consultório do marido 
quatro anos antes. Andressa trabalhava 
no consultório de Leandro Boldrini na 
época da morte de Odilaine e da morte 
de Bernardo. Na época a Polícia Civil 
concluiu o inquérito como suicídio, mas 
depois da morte do Bernardo, a família 
da mãe do menino, através de perícia 
particular reabriu o caso, sob a suspeita 
de que a ex-mulher de Leandro Boldrini 
tivesse sido assinada. A Record comprou 

a história e utilizou com a participação 
do perito que foi condenado na mesma 
ação, a história de que Andressa era a 
autora da carta de despedida de Odilai-
ne. Na versão Andressa escreveu a carta 
para ajudar acobertar o crime que teria 
sido cometido por Leandro Boldrini.

O inquérito foi reaberto sob a coorde-
nação de um novo delegado e mais uma 
vez a conclusão foi de suicídio.

A ex-secretária ajuizou ação alegan-
do que houve indevida exposição de sua 
imagem em uma reportagem ao ser in-
dicada como autora da carta de suicídio 
de Odilaine Uglione, mãe de Bernardo. 
Segundo ela, o fato foi posteriormen-
te desmentido, mediante prova técnica. 
Requereu, então, indenização por danos 
morais em razão da exposição indevida. 
Pela acusação indevida, as partes devem 
pagar R$ 30 mil solidariamente.

Segundo matéria publicada no site 
Migalhas, ao analisar o caso, o magis-

trado deu razão às alegações da ex-se-
cretária. Para ele, a emissora fez papel 
de “polícia judiciária”, pois, contratou 
perito - o corréu – para fazer o cotejo de 
carta de suicídio.

Ele destacou que a emissora não teve 
cautela ao divulgar a informação, pois 
deu como certa, e não como no campo 
da possibilidade, a autoria da carta de 
suicídio, “sem margem à dúvida, com 
base no exame grafotécnico realizado 

pelo segundo réu, o perito, com óbvia 
incriminação da autora frente ao públi-
co”, disse.

Quanto ao perito, o juiz também afir-
mou que ele deve reparar a autora. Ele 
verificou que as conclusões do perito 
foram afastadas pelo laudo do IGP/RS 
(imperícia), verificando-se “total impru-
dência quando da sua participação na 
reportagem, pois fez graves acusações à 
autora”.

www.clicportela.com.br
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Um grupo de médicos do 
Hospital de Caridade segue 
mobilizado e voltou a pedir 
o afastamento da administra-
dora, Paula de Paula, além da 
discussão de alternativas para 
o pagamento do passivo de R$ 
4 milhões devidos aos médicos 
e participação ativa na elabora-
ção de um plano de reestrutu-
ração que viabilize a sustenta-
bilidade financeira do hospital. 
O grupo realizou assembleia no 
último dia 25 e aguarda uma 
posição da direção nesta sema-
na sobre o afastamento da ad-
ministradora. As informações 
são Simers e foram publicadas 
pelo site Três Passos News.

Conforme o sindicato, o 
atraso nas remunerações, so-
mente neste ano, é de mais de 
seis meses. Além disso, há um 
passivo para os médicos que re-
montam a 2016. Segundo Lau-
ro Borth, o déficit mensal da 

instituição gira em torno de R$ 
700 mil e que não há como dar 
prazo para o pagamento do pas-
sivo. No entanto, acenou com 
a possibilidade de obtenção de 
um empréstimo com uma ins-
tituição financeira, que poderia 
garantir a manutenção do hos-
pital e o pagamento do déficit 
operacional e do passivo para 
os médicos.

Ainda conforme o sindicato, 
os médicos também decidiram 

Médicos pedem afastamento da 
administradora do Hospital de 

Caridade de Três Passos

dar um prazo até o final do ano 
para que a administração apre-
sente soluções para saldar as 
dívidas. Eles estão mais uma 
vez dando um voto de confian-
ça à instituição e ressaltam que, 
mais do que nunca, é necessá-
rio diálogo e boa relação entre 
o corpo clínico e a direção, o 
que exige uma resposta firme 
do hospital nessa direção.

