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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Futebol só ano que vem
O ano terminou para Grêmio e Inter. O Tricolor ainda pode sofrer 

um revés na última rodada e ver a sua quarta colocação no Brasileirão 
ser usurpada pelo São Paulo, no entanto, mesmo assim, essa última 
aparição da dupla ocorre sem grandes expectativas.

Nenhum dos dois maiores times do Rio Grande tem muito o que se queixar com o desempenho 
durante o ano. O Grêmio conquistou o Gaúchão depois de bastante tempo, venceu a Recopa Sul Ame-
ricana, chegou as semifinais da Libertadores e salvo algum acontecimento diferente do planejado deve 
terminar o Brasileirão em quarto. Já o Inter, demorou para deslanchar, pagou o preço de vir de uma 
série B e aos poucos conseguiu se reencontrar com o bom futebol, até alcançar um terceiro lugar no 
Brasileirão, chegando inclusive a ameaçar os postulantes ao titulo.

A verdade é que o futebol gaúcho de um modo geral vive de ciclos e ao que tudo indica os dois re-
presentantes do estado poderão dar uma guinada no ano de 2019. Primeiro, porque, parece que os dois 
times estão aos poucos se adptando a forma de disputa do Brasileirão e com isso podem passar a fazer 
frente para o pólo Rio - São Paulo - Minas Gerais. Não digo que o Rio Grande do Sul vai voltar a vencer 
a principal competição nacional do Brasil já no ano que vem, mas que o tão sonhado titulo  Brasileiro, 
voltando ao solo gaúcho, está ficando cada vez mais próximo, isso é inegável.

Motivo para comemorar é o fato de que a Dupla Grenal chegará em 2019 com bases montadas. Os 
dois clubes manterão seus treinadores. Uma sequencia no comando técnico pode significar muito no 
que tange metodologia de trabalho e confiança dos jogadores no trabalho desenvolvido. Odar Helmann 
ainda é uma aposta, apenas da boa campanha desse ano, Renato termina o ano ainda mais consagrado 
e tornando-se um dos principais nomes do mercado 

No Inter não há, pelo menos inicialmente, risco na perda de peças fundamentais do elenco, isso tam-
bém só vem a somar. Urge a necessidade de se reforçar, afinal, é sempre importante agregar, mas é mais 
fácil partir de um ponto onde já se tem a segurança de uma base montada. O Grêmio por outro lado 
vai ter que correr com mais afinco para o mercado, primeiro porque é possível que perca seu principal 
jogador na atualidade, Everton, e segundo porque boa parte do grupo do Grêmio já flerta com a apo-
sentadoria. Serão anos diferentes, com metodologias diferentes, mas com uma única coisa em comum, 
depois de um significativo tempo, a dupla Grenal voltará a jogar a mesma Libertadores.

Será no torneio continental que habitará as esperanças da dupla grenal, mesmo com a Copa do 
Brasil, tornando-se financeiramente mais atrativa, ainda é na Libertadores que se encontra os melhores 
reflexos para almejar o status que a dupla merece. O Futebol de 2018 foi a base. 2019 pode vir a ser o 
ano que os gaúchos estão esperando há muito tempo. O titulo nacional voltando para os pampas.

Desfralde: uma conquista importante no 
desenvolvimento infantil

Divanéia Ferri
O desfralde é uma das primeiras etapas rumo à autonomia da criança e também um momento de des-

cobertas, tanto de suas capacidades como do seu próprio corpo. É uma fase que requer muita dedicação e 
paciência, pois é essencial que se respeite o tempo individual para que seja um período livre de traumas.

Não existe uma idade determinada para que seja iniciado o processo de desfralde, mas segundo a As-
sociação Brasileira de Pediatria o ideal é que o processo começa por volta dos 24 meses, período em que 
a criança já é capaz de obedecer a alguns comandos. Mas, mais do que focar na idade, vale lembrar que 
o momento ideal é quando a criança se mostra preparada e isso varia de criança para criança, pois cada 
um tem o seu desenvolvimento e o seu tempo para aquisição de habilidades.

Respeitar o momento de cada criança é imprescindível para o sucesso deste processo, e a partir da ob-
servação de sinais emitidos pela mesma como o anúncio que vai fazer xixi ou cocô ou ainda o incômodo 
que a fralda ocasiona colabora para o início do desfralde.

É importante atentar para alguns comportamentos que devem ser evitados por pais ou educadores que 
conduzem o processo de desfralde. Iniciar o desfralde quando a criança não está preparada, castigar ou 
iniciar este processo num mau momento familiar ou nascimento de um irmão, por exemplo, podem fazer 
dessa uma etapa traumática, pois forçar o desfralde e desrespeitar o tempo de aprendizagem da criança, 
pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento.

É normal que durante o desfralde a criança faça xixi na calça, nessas situações os pais devem manter 
a calma e conversar muito com seu filho para que sua autoconfiança não fique abalada e colocando em 
risco todo o processo. Além disso o que facilita também é o uso de roupas simples, que possam ser reti-
radas pela própria criança.

Deixar a fralda é uma grande conquista para a criança e representa uma importante transição. Não 
apressar as coisas e acolher seu filho mesmo nos momentos em que faz xixi e cocô na calça é essencial 
neste processo de autonomia. Autora: Divanéia Ferri – Professora na EMEI Sonho Meu, Vista Gaúcha – RS. 

Graduada em Pedagogia e Especialista em Psicopedagogia e Educação Infantil.

ESSES FALSOS DEFENSORES 
DE DIREITOS HUMANOS

Nem Bolsonaro, nem seus eleitores são contra os direi-
tos humanos. Essa é mais uma narrativa insidiosa, despe-
gada da realidade, construída pela malícia de alguns inte-
lectuais para consumo de certos atores do palco político. 
O que milhões de brasileiros manifestaram nas urnas foi 
sua rejeição à conduta dos que tratam de direitos humanos 
como se fosse coisa sua, de sua conceituação e distribui-
ção, para uso em benefício próprio e em prejuízo de muitos 
ou de todos.

Refiro-me, por exemplo, ao empenho no sentido de afir-
mar como “direitos humanos” meras reivindicações políti-
cas de grupos sociais que só se viabilizam contra legítimos 
direitos alheios, sendo o aborto a mais eloquente delas. Há 
muitos outros, porém. Desencarceramento em massa, de-
sarmamento geral da população ordeira, redução das pe-
nas privativas de liberdade, indiscriminada progressão de 
regime prisional, descriminalização das drogas, desmilitari-
zação das polícias militares, demasias do ECA, reivindica-
ções LGBTTQI com incidência nas salas de aula e mais as 
que confrontam direitos de propriedade. As pessoas sim-
plesmente cansaram dessa conversa fiada! Perceberam no 
seu cotidiano aonde isso levou o país.

