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Semana Farroupilha: 
Unindo passado e presente

Organizado pelo CTG Guardiões da Fronteira, 
o maior evento da semana farroupilha da 20ª 

Região Tradicionalista começa no domingo.

Crise se acentua e UTI 
do HSA é fechada

 - Forte crise financeira já havia obrigado o 
Hospital a limitar atendimentos na urgência e 
emergência. A decisão de fechar 
provisoriamente a UTI ocorreu em virtude da 
falta de orçamentação pública para o setor

 - Empreendimento vai 
investir R$ 6 milhões 

em Vista Gaúcha

 - Políticas Públicas para 
Mulheres é tema de 

palestra em Redentora

 - FPM já injetou mais de 
R$ 35 milhões na 

microrregião em 2018
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4º Festival de Cinema de Três Passos recebeu 
mais de 700 curtas-metragens, de cidades de 
todo o País. Foram selecionadas 62 obras. Pág. 3 

Festival de Cinema 
seleciona curtas

NATUREZA EM FOCO

Estudantes de 
Tenente Portela 
realizam projeto 
de preservação 
ambiental. Pág. 2 
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

O BANDIDO PAPAGAIO E AS 
“MÃOS ATADAS” DA JUSTIÇA

Foi preso no interior do Paraná o assaltante conhecido como 
Papagaio. Com longa experiência em assaltos a bancos e carros 
fortes, crimes que envolvem organização de quadrilhas, Papagaio 
acumula condenações que, em tese, não mais do que em tese, se 
elevam a meio século de prisão. No sítio onde estava ao ser preso 
foram apreendidos quatro poderosos fuzis municiados, carrega-
dores e 400 munições de diversos calibres. Ou seja, Papagaio es-
tava cheio de má intenção. Suspeita-se de que os ataques a carros 
fortes que antecederam a grande fuga de presos ligados ao PCC 
tenham sido praticados para atrair policiais a outra região e viabi-
lizar a espalhafatosa evasão na penitenciária de Piraquara. Papa-
gaio e o PCC também acham que no Brasil se prende demais. É o 
desencarceramento por conta própria... Há muita gente, paga por 
nós, que deve estar aplaudindo.

 Apesar do extenso currículo do bandido, malgrado suas quatro 
fugas anteriores, a despeito de ser ele verdadeiro doutor honoris 
causa no mundo do crime, um extenso conjunto de fatores age em 
seu benefício e, simetricamente, em desfavor da sociedade. Cláu-
dio Adriano Ribeiro, esse é o nome do pilantra, capturado de sua 
fuga anterior, conhecendo o jogo e as regras, foi um preso exem-
plar. Nem precisaria tanto para acabar beneficiado por progressão 
de regime e ser designado, novamente, para o semiaberto. Esse 
direito lhe foi proporcionado pela malha frouxa, cediça, que ca-
racteriza a legislação penal brasileira, ingenuamente confiante em 
que a bondade é um irrevogável atributo humano. O Ministério 
Público, diante de avaliação psicossocial que não contraindicava 
a concessão do benefício àquele modelo de cidadão, o referendou 
e a Vara de Execuções Criminais o concedeu. Pouco depois, Papa-
gaio deu sequência ao previsível script: bateu asas do semiaberto 
e voou de volta ao mundo dos negócios.

 Todos os que, de algum modo, participaram da decisão que o 
deu por regenerado, são capazes de empilhar razões – e note-se: 
razões extraídas do Direito – sobre as quais apoiaram as recomen-
dações e ordens que deram. No entanto, o bom senso refuga a 
leniência da legislação penal brasileira, os meandros recursais, as 
escandalosas chicanas proporcionadas pelo nosso Processo Penal, 
as penas que não se cumprem e as espantosas progressões de regi-
me que acabam fazendo vítimas logo depois. Em vão a sociedade 
a tudo rejeita. O sistema tem vida própria e expressa uma vontade 
que parece ser de poucos, pouquíssimos, ainda que se imponha a 
todos. E a todos obrigue a viver na insegurança resultante de suas 
determinações.

 É uma situação perante a qual todos se dizem com as mãos 
atadas e ninguém aparece para desfazer os nós. Pergunto: é uma 
situação sem saída, a exemplo de tantas outras que passam pelo 
funil dessas mesmas vontades no Congresso Nacional? Por que 
haveriam nossos congressistas de mudar a legislação quando não 
é incomum nem remota a possibilidade de que muitos deles aca-
bem buscando agasalho em tais artifícios? Pois é também para 
isso que servem as eleições do dia 7 do mês que vem. Você não 
vai reeleger criminosos nem protetores de criminosos, vai? Você 
não quer custear um Estado brasileiro que perca todas para os 
Papagaios  da vida, quer?

R$ 5,25 por litro é o preço mais caro da gasolina no Brasil, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petró-
leo (ANP), realizada durante o mês de agosto. O valor é de um posto localizado em Pará de Minas, em Minas 
Gerais, mas não é muito diferente da realidade dos grandes centros urbanos, onde estão a maioria das rodovias 
de escoamento.

Para se ter  uma  ideia,  60%  dos  custos  logísticos  de  uma  empresa  são  gastos  com  processos  de  en-
trega.  Deste montante, 15% a 20% são destinados apenas para o combustível, conforme levantamento da Fun-
dação Dom Cabral.  Diante destas estatísticas, se crê que a disparada no preço do combustível não influencia só 
nos custos diretos que acarreta às distribuidoras e às empresas de transporte. A alta do combustível impacta no 
aumento do preço dos fretes, sem contar ainda que desencadeia em outras variáveis, como o preço do alimento 
e do transporte urbano. É uma roda que começa com a ampliação do custo de transporte e passa pelos custos de 
produção, finalizando no empresário, que não tem outra saída a não ser subir o preço do seu produto final para 
compensar todas estas  inflações.

A proporção não é exata, mas o aumento do combustível para o consumidor e para uma empresa tem peso sig-
nificativo em seus custos. Afinal, com menor ou maior intensidade, prejuízo é prejuízo em qualquer bolso. Mas 
no setor atacadista distribuidor o caos é ainda maior. Umas das molas propulsoras da nossa economia, o atacado 
distribuidor é muitas vezes o pulmão de supermercados, farmácias, perfumarias e outros tantos pontos varejistas. 
Só há produtos, se tem produção e, principalmente, se tem entrega. Se algum processo não flui dentro da cadeia 
de abastecimento, pode ter certeza que o consumidor, a ponta final deste elo, sentirá duramente os impactos, seja 
em não ter o seu produto predileto na gôndola ou seja na elevação do preço da mercadoria. Grande exemplo disso 
foi a falta de  itens  durante  a  greve  dos caminhoneiros.

Lembro de ver reportagens durante a paralisação, em maio, dizendo que o Ceasa, do Rio de Janeiro, tinha 
recebido apenas 75 dos 340 caminhões que deveriam realizar entregas para os mercados da cidade. A matéria 
também abordava o preço da saca de 50 quilos de batatas, saltando de R$ 70 para até R$ 300, valor quase quatro 
vezes mais do que o habitual. Tal fato ilustra como a parte dos serviços de distribuição impactam em diversos 
setores da economia. Cito um fato sazonal, gerado por conta de uma greve, mas que pode se tornar corriqueiro 
se depender da elevação do preço da gasolina.

Nestas horas, otimização logística é tudo, tornando-se uma boa alternativa para contornar os efeitos da infla-
ção da gasolina. O replanejamento de rota é uma destas opções para dar  mais  eficiência  na  entrega.  O  controle  
por  meio  de  geolocalização também é outra inciativa bem-vinda para acompanhar de perto o trajeto e o trabalho 
dos motoristas. Por proporcionar um acompanhamento mais próximo das atividades do motorista, uma tecnolo-
gia que faz roteirização é um recurso a mais para mensurar os gastos com combustível.

Tudo porque o sistema monitora toda a rota de entrega via GPS dos smartphones. Segundo dados da pesquisa 
Visão Geral de Fretes, realizada pela ABRALOG (Associação Brasileira de Logística), as empresas desejam ter 
mais tecnologia de controle e redução, o que trará retorno do investimento, automaticamente. Tendo o controle 
da frota nas mãos, haverá mais economia de combustível e efetividade na entrega.  Um respiro no meio de tanta 
inflação que corrói a saúde  financeira  da  área logística de muitas empresas. Afinal, não está muito longe das 
bombas nos postos de combustíveis de todo o Brasil virarem uma espécie de Pará de Minas. Só a tecnologia 
poderá nos salvar!

O apoio da tecnologia para driblar o alto custo 
do combustível nas distribuidoras

Por Fabrício Santos

Fabrício Santos é gestor de oferta logística na Máxima Siste-
mas, companhia de soluções móveis para força de vendas

Setembro amarelo
Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 800 mil 

pessoas tiram a própria vida todos os anos.  A depressão, chamada 
pelos especialistas como o mal do Século, está no centro dos casos de 
suicídios e deve ser discutida amplamente pela nossa sociedade.

A Campanha Setembro Amarelo está aí para isso. Para que as pes-
soas se informem e quebrem tabus e busquem ajuda de especialistas para que possam se tratar quando 
necessário ou para que possam ajudar aquelas que por vezes estão necessitando de ajuda.

O jornalismo é muito importante neste setor, no entanto, discutir tecnicamente o assunto para buscar 
uma solução para esses números gritantes não significa explorar o suicídio quando acontece de ma-
neira noticiosa. O Sistema Província contribuí com essa campanha ouvindo especialistas e buscando 
informações que são repassadas para seus expectadores, mas se recusa a noticiar casos de suicídio por 
entender que a notícia pode servir de motivador para quem se encontra na eminencia do extremismo.

Para ajudar as pessoas precisamos entender o contexto sob o qual estamos inseridos e transmitir 
informações que podem ajudar o indivíduo em si ou sua família e amigos a identificar os sinais que 
sempre são aparentes. Isso é fazer bem para sociedade. Noticiar casos de suicídio somente para fazer 
daquela horrenda história postagem capazes de atrair cliques é no mínimo se aproveitar do sofrimento 
dos outros.

A imprensa precisa ter a sua responsabilidade sobre aquilo que transmite. Isso é fundamental, o 
resto é balela. Dr. Edwin Schneidman disse “A melhor forma de entender o suicídio não é estudando o 
cérebro, e sim, as emoções. As perguntas a fazer são: ‘onde dói’? e ‘como posso ajudá-lo?’”. E essa é 
a regra na  Província neste quesito.
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Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

HumorDAER realizou a operação tapa vergonha...

As equipe de reparo do Departamento Autônomo de Estradas e rodagem 
do Estado realizou nesta semana a tão esperada operação tapa buracos 
naRST - 472, no trecho entre a ponte do Rio Turvo à cidade de Três Passos. 
O trabalho foi feito na última quarta-feira por três caminhões seis funcio-

***Os barracos sempre expõem a intimi-
dade de pessoas, mas ultimamente, dizem 
por aí, acabam virando notícias nas redes 
sociais. Tempos modernos...
***Saudade dos tempos que 
no máximo eles mereciam uma 
piadinha maldosa no dizem por 
aí....
***Dizem por aí que como a maioria das 
testemunhas estavam mortas, as poucas vi-
vas decidiram fotografar o evento para não 
passarem por mentirosas.
***No meio do caminho havia uma árvo-
re...Sò ficaram as marcas do que se foi...
***Por aqui o penadinho continua fazendo 
suas estripulias.
***Tem agricultor ainda esperando o cum-
primento de promessas de estradas.
***Aqui uma postagem sobre o descaso 
com estradas atingiu 5 mil views...