 A administradora ainda não 
se manifestou sobre o caso.

Hospital de Caridade enfrenta grave crise financeira
Três Passos N

ew
s

Executivo de Redentora inaugura campo 
de futebol em setor indígena

Uma cerimônia no último 
sábado (28), marcou a inaugu-
ração do campo de futebol no 
setor da Bananeira, na Terra In-
dígena do Guarita, em Reden-
tora. Autoridades locais, lide-
ranças indígenas e o secretário 
estadual de Obras e Habitação, 
José Luiz Stédile, prestigiaram 
o ato.

O projeto custou R$ 
233.939,03 e foi subsidiado 
com recursos de uma emenda 
parlamentar indicada por José 
Luiz Stédile, quando era depu-
tado federal, além de contrapar-
tida do município.

Durante a solenidade de 
inauguração, foi firmado um 

Termo de Permissão de Uso en-
tre Prefeitura Municipal e As-

sociação Esportiva Kaingang 
Nacional.

Projeto teve um custo de execução de R$ 233.939,03

No ano de 1980, meu pai sentou ao lado de um velho alambra-
dor, sempre levava consigo um caderno para apontamentos. Ma-
noel Pereira, um alambrador aposentado, com 85 anos na época.

Nos escritos segue um relato real entre 1925 até 1940 de Velho 
Manoel o alambrador:

   “Sabe seu Osorio, naquele tempo os campos eram um só. Não 
tinha cerca. Os gaudérios campeiros, sem compromisso, pegavam 
um cavalo em Uruguaiana e trotavam livres até Pelotas, podendo 
escolher o rumo. Por isso essa gente era chamada gaúcho, porque 
naquela época um gaúcho era um ser descompromissado, pele-
ador, andarilho cavaleiro que gostava de andar pelas campinas, 
subir cerros e descobrir de repente um horizonte sem fim, daque-
les que desperta a vontade de andar em busca do que tem detrás 
de outra coxilha, entrar no capão de mato, fazer fogo na beira de 
um árvore, dormir no chão enrolado no poncho e olhar as estrelas 
deste céu imenso, enfrentar a chuva, frio e calor, mas escolher o 
rumo que o nariz apontar. Passar pelos banhados, atravessar as 
sangas, descobrir os passos do rio. Como era lindo a província de 
São Pedro livre sem fronteiras!

    Em 1927, com a valorização do gado, da carne e do couro, 
a Província de São Pedro deu um salto, então os estancieiros, que 
tinham os postos em suas fronteiras, onde eram contratados os 
posteiros, que nada mais era do que pequenas casas ou velhas fa-
zendas abandonadas com arvoredos onde moravam esses guardas 
que guarneciam as divisas das sesmarias de grandes estancieiros, 
era complicado manter-se bem informado, os estancieiros se pre-
ocupavam.

    Pois surgiu uma nova profissão: O alambrador. No começo, 
instalavam cercas com quatro fios. Então os fazendeiros tiraram 
a liberdade primitiva, retalhando e costurando o Rio Grande em 
invernadas, piquetes, currais, bretes, tudo feito com cercas.

   Os campos fechados, e o gado amansado tiravam o primiti-
vismo dos lugares, e lá se foi a liberdade de ir e vir.

Fecharam-se os atalhos, surgiram então os corredores. Foi um 
golpe profundo ao gaúcho livre, uma tristeza ver meu Rio Grande 
todo dividido em mil pedaços, como um prato enorme que cai das 
mãos e se divide em pedacinhos. Eu não me queixei mesmo, pois 
nunca mais me faltou trabalho, eheheheheh.

    Porém, tudo tem dois lados. Para equilibrar os pratos da 
justiça, os estancieiros apuraram o gado, criaram-se raças. Antes 
o gado se aliviava dos sangue sugas dos carrapatos, com o bico 
amarelo, anú, maria-preta que eram os passarinhos que sentavam 
em seus lombos para comerem os carrapatos, então criou-se os ba-
nheiros com veneno para matar a bicharada, dizem que botavam 
fogo no campo para matar as larvas de carrapatos que infestavam 
os campos.