Quando militantes do MST invadem uma propriedade ru-
ral – e foram 4063 invasões entre o início do governo FHC 
e o final do governo Dilma – os ditos defensores dos direi-
tos humanos repudiam toda reação policial ou judicial como 
“criminalização dos movimentos sociais”. Algo tão ilógico, 
tão falso, só pode ser afirmado e publicado nos jornais por-
que desonestidade intelectual é um desvio moral, mas não 
é crime. Mas é desse tipo de desonestidade que se nu-
triu, durante longos anos, o discurso dos tais defensores de 
“direitos humanos”. A nação entendeu e, majoritariamente, 
passou a rejeitar.

Pelo viés oposto, basta que a atividade policial legítima, 
desejada pela sociedade com vistas à própria segurança, 
seja compelida a usar rigor com o intuito de conter uma 
ação criminosa, para que os mesmos falsos humanistas re-
apareçam “criminalizando” a conduta policial. Anos de ob-
servação desses fenômenos evidenciaram a preferência de 
tais grupos pelos bandidos. Enquanto estes últimos pros-
peram e mantém a população em permanente sobressalto, 
aqueles, os supostos defensores de direitos humanos, ini-
bem a ação protetora da sociedade. Assim agindo, elevam 
os riscos dos que a ela se dedicam e concedem mais se-
gurança aos fora da lei. Vítimas e policiais não têm direitos 
nessa engenhoca sociológica.

Não bastassem os fatos concretos, objetivos, testemu-
nhados milhares de vezes por milhões de cidadãos comuns, 
as correntes políticas que se arvoram como protetoras dos 
mais altos valores da humanidade mantêm relações qua-
se carnais com ditadores e regimes que fazem o diabo em 
Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Irã e África 
Subsaariana.

As pessoas veem e sabem que o nome disso é hipocri-
sia.
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Derrubadas faz acerto com o HSA

***Saúde pública. Parece que o 
povo que bebe água do rio vai 
continuar bebendo.
***Tudo por face a uma deci-
são administrativa que encon-

trou outros investimentos mais interessan-
tes que a saúde pública.
***Há dois anos do próximo pleito começa 
o ajeitar da carroça em vários partidos. Por 
cima, teriam uns  pré candidatos...dizem...
***A professora que iria ficar 4 anos sem 
beber, caso Bolsonaro ganhasse, não supor-
tou a seca até a posse...kkkk
***Em Portela, um reciclador está dando 
exemplo de respeito com a natureza, valori-
zando o seu trabalho e estimulando a popu-
lação a colocar lixo no lixo.

“Terra” no Ministério
O confronto político local as vezes apre-
senta surpresas. Após a eleição, o sucesso 
eleitoral de determinado deputado era co-
tejado com os demais do mesmo MDB. 
O que parecia uma “acachapante” vitória 
dos correligionários e cabos eleitorais aca-
ba sendo empanado pela indicação de ou-
tro a um cargo elevado da República. É o 

aconteceu com a indicação de 
Osmar Terra à um ministério 
de Bolsonaro. De quebra, os 
eleitores do Perondi também 
acabaram comemorando. 

Nada como um dia após o outro no grupo 
peemedebista local.

Dona Noêmia
A editoria local do Sistema Província apre-
senta uma reportagem de muita sensibili-
dade humana com uma conterrânea nossa 
de 105 anos. Dona Noêmia, apresentada no 
facebook do grupo “Imagens e Retratos de 
Portela” sensibilizou centenas de pessoas 
que curtiram a sua foto. Leia a matéria nes-
ta edição.

Bom para o HSA
A presença de um gaúcho na secretaria ge-
ral do Ministério da Saúde é bom para o 
Rio Grande. João Gabbardo, ex-secretário 
da saúde de José Sartori teve o nome con-
firmado como secretário-executivo do MS. 
Gabardo é um conhecedor da importância 
do HSA para a região. Quando secretário 
ele esteve em Tenente Portela visitando a 
instituição. Tomará que tenha guardado boa 
impressão.

Natal solidário
Nem mesmo começou a leitura das cartas 
das crianças, algumas pessoas já mantive-

ram contato com o Sistema 
Província para se prontifi-
carem a doar presentes. A 
campanha, que acontece 
há mais de 20 anos, é hoje 

o mais tradicional evento natalino da cidade 
e da microrregião. Obtenha mais informa-
ções pelo fone (55) 35511877.

***Alguém deve contar para o cara que 
divulgar nudes da ex é crime 
e ainda por cima com o agra-
vante de ser ...ex....
***Dizem que o Dr. F. não 

aceita nenhum dos ministros do Coiso. 
Também se aceitasse, daí os “caras” não 
seriam do Coiso...kkk

Mantenha
sempre o 

Bom Humor...

Um magnata chega em um restaurante 
acompanhado por umas 4 mulheres e 

um papagaio.
Ele escolhe a melhor mesa e pede 
o que há de mais caro no cardápio. 

Distribui bebida, compra tudo o que as 
mulheres pedem. Mas o mais estranho 
é que ele pede 32 pratos para o papa-

gaio.
A cena se repete por mais de seis me-

ses: todas as semanas o mesmo magna-
ta, outras mulheres mais bonitas ainda 

e os 32 pratos para o papagaio.
Um dos sócios do res-
taurante ficou curioso, 

mas não sabia como per-
guntar, e além do mais 
tinha medo de perder o 

cliente. Então começou a oferecer bebi-
das de cortesia, brindes e outras coisas 

para o magnata.
Com o tempo foram-se tornando 
amigos, até que um dia ele tomou 

coragem:
– Sabe, eu sempre fico intrigado… 

como esse papagaio consegue comer 
tanto?

Responde o magnata:
– Ah, esse papagaio é o resultado de 

uma longa história, vou te contar.
Minha família sempre foi rica, e a 

cada ano passávamos as férias num 
lugar diferente, até que no ano passado 
estávamos no Egito e eu encontrei uma 
garrafa com um Gênio do deserto, que 

me concedeu três pedidos.
O primeiro pedi que tivesse lucro de 

50% em todos os negócios que fizesse;
O segundo foi que as mulheres mais 
bonitas do mundo sempre viessem 

até mim e, na hora do terceiro pedido, 
eu pensei: com tanta mulher e tanto 

dinheiro, pedi para mim um passarinho 
insaciável…

Atacado por um crocodilo
Joãozinho chegou muito atrasado à 

escola e a professora perguntou:
– O que aconteceu?

– Fui atacado por um 
crocodilo! – responde o 

menino.
 Chocada, diz a profes-

sora:
– Oh, meu Deus! Como 

você está?
 Responde o Joãozinho:

– Estou bem, mas o trabalho de mate-
mática ele comeu todinho…

“O indulto de Temer esvazia o esforço da sociedade 
contra a corrupção” Luís Roberto Barroso.

Ministro do STF e vice presidente do TSE

O prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, par-
ticipou do programa Tribuna Popular, onde 
comentou sobre o acerto feito com o Hospi-
tal Santo Antônio, de onde a municipalidade 
repassou R$ 330 mil rais para entidade para 
compensar os meses que o município acabou 
não fazendo repasse para a entidade. O prefeito 
ainda comentou que no início do próximo ano 
os vereadores do município vão repassar mais 
R$ 70 mil e a partir de então serão repassados 
R$ 20 mil por mês.