***O pior de tudo são os que falam e cor-
neteiam os outros sem reparar na própria 
galhada.
***Quando a bala é trocada, ou não dói ou a 
gente arruma uma bela desculpa para tentar 
mostrar que o que aconteceu, foi NADA...
***Quem espera alcança. Na semana que 
passou o Nascimento foi fotografado com 
o famoso Dionei risadinha, o Mestra sala.
***Ser pobre tudo bem, mas dormir no se-
gundo andar da quadra da praça da Rádio é 
prá poucos.
***Com pesadelos o caro rolou lá de cima, 
ao ser socorrido informou que não foi a pri-
meira vez...kkkk
***Rola por aí um vídeo de um briga de 
menores na frente de uma escola local.
***Completamente reprovável, as cenas 
mostram uma liberalidade e uma agressão 
sem intervenção e limites...

OUVIDORIA
Três Passos tem um ótimo exemplo de ou-
vidoria muncipal. Embora seja uma exigên-

cia, em muitos municípios o 
departamento se restringe a 
um endereço de contato que 
muitas vezes não tem a res-
posta e atenção que merece. 

Na capital da região, um setor específico 
trata do assunto, faz relatórios e comprova 
o efetivo atendimento da reclamação ou su-
gestão do cidadão. É o mínimo que o eleito 
pode fazer para prestar contas ou dar aten-
ção em quem o elegeu.

 Gaitaço 
no acampamento
EEm uma programação pa-
ralela o Sistema Província re-
alizará uma série de eventos 

no Acampamento Farroupilha 2018. Além 
da apresentação do Programa Mateando 
com a Provínica, haverá uma mostra de tru-
co e um gaitaço com expoentes do teclado 
de nossa região. O gaitaço acontecerá à par-
tir das 18 horas do dia 19, quarta-feira, com 
mais de 12 gaiteiros confirmados. O truco 
acontecerá dia 22 no sábado. A coordena-
ção dos eventos paralelos estará a cargo de 
Raina Silva.

Já esta à venda
O livro Notas e Contrastes da 
História de Tenente Portela, do 
escritor portelense Jalmo For-
nari , já esta à venda nos escri-
tórios do Sistema Província. O 
autor fara uma noite de autó-

grafos durante o acampamento farroupilha 
na praça da Câmara.

Cearense que foi tentar a 
vida nos EUA escreveu para 

a sua mulher que ficou no interior do Ceará:
“Querida Maria, não posso enviar-lhe parte 
do meu salário este mês porque a crise de 
mercado mundial tem afetado o desempe-
nho da empresa em que trabalho, por isso 
estou te enviando 100 beijos.
Você é minha querida, por favor entenda.
Seu marido amoroso,
José Sua esposa respondeu:
“Meu amado José, obrigada pelos 100 bei-
jos!
Abaixo está a lista de despesas que paguei 
com eles.
1. O homem que traz o leite aceitou 2 beijos 
para me fornecer o leite durante um mês.
2. O homem da Empresa de Energia acei-
tou não desligar a luz por 7 beijos.
3. Nosso senhorio, Chico Pé de Ferro, vem 
todos os dias para levar 2 ou 3 beijos em 
vez do aluguel mensal.
4. O Proprietário da vendinha, o Oswaldão 
Bengala, não aceitou somente beijos, então 
eu dei-lhe outras coisas também, espero 
que você entenda…
5. Despesas diversas 40 beijos.
Por favor, não se preocupe comigo, eu ain-
da tenho um saldo positivo de 35 beijos e 
espero que eu possa sobreviver o mês com 
esse balanço.
Devo fazer a mesma programação para o 
próximo mês?
Seu doce amor ,
Maria”
**********************************
Um homem e uma mulher se envolvem 
num acidente de grandes proporções:
Os carros são inteiramente destruídos, mas 
por sorte, nenhum dos dois esta ferido. De-
pois de conseguirem sair do que restou dos 
carros, a mulher diz:
– Olha só! Você, um homem, e eu, uma mu-
lher, saímos ilesos de um acidentes desses! 
Só pode ser um sinal de Deus! Ele esta nos 
dando uma oportunidade para nos conhe-
cermos e ficarmos em paz para o resto da 
vida!– Concordo – responde o homem – 
Isso deve ser um sinal divino!
A mulher continua:
– E olha só, um outro milagre: meu carro 
ficou totalmente destruído, mas essa garra-
fa de whisky não quebrou! Deve ser outro 
sinal. Vamos beber e comemorar esta sorte.
E ela entrega a garrafa ao homem. Ele con-
corda, abre a garrafa e toma alguns goles di-
retamente do gargalo e devolve a garrafa a 
mulher. Ela a pega, coloca a tampa de volta, 
e a devolve ao homem.
Ele não entende o gesto e pergunta:
– Você não vai tomar?
– Não. Eu vou esperar a policia chegar com 
o bafômetro…

ESTRADAS MUNICIPAIS: Vem aí mais uma temporada de chuvas (enchentes de São 
Miguel) e alguns trechos de estradas vicinais se tornarão intransponíveis. Não seria de bom 
alvitre fazer um trabalho preventivo? Perguntam os agricultores.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 10/09/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Verea-
dores de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordiná-
ria, realizada no dia 10 de Setembro de 2018, com as seguintes 
presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/
PT; e Vereadores: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RU-
BENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS 
CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ROSANGELA FORNARI/
MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, 
MARILENE FÁTIMA SILVEIRA/MDB e LUIS GASPAR WIN-
GERT/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, 
a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os 
Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura 
das correspondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposi-
ções dos senhores Vereadores:

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

taria Municipal de Desenvolvimento Rural para que sejam reali-
zados reparos com urgência na estrada que vai do Cerro da Barata 
até a Localidade de São Marcos.

Dando prosseguimento, a presidência convocou todos os Ve-
readores para a Sessão Solene em homenagem à Semana Farrou-
pilha, que será realizada na próxima segunda feira, 17 de setem-
bro, às 19h, junto ao Plenário da Câmara de Vereadores.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 
11 de Setembro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Le-
gislativo Municipal de Tenente Portela.   

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TE-
NENTE PORTELA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2018
PROCESSO Nº 01/2018

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, re-
presentada pelo seu Presidente Vereador Elessandro Tiago Fuck, 
torna pública a realização de contratação por Inexigibilidade de 
Licitação, conforme segue: 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de as-
sessoria e consultoria contábil, através de consultas por escrito, 
por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos 
técnicos de interesse da administração e remessa de informações 
técnicas. Acesso ao site do IGAM, onde ficarão armazenadas todas 
as consultas respondidas ao Contratante, textos técnicos, modelos 
de projetos de leis e documentos, legislações para download;

Fundamento: Artigo 25, caput II, da Lei nº 8.666/93.
CONTRATADA: Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Pú-

blicos – IGAM
CNPJ: 01.484.706/0001-39
PERÍODO: prazo de 12 meses, a contar de 1º de Setembro de 

2018, prorrogáveis até 60 meses.  
VALOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais.

Tenente Portela, 31 de Agosto de 2018.
ELESSANDRO TIAGO FUCK

Ver. Presidente Câmara Municipal
 de Vereadores de Tenente Portela

Operação Cabresto realiza 
16 prisões na região

Ocorreu na manhã desta 
quinta-feira, 13, na Delegacia 
Regional, com sede em Três 
Passos, uma coletiva de im-
prensa com o intuito de divul-
gar informações a respeito da 
Operação Cabresto, deflagrada 
na madrugada de hoje.

A operação foi realizada 
em parceria em ter os serviços 
de inteligência da Polícia Ci-
vil, Brigada Militar e Susepe 
e  envolveu um efetivo de 150 
agentes policiais. Coordenada 
pelo delegado Marion Volino, 
da Delegacia de Três Passos, 
foram executadas 40 ordens ju-
diciais que resultaram em duas 
prisões em flagrante e 14 pri-
sões preventivas temporárias.

A Cabresto teve início no 
mês de abril, visando o comba-
te ao tráfico de drogas. Foram 
executadas ações em sete mu-
nicípios com o apoio das regio-
nais de Ijuí, Palmeira das Mis-
sões, Santa Maria, Três Passos, 
Santa Rosa e Montenegro, Área 
Integrada de Segurança Pública 
da Fronteira Noroeste.

Foram apreendidos mais de 
2kg de cocaína, metanfetamina, 
haxixe e maconha e munição 
de 9mm. Segundo o delegado 
Marion Volino, “as apreensões 
mostram a força destas facções 

que são comandadas de dentro 
dos presídios e aliciam, muitas 
vezes, jovens usuários”.

A facção alvo da operação 
atua nos municípios de Bom 
Progresso, Sede Nova, Campo 
Novo, Humaitá, Crissiumal e 
Três Passos, onde tenta se ins-
talar mais fortemente. O chefe 
da facção está preso em Santa 
Maria, onde coordena as ações 
de dentro do presídio.

Entre os presos na operação 

de hoje, existem jovens de 18 a 
20 anos, que devem ser encami-
nhados para o presídio de Três 
Passos, e apenas uma mulher.

Em menos de um ano, as 
forças polícias realizaram na 
região a prisão de 37 membros 
desta facção. Segundo Volino, 
o apoio da comunidade com 
informações repassadas para as 
polícias é de suma importância 
para o sucesso da operação e 
combate ao crime.

Operação combateu o tráfico na região

Polícia C
ivil

Polícia Rodoviária Estadual realiza 
palestra na Terra Indígena do Guarita

O 3º pelotão Rodoviário de 
Santo Augusto em conjunto 
com o 3° Pelotão da Brigada 
Militar de coronel Bicaco, rea-
lizou nesta data na Escola Esta-
dual Indígena de Ensino Funda-
mental Davi Rygjo Fernandes 
na Terra Indígena do Guarita, 
setor Missão município de Re-

dentora , uma palestra sobre 
trânsito aos alunos do ensino 
médio, sendo que participaram 
o 1° Sargento Oliveira, 1° Sar-
gento Machado ,1° sargento 
Inacio e o Capitão Timoteo do 
setor Missao, equipe de saúde e 
corpo docente da escola, foram 
abordados alguns assuntos refe-

rente ao trânsito como: uso do 
cinto de segurança, uso adequa-
do do capacete e dicas a pedes-
tre, pois muitos desses índios 
residentes na área do Guarita já 
foram vítimas de atropelamento 
,o projeto é na busca de jovens 
mais conscientes em relação 
em relação ao trânsito.

Palestra foi proferida em escola do setor da Missão
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A escada e a morena de minissaia

Aldair era daquelas pessoas que não se 
prestam a exageros. Nunca dormia tarde, nem bebia mais 

do que o elegante e jamais se arriscava em aventuras desneces-
sárias. Sua filosofia de vida era: “Nunca faça nada que possa te 
causar mau desnecessariamente”.

Aldair poderia parecer acomodado, mas, na verdade, ele era 
apenas um homem que gostava da rotina e que acostumara com 
ela. Desde os dezoito anos trabalhava no mesmo lugar, uma bi-
blioteca pública. Não pretendia sair dali, gostava de livros. Teve 
alguns namoricos, mas nenhuma mulher aguentava essa rotina, 
essa falta de emoção, e, por isso, estava chegando aos quarenta 
fingindo ser um solteiro convicto.

O apartamento de Aldair era mobiliado com a mesma mobí-
lia que a avó tinha deixado para a mãe, e essa para ele. Móveis 
velhos, com cheiro de velho, que deixava toda a casa com um ar 
sombrio e antigo, mas que lhe despertava muitas lembranças... e 
isso era inegociável.