    Acabou a evasão do gado, a mistura com de outros fazendei-
ros, isso deu muita briga e teve gente que morreu.

    Hoje os lindeiros viraram amigos, a cerca manteve a paz; 
surgiu a marca em brasa que, evidenciava a propriedade e poucos 
casos apareceram de cerca cortada ou arrebentada.

    A indústria acabou com o gauchismo. O boi, naquela épo-
ca, enriqueceu os estancieiros. Foi época que fizeram estâncias de 
luxo. Nunca mais isso aconteceu, eu criei meus filhos, fiz quilô-
metros de cercas e comprei minha casinha e tenho orgulho de ser 
um alambrador”.

Relatos de Manoel Pereira ao Osório Santana Figueiredo.
Compilado e adaptado sem tirar o teor do texto por Beraldo 

Lopes Figueiredo.
    O tradicionalista, médico veterinário e professor universitá-

rio Antônio João Sá Siqueira, subiu para o plano maior na noite de 
sábado, dia 28 de setembro. Era o único dos oito (8) ainda vivo. 
Agora junta-se aos companheiros na Estancia Maior.

    Ao lado de Paixão Côrtes, como um dos componentes do 
movimento “Grupo dos Oito”, Siqueira participou da criação do 
Departamento de Tradições Gaúchas no Colégio Júlio de Casti-
lhos e, posteriormente, do CTG 35. Siqueira deixa um legado de 
amor ao Rio Grande, de preservação e de fortalecimento da cul-
tura gaúcha.

      Até próxima.

RELATO DE UM 
ALAMBRADOR!
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Eleitores vão às urnas para eleger 
novos conselheiros tutelares

No próximo domingo a região, e todo o Brasil, volta 
as urnas para mais uma eleição. Agora serão escolhidos 
os conselheiros tutelares de cada município.

A maioria dos municípios da região escolhem cinco 
conselheiros para o cargo, que assumiram em janeiro de 
2020 e permanecerão por quatro anos.

O horário de início da votação muda de uma cidade 
para outra, enquanto algumas começam às 8 horas em 
outros o início é às 9 horas, no entanto, o término da 
votação em praticamente todos os municípios do Brasil 
está marcado para ás 17 horas.

O número de candidatos também vária de uma cida-
de para a outra. Em Tenente Portela, por exemplo, são 
11 candidatos. Redentora, na microrregião tem o maior 
número de candidatos, com 21 postulantes ao cargo.

A eleição também serve para balizar a força de mui-
tos caciques políticos da região que colocam seus can-
didatos e usam essa eleição para medir sua capacidade 
de captação de votos. Não raro são verificados paren-
tes ou apadrinhados de políticos tradicionais dos seus 
respectivos municipais se colocando a disposição das 
urnas.

O Conselho Tutelar foi criado conjuntamente ao 
ECA, instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 
1990. Órgão municipal responsável por zelar pelos di-
reitos da criança e do adolescente, deve ser estabelecido 
por lei municipal que determine seu funcionamento ten-
do em vista os artigos 131 a 140 do ECA.

Formado por membros eleitos pela comunidade para 
mandato de três anos, o Conselho Tutelar é um órgão 
permanente (uma vez criado não pode ser extinto), pos-
sui autonomia funcional, ou seja, não é subordinado a 
qualquer outro órgão estatal.

O conselheiro tutelar deve sempre ouvir e entender 
as situações que lhe são apresentadas por aquele que 
procura o Conselho Tutelar. Somente após a análise das 
situações específicas de cada caso é que o conselheiro 
deve aplicar as medidas necessárias à proteção dos di-
reitos da criança e/ou adolescente. Cabe ressaltar que, 
assim como o juiz, o conselheiro aplica medidas, ele 

não as executa. Portanto, o interessado deve buscar os 
poderes necessários para execução dessas medidas, ou 
seja, poder público, famílias e sociedade.

Em Tenente Portela o COMDICA disponibilizará 
dois locais para votação no próximo domingo. A urna 
01 ficará na Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto (SMECD) e é destinada aos votantes 
que residem na área rural. Já os moradores do centro 
da cidade e bairros deverão se dirigir a urna 02, que 
funcionará na Secretaria Municipal de Assistência So-
cial (SMAS).