Porto Soberbo
Foi criado um grupo de trabalho para en-
contrar uma alternativa para o alfandega-
mento do Porto Soberbo. A sugestão do 
deputado Ernani Pollo é que seja realizada 
um trabalho aduaneiro integrado entre os 
dois países. O objetivo é evitar a entrada 
clandestina de pessoas no Brasil através do 
Soberbo.

Quimioterapia
A suspensão parcial dos tratamentos com 
quimioterapia no Cacon de Ijuí foi uma das 
notícias mais impactantes da região nes-
ta semana. Os motivos, segundo um porta 
voz da entidade, são em decorrência de um 
atraso nos repasses financeiros por parte do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
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Grupo de Trabalho irá pedir a implantação 
de controle integrado em Porto Soberbo

Fechada desde outubro de 
2013, a Aduana em Porto Sober-
bo, no município de Tiradentes 
do Sul, representa enorme pre-
ocupação para as autoridades 
regionais, especialmente, pela 
falta dos serviços aduaneiros 
e alfandegários na divisa entre 
Brasil e Argentina, o que facili-
ta a entrada de produtos ilegais 
no Rio Grande do Sul.

No fim do mês passado, foi 
aprovado na Comissão de As-
suntos Municipais da Assem-
bleia Legislativa (AL-RS) o 
requerimento apresentado pelo 
deputado Eduardo Loureiro 
(PDT) que solicitava a realiza-
ção de uma audiência para tra-
tar sobre a reabertura da Adua-
na em Porto Soberbo.

A audiência ocorreu na ma-
nhã desta terça-feira (27), em 
Porto Alegre, e reuniu parla-
mentares estaduais e autorida-
des da Receita Federal, Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária 
Federal. Na ocasião, foi acer-
tada a criação de um Grupo 
de Trabalho que terá a parti-
cipação de representantes de 
prefeituras, do Consórcio Rota 
do Yucumã, do ministério das 
Relações Exteriores, da Polícia 
Federal e da Receita Federal. 
O objetivo será elaborar um 
documento reivindicando a im-
plantação em Porto Soberbo, de 
área de controle aduaneiro e fis-
cal compartilhada entre Brasil e 
Argentina.

O controle compartilhado 
foi sugestão do deputado Er-
nani Polo (PP) e o documento 
com a proposta será remetido 
aos órgãos competentes em 
Brasília. O encaminhamento 
poderá resolver o problema da 
inexistência dos serviços adua-
neiros e alfandegários em Porto 
Soberbo.

Atualmente, uma balsa efe-
tua a travessia regular sobre o 

Rio Uruguai entre os dois paí-
ses, mas não há qualquer con-
trole alfandegário e aduaneiro 
de veículos e passageiros no 
lado brasileiro, fazendo com 
que os turistas argentinos en-
trem no Rio Grande do Sul de 
forma irregular, ou seja, sem a 
tarjeta de imigração, fato que 
tem afastado centenas de visi-
tantes. Do outro lado, a Gen-
darmeria Nacional Argentina 
e a Administracion Federal de 
Ingresos Públicos (aduana ar-
gentina), atuam na segurança 
de fronteira, migração, controle 
aduaneiro e fitozoosanitário.

Os prefeitos da Região No-
roeste alegam que o encerra-
mento das atividades no Porto 
Soberbo está freando o fluxo 
turístico nos municípios que 
compõem o Consórcio Rota do 
Yucumã. Por essa razão, soli-
citam a reativação dos servi-
ços de migração e fiscalização 
na divisa com a Argentina. As 
autoridades regionais estimam 
que, no ano passado, mais de 
150 mil pessoas cruzaram o lo-
cal e que este número poderia 
ser ainda maior.

No mesmo sentido se mani-
festou o prefeito de Chiapetta e 
presidente da Amuceleiro, Eder 
Both, lembrando os esforços 
da comunidade de mais de 30 
municípios para a efetivação do 

Parque Estadual do Turvo, em 
Derrubadas, como rota turísti-
ca.

Presentes na audiência desta 
terça-feira, autoridades da Re-
ceita Federal, Polícia Federal e 
Polícia Rodoviária Federal ale-
garam falta de recursos e, espe-
cialmente, a carência de pessoal 
para implantação do posto adu-
aneiro e fiscal em Porto Sober-
bo.

O delegado regional exe-
cutivo da Polícia Federal, José 
Dornelles de Oliveira, disse 
que o Rio Grande do Sul tem o 
segundo maior número de dele-
gacias de fronteira do país, mas 
que não tem efetivo para des-
centralizar mais o serviço.

O superintendente da Recei-
ta Federal da 4ª Região, Luiz 
Fernando Lorenzi, referiu-se à 
precariedade da estrutura física 
já existente em Porto Soberbo, 
mas admitiu que existe carência 
de pessoal e que não tem con-
dições de deslocar servidores 
para o interior de Tiradentes do 
Sul.

O superintendente da Polí-
cia Rodoviária Federal no Rio 
Grande do Sul, João Francisco 
Ribeiro Oliveira, admitiu não 
ter condições de implantar um 
ponto fixo de fiscalização em 
Porto Soberbo sem o acréscimo 
de mais agentes na corporação.

Audiência proposta pelo deputado Eduardo Loureiro ocorreu nesta terça
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Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no 
dia 26 de Novembro de 2018, com as seguintes presenças: Vereador 
Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: RUBENS 
ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, NATANAEL DI-
NIZ DE CAMPOS/PDT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODI-
LO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO 
GHELLER/MDB, ROSÂNGELA FORNARI/MDB e DERLI DA SIL-
VA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presi-
dência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores e 
o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondên-
cias recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposições 
dos senhores Vereadores:

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que envie à esta Casa Legis-

lativa cópia da proposta vencedora da licitação para lavagem dos veícu-
los do Poder Público Municipal, em que conste o período de lavagem e 
o valor das mesmas.

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que envie à esta Casa Le-

gislativa cópia dos últimos dez orçamentos solicitados pelo parque de 
máquinas do Município, com carimbo dos fornecedores. Este requeri-
mento foi subscrito pelo Vereador Odilo Gabriel.

2 – Requereu o envio de correspondência à Agencia dos Correios de 
Tenente Portela, solicitando que sejam tomadas as providências neces-
sárias para distribuição de correspondências no Bairro Bela Vista. Este 
requerimento foi subscrito pelo Vereador Itomar Ortolan.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa Le-

gislativa, sobre a recuperação do calçamento no Distrito de São Pedro, 
pintura de cordões e limpeza das ruas, se tais serviços serão realizados 
e quando. Requereu ainda o Vereador que seja construído quebra-molas 
na entrada do Distrito, antes do calçamento, uma vez que os moradores 
já vêm conversando com o Executivo, mas o serviço ainda não foi reali-
zado. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores Rubens Antonio 
Marroni Furini, Elessandro Tiago Fuck e Rosângela Fornari.