Aquele dia começou como qualquer outro. Aldair levantou, se 
arrumou, abriu a porta, saiu e a fechou. Desceu devagar cada de-
grau que dava do segundo andar para a portaria. Descia lentamen-
te, ainda bocejando e pensando que aquele era o dia de organizar 
os livros de filosofia na biblioteca.

Quando chegou ao último lance de escada, eis que ele deu de 
cara com o demônio em forma de gente. Morena, olhos verdes, 
um metro e sessenta e cinco, mais ou menos, cabelos escuros, 
longos, sorriso brilhante, olhar penetrante e um par de coxas, es-
culpido com perfeição, a mostra dentro de uma minissaia jeans.

Aldair suou quando a viu, suas pernas bambearam e ele pa-
ralisou. Ela, que trazia um pacote de compras espremido contra 
os peitos,  e mais uma sacola na mão, também parou, encarou-o 
como nunca ninguém o tinha feito e com um sorriso, destes que 
derrete o coração dos broncos, desferiu as primeiras palavras.

“Oi, moço. Eu sou a Ju, sua vizinha nova. Moro no 311. Você 
me ajuda com as compras?”

Aldair não conseguia falar, estava em choque, apenas resmun-
gou um sim, que saiu abafado e rouco, enquanto ela soltava as 
compras na escada. Quando ela se abaixou para solta-las, ele viu 
seus peitos lutarem para saltar para fora da blusa. Seu corpo ar-
repiou, ela olhou para ele e mais uma vez riu, depois pegou uma 
das sacolas e deixou a outra para ele.

Ela ia à frente. Ela rebolava a cada degrau e ele tremia. Ele 
perdeu as forças e sentiu suas pernas ficarem lentas, fazendo-a  
ganhar três degraus de vantagem. Foram aqueles três degraus 
os culpados do coração de Aldair bater tão forte, ao passo de se 
aproximar de um infarto.

A cada passo que dava, ela rebolava e a cada rebolada a minis-
saia voava de um lado para o outro,  permitindo-lhe ver rapida-
mente sua calcinha branca. Ele tentava não olhar, mas sua mente 
não obedecia e seus olhos ficavam grudados na bunda dela. Ele 
podia ver com tamanha perfeição que não conseguia falar, nem 
entender os reclamos que ela fazia sobre a escada.

Eles chegaram, enfim, ao terceiro andar. Ela se dirigiu a seu 
apartamento e abriu a porta, que estava só encostada. 

“Obrigada, moço! Aceita um café? Qual seu nome?”
Ele não conseguia falar. Largou as compras sobre a mesa e 

pela primeira vez se deu conta que estava realmente excitado e 
que sua excitação estava à mostra e teve vergonha: “O que será 
que ela vai pensar de mim?,Que vergonha! Vai julgar que sou um 
tarado.” Sua mente era assaltada continuamente por esse pensa-
mento.

“Moço!?” insistiu ela.
“Aldair. Estou atrasado para o trabalho.” Sua voz ganhou o ar 

mais rápido do que locutor esportivo no rádio.
Antes que ela pudesse argumentar ou insistir, ele virou, se di-

rigiu para a sala, cruzou por ela, passou pela porta, desceu dois 
degraus da escada por vez e saiu na rua. Lá ele parou, olhou para 
os dois lados e ficou paralisado por alguns instantes. Precisava 
recuperar o ar e os sentidos antes de descobrir para que lado fica-
va a biblioteca.

Departamento de Políticas 
Públicas para Mulheres promove 
palestra no CRAS de Redentora
A enfermeira instrutora do 

Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), Katia 
Marx, ministrou uma palestra 
sobre saúde da mulher, na quar-
ta-feira, dia 12 de setembro, no 
auditório do Cras Sagrada Fa-
mília. A palestra foi uma pro-
moção do Gabinete da Primeira 
Dama/Secretaria Municipal de 
Assistência Social/Cras, atra-
vés do Departamento de Políti-
cas Públicas para Mulheres.

Katia abordou temas como 
cuidados com a higiene e me-
didas de prevenção à doenças 
como Aids, HPV e hepatite.

Na quinta-feira, dia 13, às 
14h30, a enfermeira falará so-
bre “Saúde da Mulher: primei-
ros socorros na atividade rural 
e qualidade de vida”, na escola 
Assis Brasil, na comunidade 
de Sitio Cassemiro. A primeira 
dama e responsável pela Se-
cretaria de Assistência Social, 
Eliane Amaral Costa, disse que 

as mulheres de todas as idades, 
religiões e etnias são o públi-
co alvo das Política Públicas 
para Mulheres, que desenvolve 

ações com enfoque na atenção 
integral à saúde da mulher e no 
empoderamento feminino de 
modo geral.

Religiosas visitam a prefeitura de 
Redentora

As irmãs Maria Teresa e 
Lourdes, vindas de São Paulo, 
visitaram a Prefeitura de Re-
dentora na manhã de quarta-
-feira, dia 12 de setembro. O 
prefeito Nilson Paulo Costa 
apresentou todos os funcioná-
rios às religiosas, que integram 
a Associação Católica Nossa 
Senhora de Fátima, atualmente 
presente em 78 países.

A Associação realiza um 
trabalho social e religioso e, na 
Diocese de Frederico Westpha-
len, já realizou várias missões 
marianas.

A primeira dama, Eliane 
Amaral Costa, pediu para que 
Deus proteja a todos os reden-
torenses. Religiosas foram recepcionadas pelo prefeito e primeira-dama

Palestra ocorreu na Escola Assis Brasil em Sítio Cassemiro
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Não é de hoje que se fala sobre a importância 
de praticar alguma atividade física pelo ao 
menos 30 minutos por dia.  Sabemos que 

existem modalidades diferentes para a prática, des-
de a musculação, corrida, pilates ao tão popular trei-
namento funcional.

 Somos máquinas produzidas para realizar movi-
mentos. Isso mesmo, é natural para o nosso corpo 
estar em movimento, levantar objetos pesados, subir 
escadas, saltar, correr, pular...

 Porém, a cada dia, damos menos prioridade para 
essas tarefas. Desde descer um andar de elevador a 
usar uma escada, ou mesmo de preferir ir ao banco 
ao invés de dar aquela corridinha. É a partir daí que 
viramos estatística! 35% dos trabalhadores desen-
volvem Doenças Relacionadas ao Trabalho (DORT), 
onde 25% desses têm de optar pelo exercício físico 
para tratar-se. Quanto à inatividade física, você sabia 
que ela representa 33% da carga de todas as doen-
ças mundiais? Em outras palavras o sedentarismo 
possibilita o desenvolvimento de doenças crônicas 
como hipertensão, diabetes e até mesmo cânceres 
(principalmente de mama e de colon).

Mesmo com tanta reafirmação da importância de 
praticar um exercício físico, a escolha ainda é de cada 
um. Porém, se a resposta for ter saúde, exercite-se 
antes que você precise reabilitá-la. A fisioterapia é 
bastante recomendada na reabilitação e também na 
prevenção, como as aulas de pilates ou mesmo, em 
parceria com profissionais de Educação Física, reor-
ganizando parâmetros e limitando possíveis causas 
de disfunções que levam às dores.

É importante ressaltar que as dores musculares 
de um exercício bem realizado duram em média uma 
ou, no máximo, duas semanas. Já as doenças crôni-
cas podem te acompanhar para o resto da vida.

 Além da estética, praticar exercícios físicos é tra-
dução de qualidade de vida e saúde. Que o objetivo 
de ter “gominhos” no abdômen para verão seja re-
flexo de uma busca contínua de saúde o ano inteiro.

A única abordagem terapêutica científica válida 
para combater completamente a disfunção sedentá-
ria é a prevenção primária com a própria atividade 
física.

Exercício Físico Reduz Ris-
co de Doenças Crônicas

Agroindústrias familiares poderão 
vender fora de seus municípios

Mais uma conquista da Agri-
cultura Familiar no dia de hoje, 
13. Entidades voltadas ao setor, 
FETAG-RS, SEAPI, EMATER, 
SDR, FAMURS assinaram a 
Instrução Normativa nº 10/2018 
que trata da adesão dos municí-
pios gaúchos ao Sistema Unifi-
cado Estadual de Atenção a Sa-
nidade Agroindustrial Familiar, 
Artesanal e de Pequeno Porte 
– SUSAF. Isso significa que a 
partir deste momento as prefei-
turas poderão aderir ao SUSAF 
Simplificado, dando o direito às 
agroindústrias poderem vender 
a todos os municípios do estado 
seus produtos com o Sistema de 
Inspeção Municipal – SIM.

Uma construção coletiva do 
Movimento Sindical e de mui-
tas entidades, como também o 
trabalho incansável do Depu-
tado Estadual Elton Weber que 
através da Assembleia Legisla-
tiva fez discussões em todo o 
estado sobre as demandas do 
setor.

Esta IN é um avanço mui-
to grande para a regulamenta-
ção dos empreendimentos que 
ainda estão com pendências e 
um salto para a ampliação de 
produção e desenvolvimen-
to de empreendimentos já em 
atividade. Para o presidente da 
FETAG-RS – Carlos Joel da 
Silva, este é um momento ím-
par para a agricultura familiar. 
“Passamos anos esperando por 

este dia, pois não era justo os 
produtos de tamanha qualidade 
não serem vendidos em muni-
cípios vizinhos ou ao estado 
todo. Agora, temos a certeza 
que muitas famílias permanece-
rão no campo, continuarão pro-
duzindo e industrializando ali-
mentos e tendo mais uma fonte 
de renda, fator que determinará 
também permanência de muitos 
jovens no campo.”

Anúncio foi feito em reunião com entidades

Encontro de comandantes 
reforça ações de integração 

da Brigada Militar

Encerrou nesta quinta-feira 
(13) o 3º Encontro de Coman-
dantes de Unidades da Briga-
da Militar, em Santa Maria, na 
região Central. O evento foi 
presidido pelo subcomandante-
-geral da BM, coronel Eduardo 
Biacchi Rodrigues.

Durante dois dias foram 
tratados temas sobre áreas im-
portantes como Crime Militar 
e Correição; Disparo de Arma 
do Fogo, Medidas Decorrentes; 
Método de Análise e Solução 
de Problemas (Boas práticas); 

Crimes contra Instituições Fi-
nanceiras; Patrulhas Comuni-
tárias do Interior; Prevenção ao 
Suicido, entre outras.

O encontro solidifica um 
método de trabalho da BM em 
que os comandantes podem ter 
acesso a diversas informações 
dos planos estratégicos, táti-
cos e operacionais desenvolvi-
dos. Conforme a corporação, 
os indicadores já demonstram 
efetividade à medida em que 
as ocorrências de crimes estão 
tendo decréscimo significativo.

BRDE financiará projetos para estimular 
desenvolvimento de Coredes

O Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) confirmou, nesta quin-
ta-feira (13), que o banco vai 
disponibilizar linhas de crédito 
a projetos do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Regional 
do Rio Grande do Sul. A medida 
é uma parceria com a Secretaria 
de Planejamento, Governança e 
Gestão (SPGG) para estimular 
o desenvolvimento dos municí-
pios integrantes dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento 
(Coredes).

Os Coredes são um meca-
nismo estadual de promoção 
de políticas públicas que ge-
ram crescimento econômico e 
social às regiões gaúchas. Para 
o RS, o BRDE disponibiliza 
anualmente cerca de R$ 1 bi-
lhão em financiamentos. “Parte 
desse montante será direciona-
do aos projetos de desenvolvi-
mento regional. Após analisar 
as propostas, teremos o valor 
preciso”, informou o diretor de 
planejamento do banco, Luiz 
Corrêa Noronha.