CONFIRA A LISTA E OS NÚMEROS 
DOS CANDIDATOS

A prática de exercícios físicos melhora as funções 
cognitivas como a capacidade de aprendizagem e a 
memória. Além disso, promove a sensação de bem-
-estar e alegria devido a produção de endorfina, um 
neurotransmissor que reduz sintomas depressivos, a 
ansiedade, a insônia e controla o apetite.

O estresse também é aliviado devido a liberação 
de noradrenalina, que regula a resposta do seu cérebro 
perante uma situação estressante.

A sua capacidade de aprendizagem e sua produtivi-
dade também são beneficiadas, devido a melhora sig-
nificativa na produção e conexão entre os neurônios. 
Além disso, também ajuda a largar e controlar vícios 
como tabaco, álcool e outras drogas.

Além desses benefícios, a prática de algum exercí-
cio ou esporte que o agrade, vai lhe proporcionar uma 
melhor percepção sobre o seu corpo. Isso lhe trará cla-
reza mental e equilíbrio entre o externo e o interno, 
assim como, mudará a sua aparência e consequente-
mente elevará sua autoestima.

Os esportes lhe proporcionam vivências, emoções 
e desafios. Além de surgirem oportunidades de conhe-
cer novas pessoas e ter novas experiências.

O progresso e a evolução do seu desempenho eleva 
o seu espírito, deixando-o inspirado e motivado para 
lidar com suas obrigações pessoais e profissionais.

Lembre-se do princípio da entropia: somente o cui-
dado e a atenção pode retardar a desintegração de um 
objeto.

Como você está tratando o seu corpo neste mo-
mento? Como anda a sua saúde? Um corpo são ajuda 
a alcançar uma mente sã. O seu corpo anseia pelo mo-
vimento, tudo no Universo está em constante movi-
mento, nada é estático, tudo vibra.

Os seus átomos e suas células trabalham incan-
savelmente em prol da sua existência. O cosmos e o 
microcosmo estão em constante movimento, transfor-
mando e criando vida.

Saia da inércia, isso é contra a sua natureza. Aja! 
Exercite-se e também crie, realize e transforme seu 
corpo e o mundo à sua volta! O seu corpo é capaz 
de muito mais do que você pensa. Pare de se sabotar! 
Experimente.

Não importa a estação, 
o corpo precisa estar 
em Movimento

“Cidadão Mobile” 
em São Martinho

A Administração Mu-
nicipal de São Martinho 
anunciou nesta semana 
a implementação de um 
novo sistema para geren-
ciamento dos trabalhos 
junto às Secretarias de 
Obras e de Agricultura.

Por meio do aplicativo 
“Cidadão Mobile”, desen-
volvido pela Abase Siste-
mas de Três de Maio, o 
cidadão são-martinhense 
pode agora fazer a solici-
tação de serviços públicos 
(melhorias na iluminação 
pública, reparo em vias 
urbanas, estradas, reco-

lhimento de entulho etc) 
diretamente pelo tablet ou 
smartphone.

O Cidadão Mobile 
pode ser baixado no site da 
prefeitura ou diretamente 
na loja de aplicativos do 
aparelho. Todas as solici-
tações serão registradas e 
será gerada uma agenda. 
O cidadão terá acesso a 
forma e prazo para execu-
ção do serviço. 

Os pedidos poderão ser 
feitos tanto pessoalmente 
no balcão do protocolo, 
junto à prefeitura, como 
por meio do aplicativo.
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2019. Pregão Pre-
sencial nº 07/2019. Contratado: Simone Raquel Elsenbach Schmitz. 
CNPJ nº 29.806.012/0001-90. Objeto: Prorrogação de vigência do 
contrato supracitado por mais 180 (cento e oitenta) dias. Vigência: 
30/09/2019 à 28/03/2020. Assinatura do Termo Aditivo: 27/09/2019.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2019. Dispensa de Li-
citação nº 43/2019. Contratado: Serviço Social do Comércio - SESC 
– Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul. CNPJ nº 
03.575.238/0001-33. Objeto: Inclusão da alínea “c) a contratante se 
responsabiliza em disponibilizar uma ambulância com profissional 
capacitado, bem como pessoal para auxiliar no balizamento de todas 
as ruas onde ocorrerá a rústica”. Vigência: 26/09/2019 à 13/11/2019. 
Assinatura do Termo Aditivo: 26/09/2019.