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini: 
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que envie à esta Casa Legis-

lativa Projeto de Lei contemplando a permanência do convênio com a 
Polícia Civil, para manutenção de estagiário(a) de nível superior pres-
tando serviços junto à Delegacia de Tenente Portela. Salientou o Vere-
ador que, além da escassez de recursos humanos, o corte do referido 
convênio traria grande prejuízo à prestação de serviços de segurança 
à sociedade portelense. Este requerimento foi subscrito pelos vereado-
res Itomar Ortolan, Odilo Gabirel, Rosângela Fornari e João Antônio 
Gheller.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 - Requereu o envio de correspondência ao Mestre Luis Carlos Pi-

mentel, parabenizando toda sua equipe pela participação e premiações 
conquistadas na 2ª Copa Embaixador da República da Coréia de Ta-
ekwondo, realizada no último dia 17, na cidade de Curitiba/PR. Este 
requerimento foi subscrito pelo Vereador Natanael Diniz de Campos.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 - Requereu o envio de correspondência à Agencia dos Correios de 

Tenente Portela, solicitando que sejam tomadas imediatas providências 
para distribuição de correspondências no Bairro Novo Portela, uma vez 
que o Poder Executivo Municipal realizou a instalação de placas de 
identificação em todas as ruas do referido Bairro, como condição para 
que os Correios entregassem as correspondências. Mas, mesmo cumpri-
da a exigência, o serviço ainda não foi efetivado. Este requerimento foi 
subscrito pelos Vereadores Odilo Gabriel e Rosângela Fornari.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 08/2018, de autoria da Ver. 

Rosângela Fornari: Torna prioritária a inserção de eventos alusivos ao 
padroeiro de cada comunidade portelense, nas datas por elas estabeleci-
das, no calendário de eventos do município. Este projeto foi aprovado 
por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 59/2018: Autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Fe-
deral – CEF, com a garantia da união e dá outras providencias. Este 
projeto foi aprovado por unanimidade, com emenda. 

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 27 de 
Novembro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenente-
portela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal 
de Tenente Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA-
DA NO DIA 26/11/2018.
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7º BPM iniciou o curso de 
formação de novos soldados

O auditório do campus da 
Unijuí de Três Passos sediou, 
na manhã desta segunda-feira 
(26), a solenidade de apresenta-
ção dos 19 alunos que passarão 
pelo Curso Básico de Forma-
ção de Policial Militar na sede 
do 7º Batalhão de Polícia Mili-
tar (BPM).

A Juíza de Direito, Sucilene 
Engler Werle, da 1ª Vara Judi-
cial de Três Passos, ministrou 
a aula inaugural. Segundo o 
comando da Brigada Militar, 
o curso terá 1.600 horas e é 
dividido em ciclos e composto 
por disciplinas que vão desde 
Ciências Humanas até técnicas 
policiais.

Em sua manifestação, o 
comandante do 7º BPM, ma-
jor Diego Munari, enfatizou o 
apoio político e financeiro di-
recionado por várias entidades 
e organizações, o que permitiu 
a realização do curso em Três 
Passos. Também elogiou as 
ações do Poder Judiciário, do 
CONSEPRO e da Amuceleiro, 
que viabilizaram a destinação 
de recursos para melhorias na 
infraestrutura do 7º BPM.

A apresentação dos dois mil 
aprovados no concurso público 
da Brigada Militar ocorreu no 
último dia 12 de novembro, na 
Academia da Polícia Militar em 
Porto Alegre. Após o término 

do Curso Básico de Formação, 
os novos soldados serão inte-
grados a corporação para atuar 
no policiamento ostensivo.

Além de Três Passos, ou-
tros 24 municípios são polo do 
Curso Básico de Formação de 
Policial Militar: Guaíba, Passo 
Fundo, Carazinho, Erechim, 
Bento Gonçalves, Caxias do 
Sul, Igrejinha, Novo Hambur-
go, Lajeado, Montenegro, Es-
teio, Pelotas, Rio Grande, Osó-
rio, Porto Alegre, Cruz Alta, 
Palmeiras das Missões, Frede-
rico Westphalen, Santa Rosa, 
Bagé, Santana do Livramento, 
Uruguaiana, Santo Ângelo e 
Rio Pardo.

Novos soldados estão passando por formação junto ao 7º Batalhão da Polícia Militar de Três Passos

Escola Ayrton Senna Promoveu a 3ª edi-
ção “ Dia da Família na Escola”

A programação foi realizada 
na tarde do último sábado (24),   
onde mais uma vez um grande 
número de pessoas comparece-
ram para prestigiar. 

As crianças realizaram di-
versas apresentações. Ocorre-
ram dança,  com o grupo Senna 
Dance e Baby Class,  e com as 
turmas realizando  interpre-
tações  culturais. Todas essas 
atividades foram desenvolvidas 
de acordo com a faixa etária 
dos alunos.

Ocorreu ainda um momento  

para  reflexão  sobre a impor-
tância da família. Em  sala de  
aula os pais foram  recebidos 
por professores  e  alunos,  que 
usando da criatividade  realiza-
ram  apresentações e bate papo 
com os pais, destacando  as ati-
vidades e resultados alcançados 
durante o ano pelas crianças.

O diretor do educandário, 
professor Tiago Wollmann, 
agradeceu a todos os pais, alu-
nos e autoridades presentes  e 
registrou a satisfação em  pro-
mover e receber mais uma vez 
as família na escola.

Também estiveram presti-
giando o encontro o prefeito 
Clairton Carboni e diversos 
secretários municípais.  O Pre-
feito Municipal  elogiou os en-
volvidos no evento, e destacou:

“ Este encontro em família,  
oportuniza  à todos os presentes 
momentos únicos de integra-
ção, encontro e emoção, o ob-
jetivo da nossa administração 
é buscar sempre o melhor para 
as crianças  que aqui estudam,  
sempre prezamos  a qualidade 
do ensino e o bem estar de to-
dos”. Disse o Prefeito.

Comunidade escolar esteve reunida no último sábado nas dependências da escola

D
ivulgação

Eram 15 para às seis quando ele acordou naquela manhã. Ele 
se espreguiçou, olhou para o teto e verificou uma rachadura que a 
dias estava ali e que ele lembrava todas as manhãs ao acordar que 
deveria consertá-la.

Olhou para o telefone, esperava que ao menos houvesse uma 
mensagem dela, mas não tinha nada. A única coisa que aparecia nas 
notificações era a propaganda de um Uno usado que alguém queria 
vender. Clicou em cima apenas por curioso. Perdeu o interesse ao 
ler o primeiro item: Andar até perder.

Levantou foi até a cozinha e ajeitou a cafeteira. Foi até o ba-
nheiro, ligou o chuveiro e ficou encarando-o a distância. Depois 
entrou em baixo por alguns minutos e saiu. A ducha fria era mais 
uma mania do que uma necessidade. Escovou os dentes e voltou 
para tomar o café que já estava pronto. Pegou o telefone olhou e 
nada. Nenhuma mensagem.

Sentado na mesa, lendo as notícias da manhã pelo celular ficou 
olhando para a casa. “Que casa horrível!” ele pensou, enquanto en-
carava uma pequena estante com alguns livros, onde do local oem 
que estava, lhe chamava a atenção uma versão barata de Guerra e 
Paz de Leon Tostói.