Em levantamento parcial, 
levando em conta os 1.496 
projetos de municípios, insti-
tuições e entidades, 20% deles 
já estariam aptos a receberem 
subsídios. “Podemos ampliar 

esse número após uma análise 
mais criteriosa com os Core-
des”, acrescentou Noronha.

A próxima etapa do proces-
so fica a cargo dos conselhos, 
que farão encontros nas 28 re-
giões gaúchas. Os encontros 
definirão ações financiáveis e 
a metodologia de execução. A 
expectativa é apresentar os se-
lecionados até março de 2019.

Segundo o diretor de Pla-

nejamento Governamental da 
SPGG, Antônio Cargnin, a pas-
ta também avalia outras pos-
sibilidades de financiamento, 
como verbas do governo fede-
ral e bancos nacionais e estran-
geiros de fomento. “A parceria 
com o BRDE é importante por-
que reforça o trabalho de pla-
nejamento e o papel de elencar 
prioridades das comunidades”, 
finaliza.

Governo RS
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Tudo ia bem na vida de Ana Paula. Notas boas no colé-
gio, viagens de férias a cada ano melhores, amizades 
de verdade - não só daquelas do facebook. E agora um 

sonho alimentado ainda na infância está prestes a realizar-se. O 
grupo musical do qual participa na igreja irá gravar seu primei-
ro CD. Ana Paula é a vocalista. Mas o principal, como costuma 
dizer sua mãe, é que essa moça querida, inteligente, talentosa e 
bonita, nos seus 17 anos de vida, jamais teve qualquer problema 
de saúde. Nem uma gripe. Bênção pura, dizia a mãe.

 Mas há três dias ela está diferente. Problemas de adoles-
cente. Inúmeros deles a afligem. Impiedosamente. 

 - O que está acontecendo contigo, minha filha - indaga a 
mãe, assim que Ana Paula chega da aula. - Você sempre chegava 
cantando e me dava um abraço... e agora vai direto para o quarto!

 - Não quero falar, mãe. Me deixe em paz – retruca a filha, 
deixando escapar um breve soluço.

 Enquanto fala, um lampejo de olhar permite que a mãe 
veja seus olhos vermelhos. Havia chorado muito durante o dia. 
Sozinha. 

 É melhor deixar para depois, conclui a mãe.
 Ana Paula não sai do quarto para o jantar. A mãe não in-

siste. E convence o pai a fazer o mesmo. Até o faz retroceder da 
ideia de obrigar a filha a abrir a porta do quarto e vir para a sala.

 Visivelmente nervoso, o pai também não apetece o jan-
tar, apesar da fome provocada por um dia duro de trabalho. Cami-
nha pela casa sem parar e insiste que a mãe fale com Ana Paula, 
a fim de saber de uma vez a causa daquela tristeza.

 Pai é assim mesmo. Apressado. Preocupado demais.
 - Calma, calma, depois eu vejo – limita-se a dizer a mãe.
 Hora de dormir. O pai se recolhe primeiro. Tudo combi-

nado com a mãe, que agora sente chegado o momento de conver-
sar com a filha.

 Pé ante pé, vai à porta do quarto de Ana Paula. Uma sur-
presa boa. A porta está entreaberta. A mãe sabe que agora a alma 
da filha querida também se acha entreaberta. Sedenta pelo conso-
lo da mãe.

 Sentadas na cama, mãe e filha iniciam um diálogo, que 
termina na cozinha. Lugar predileto das duas. Onde centenas de 
vezes elas prepararam pratos diferentes e divertidos. Muitos de-
les inventados por Ana Paula ainda criança. A mãe sempre soube 
incentivar o talento natural de chef da filha. Que não é menor do 
que o seu invejável dom para a música.

 Ana Paula adora cozinhar. E comer com os pais os pratos 
que cria. Mas o que mais aprecia é comer o bolo da mãe. Desde 
criança. Um bolo simples, daqueles que toda dona de casa sabe 
fazer. Mas com algo especial: ser o bolo da mãe.

 - Você quer um pedaço de bolo? – pergunta a mãe.
 - Claro que queria, se tivesse um dos teus aqui.
 - Mas está aqui, pode começar tomando esse óleo – repli-

ca a mãe, colocando um frasco de óleo de soja sobre a mesa.
 - Você enlouqueceu, mãe, quem é que toma óleo de soja 

cru? – indaga Ana Paula assustada.
 - Então coma uma colherinha de fermento, ou esse prato 

de farinha de trigo – continua a mãe.
 A moça fica literalmente sem palavras, extasiada diante 

da postura estranha da mãe. Mas quando a mãe lhe propõe que 
então coma três ovos crus, reage levantando depressa da cadeira 
e exclama com náusea:

- Que nojo!
 - Você tem razão, filha, todas essas coisas parecem ruins 

sozinhas, mas quando as colocamos juntas, na medida certa, elas 
formam um bolo delicioso!

 - Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes perguntamos 
por que Ele quis que passássemos por momentos difíceis. Mas 
Deus sabe: todas as situações ruins, postas na vida da gente na 
ordem certa, sempre nos farão bem. A gente só precisa confiar em 
Deus, e todas as coisas ruins se tornarão boas.

O bolo de Deus

REGIÃO

Você pode ler as colunas de Nilton
 Kasctin dos Santos  em clicportela.com

Vista Gaúcha vai receber 
empreendimento de R$ 6 milhões

O Município de Vista Gaú-
cha repassou 20,05 hectares 
de terra a investidores do esta-
do de Santa Catarina para im-
plantação de 
uma UPL 
(Unidade de 
Produção de 
Leitões) no 
município de 
Vista Gaúcha.

 O investi-
mento inicial 
será de R$ 6 
Milhões de 
reais e serão 
cons t ru ídos 
galpões que 
abrigara 2,5 
mil porcas 
numa produ-
ção anual de aproximadamente 
70 mil leitões. 

O Grupo de Investidores 
tem o prazo de dois anos para 
a implantação do projeto na sua 
totalidade a partir do dia em 
que o município fez a doação 
da área de terras, sob pena de 
devolução da área.  Para Hélio 
Casarin, um dos integrantes 
deste grupo, o investimento no 
município só se deu devido a 
parceria e a necessidade de am-
pliação com a Cooper A 1 e Au-

rora. Segundo Casarin, o grupo 
tem como “guarda-chuva” estas 
Cooperativas. 

Com o investimento uma 

parte dos leitões produzidos 
nesta unidade ficarão para a 
Cooper A 1 no município de 
Vista Gaúcha e o restante será 
repassado nas demais unidades 
da Cooperativa na região. 

O Prefeito Celso José Dal 
Cero disse que o município de 
Vista Gaúcha tem como priori-
dade incentivar e dar condições 
para que o agricultor permaneça 
na sua propriedade, principal-
mente no meio rural, acrescen-
tou ainda que este investimento 

se pagará num período de qua-
tro anos conforme estudos da 
parte técnica contábil. 

O mandatário municipal 
afirmou ainda 
que com este em-
preendimento a 
tendência é que 
novos investimen-
tos poderão surgir 
e beneficiar não 
somente o meio 
rural mas também 
quem reside na ci-
dade. 

A nova gran-
ja que está sendo 
iniciada está loca-
lizada no Distrito 
de Bom Plano e 
será denominada 

Granja Bom Plano, e terá 15 
vagas de trabalho além de pro-
porcionar que novas parcerias 
possam surgir, ou até amplia-
ções aos que já são integrados. 

O Município de Vista Gaú-
cha, teve todo cuidado na parte 
legal desde a compra da Área 
até a chamada Publica para ha-
bilitação de interessados na im-
plantação deste Projeto. A área 
custou aos cofres Públicos R$ 
360.000,00 (Trezentos e ses-
senta mil reais).

Município repassou área em reunião na prefeitura

Na última quinta-feira 
(06/09) a Administração Muni-
cipal de Campo Novo entregou 
aos Campos-novenses mais de 
2,4 milhões de reais em obras 
e equipamentos nas mais diver-
sas áreas.

A maratona de entrega de 
obras e equipamentos teve 
início na Localidade de Vila 
Turvo onde foi inaugurada a 
quadra coberta no valor de R$ 
263.539,32, após as autorida-
des e convidados realizaram a 
entrega de diversos trechos de 
construção e revestimento as-
falto na cidade que totalizou mais de 38 mil metros quadra- dos de pavimentação, totalizan-

do um valor de 1,7 milhão de 
reais, cabe destacar que desta 
aproximadamente 1,2 milhão 
de reais foram investimentos de 
recursos próprios do município.

O roteiro de entrega de obras 
e equipamentos culminou na 
área da saúde quando da Rei-
nauguração da Unidade de Saú-
de e entrega de equipamentos e 
a Inauguração da Academia de 
Saúde localizada junto à praça 
emancipação. Nesta área foi in-
vestido o valor de 428 mil reais.

Campo novo: Administração municipal en-
trega mais de 2,4 milhões de reais em obras

Administração cumpriu roteiro de entregas
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Durante os últimos dias, a 
comunidade regional acompa-
nha através das mídias o drama 
financeiro do Hospital Santo 
Antônio (HSA) que constan-
temente é divulgado pela dire-
ção da casa de saúde. Em uma 
breve retrospectiva, desde o dia 
29 de agosto a entidade hos-
pitalar vem tornando público 
problemas financeiros, a iniciar 
pelo aumento sem controle dos 
casos de atendimentos de ur-
gência e emergência, posterior-
mente o comunicado do corte 
de serviços a municípios não 
conveniados e por último a no-
tícia do fechamento temporário 
da Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), aberta em março des-
te ano. 

A situação preocupante põe 
em alerta os munícipes que uti-
lizam os serviços fornecidos 
pelo HSA. O conjunto de 
fatores, principalmente en-
volvendo a falta de dinheiro 
para custear despesas, pres-
sionam a direção do hospital 
a tomar iniciativas de con-
tenção para evitar maiores 
perdas ao serviço prestado 
com qualidade a nossa re-
gião. Em entrevista ao vivo 
no programa Tribuna Popu-
lar, com o jornalista Jalmo 
Fornari realizada no sába-
do, 1º, a presidente do HSA, 
Mirna Braucks, relatou que 
a decisão de priorização nos 
atendimentos, que uma das 
questões mais recentes di-
vulgadas, é muito difícil de 
ser tomada e que essa situação 
toda só chegou a esse ponto por 
causa das condições financeiras 
da instituição.

Plantão lotado 
Em coletiva de imprensa 

no dia 29 de agosto, a admi-
nistração relatou que a gran-
de demanda de atendimentos 
eletivos estava prejudicando o 

funcionamento da urgência e 
emergência do HSA. A queixa 
voltou-se para a crescente pro-
cura pelos serviços hospitalares 
feita pelos cidadãos que muitas 

vezes deixam de procurar os 
postos de saúde de seus respec-
tivos municípios para utilizar 
o plantão. O fato de ter muitos 
pacientes gera constantemente 
gastos com horas extras, estres-
se nos pacientes pela demora 
no atendimento, e até agressões 
psicológicas e físicas em profis-
sionais, afirmou a administra-
dora Lisete Bison. 

Nos sábados e domingos 

apenas do mês de agosto ocor-
reram mais de 600 atendimen-
tos, sendo que dentro deste uni-
verso 10% são apenas casos de 
urgência e emergência. Lisete 

relatou que o gasto com horas 
extras para cobrir essa deman-
da chega R$ 30 mil reais por 
mês.  Conforme afirmação feita 
na entrevista, a direção estuda a 
implantação de uma equipe de 
triagem para que os atendimen-
tos que cheguem até o médico 
plantonista sejam apenas aque-
les que se enquadram nos requi-
sitos de urgência e emergência.