Nono Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 06/2019. 
Pregão Presencial nº 10/2019. Contratado: Abastecedora Gral Ltda. 
CNPJ nº 05.830.793/0001-90. Objeto: Reajuste preço do combus-
tível óleo diesel B S10. Valor: R$ 3,42 (três reais e quarenta e dois 
centavos) o litro. Vigência: 27/09/2019 à 01/04/2020. Assinatura do 
Termo Aditivo: 27/09/2019.

Contrato nº 111/2019. Dispensa de Licitação nº 44/2019. Con-
tratado: Criativa Cursos e Soluções Corporativas Ltda.. CNPJ nº 
10.887.663/0001-23. Objeto: Contratação de empresa para elabora-
ção e aplicação de prova escrita referente a processo seletivo simpli-
ficado, para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Acompa-
nhante Terapêutico, consoante Lei Municipal nº 1.345/2019 e Edital 
nº 010/2019. Valor: R$ 2.585,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e 
cinco reais). Vigência: 26/09/2019 à 26/11/2019. Assinatura do Con-
trato: 26/09/2019.

Contrato nº 112/2019. Dispensa de Licitação nº 45/2019. Contra-
tado: Jeferson Penno Megier e Cia Ltda. CNPJ nº 31.733.598/0001-
51. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de arqui-
tetura para elaboração de projeto técnico para construção de Praça do 
Bosque Municipal. Valor: R$ 11.150,00 (onze mil e cento e cinquen-
ta reais). Vigência: 26/09/2019 à 23/07/2020. Assinatura do Contra-
to: 26/09/2019.

Contrato nº 113/2019. Dispensa de Licitação nº 46/2019. Contra-
tado: Melhor Solução Software Para Gestão Pública Ltda. CNPJ nº 
27.528.059/0001-03. Objeto: Locação de software para gestão mu-
nicipal. Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Vigência: 01/10/2019 à 
30/09/2020. Assinatura do Contrato: 01/10/2019.

Contrato nº 114/2019. Pregão Presencial nº 29/2019. Contrata-
do: S. Schneider. CNPJ nº 28.629.492/0001-06. Objeto: Aquisição 
de materiais esportivos em conformidade com o Convênio Sedactel 
nº 108/2018 – “Oficina de Esportes” celebrado entre o Estado do Rio 
Grande do Sul através da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer e o Município de Derrubadas. Valor: R$ 7.122,00 (sete mil e 
cento e vinte dois reais). Vigência: 01/10/2019 à 30/11/2019. Assina-
tura do Contrato: 01/10/2019.

Contrato nº 115/2019. Pregão Presencial nº 29/2019. Contratado: 
Cristiano Megier Trautmann - ME. CNPJ nº 13.615.336/0001-00. 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos em conformidade com o 
Convênio Sedactel nº 108/2018 – “Oficina de Esportes” celebrado 
entre o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria da Cul-
tura, Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Derrubadas. Valor: 
R$ 3.295,00 (três mil e duzentos e noventa e cinco reais). Vigência: 
01/10/2019 à 30/11/2019. Assinatura do Contrato: 01/10/2019.

Contrato nº 116/2019. Pregão Presencial nº 29/2019. Contrata-
do: Beatriz Sulzbach Cornelius Eireli. CNPJ nº 30.759.356/0001-74. 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos em conformidade com o 
Convênio Sedactel nº 108/2018 – “Oficina de Esportes” celebrado 
entre o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria da Cul-
tura, Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Derrubadas. Valor: 
R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais). Vigência: 
01/10/2019 à 30/11/2019. Assinatura do Contrato: 01/10/2019.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a 
licitação modalidade Pregão Presencial nº 29/2019. Objeto: Aquisi-
ção de materiais esportivos em conformidade com o Convênio Se-
dactel nº 108/2018 – “Oficina de Esportes”. Proposta de menor preço 
por item. Empresa(s) vencedora(s): Beatriz Sulzbach Cornelius Eire-
li, Cristiano Megier Trautmann e S. Schneider. Derrubadas/RS, 30 de 
setembro de 2019.