Pegou o telefone, respirou fundo, olhou para o branco desbotado 
da geladeira, encontrou o número dela e apertou para chamar. Fo-
ram dois sinais de toque e a ligação foi ignorada.

Abriu o envio de mensagem e mandou apenas um daqueles emo-
tions com cara de triste. Notou que ela visualizou e esperou que ela 
respondesse, mas nada disso aconteceu. Olhou fixamente para a úni-
ca foto de casal que tinha em um porta-retrato em cima da geladeira. 
Era uma foto ridícula. Ele estava usando um boné, sem camisa, com 
um corpo magrelo e extremamente desengonçado, enquanto ela, 
com uma espinha na testa e os aparelhos nos dentes que entregavam 
explicitamente sua pouca idade. Aquela foto era do início.

Abriu a porta e olhou para fora. Era uma casa pequena em uma 
vizinhança que ele mal conhecia. Uma velha estava sentada na 
varanda e o encarava como se soubesse tudo que ele tinha feito. 
“Olhos de rapina, vontade de gritar e perguntar: O que está olhando 
velha fuxiqueira?”, mas a única coisa que fez foi erguer o braço e 
gesticular no sinal de bom dia.

Colocou a chave na porta, girou a tirou de volta, pôs no bolso e 
saiu. Tentou mais uma vez ligar para o último número discado. Mais 
uma vez, após alguns toques a ligação foi ignorada e agora caiu na 
caixa de mensagem. “Me liga, preciso falar com você.” Foi tudo que 
conseguiu dizer.

Enquanto caminhava um jovem passou por ele em carro com um 
som com o volume exageramente alto. Primeiro achou aquilo ridí-
culo, som antes das oito da manhã, estava apenas querendo chamar 
a atenção, de certo, mas segundos mais tarde se viu voltando pelo 
menos 25 anos no tempo e era ele atrás do volante de um Opala 
66, com um som ligado o tempo todo com o volume bem acima do 
aceitável. Deu saudade daquele tempo, pensou nela mais uma vez.

Pegou o telefone e colocou para chamar novamente, mais uma 
vez foi para a caixa de mensagem. Calmamente desligou e fez uma 
segunda tentativa. O telefone tocou. Uma, duas, três, quatro vezes e 
então para sua surpresa ele foi atendido:

- Oi. - Ela disse. Era um oi seco e rápido. Ele buscou as palavras. 
Tentava encontrar no porão mais profundo de sua alma uma frase 
inteligente, mas a única coisa que surgiu foi um outro “oi”.

- O que você quer? - Tinha tantas coisas que ele queria, mas sa-
bia que precisava agir com cautela para não colocar tudo a perder e 
então buscou alguma palavra perfeita para o momento.

- Eu estou com saudade. Não diga nada. Deixe eu falar. Eu pre-
ciso apenas te falar...

Ela atendeu o seu pedido e não disse nada. Ele buscava as pa-
lavras em sua mente, quando ouviu novamente o som do carro que 
passou a pouco. O som se aproximou tão rápido, que despertou-lhe 
a atenção ele olhou para o lado. Viu apenas o rosto do motorista e 
então tudo acabou.

O telefone caiu alguns metros longe do corpo desfalecido, onde 
com a respiração pensada alguém no outro lado da linha se limitava 
a dizer:

- Fala então...!!!

Aquela manhã
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Sete municípios da Região Celeiro estão 
vinculados ao programa Qualifar-SUS

Cinquenta e um municípios 
do Rio Grande do Sul estão vin-
culados ao Programa Nacional 
de Qualificação da Assistência 
Farmacêutica (Qualifar-SUS). 
Até o mês de novembro des-
te ano, o ministério da Saúde 
destinou R$ 12 mil para cada 
municipalidade, totalizando R$ 
612 mil.

Os recursos encaminhados 
servem para o aperfeiçoamen-
to da gestão e dos serviços de 
assistência farmacêutica, pres-
tados a população através do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Neste ano, o programa passou a 

atender 2.862 municípios bra-
sileiros. Essa quantidade mos-
tra que o Qualifar-SUS está 
presente em aproximadamente 
51% das localidades do país.

O programa, criado em 
2012, está organizado em qua-
tro eixos (estrutura, educação, 
informação e cuidado), que 
contemplam desde investimen-
tos na estruturação dos servi-
ços farmacêuticos até ações 
de cuidado ao usuário. No ano 
passado, o Rio Grande do Sul 
recebeu R$ 864 mil por meio 
do Qualifar-SUS para atender 
42 municípios.

Os recursos do programa 
podem ser utilizados ainda para 
a contratação de novos profis-
sionais, aquisição de ferramen-
tas tecnológicas que aprimoram 
os serviços e capacitação de 
técnicos, entre outras atividades 
que permitem agilizar o atendi-
mento à população e garantir 
melhor organização dos esto-
ques de medicamentos.

Municípios da Região Ce-
leiro vinculados ao Qualifar-
-SUS: Campo Novo, Coronel 
Bicaco, Derrubadas, Miraguaí, 
Redentora, São Valério do Sul 
e Tenente Portela.

Programa qualifica atendimento nos postos de saúde 
D
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Derrubadas: Trabalho em escolas 
municipais busca evitar a 

proliferação do Aedes Aegypti

Durante o mês de novembro, 
o setor de Vigilância Epidemio-
lógica da secretaria municipal 
da Saúde desenvolveu ativida-
des de orientação e prevenção 
em todas as escolas municipais. 
O objetivo era alertar para os 
perigos do Aedes Aegypti, mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya, zika e febre ama-
rela. Também foi mencionado 

que no período do verão, cresce 
a probabilidade de proliferação 
do inseto.

Em cada oportunidade, a 
enfermeira Vera Didonet Kuntz 
e a agente de combate a ende-
mias, Letícia Adamski, frisaram 
que é essencial evitar o acúmu-
lo de água parada em pratinhos 
de plantas e calhas, entre outros 
locais. As profissionais ainda 
destacaram que é importante 

fazer a limpeza regular de terre-
nos baldios e recolher eventuais 
objetos que possam armazenar 
água parada.

Nas escolas foram distribuí-
dos materiais educativos como 
folders e réguas. Através de 
atividades lúdicas, os alunos da 
rede municipal de ensino foram 
estimulados a praticarem hábi-
tos de prevenção contra o mos-
quito Aedes Aegypti.

Atividades foram coordenadas por uma enfermeira e uma agente de combate a endemias

D
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O exercício de alta intensidade esporadicamente e sem trei-
namento adequado pode danificar o músculo cardíaco e alterar 
lipídios plasmáticos, de acordo com dois estudos realizados pelo 
grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina, Granada.

Exercícios extenuantes podem causar dano no miocárdico, 
de acordo com o trabalho realizado pelo grupo de pesquisa do 
Departamento de Fisiologia Médica da Universidade de Grana-
da, publicado no Colégio Americano de Medicina do Esporte. 
Pesquisadores alertam para as consequências negativas da reali-
zação de exercícios de alta intensidade em pessoas que normal-
mente não são exercitados.