Priorização de consultas 
conveniadas

No programa Tribuna Popu-
lar, do jornalista Jalmo Fornari 
a presidente da entidade Mirna 
Braucks, acompanhada da ad-
ministradora Lisete Bison e do 
membro do conselho fiscal, Pa-
dre Guido Taffarel explicaram 
que os atendimentos eletivos a 
partir de agora serão prioriza-
dos para os municípios que tem 
convênio com o Hospital Santo 
Antônio. A presidente explicou 
que o gasto com esse tipo de 
atendimento, que não são pagos 

por ninguém acabam atacando 
a saúde financeira da entidade.

Na entrevista foi afirmado 
que as demais especialidades 
como cardiologia, bucomaxi-

lofacial, estão de 
sobreaviso e aten-
derão somente os 
pacientes que virem 
dos municípios con-
vênios, os demais 
terão que cobrir es-
tes gastos de manei-
ra particular.

- “O atendimento 
médico e os medica-
mentos serão cobra-
dos dos municípios 
e ou dos pacientes 
que precisarem do 
atendimento.” – diz 
Lisete Bizon. Ela 
explica que os mu-
nicípios que não as-
sinaram convênios 

terão que procurar outra forma 
de atendimento e ela espera que 
os administradores municípios 
para renovar convênio  ou co-
meçar um convênio.

O Padre Guido Taffarel dis-
se que foi testemunha do cresci-
mento da instituição e criticou 
municípios, Estado e a União 
que muitas vezes deixam de 
repassar os recursos para que a 
casa de saúde possa prestar seus 
atendimentos.

UTI fechada 
Desde o último sábado (8) 

a Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Santo Antô-
nio de Tenente Portela está de 
portas fechadas, segundo afir-
mou a presidente da entidade, 
Mirna Braucks, em entrevista 
feita pela nossa reportagem no 
início desta semana. Mirna afir-
ma que devido a uma série fato-
res, incluindo problemas finan-

Crise se agrava e Hospital Santo
Antônio fecha as portas da UTI

ceiros, falta de profissionais, 
entre outros aspectos a direção 
optou por paralisar as ativida-
des pelo período de 30 dias. Os 
atendimentos que chegarem até 
a casa dentro deste período, se-
gundo a presidente, serão enca-
minhados para vagas em outras 
UTI’s consistes dentro da regu-
lação estadual. 

Reconhecida pelo Diário 
Oficial da União no dia 3 de 
julho, a UTI de Tenente Portela 
é uma das únicas a atender no 
extremo noroeste do Estado. Na 
região, encontramos a unidade 
de Três Passos. Os esforços da 
administração hospitalar para 
assegurar o atendimento a co-
munidade regional iniciaram 
desde março deste ano, quando 
a unidade passou a atender pa-
cientes.  A UTI atende pacien-
tes em estado potencialmente 
grave. Nestes casos, toda uma 
equipe médica trabalha 24 ho-
ras para monitoramento do pa-
ciente durante a evolução do 
quadro clinico, o que demanda 
um recurso financeiro alto. Em 
Tenente Portela, a unidade dis-
ponibilizava os serviços para 
mais de 30 cidades da região 
noroeste. 

Em entrevista ao Jornal Cor-
reio do Povo Mirna Braucks 
estipulou o dia 10 de outubro 
como data para a reabertura do 
setor de UTI.  “Já contratamos 
os quatro médicos intensivistas 
e nossa meta é reabrir a UTI no 
dia 10 do próximo mês. Para 
isso, estamos fazendo esforço 
financeiro enorme, tendo em 
vista a importância da presta-
ção desse serviço”, afirmou a 
presidente, Mirna Braucks. Os 
atendimentos relacionados à 
terapia intensiva estão sendo 
encaminhados para outras UTIs 
da regulação estadual.

Ela diz que a unidade gera 
custo mensal de R$ 300 mil 
e que a União garante R$ 98 
mil para manutenção, sendo 
que desde a abertura, em 12 de 
março deste ano, já foram aten-
didos 252 pacientes. A presi-
dente do HSA informou que a 
casa de saúde atende 90% pelo 
SUS, tem 17 especialidades e 
recebe pacientes de dezenas de 
municípios, especialmente das 
regiões Noroeste e Norte do 
Rio Grande do Sul. “O nosso 
hospital tem 120 leitos e mais 
15 da Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI) e cinco Mãe 
Canguru, de atenção a recém-
-nascidos”, informou.

UTI do Hospital Santo Antônio está fechada desde o último sábado

Jalm
o Fornari
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Semana Farroupilha começa com 
acampamento e festa em Tenente Portela

Começa neste domingo em 
Tenente Portela o 9º Acampa-
mento Farroupilha. O evento 
ocorre aos arredores da Praça 
do Imigrante onde até o dia 23 
os tradicionalista, simpatizan-
tes e comunidade de Tenente 
Portela poderão confraternizar 
em torno da tradição gaúcha.

O Acampamento Farroupi-
lha desse ano está sendo orga-
nizado pelo CTG Guardiões da 
Fronteira. O evento terá como 
show principal o cantor nati-
vista Joca Martins, uma das 
maiores referências da música 
gauchesca.

A programação completa 
pode ser vista na página 13 des-
sa edição na coluna da Ingrid 
Krabe.

A Rádio Província também 
estará realizando uma progra-
mação especial durante o even-
to com amostra de truco, en-
contro de gaiteiros e programas 
especiais direto do Rancho da 
Província.

Um dos grandes destaques 
da programação especial da 
Rádio Província FM já começa 
neste domingo dia 16 quando 
ocorre a transmissão do Mate-
ando com a Província  a partir 
das 10 horas, direto do palco 
do evento com a presença do 
atual e de ex-apresentadores do 
programa ao longo da história. 
Neste dia também estará pre-

sente o renomado compositor 
e letrista doutor João Alberto 
Pretto, o grupo de tradição e 
musica gaúcha Os Tauras e ou-
tros artistas locais convidados.

O presidente do 9º Acampa-
mento Farroupilha desse ano, 
Giordano Bruno Fornari, disse 
que o evento está sendo plane-
jado para que atenda com seus 
dois objetivos principais que 
é preservar a tradição do Rio 
Grande do Sul e integrar a co-
munidade portelense através do 
evento.

Ele disse também que o su-
cesso do  acampamento passa 
pelo trabalho conjunto da pa-
tronagem do CTG Guardiões 
da Fronteira e de todos os de-
mais colaboradores que contri-
buem com o mesmo e com os 
participantes que fazem a bele-
za da festa. Ele ainda agradeceu 
os patrocinadores.

Giordano ressalta que o 
Acampamento de Tenente Por-
tela tem se tornado ano após 
ano em um dos principais even-
tos da semana farroupilha da 
20ª Região Tradicionalista e se 
disse muito feliz por estar cer-
cado de um grupo colaborativo 
e extremamente empenhados 
em fazer um grande evento e 
lembrou ainda que a mesma 
equipe já está trabalhando para 
a organização do ascendimento 
da Chama Crioula do estado do 
Rio Grande do Sul em 2019.

A expressão “tchê”, uma 
das mais típicas do linguajar 
gaúcho, é de origem guarani. 
Tendo o sentido de “meu”.

A Erva Mate, é uma he-
rança indígena e chegou a ser 
condenada pelos padres Jesuí-
tas, pois “o demônio, por meio 
de algum feiticeiro, inventou-
-a”, diziam eles. A cuia era 
muito parecida com a usada 
hoje, mas o mesmo não se 
pode dizer da bomba que era 
feita de bambus.

A palavra “gaúcho” ini-
cialmente designava os la-
drões de gado e os malfeito-
res, “os homens sem lei e sem 
rei”. Eram os “guacho”, que 
significa “órfão” e refere-se 
aos filhos de índia com o bran-
co espanhol ou português. So-
mente em meados do século 
XIX o termo deixou de ser 
depreciativo.

A maior parte do charque 
produzido no Rio Grande do 
Sul era utilizado como ali-
mento aos escravos no restan-
te do Brasil.

A expressão “farroupi-
lha” era um termo depre-
ciativo que os imperialistas 
utilizavam para se referirem 
aos soldados gaúchos. Lite-
ralmente “farroupilha” fazia 
referência às roupas esfarra-
padas que os revolucionários 
usavam.

“Camaradas! Nós, deve-
mos ser os primeiros a procla-
mar, como proclamamos, a in-
dependência dessa província, 
a qual fica desligada das de-
mais do Império e forma um 
Estado livre e independente, 
com o título de República Rio-
-Grandense. Camaradas! Gri-
temos pela primeira vez: Viva 
a República Rio-Grandense! 
Viva a independência!” Dis-
curso de Netto ao declarar 
a República Rio-Grandense.

CURIOSIDADES 
GAUCHESCAS

O que foi 
Também conhecida como 

Revolução Farroupilha, A Guer-
ra dos Farrapos foi um conflito 
regional contrário ao governo 
imperial brasileiro e com ca-
ráter republicano. Ocorreu na 
província de São Pedro do Rio 
Grande do Sul, entre 20 de se-
tembro de 1835 a 1 de março de 
1845. 

Causas principais:
- Descontentamento político 

com o governo imperial brasi-
leiro;

- Busca por parte dos libe-
rais por maior autonomia para as províncias;

-  Revolta com os altos impostos cobrados no comércio de cou-
ro e charque, importantes produtos da economia do Rio Grande do 
Sul naquela época;

- Os farroupilhas eram contrários a entrada (concorrência) do 
charque e couro de outros países, com preços baratos, que dificul-
tada o comércio destes produtos por parte dos comerciantes sulis-
tas.

Os desdobramentos do conflito
- Em setembro de 1835, os 

revolucionários, comandados 
por Bento Gonçalves, tomaram 
a cidade de Porto Alegre, for-
çando a retirada das tropas im-
periais da região.

- Prisão do líder Bento Gon-
çalves em 1835. A liderança do 
movimento passa para as mãos 
de Antônio de Souza Neto.

- Em 1836, os farroupilhas conquistam várias vitórias diante 
das forças imperiais.

- Em 11 de setembro de 1836 é proclamada, pelos revoltosos, 
a República Rio-Grandense. Mesmo na prisão, os farroupilhas de-
claram Bento Gonçalves presidente.

- No ano de 1837, após fugir da prisão, Bento Gonçalves assume 
de fato a presidência da recém-criada República Rio-Grandense.

- Em 24 de julho de 1839, os farroupilhas proclamam a Repú-
blica Juliana, na região do atual estado de Santa Catarina.

O fim do movimento
- Em 1842, o governo imperial nomeou Duque de Caxias (Luiz 

Alves de Lima e Silva) 
para comandar uma 
ação com objetivo de 
finalizar o conflito 
separatista no sul do 
Brasil.

- Em 1845, após 
vários conflitos milita-
res, enfraquecidos, os 
farroupilhas aceitaram 
o acordo proposto por 
Duque de Caxias e a 
Guerra dos Farrapos 
terminou.  A Repúbli-
ca Rio-Grandense foi 
reintegrada ao Império 
brasileiro.