Dispensa de Licitação nº 46/2019. Objeto: Locação de software 
para gestão municipal. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, 
art. 24, inc. II. Fornecedor(a): Melhor Solução Software para Gestão 
Pública Ltda. CNPJ 27.528.059/0001-03. Valor: R$ 9.000,00 (nove 
mil reais). Derrubadas/RS, 01 de outubro de 2019.

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
 NO DIA 30/09/2019.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada 
no dia 30 de setembro de 2019, com as seguintes presenças: Vereado-
ra Presidente ROSÂNGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/PT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, 
DERLI DA SILVA/PSDB e LUISA SILVA BARTH. 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.

Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores 
Vereadores:

Da Vereadora Presidente Rosângela M. F. Fornari:
1 –  Requereu ao Senhor Prefeito que determine ao Secretário da Indústria, Comércio e Turismo, 

Gilmar Carboni, para que agilize o empréstimo (comodato) de 01 Torno, para a empresa J. e J. Meta-
lúrgica. Justifico tal solicitação, pois a instalação do equipamento irá gerar dois empregos em nosso 
município.  

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 –  Requereu ao Senhor Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Urbanos reparos no acos-

tamento da Rua Tupinambás, trecho compreendido entre as Ruas Caiapó e Walter Edmundo Fries 
(Verdi Automoveis até G. Agro Distribuidora). Justifico tal solicitação, pois o asfalto está mais alto 
em relação ao acostamento, o que dificulta a saída dos automóveis dos moradores nesse trecho. Esta 
proposição foi subscrita pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck e Odilo Gabriel.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 –  Requereu ao Senhor Prefeito que determine a Secretaria de Desenvolvimento Rural a realiza-

ção de um serviço de terraplanagem para a construção de um chiqueiro, na propriedade do agricultou 
Clovis Tobias Machado, na localidade do Lajeado dos Machados.

Da Casa: 
1 – Requereram o envio de correspondência aos membros do Conselho do Salão da Comunidade 

do KM 12 para parabeniza-los pela belíssima organização da Festa do Padroeiro, realizada no último 
domingo, dia 29 de Setembro.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei Executivo nº 061/2019: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, autoriza a aber-

tura de credito especial e dá outras providências. 
Projeto de Lei Executivo nº 062/2019: Autoriza abertura de credito adicional especial e dá outras 

providências. 
Veto 002/2019 ao Projeto de Lei Legislativo nº 005/2019: Veto total ao Projeto de Lei de iniciativa 

do Poder Legislativo nº 005/2019.
Projeto de Resolução nº 002/2019: Institui o prêmio “Tradicionalista Destaque” no Município de 

Tenente Portela e dá outras providências. 
Projetos que foram discutidos e votados:
Projeto de Lei Executivo nº 055/2019: Autoriza o Poder Executivo a firmar convenio com a As-

sociação do Desenvolvimento Comunitário (ADESCON) e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade.

Projeto de Lei Executivo nº 059/2019: Altera a redação do art. 3º, da Lei Municipal nº 2.127/2013, 
que autoriza firmar convenio com Agentes de Integração de estágios públicos e privados, para a im-
plantação e manutenção de programa de estágio de estudantes, em conformidade à Lei nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei Complementar nº 001/2019: Insere parágrafo único no art. 2º da Lei Complementar 
Municipal nº 01/2014, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade.

Moção de Apoio: Manifestamos nosso apoio ao oficio nº 0072/2019, encaminhado pela FAMURS, 
ao Ministro na pessoa do Senhor Ministro Osmar Terra, no sentido de buscar apoio na liberação de 
recursos atrasados para Assistência Social.