O interesse foi em descobrir se houve danos aos músculos 
periféricos e cardíaco, como esperado para o tipo de teste que 
tinham feito (extenuante), e se houve também algum dano prin-
cipalmente ao miocárdio. Para verificar esses danos, os partici-
pantes foram submetidos a testes antes e depois do treinamento, 
para saber em que grau de hidratação estavão, que foram deter-
minadas por variações de volume de plasma, no peso corporal e 
um estudo analítico envolvendo vários marcadores de músculo e 
lesão miocárdica: CPK, LDH, mioglobina e dano cardíaco mais 
específico, troponina I. Todos estes marcadores aumentaram 
após o teste. Incluindo a troponina I, mas manteve-se abaixo do 
nível de diagnóstico de acidente vascular cerebral, de 0,5 micro-
gramas por litro. O resultado mostrou não acontecer isquemia 
miocárdica ou mesmo um pequeno acidente vascular cerebral. 
Conforme aumentou a exigência do exercício, verificou-se que 
há um certo nível de danos subclínicos.

Embora o dano de exercícios aeróbios extenuantes não gera 
graves danos ao músculo do coração, mas o rompimento de al-
gumas fibras, em uma pessoa com pouca indicação de problemas 
cardíacos, pode essa pessoa potencializar a predisposição a pro-
blemas clínicos. Tudo depende da extensão da lesão: Na pesqui-
sa foi encontrado alterações laboratoriais sem sintomas, mas, se 
estes dados forem extrapolados para uma grande amostra popu-
lacional é previsível que aumente o número de indivíduos com 
problemas cardíacos decorrente de exercícios aeróbios esporá-
dicos, porém extenuantes. A pesquisa conclui que a sobrecarga 
de exercício sem preparação e periodização de cargas é perigoso 
para o corpo, pois gera um grande estresse, especialmente para 
aqueles indivíduos que não costumam praticar esportes.

Assim, não é aconselhável praticar esportes como um atle-
ta apenas nos finais de semana, sem preparação adequado, para 
isso, pessoas sedentárias que passam sábado e domingo realizan-
do esportes fisicamente exigentes, causam risco a própria saúde. 
Ou se prepara adequadamente para práticas corporais, ou se rea-
liza exercícios de baixa intensidade para não gerar danos a saúde 
cardiovascular.

Perigo em Realizar Exercícios 
Extenuantes sem Preparação
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AMZOP cobrará recursos devidos 
aos hospitais da região

Na tarde da última terça-fei-
ra (27), em Seberi, a diretoria da 
Associação dos Municípios da 
Zona de Produção (AMZOP) 
se reuniu com dirigentes dos 
hospitais em funcionamento na 
região. A pauta versou sobre a 
crise financeira que afeta a área 
da saúde.

A preocupação com a atual 
situação das instituições hospi-
talares já tinha sido abordada 
na última reunião de prefeitos 
da AMZOP, quando foi criada 
uma comissão para tratar do 
assunto. Na semana passada, 
uma comitiva de autoridades 
das regiões Celeiro e da Zona 
de Produção se deslocou até 
Porto Alegre e Brasília com o 
objetivo de conseguir a libera-
ção de verbas para os municí-
pios e casas de saúde. Durante 
o encontro desta terça-feira, os 

gestores dos hospitais e repre-
sentantes da 15ª e 19ª Coorde-
nadorias Regionais de Saúde 
puderam expor as dificuldades 
enfrentadas atualmente. A fal-
ta de dinheiro tem provocado, 
por exemplo, a interrupção de 
alguns serviços e atrasos no pa-
gamento dos funcionários das 
instituições hospitalares.

Conforme a presidência da 
AMZOP, o próximo passo será 
agendar audiências com as se-
cretarias estaduais da Saúde e 
Finanças, para reivindicar ao 
menos a liquidação de parte do 
que o Executivo do Rio Grande 
do Sul deve aos hospitais e pre-
feituras da região.

Caso os pleitos não se-
jam atendidos, a diretoria da 
AMZOP pretende orientar os 
prefeitos a decretar Situação de 
Emergência por causa dos atra-

sos nos repasses para a área da 
saúde dos municípios e hospi-
tais. – Diante desta realidade, 
os gestores municipais estão de 
mãos amarradas vendo a popu-
lação penar com a precariedade 
dos atendimentos – salientou 
Gílson de Carli, prefeito de Li-
berato Salzano e presidente da 
AMZOP.

Os dirigentes hospitalares 
elogiaram a atitude da entida-
de municipalista em promover 
uma reunião para debater a cri-
se que assola a área da saúde 
da região. – Essa é a primeira 
vez que vejo uma associação 
de municípios abrir suas portas 
para os hospitais e manifestar 
apoio a nossa causa. Realmente 
vocês estão de parabéns – disse 
a presidente do Hospital San-
to Antônio de Tenente Portela, 
Mirna Braucks.

Reunião contou com representantes de todos os muncípios da AMZOP

Pesquisa aponta redução no preço dos 
combustíveis no RS

A mais recente pesquisa da 
Receita Estadual, realizada na 
primeira quinzena deste mês, 
confirma a tendência de queda 
nos preços dos combustíveis 
praticados pelo mercado. Com 

isso, o valor de referência para 
o recolhimento do ICMS terá 
reduções em todos os produtos 
da lista a partir do próximo sá-
bado (1º). A gasolina comum, 
por exemplo, cairá em R$ 0,17 

por litro, enquanto o óleo diesel 
ficará R$ 0,10 menor.

O levantamento da Receita 
Estadual levou em conta as No-
tas Fiscais eletrônicas (NF-e) 
emitidas pelos postos de com-
bustíveis, considerando o volu-
me de consumo em cada região, 
o que reflete os preços efetiva-
mente praticados na bomba 
para o consumidor final.

Pela pesquisa anterior, o li-
tro da gasolina comum apresen-
tava preço médio de R$ 4,99, 
enquanto que na virada para o 
mês de dezembro ficará em R$ 
4,82. O diesel comum sairá dos 
atuais R$ 3,69 para R$ 3,59 e o 
diesel S10, de R$ 3,79 para R$ 
3,69.

Este levantamento da Recei-
ta Estadual apresenta valores 
semelhantes às pesquisas da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP).

Levantamento é da Receita Federal

D
iones B
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Também sou um protetor de cachorro. No meu trabalho, 
não hesito em processar na forma da lei quem maltrata os 
caninos. Escrevo e dou palestras sobre os direitos dos ca-
chorros, ajudo entidades de cães abandonados e resgato 
cachorros que as pessoas ruins jogam nas estradas.

 A propósito, estou com dificuldades para digitar 
este artigo por causa das mordidas da Kika, uma cade-
linha que peguei ontem no asfalto. Dei três bombons pra 
ela, aos pedacinhos, até que consegui agarrá-la. Sem 
nenhuma técnica. Pelas pernas mesmo. Só que isso me 
custou uma hora ajoelhado no acostamento. E mais nove 
dentadas nas mãos. Tudo bem. Está perdoada. Mas ela 
confunde as coisas. Pela alegria que expressa quando me 
vê, e pela maneira fiel e decidida de cuidar de mim, sei que 
pensa que foi ela quem me resgatou.