Revolução 
Farroupilha

Garibaldi e Anita

Bento Gonçalves

Pesquisa: Heloisa Gheller
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

No dia dez de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Derruba-
das, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO CARVALHO. 
A sessão também contou com a presença dos Vereadores: LUIS 
CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO 
BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS ANTÔNIO 
GEROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO MACHA-
DO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 028/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 
27 de agosto de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
029/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de setembro 
de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço os se-
guintes Vereadores: 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ver-
balmente envio de ofício ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, 
extensivo a todas as Secretarias Municipais e seus servidores, 
parabenizando-os e agradecendo o empenho e doação nos prepa-
rativos anteriores e no evento de inauguração do Centro Espor-
tivo Municipal, ocorrido nos dias 07 e 08 de setembro de 2018. 
Salientou o Vereador proponente a importância do trabalho e 
dedicação de todos os envolvidos neste grande evento, desde o 
início desta obra, posteriormente aos servidores municipais na 
colocação de grama em leivas e demais acabamentos, bem como 
os que estavam trabalhando durante o evento, servindo e auxi-
liando no atendimento e recepção dos convidados e expressiva 
participação da comunidade derrubadense. Salientou ainda que 
este espaço físico poderá ser utilizado para desenvolver diversas 
modalidades esportivas, integrando ainda mais nossa população 
e municípios vizinhos. Ressaltou da mesma forma, a grata satis-
fação em compor a Mesa Oficial nos atos inaugurais do referido 
espaço, como líder da Bancada do Progressistas, oposição nesta 
Casa Legislativa. Requereu da mesma forma, o envio de ofício 
por parte do Poder Legislativo, aos Municípios de Vista Gaúcha, 
Barra do Guarita, Pinheirinho do Vale, Esperança do Sul e Lin-
dolfo Collor, agradecendo a presença e participação neste grande 
evento. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subs-
crito pela Bancada do MDB. 

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

PROJETO DE LEI Nº 031/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a realizar concessão de uso de bens públicos e dá 
outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por 5 votos 
favoráveis, das Bancadas do MDB e PSDB e 3 abstenções, dos 
Vereadores da Bancada do Progressistas, os quais justificaram a 
abstenção por faltar esclarecimentos quanto as irregularidades 
constantes no referido Projeto de Lei, bem como, as pendências 
existentes em nome da referida Empresa. O Projeto de Lei rece-
beu ainda uma ressalva apresentada pelas Comissões Permanen-
tes, para que a referida empresa apresente as devidas Certidões 
Negativas (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS), a fim 
de viabilizar a concessão ora aprovada, visando haverem pendên-
cias, para a referida Razão Social. 

PROJETO DE LEI Nº 034/2018: que Dispõe sobre as Dire-
trizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019 e dá 
outras providências. Este Projeto de Lei foi baixado para as Co-
missões Permanentes.

GERAL

Três municípios da Região Celeiro ainda 
não atingiram a meta de vacinação
 contra a poliomielite e o sarampo

Faltando apenas dois dias 
para encerrar a Campanha Na-
cional de Vacinação contra a 
Poliomielite e o Sarampo, 137 
municípios do Rio Grande do 
Sul estão abaixo da meta defi-
nida pelo ministério da Saúde 
para este ano. O público-alvo 
é formado por meninos e meni-
nas de um ano a menor de cin-
co anos e o objetivo é imunizar 
pelo menos 95%.

Números preliminares do 
Sistema de Informação do Pro-
grama Nacional de Imunização 
(SI-PNI) revelam que o Rio 

Grande do Sul vacinou 91,82% 
das crianças contra a poliomie-
lite e 91,48% contra o sarampo. 
Até o momento, no estado, fo-
ram aplicadas 969,5 mil doses 
das duas vacinas.

Dos 137 municípios gaú-
chos que ainda não alcançaram 
o percentual estipulado pelo 
ministério da Saúde, três ficam 
na Região Celeiro. Em Cris-
siumal, a imunização contra a 
pólio atinge 92,1% e contra o 
sarampo 91,8%. No município 
de Humaitá, o índice vacinal 
contra as duas doenças é idên-
tico: 93,8%. Já em São Valério 
do Sul, a cobertura contra a po-

liomielite e o sarampo chega a 
87,5%.

Todas as crianças na faixa 
etária da campanha devem se 
imunizar independentemente 
da situação vacinal.

 O ministro da Saúde, Gil-
berto Occhi, destaca a impor-
tância da mobilização de toda 
a sociedade para atingir a meta 
de vacinação. – A campanha 
termina na próxima sexta-feira 
(14). Pais e responsáveis devem 
buscar os postos de vacinação. 
A vacina é a forma mais efi-
caz de proteger nossas crianças 
contra doenças já eliminadas no 
país – enfatizou o ministro.

Prefeitura de C
ariacirica

Clic Portela

A campanha termina hoje.. Pais e responsáveis devem buscar os postos de vacinação

Novo currículo para Edu-
cação Infantil e Ensino Fun-
damental será conhecido na 
segunda-feira

A versão final do novo cur-
rículo da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental das esco-
las públicas e privadas do Rio 
Grande do Sul será conhecida 
na próxima segunda-feira (17), 
durante evento no auditório do 
Ministério Público, às 13h30, 
em Porto Alegre. O currículo 
está previsto para ser implanta-

do no estado em 2019.
Na ocasião, integrantes da 

Comissão Estadual de Mobili-
zação para Implementação do 
novo currículo irão apresentar o 
resultado do trabalho, que teve 
a participação de mais de 100 
mil professores. Durante o perí-
odo de contribuição, os educa-
dores apresentaram sugestões 
para o documento denominado 
Referencial Curricular Gaúcho.

“Este é um processo que es-
tamos trabalhando desde o iní-
cio do ano. Agora o documento 

final está pronto e será apresen-
tado para a sociedade”, expli-
cou a diretora do Departamento 
Pedagógico da Secretaria da 
Educação, Sônia Rosa.

Os debates sobre a nova 
Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC) para a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamen-
tal foram iniciados ainda em 
dezembro de 2017. Desde en-
tão, de forma pioneira no país, 
o Rio Grande do Sul iniciou a 
sua construção de forma com-
partilhada entre as redes muni-
cipal, estadual e escolas priva-
das, por meio de uma parceria 
inédita entre o governo do Es-
tado, União Nacional dos Diri-
gentes Municipais da Educação 
(Undime) e o Sindicato do En-
sino Privado no Rio Grande do 
Sul (Sinepe/RS).

No período, foram reali-
zados encontros de trabalho 
nas escolas, em duas ocasiões, 
quando os professores se dedi-
caram exclusivamente a estu-
dar e oferecer sugestões para o 
novo currículo.

Novo currículo para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental será conhecido na segunda-feira

Comissão especial traçou as novas diretrizes
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CONVERSA COM JESUS
(Orar durante 9 dias seguidos)

Ó meu Jesus. Em vós depositei toda minha confiança.
Vós sabeis de tudo, meu Pai.

És o senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. vós que 
fizestes o paralítico andar. o morto voltar a viver, o lepro-

so sara, fazei com que (pedir a graça).
Vós que vistes minhas angústias e lágrimas, bem sa-

beis de tudo, Divino Amigo, como preciso alcançar (pe-
dir a graça com fé).

Convosco, Mestre, me dâ ânimo e alegria para viver. 
De vós espero tudo com fé e confiança.(pedir a graça com 

fé)
Fazei, Divino Jesus que antes de terminar esta conver-

sa que teria Convosco, durante 9 dias, possa alcançar esta 
graça que peço com fé (pedir a graça)

Como gratidão mandarei publicar 1.000 orações iguais 
a esta para que outras pessoas que precisam de vós, apren-

dam a ter fé e confiança na vossa misericórdia.
Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina to-

dos os dias do amanhecer. Jesus tenho confiança em vós. 
Cada vez mais aumenta minha fé.

Obrigado por tudo Senhor.
AMÉM!

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 31/2018. Objeto: Aquisição de Sementes de Forrageiras de Verão. Julga-
mento: 01/10/2018 às 08:30h. Local: Centro Adm. Mun., Av. Nove de Maio, 1015. Informações 
fone: 55 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Em 

14/09/2018, 
Celso José Dal Cero - Prefeito Municipal

Oito candidatos se inscreveram para a 
eleição suplementar do Conselho Tutelar 

de Tenente Portela
Encerrou nesta quarta-feira 

(12), o prazo para a inscrição 
de candidatos na eleição su-
plementar do Conselho Tutelar 
de Tenente Portela. De acordo 
com o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (COMDICA), oito 
pessoas efetuaram a inscrição 
apresentando a documentação 
exigida.

Segundo a presidência do 
COMDICA, a eleição suple-
mentar vai ser realizada em 
virtude que uma conselheira tu-
telar renunciou ao cargo recen-
temente e também para com-
pletar o quadro de suplentes. O 
mandato especial findará no dia 
31 de dezembro de 2019. A re-
muneração mensal de o mem-
bro titular do Conselho Tute-
lar de Tenente Portela é de R$ 
1.112,73.

Entre terça e sexta-feira da 
próxima semana, o COMDICA 
analisará os requerimentos das 
candidaturas. A divulgação da 
lista definitiva dos postulantes 
ao cargo, com inscrição deferi-

da, ocorrerá em 15 de outubro. 
Entre os dias 16 e 26 de outu-
bro, será permitida a campa-
nha eleitoral. O pleito somente 
acontecerá com no mínimo cin-
co concorrentes.

A eleição suplementar para 
o Conselho Tutelar está agen-
dada para 31 de outubro, das 
09 às 16 horas. Serão disponi-
bilizadas duas urnas, uma na 
prefeitura municipal e outra na 
secretaria municipal de Assis-

tência Social. A votação manual 
acontecerá em cédulas elabora-
das observando os parâmetros 
similares aos modelos confec-
cionados pela Justiça Eleitoral.

O resultado do pleito será 
publicado no dia 1º de novem-
bro, em Edital a ser afixado no 
mural da prefeitura municipal e 
no Fórum de Tenente Portela. A 
posse e a diplomação dos elei-
tos estão marcadas para o dia 
19 de novembro.

ONS prevê bandeira 
vermelha na conta de 
luz até o final do ano
O diretor geral do Operador 

Nacional do Sistema (ONS), 
Luiz Eduardo Barata, disse 
nesta quinta que até o final do 
ano a bandeira vermelha do 
setor elétrico continuará acio-
nada, mesmo com o início do 
período chuvoso em novem-
bro, porque seria 
temerário desligar 
termelétricas em 
um momento de 
escassez hídrica. 
“Até porque para 
as distribuidoras 
também seria te-
merário, por con-
ta dos custos com 
os combustíveis”, destacou o 
executivo sobre a cobrança adi-
cional nas contas de luz. Ele 
participou do seminário “O fu-
turo do Setor Elétrico Brasilei-
ro: Desafios e Oportunidades”, 
promovido pela Fundação Co-
mitê de Gestão Empresarial 
(COGE) e a Associação Brasi-
leira de Companhias de Energia 

Elétrica (ABCE).
Barata afastou qualquer tipo 

de problema de abastecimento 
de energia elétrica no País, mes-
mo com a chegada do verão, 
já que com o acionamento das 
usinas termelétricas para pou-
par os reservatórios das hidrelé-

tricas são suficientes 
para atender à de-
manda. O seminário 
reúne representantes 
das principais entida-
des do setor elétrico 
e pretende chegar ao 
final com propostas a 
serem entregues aos 
candidatos à presi-

dência da República.
Segundo o presidente inte-

rino da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), Thiago Bar-
ral, a consolidação das terme-
létricas como base da geração 
do sistema elétrico é um dos 
pontos que deverão ser levados 
ao novo comando do setor no 
Brasil.

JBS fará adequações para retomar 
atividades na unidade de Três Passos

Seara Alimentos/JBS anun-
ciou nesta segunda-feira (10), 
que irá atender todas as exi-
gências apontadas pela audito-
ria do ministério do Trabalho. 
Conforme a empresa, haverá 
adequações em ergonomia e 
segurança, tais como: prote-
ção nas esteiras transportado-
ras, instalação de plataformas 
pantográficas e implantação de 
proteções em máquinas.