Destacamos que somente o Município de Tenente Portela possui um saldo de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) em atraso, e que são de suma importância para a manutenção dos serviços e 
programas existentes em nosso município. Aprovado por unanimidade.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 01 de outubro de 2019. Você ainda 
poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela.   
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Extravio de Bloco
Mateus ElóY residente no 

município de TENENTE POR-
TELA-RS, comunica que per-
deu, extraviou ou foi furtado 
um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P164207261 
a  P164207270) com inscrição 
estadual sob o nº 143 1090546, 
série P164207261.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019

CONTRATO Nº 149
DATA: 11/09/2019
CONTRATADO: ANTONIO ELOI DE AZEVEDO CARDOSO 34344004000
CNPJ: 34.413.983/0001-00
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de show artístico durante 
a Semana Farroupilha 
VALOR R$: 3.300,00
CONTRATO Nº 150
DATA: 13/09/2019
CONTRATADO: MARAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI-
ÇOS LTDA
CNPJ: 01.704.079/0001-02
OBJETO: Aquisição de peças para reposição na Carregadeira WA200-5
VALOR R$: 7.450,17
CONTRATO Nº 151
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: LUCIA ROSA DALLABRIDA 61087823072
CNPJ: 14.818.473/0001-05
OBJETO: Contratação de serviços técnicos para ministrar oficina de artesanato
VALOR R$: 30.248,00
CONTRATO Nº 152
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a melhoria da sede social 
da Sociedade de Damas Sempre Unidas da Localidade de Alta União 
VALOR R$: 3.546,69
CONTRATO Nº 153
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a melhoria da sede social 
da Sociedade de Damas Sempre Unidas da Localidade de Alta União 
VALOR R$: 7.406,57
CONTRATO Nº 154
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EI-
RELI ME
CNPJ: 30.644.818/0001-08
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos com recursos do Fundo 
Nacional de Saúde
VALOR R$: 8.990,00
CONTRATO Nº 155
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA ME
CNPJ: 19.316.254/0001-14
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos com recursos do Fundo 
Nacional de Saúde 
VALOR R$: 4.550,00
CONTRATO Nº 156
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: DENTAL OESTE EIRELI EPP
CNPJ: 05.412.147/0001-02
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos com recursos do Fundo 
Nacional de Saúde
VALOR R$: 569,80
CONTRATO Nº 157
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 07.832.100/0001-23
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos com recursos do Fundo 
Nacional de Saúde
VALOR R$: 3.400,00
CONTRATO Nº 158
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 
Crianças 
VALOR R$: 2.223,00
CONTRATO Nº 159
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 
Crianças 
VALOR R$: 267,50
CONTRATO Nº 160
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 
Crianças 
VALOR R$: 95,76
CONTRATO Nº 161
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 
Crianças 
VALOR R$: 720,00
CONTRATO Nº 162
DATA: 26/09/2019
CONTRATADO: MARISE INÊS TOLOTTI BERTÉ ME
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 
Crianças 
VALOR R$: 3.629,00

Credora pede na justiça que associados 
paguem dívidas da Cotrijuí

Desde que veio a público a 
crise da Cotrijuí, além das per-
das já registradas, uma grande 
preocupação dos associados,  é 
se as dívidas, que foram acumu-
ladas pela cooperativa, sobraria 
para eles pagarem.

Nesta semana a maior cre-
dora da cooperativa, a China-
tex, empresa que tem o maior 
valor a receber, entrou com 
um pedido no poder judiciário,  
para que os associados paguem 
a empresa chinesa, já que a Co-
trijuí não honrou seus compro-
missos.

Edson Burmann, membro 
da direção da ACAISC – Asso-
ciação de Credores, Amigos e 
Interessados no Soerguimento 
da Cotrijuí, informou que não 
houve contestação por parte da 
Cotrijuí sobre essa cobrança e 
os agricultores que são associa-
dos podem efetivamente ter que 
pagar a dívida. Para Burmann, 

se não houver acordo, bens dos 
agricultores de toda a região 
podem ser arrolados e penhora-
dos para garantir o pagamento 
para a Chinatex.

Nesta sexta-feira, às 14h, 
haverá uma reunião na Câmara 
de Vereadores de Ijuí, onde os 
associados podem participar. 