 Como fiel seguidor de Cristo, sei que ao ajudar os 
animais não faço mais que minha obrigação de filho de 
Deus. Mas folgo em ter certeza de que vou para o céu. Só 
peço a Deus que isso demore muito. Mas muito mesmo. 
Porque já vivo no céu aqui na terra. É tão gostoso viver 
para ajudar os mais fracos!

 Quanto ao ser desumano que atirou a Kika na es-
trada, seu destino é o mais profundo dos infernos, depois 
de sofrer muito aqui na terra. Se não Deus seria injusto.

 Falei que sou TAMBÉM um protetor dos cachorros. 
Sim, porque há mais de 20 anos atuo contra os agrotó-
xicos. Então sou um protetor de abelhas, joaninhas, bor-
boletas, minhocas, vespas, marimbondos, lebres, corujas, 
pombas, cobras, lagartas, besouros, graxains, lesmas, 
louva-a-deus, tatus, moscas, lagartos, aranhas, nambus, 
vaga-lumes, perdizes, codornas, coelhos, jaguatiricas, 
onças, gatos-do-mato, garças, sabiás, joões-de-barro, ca-
narinhos, tartarugas, baleias, dourados, piavas, lambaris, 
carpas, tilápias... E assim vai a lista ao infinito.

 Se faço algo contra os agrotóxicos, sou aliado de 
todos esses bichos. Porque os agrotóxicos são químicos 
inventados para intoxicar e matar (rápido ou de vagar) or-
ganismos vivos. Quando aplicados, vão para o ar, o solo e 
a água. Evaporando, voltam com a chuva. Para o solo, a 
água e o ar, onde vivem todos os animais.

 Sempre que se aplica agrotóxico numa lavoura, 
ocorre uma grande tragédia para a vida. Milhões de ani-
mais são mortos ou ficam doentes.

 Além de protetor de cachorro, sou também um pro-
tetor das árvores. Das florestas. Luto desde criança pela 
preservação das matas. E assim estou defendendo a vida 
das pessoas, de todos os animais que citei e de bilhões de 
outros que não mencionei.

 Nem é preciso dizer que sou contra a caça de qual-
quer animal.

 Caros parceiros protetores dos cachorros. Vocês 
fazem um excelente trabalho. Mas isso é muito pouco. 
Venham defender comigo a causa de todos os animais. 
Vamos lutar também contra os maus tratos em massa de 
galinhas, porcos e bois confinados. Dos cavalos idosos 
e doentes puxando carroça pelas ruas. Dos passarinhos 
presos em gaiolas minúsculas nas agropecuárias da cida-
de.

 Agora vocês estão iludidos com a informação de 
que o governo Bolsonaro criará(?) a secretaria de prote-
ção dos animais domésticos. De que adianta isso, se o 
principal compromisso de campanha com os ruralistas foi 
de liberar armas, caça de animais silvestres, desmata-
mento e agrotóxicos? Ora, isso representa o apocalipse 
para a vida dos animais. Inclusive dos domésticos.  

 Se depender do governo Bolsonaro, é lógico que a 
causa animal está perdida. Nem que ele, como Presiden-
te, não queira isso. Porque tem mais de 300 parlamenta-
res ruralistas e evangélicos esperando unidos a hora de 
fazer leis para liberar armas, caça, desmatamento e agro-
tóxicos.

Protetor de cachorroD
ivulgação



ROTA DO YUCUMÃ, 30 de Novembro de 20188 Especial

Chácara Sol Nascente se destaca pelo 
aconchego e atendimento diferenciado

Raiana Silva
Especial

O ano de 2018 representou um consi-
derável avanço para o turismo regional. 
Com os anúncios de investimentos parti-
culares e públicos na área, espera-se que 
a tendência para próximo ano seja posi-
tiva com aumento das visitações e por 
consequência um giro econômico mais 
ascendente impulsionado pela atrativi-
dade no extremo noroeste do Estado. 

Nessa segunda fase das reportagens 
sobre opções de lazer e aventura em 
Tenente Portela, mostraremos os servi-
ços prestados pela Chácara Sol Nascen-
te, localizada aproximadamente 5 km 
da RST-472. Além da estrutura nova e 
aconchegante, o balneário destacasse 
pelo cardápio variado, horários diferen-
ciados e por ser um local procurado para 
a realização de eventos. 

Há 6 anos, a propriedade rural loca-
lizada em linha Taquara Lisa, interior 
de Tenente Portela começou a ganhar 
forma de comércio turístico. Primeiro 
pesque-pague, uma atividade para os 
mais conhecidos, para lazer. Neste ano 
o cenário mudou completamente. Luiz e 
a família, que por muitos anos moraram 
em Rolante/RS, resolveram investir e 
aproveitar os espaços ampliando e refor-
mando estruturas. 

A chácara Sol Nascente tem ambien-
tes arquitetados para atender as necessi-
dades do público com preço acessível. O 
aproveitamento de espaço, estilo rústico 
são umas das características do lugar 
que agora conta com piscinas. O inves-
timento apenas neste ano ultrapassou os 
R$100 mil reais, e fez com que o bal-
neário disponibilizasse para crianças e 
adultos o frescor do verão. As piscinas, 
ainda não foram inauguradas e já estão 
sendo requisitadas para eventos. 

Luiz comenta que o balneário tem 
funcionamento diferenciado no verão, 
por exemplo, a tarde das 14h até as 22h 
durante a semana, e nos finais de semana 
o dia todo e noite. Sobre a noite, Luiz 
ressaltar que o horário será mais volta-
do para casais que desejam aproveitar as 
mesas ao ar livre e degustar porções. 

No dia 15 de dezembro o espaço 
sediará uma festa de grande renome 
na região, e o proprietário frisou que a 
administração está disposta a alugar a 
estrutura para festas em geral, casamen-
tos, formaturas, aniversários por preços 
acessíveis.  Na página do facebook, que 
recebe o nome da empresa, é possível 
solicitar informações e também conferir 
algumas fotos do espaço e dos visitantes. 

Investimento de 
mais de 

R$100 mil
O ponto de partida inicia no trevo de Tenente Portela nas 

proximidades do Moleta. Após seguir em direção a RST-
472 com destino a Vista Gaúcha, a entrada do parque está 
sinalizada por uma placa, com a logo do comércio, no lado 
esquerdo do motorista. Os proprietários estão otimistas, 
pois nos próximos dias a estrada de aproximados 5 km de 
estrada receberá uma manutenção. A parceria com a admi-
nistração municipal facilitará o trafego, principalmente nos 
dias de chuva.   

Segundo o proprietário Luiz Soares, 60 anos, o parque 
não realiza cobrança de entrada pois o espaço busca que o 
visitante venha aproveitar nos finais de semana e nas férias. 

Infraestrutura e serviços prestados
Logo na chegada, os visitantes conferem uma estrutura 

projetada com mesa de sinuca e, do outro lado, o quiosque 
principal. O quiosque é um espaço de convivência equipado 
com sistema de som, televisão e mesas, algumas feitas de 
madeiras reutilizada e de acabamento impecável. Os vidros 
laterais permitem uma visão privilegiada para as piscinas, 
açudes e a paisagem belíssima produzida pela natureza. 