As obras na unidade em Três 
Passos serão executadas por fir-
mas especializadas. O investi-
mento chegará a R$ 3 milhões. 
A expectativa é que os abates 
sejam retomados entre os dias 
24 e 26 deste mês. No entanto, 

o reinício das atividades depen-
de de uma nova vistoria do mi-
nistério do Trabalho.

A gerente da unidade de 
Três Passos da Seara Alimen-
tos/JBS, Mirta Thiesen, reve-
lou que a decisão de investir 
nas adequações foi tomada em 
reconhecimento ao apoio rece-
bido de autoridades municipais 
e estaduais, entidades de classe, 
produtores rurais e funcionários 
da própria empresa. Ela acredi-
ta que a retomada das atividades 
na unidade vai ocorrer dentro 
do prazo previsto. – Vamos tra-
balhar firmes pelo crescimento 
da empresa no município, man-
tendo os resultados e oportu-

nizando desenvolvimento para 
nossos colaboradores e comu-
nidade – ressaltou a gerente.

A Seara Alimentos/JBS de 
Três Passos possui cerca de 
800 funcionários diretos e cerca 
de 5,6 mil pessoas envolvidas 
indiretamente na cadeia pro-
dutiva, entre transportadores, 
integrados, produtores e presta-
dores de serviços. No primeiro 
semestre do ano, a empresa foi 
responsável por 38,41% do Va-
lor Adicionado Fiscal do muni-
cípio.

– Sabemos o que a JBS re-
presenta não apenas para Três 
Passos, mas para o estado. Por 
isso, junto com entidades cons-
tituídas no município, busca-
mos apoio para solucionar o 
impasse e possibilitar que a 
empresa e seus trabalhadores 
retomem as atividades normal-
mente – disse o prefeito de Três 
Passos, José Carlos Amaral.

D
iones B

ecker
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Presidente da Famurs manifesta apoio a 
Santas Casas e hospitais filantrópicos

Pensando no futuro da saú-
de no Brasil, o presidente da 
Famurs, Antonio Cettolin, este-
ve presente na abertura do XIII 
Congresso Estadual das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos 
do Rio Grande do Sul (Consaú-
de). O evento ocorreu na tarde 
desta quarta-feira (12/09), no 
município de Bento Gonçalves, 
no Dall’Onder Grande Hotel. 

Durante a abertura oficial, o 
presidente destacou a impor-
tância de atender a população 
nos municípios e evidenciou o 
trabalho realizado pela Famurs 
na área da saúde. Cettolin ainda 
fez um convite à Federação das 
Santas Casas e Hospitais Be-
neficentes, Religiosos e Filan-
trópicos do Estado. “Estamos 
abertos ao diálogo. Queremos 

participar ativamente junto 
com os nossos hospitais filan-
trópicos e ampliar essa parceria 
muito salutar”, enfatizou.

O evento, que ocorre entre 
os dias 12 e 14 de setembro, 
busca unir profissionais da área 
da saúde e realizar uma troca de 
conhecimento por meio de ex-
periências, exposição de novas 
possibilidades e de aprofunda-
mento de assuntos relevantes 
do setor. Nesta edição, o con-
gresso aborda em seus painéis 
temas sobre o futuro da saúde 
no Brasil, saúde e segurança do 
paciente, gestão e inovação na 
assistência hospitalar.

Atualmente, os hospitais fi-
lantrópicos representam mais 
de 75% do total de hospitais do 
Estado, sendo uma das caracte-
rísticas do Rio Grande do Sul 
ter uma rede hospitalar filan-
trópica. Devido ao índice, esses 
hospitais são muito relevantes 
para a manutenção e qualifica-
ção do atendimento hospitalar e 
ambulatorial no Estado.

Cettolin discursa na abertura do Congresso Estadual

Com intuito de estimular o 
intercâmbio e a troca de experi-
ência nos municípios gaúchos, 
a Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande 
do Sul (Famurs) reuniu e dis-
ponibilizou informações sobre 
os projetos ganhadores da se-
gunda edição do Prêmio Boas 
Práticas em seu site. De acor-
do o presidente da Federação, 
Antonio Cettolin, a iniciativa 
de premiar as práticas bem-su-
cedidas no Estado é importante, 
pois reconhece o trabalho dos 
municípios. “Temos que valori-
zar aquelas cidades que, apesar 
das dificuldades que enfrentam, 
conseguem unir forças e imple-
mentar iniciativas que visam o 
desenvolvimento dos municí-
pios e dos cidadãos”, afirma. Os 
trabalhos contemplados neste 
ano foram desenvolvidos por 
27 municípios.

O prêmio, entregue durante 
o 38º Congresso de Municípios, 
contou nesta edição com 191 

projetos de 129 prefeituras. Os 
projetos inscritos disputaram 
o primeiro lugar de nove cate-
gorias: agricultura, assistência 
social, comunicação social, cul-
tura, educação, fazenda, meio 
ambiente, saúde e trânsito. Pela 
segunda vez, a área da educação 
foi a categoria com mais proje-
tos, contabilizando 54 inscritos, 
seguido pelas áreas de assistên-
cia social e saúde, com 36 e 34 
concorrentes, respectivamente.

Os 27 municípios vencedo-
res da honraria foram: Água 
Santa, Barro do Rio Azul, Ben-
to Gonçalves, Campo Bom, 
Capão Bonito do Sul, Cotipo-
rã, Dom Feliciano, Esteio, Fa-
gundes Varela, Getúlio Vargas, 
Harmonia, Ijuí, Liberato Salza-
no, Nova Ramada, Passo Fun-
do, Pelotas, Protásio Alves, Sal-
vador do Sul, Santo Antônio do 
Palma, São José do Inhacorá, 
São Lourenço do Sul, São Mar-
cos, São Sepé, Taquari, Três 
Arroios, Triunfo e Veranópolis.

2º Prêmio Boas Práticas 
da Famurs já tem projetos 

classificados
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às 
tradições gaúchas. Ela envolve praticamente toda a po-
pulação do Estado, se não fisicamente nos locais organi-

zados para festejos, participando das iniciativas do comércio, dos 
serviços públicos, das instituições financeiras ou das indústrias.

             É regulada por uma Lei Estadual e regulamentada por 
um decreto. Sua organização é feita em duas estâncias, a Estadual 
com definição de diretrizes gerais, escolha do tema básico e ativida-
des que envolvem as distâncias públicas estaduais, e no nível local, 
onde na prática ocorrem os festejos as manifestações Culturais, ar-
tísticas e onde se realizam as mostras e o desfiles destacando-se o 
realizado a cavalo.

               E Tenente Portela está em grande movimentação na 
Praça do Imigrante (Praça Brasília) onde já está sendo montado os 
ranchos para que no dia 16 de setembro, a abertura do 9º Acampa-
mento Farroupilha dê início as festividades.

              E a programação é extensa, vai ser de racha a sola da 
bota. Confira:

              Dia 16 – Domingo: Recebimento da Chama Crioula e 
abertura oficial; Apresentação do Programa de rádio Mateando com 
a Província, pela tarde, Encontrão Regional de Invernadas Artísti-
cas, Show baile com o Grupo Quero-Quero, encerramento.

             Dia 17 – Segunda-Feira: Manhã e tarde – Gincana Far-
roupilha envolvendo as Escolas Ensino Fundamental e Médio, 19 
horas Sessão Solene na Câmara de Vereadores, Escolha de Prendas 
e peões do Acampamento 2019.

             Dia 18 – Terça – Feira: Distribuição da Chama Crioula 
nas Escola, Gincana Farroupilha envolvendo alunos da Educação 
Infantil e séries iniciais, a noite, talentos locais, encerramento.

             Dia 19 – Quarta-Feira: Integração e Bailanta com Gru-
pos de Idosos, a noite, concurso de dança de salão mirim e adultos, 
Apresentação das Invernadas CTGs Guardiões da Fronteira e Sen-
tinela da Fronteira, Fandango com o Grupo Canto Nativo, encerra-
mento.

             Dia 20 – Quinta –Feira:  pela manhã Celebração religio-
sa Ecumênica, a tarde mateada, Desfile Farroupilha e Cavalgada, 
Apresentações com Invernadas Artísticas dos CTGs Guardiões da 
Fronteira, Sentinela da Fronteira, Escola Municipal Marcilio Dias 
e APAE, Mostra Cultural Indígena, Gaúcha e de Sustentabilidade, 
Prova da vaca parada, pela noite, Concurso da Culinária Campeira, 
Show com o Grupo Marcação Galponeira, encerramento.

           Dia 21 – Sexta-Feira:  Manhã e tarde ensaio e classificação 
dos calouros do IV GRITO FARROUPILHA, categorias Mirim e 
Juvenil estudantil regional, 19 horas 1ª final do IV Grito Farrou-
pilha, após show com JOCA MARTINS, Fandango com o Grupo 
Baile de Fronteira, encerramento.

           Dia 22 – Sábado: 5.h 30 min. Apresentação do programa 
de rádio Guardiões da Fronteira, ao vivo, direto do Acampamento 
Farroupilha com convidados (Rádio Municipal), 13 horas ensaios 
nas categorias Amador Municipal e Livre regional, 19 horas 2ª final 
do IV Grito Farroupilha, após apresentações com as Invernadas dos 
CTGs Guardiões da Fronteira e Sentinela da Fronteira, após Fan-
dango com o Grupo Herança Campeira do Sul, encerramento.

        Dia 23- Domingo:  Mostra Cultural Indígena, Gaúcha e de 
Sustentabilidade:

        15h30min. Encerramento do 9º Acampamento Farroupilha.
          Uma vasta programação para a semana, que todos possa-

mos fazer um festejo com responsabilidade, sempre cumprindo as 
regras e fazendo com que se possa relembrar nossos “Heróis Far-
roupilhas” com orgulho.

       “…Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra…”
    Boa Semana Farroupilha a todos.                                  

SEMANA FARROUPILHA!

ESPECIAL

O plantio do milho no RS 
chega a 23% da área estimada 
para a cultura para a safra de 
grãos de verão 2018/2019, ou 
seja, algo como 167 mil hecta-
res de um total de 738 mil pro-
jetados. De acordo com o Infor-
mativo Conjuntural da Emater/
RS-Ascar, divulgado nesta 
quinta-feira (13/09), as lavou-
ras de milho que estavam emer-
gidas no período de geadas ti-
veram danos nas folhas, mas já 
apresentam recuperação, com a 
maioria não indicando necessi-
dade de replantio. “Com umi-
dade no solo e boa insolação, 
as plantas estão apresentando 
rápido e vigoroso desenvolvi-
mento”, avalia o diretor técnico 
da Emater/RS, Lino Moura.

Para o feijão 1ª safra, alguns 
produtores iniciam o preparo 
do solo e o manejo para im-
plantação da cultura onde há 
menor probabilidade de ocor-
rência de geadas. O cenário 
ainda se mantém indefinido no 
quesito preço, mas o alto cus-
to para implantação da cultura 
do milho e a possibilidade da 
implantação da soja como cul-
tura subsequente ao feijão tor-
nam esta cultura mais atrativa 
para muitos agricultores. As 
lavouras do cedo vão possibi-
litar a colheita do feijão ainda 
em fim de novembro e começo 
de dezembro, tendo um cenário 
muito propício para o plantio de 
soja como cultivo subsequente, 
com expectativa de boas produ-
tividades.