Na oportunidade, será exposto 
todo o conteúdo do pedido fei-
to pela Chinatex à Justiça para 
que todos os associados saibam 
o que possa acontecer no futuro 
próximo

A justiça não estipulou data 
para decidir sobre o pedido da 
Chinatex.

Chinatex é a principal credora da Cotrijuí
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Associação de diabéticos realiza 

encontro com parceiros

A Associação de Diabéti-
cos Quatro Frentes do Vale do 
Alto Uruguai recebeu visitas 
especiais durante umas das suas 
tradicionais reuniões semanais 
que acontecem nas tardes de 
terças-feiras.

No encontro ocorrido neste 
dia 01 de outubro, os membros 
da Associação aproveitaram a 
oportunidade para agradecer 
as entidades que viabilizaram a 
participação do grupo no desfi-
le de 7 de setembro ocorrido em 
Tenente Portela.

Foram agradecidos a Se-
cretaria de Educação Cultura e 
Desportos pelo convite, a Cre-
sol que efetuou a doação de 
chapéus para o desfile. 

Os membros da Associação 
explanaram um agradecimen-
to especial também para a se-
cretária de saúde e os serviços 
e atenção que órgão tem dado 
para o grupo.

A Secretária da Saúde Mi-
chele Vargas falou sobre o 
trabalho de parceria que é rea-
lizado e colocou a secretaria a 
disposição o grupo e elogiou 
os membros pela dedicação 
em buscar melhor qualidade de 
vida e saúde. Já a Secretária de 
Educação Silvana de Borba fa-
lou sobre os trabalhos que são 
desenvolvidos pela sua pasta, 

citou os turnos inversos, cursos 
e atividades lúdicas que são ge-
renciadas por sua pasta. Presen-
te na reunião o vice-prefeito de 
Tenente Portela Valdir Soares 
elogiou a participação do grupo 
no desfile e parabenizou todos 
os associados pela busca por 
uma vida melhor.

Gelson Ferrari da Cresol, 
também fez uso da palavra e 
falou da parceria que foi esta-
belecida com fornecimento de 
chapéus para que a Associação 
tivesse uma melhor comodida-
de ao participar do desfile, e 

na sequencia, também colocou 
a cooperativa a disposição dos 
membros falando de alguns ser-
viços que são oferecidos pela 
Cresol. 

Associação de diabéticos se reúne todas as terças-feiras em Tenente Portela

C
le

be
r T

es
ch

e



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2019
ANO XXXIII    Nº 1213 R$ 2,00
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CAP se estrutura tentar jogar série 
bronze em 2020

Vista Gaúcha realizará Censo Previ-
denciário com servidores municipais

Derrubadas vai realizar evento do 
Outubro Rosa

Coronel Bicaco vai decidir modelo de 
gestão do hospital local

Médicos pedem afastamento de ad-
ministradora do HC de Três Passos

Justiça vai decidir se associados da 
Cotrijuí terão que pagar dívida

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

55 3551 1200

A FETRELI - Feira Três-passense do Livro - se consolida como um dos principais eventos do Rio 
Grande do Sul e os próximos dias serão de imersão no mundo da literatura em Três Passos.  

O Centro de Eventos do Colégio Ipiranga abrigará a 47ª edição da feira, que começa neste sábado 
e se estende até o dia 11 de outubro.

Trata-se da feira do livro mais antiga do interior do Rio Grande do Sul e seu objetivo é incentivar e 
despertar a formação de leitores, através do caráter abrangente e integrador de linguagens. 

A FETRELI é o resultado de uma grande mobilização de pessoas e instituições interessadas no 
desenvolvimento cultural da comunidade e se propõe a ofertar obras literárias e envolver segmentos 
estratégicos, como professores, estudantes, pais, empresários, com o propósito de pensar o papel da 
leitura como elemento de construção do ser humano.

A programação do evento deste ano está formada com diversas apresentações teatrais e culturias, 
palestras e outros acontecimentos do gênero. A programação completa está no clicportela.com.br

A festa do livro na 47ª FETRELI 
começa neste sábado

A feira do Livro de Três Passos é a mais antiga do interior do Rio Grande do Sul
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