GRÃOS DE INVERNO

O clima no último período 
foi favorável ao desenvolvi-
mento do trigo, com as lavou-
ras apresentando bom aspecto 
fitossanitário e baixa incidência 
de doenças. No momento, 28% 
das lavouras estão em perfilha-
mento (desenvolvimento vege-
tativo), sendo que a maioria se 
divide entre as fases de floração 
(42%) e enchimento de grãos 
(30%).

Na metade Norte do Estado, 
as lavouras de canola se encon-
tram nas fases de floração, for-
mação de síliquas e enchimento 
de grãos (neste momento, fase 
majoritária), maturação e início 
de colheita. A colheita iniciou 
pela região Noroeste, onde tra-
dicionalmente a semeadura de 
algumas lavouras ocorre mais 
no cedo.

Emater

RS tem 167 mil hectares semeados com milho

Uma reunião com o objeti-
vo de organizar o desfile cívi-
co que acontecerá no dia 20 de 
setembro, em alusão à Indepen-
dência do Brasil, foi realizada 
na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura (Smec), na 
quinta-feira, dia 06. O encontro 
foi coordenado pela primei-

ra dama, secretária Municipal 
de Administração e Finanças 
e responsável pela Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial, Eliane Amaral Costa.

Participaram da reunião os 
diretores das escolas munici-
pais, a coordenação pedagó-
gica da Smec, representantes 
da direção da Escola Estadual 

Américo dos Santos, do Conse-
lho Municipal de Educação, da 
Unopar, do CTG Darcy Fagun-
des e da Apae.

De acordo com Eliane, as 
escolas devem aproveitar a 
oportunidade do desfile para 
mostrarem à comunidade os 
projetos que estão desenvol-
vendo.

Redentora: Entidades organizam 
desfile do dia 20

D
ivulgação

A
rquivo
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Cotricampo lança Expo 
Agro 2019 em Campo Novo

A direção da Cotricampo re-
alizou nesta quinta-feira (13), a 
partir na sede da Afucampo, em 
Campo Novo, o lançamento da 
4ª ExpoAgro Cotricampo – Fei-
ra e Exposição do Agronegócio 
e Dia de Campo, que acontecerá 
de 21 a 23 de fevereiro de 2019, 
no campo experimental da coo-
perativa, em Campo Novo.

No evento de hoje, a coope-
rativa irá apresentar detalhes do 
projeto, objetivos do que a Co-
tricampo pretende realizar na 
próxima feira, além de apresen-
tação do novo mapa de espaços 
para expositores, comercializa-
ção e materiais de divulgação.

Também hoje a noite, du-
rante o lançamento oficial da 
ExpoAgro, acontece Palestra 

Show Motivacional. O encon-
tro se findará com jantar de 
confraternização. A expectativa 
para a 4ª ExpoAgro Cotricam-
po é contar com cerca de 200 
expositores do ramo do agrone-
gócio para atender aproximada-
mente 20 mil visitantes. A co-
mercialização estará disponível 
a partir de segunda-feira, dia 17 
de setembro.

A ExpoAgro 219 vai ocorrer em fevereiro  no campo experimental da cooperativa em Campo Novo

Saúde intensifica ações de 
prevenção ao suicídio em 

Tenente Portela

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento de Tenen-
te Portela, por meio da Equipe 
do CAPS I e seus usuários, es-
tão intensificando neste mês a 
realização de atividades de pre-
venção ao suicídio.

Durante a manhã desta quar-
ta-feira (12), na praça do índio 
de tenente Portela, as equipes   
realizaram uma blitz de cons-
cientização de prevenção ao 
suicídio.

Foram entregues aos mo-
toristas e pedestres pulseiras e 
chaveiros confeccionados pelo 
grupo do CAPS reconstruindo 

laços, com a mensagem “Pela 
valorização da vida”.

A iniciativa faz parte do 
movimento mundial conhecido 
como “Setembro Amarelo”, e 
visa mobilizar equipes da área 
da saúde e da educação para um 
olhar mais atento sobre a situ-
ação, em decorrência do cres-
cente número de casos no país.

Segundo a Coordenadora do 
CAPS Carolina Becker, o sui-
cídio já é considerado a quarta 
maior causa de morte no país e 
poderia ser evitado se os sinais 
das vítimas não fossem banali-
zados, por isso a importância de 
promovermos a prevenção.
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Em oito meses, FPM injetou R$ 35 milhões na microrregião

A partir das estimativas po-
pulacionais divulgadas no mês 
passado, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM) 
acredita que cerca de 300 loca-
lidades do país sofrerão mudan-
ças nos coeficientes do Fundo 
de Participação dos Municípios 

(FPM).
Conforme o levantamento 

realizado pela CNM, 135 ci-
dades brasileiras irão registrar 
redução no coeficiente do FPM, 
enquanto 105 contabilizarão 
aumento para 2019. No Rio 
Grande do Sul, 27 municípios 
serão impactados com as mu-
danças no FPM, entre eles, Te-

nente Portela e Crissiumal. As 
duas localidades situadas na 
Região Celeiro terão o coefi-
ciente reduzido de 1,0 para 0,8 
no próximo ano.

Vale ressaltar que os gesto-
res municipais têm até o pró-
ximo dia 17 de setembro para 
apresentar questionamentos 
referentes às estimativas popu-

lacionais do IBGE. As contes-
tações devem ser formalmente 
documentadas e direcionadas 
ao Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística. As altera-
ções no FPM ainda deverão ser 
confirmadas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Sem outras formas mais ren-
táveis de arrecadação, os muni-
cípios de pequeno porte têm nas 
transferências do FPM a princi-
pal fonte de recursos para cus-
tear despesas variadas e grande 
parte dos serviços oferecidos 
aos cidadãos.

A reportagem do Site Clic 
Portela pesquisou os valores 
enviados pelo FPM neste ano 
para oito prefeituras da Região 
Celeiro. Entre janeiro e agosto, 
Barra do Guarita, Coronel Bica-
co, Derrubadas, Miraguaí, Re-
dentora, Tenente Portela e Vista 
Gaúcha, somados, receberam 
R$ 35.093.134,21. Lembrando 
que os oito municípios citados 
acima figuram entre os três me-
nores coeficientes do FPM.

Possuindo a maior popula-
ção da microrregião analisada, 
Tenente Portela em 2018 ainda 

angaria os recursos do Fundo 
de Participação dentro do co-
eficiente 1,0. Em oito meses, 
a administração municipal re-
cebeu aproximadamente R$ 
7,3 milhões. O segundo maior 
montante de verbas do FPM na 
microrregião foi para Redento-
ra: R$ 5,8 milhões.  

 Fundo de Participação dos 
Municípios é uma transferência 
constitucional (CF, Artigo 159, 
I, b), da união para os estados 
e o Distrito Federal, composto 
de 22,5% da arrecadação do 
Imposto de Renda (IR) e do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI).

A distribuição dos recursos 
aos municípios é feita de acor-
do com o número de habitantes, 
onde são fixadas faixas popu-
lacionais, cabendo a cada uma 
delas um coeficiente individual.

Os critérios atualmente utili-
zados para o cálculo dos coefi-
cientes de participação dos mu-
nicípios estão baseados na Lei 
nº 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional) e no Decreto-Lei nº 
1.881/81.

Anualmente, o IBGE divul-
ga a estimativa populacional 
dos municípios e o Tribunal de 
Contas da União (TCU), com 
base nesta estatística, publica 
no Diário Oficial da União os 
coeficientes dos municípios.

A Lei Complementar nº 
62/89 determina que os recur-
sos do FPM sejam transferidos 
nos dias 10, 20 e 30 de cada 
mês, sempre sobre a arrecada-
ção do IR e IPI do decêndio an-
terior ao repasse.

Redentora: Projetos são debatidos em 
reunião entre prefeito e secretários

O gabinete do centro ad-
ministrativo sediou, na ma-
nhã desta terça-feira (11), uma 
reunião entre o prefeito Nilson 
Paulo Costa e vários secretários 
municipais. Na oportunidade, 
foram debatidos os projetos e 
ações de cada uma das pastas.

Participaram do encontro, 
os seguintes secretários mu-
nicipais: Eliane Amaral Costa 
(Administração e Finanças, e 
Assistência Social); Wanderlan 
Castro de Oliveira (Esporte, 
Turismo e Lazer); Valni Della 
Flora (Obras, Viação e Trans-
porte); Carla Miranda (Saú-
de); Marilene de Moura Rosa 
(Educação e Cultura); Iodai 
dos Santos (Agricultura e Meio 
Ambiente) e Luciano Schüne-

mann (Planejamento e Desen-
volvimento).

De acordo com o prefeito 
Nilson Paulo Costa, as reuniões 
com o secretariado municipal 
são organizadas frequentemen-

te e tem o objetivo que o crono-
grama de trabalho da atual ges-
tão esteja alinhavado, a fim de 
promover o crescimento local e 
atender as demandas oriundas 
da comunidade.

Jalm
o Fornari

D
ivulgação

Tenente Portela está na lista dos municípios que terão queda no FPM
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NESTA EDIÇÃO

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

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

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

Sistema Província de Comunicação

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

Operação Cabresto realiza a prisão 
de 16 pessoas na região

PRE realiza palestra na Terra Indíge-
na do Guarita

Agroindústrias poderão vender fora 
dos limites de seus municípios

Três municípios da Região Celeiro ain-
da não atingiram meta de vacinação

Oito candidatos se inscrevem para o 
Conselho Tutelar de Portela

167 mil hectares já foram planta-
dos com milho no estado

E MUITO MAIS

EM SOCIEDADE
A coluna 

social que 
mostra os 

últimos even-
tos de Tenen-

te Portela
Por Mari 

Carla Brunet

Já está a venda livro que narra 
a história de Tenente Portela
Já está a venda  livro “No-

tas e contrastes da história 
de Tenente Portela”, que com 
linguagem simples, dinâmica 
e usando o modelo de notas 
para transporta o leitor  até os 
grandes acontecimentos dos  63 
anos de história de Tenente Por-
tela.

Escrito pelo jornalista Jalmo 
Fornari, fundador do Sistema 
Província e que já foi autor de 
uma obra sobre o patrono do 
município em parceria com as 
professoras Fátima Rosa Lopes 
e Heloisa Gheller, a obra traz 
histórias curiosas do município 
alicerçadas em depoimentos, 
documentos e pesquisas em ou-
tras obras já publicadas sobre o 
assunto.

Tenente Portela passou por 
diversos ciclos importantes ao 
longo da sua história onde se 
destacam o ciclo da erva-mate 
e posteriormente o ciclo da ma-
deira. Na obra o leitor terá aces-
so a detalhes desses períodos, 
com a narração das chegada e 
O livro ainda traz uma entrevis-

ta exclusiva com Luiz Carlos 
Prestes, que foi líder do movi-
mento tenentista no Rio Grande 
do Sul e comandante da Coluna 
Prestes, da qual o Tenente Por-
tela fazia parte. Na entrevista, 
esquecida pelo tempo e nunca 
divulgada na íntegra, Prestes 

lembra as histórias 
que envolveram 
a vida e morte do 
Tenente Patrono do 
município e narra 
particularidades da 
sua própria história 
de vida e de ativis-
mo revolucionário.

O livro está a 
disposição do pú-
blico através do 
grupo do Face-
book, Imagens e 
Retratos de Te-
nente Portela, e 
através do telefone 
(55) 3551-1877 
ou diretamente na 
portaria do Sistema 
Província de Co-
municação e tem 
um custo de apenas 

R$ 30,00.
Durante o 9º Acampamento 

Farroupilha o autor estará rea-
lizando uma noite de autógrafo 
junto ao rancho da Rádio Pro-
víncia, onde os interessados po-
derão adquirir a obra.