O parque obtém uma área dividida em cinco açudes de 

médio e pequeno porte com grande variedade de peixes, internet 
gratuita e banheiros. O custo fica em torno de R$10,00 a R$12,00 
o quilo, conforme a opção do cliente referente a limpeza dos ani-
mais pescados. Mas se o hobby não for pesca, a dica é aproveitar 
as delícias preparadas na cozinha do balneário.

 Já viu espetinho, lasanha, pastel, pizza de peixe? Existe sim, 
e foi uma inovação feita pelos proprietários que introduziram no 
cardápio uma variedade de pratos com base de peixe, que fazem 
grande sucesso. Lasanhas e pizza são iguarias feitas através de 
encomendas realizadas pelo WhatsApp no 99990056 ou pelo Fa-
cebook. 

Neste verão, segundo Luiz, diversas escolas estão confirma-
ram presença e irão trazer a criançada para passar um dia de muita 
diversão. Luiz comenta que o balneário promove preços diferen-
ciados para entidades como escolas, grupos de idosos, entre ou-
tros.

 Sobre as inovações, os proprietários pretendem ampliar o es-
paço nos próximos anos. A novidade que virá no balneário, sem 
tempo determinado, será a construção de uma piscina gigantesca. 
O “piscinão” terá um precinho acessível e pretende embalar as 
próximas estações. 

Localização
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Noemia Lima: Um século de 
vivências em Tenente Portela

A famosa Noemia, uma senhorinha 
de estatura baixa e largo sorriso é uma 
personagem emblemática de Tenente 
Portela. Muito conhecida por estar pe-
rambulando pelas ruas ou sentada junto 
aos amigos de coração - e infelizmente 
mendigos - na Praça do Imigrante, ela 
vive aos 105 anos seus vícios, amor e 
mostra que dentro da medida do possí-
vel, podemos ser felizes com muito pou-
co.  

A moça de trancinhas grisalhas junto 
ao parceiro e o cão de estimação recebeu 
essa repórter do Jornal Província na va-
randa de sua residência na tarde chuvosa 
na última quarta-feira (28). A moradia 
alugada, com pouca higiene e sanea-
mento fica localizada atrás de prédios 
antigos na Rua Tupis, no centro. Mesmo 
com a precariedade, um pequeno arranjo 
natalino na porta e uma televisão de tubo 
mostram que ali mora pessoas simples 
e de bom caráter. Após conversar por 
cinco minutos, pego-me pensando tal-
vez como o leitor, comparando as ida-
des. Tenho 19 anos, e a Dona Noemia 
tinha 86 anos quando vim ao mundo. É 
no mínimo peculiar e fascinante pensar 
quantas coisas ela já prestigiou, conhe-
ceu durante todo esse período. 

Raiana Silva
Especial

A família Lima é considerada uma 
das pioneiras no município. A afirmação 
foi feita em diversos livros como No-
tas e Contrastes da História de Tenen-
te Portela, do jornalista Jalmo Fornari. 
Noemia pode um dos ramos da árvore 
genealógica, pois afirma ser prima de 
Varduga, um membro da linhagem dos 
Limas que produzia erva-mate por aqui. 
No Certidão de Nascimento e na Car-
teira de Identidade, consta que ela foi 
registrada em Tenente Portela no dia 24 
de maio de 1913, tendo assim um século 
e mais 5 anos de existência. Morava no 
passado com os pais e irmãs, onde hoje 
seria o interior da cidade.

- Morava por ali onde é o Pinhalzi-
nho com meus pais e 6 irmãs, inclusive 
uma já não está mais entre nós. Só con-
verso com uma delas (irmãs) que mora 
em Portela, as outras perdi contato” – 
disse Noemia. 

Não recordasse dos detalhes da ju-
ventude, mas parece contente com o teto 
e vida atual que tem. A casa minúscula 
na Rua Tupis é um dos primeiros tetos 
fixos que Noemia conseguiu após sair 
da casa dos pais. A saída foi impulsiona 
com a perda dos progenitores, isso ainda 
antes dos 20 anos. Posteriormente viveu 
no Km 10, pelas ruas comendo apenas 
frutas e por último na Pedra Lisa já com 
o esposo. 

O tempo
Vícios, saúde e 
muito trabalho

O gosto pela cachacinha e por “pi-
tar” um cigarrinho seguem vivos durante 
quase 90 anos e são combustíveis diá-
rios da idosa. Com tanto alvoroço para 
manter a saúde nos parâmetros para uma 
longevidade numerosa, ela mostra uma 
singularidade antagônica quanto ao as-
sunto. É válido ressaltar que a periodi-
cidade de exames e consultas pode ser 
duvidosas, mas é notável a disposição 
para uma vida considerada 
inapropriada para a idade. 

A memória faz sua afir-
mação ficar fraca quanto 
aos anos, mas dona Noemia 
diz que desde menina, ali 
por uns 10 anos, aprendeu a 
fumar e nunca parou. O ci-
garro modelo antigo, feito de 
fumo com folhas de cader-
no, acompanha a idosa nas 
lidas com a terra, nos finais 
de tarde e meias manhãs. A 
cachaça, recebe uma atenção 
especial, não sendo tão cos-
tumeira quanto o outro vício. 

- As vezes bebo, só um 
pouquinho (risos). Fumo di-
reto meu cigarrinho enquanto vou fazer 
o que mais gosto, que é trabalhar, plantar 
minhas sementes”.

Trabalhou em dois ramos: cuidar de 

idosos e crianças e na agricultura. Fiquei 
surpresa ao ouvir que seu prazer é traba-
lhar, cultivar sua terra e ver o seu próprio 
alimento brotar da terra. 

- “Aqui (terreno) é minha lavoura. 
Tenho mandioca, abóbora, milho. Tudo 
meu, capinado com carinho. As semen-
tes seco dentro de casa, tem vários po-
tinhos. Fico o ano todo em função de 
plantar e colher, é um sustento.”

Mais de seiscentas likes 
Mesmo não tendo redes sociais, e até 

nem sabendo do que se trata fielmente, 
Noemia fez sucesso com mais de seis-

Há um ano casou pela primeira vez, 
no civil com Assis dos Santos de Pau-
la, 57 anos. A disparidade de idade im-
pressiona pois foram 48 anos para que 
o grande momento chegasse. O amor 
deles, pelos relatos feitos a nossa repor-
tagem, deixa claro que a necessidade de 
cuidados fez com que os amigos impul-
sionassem a convivência estabelecida 
hoje. É mais cuidado, carinho e compa-
nheirismo, do que outros interesses que 
englobam os relacionamentos. 

- Um foi conquistando o outro, éra-
mos sozinhos. Ela precisava de alguém 
para cuidar dela, fazer o mate e tomar 
nos fim de tarde. Pra preparar as comi-
das. Ela comia só bergamota e laranja 
pelas ruas. Eu precisava de companhia, 
então a 3 anos viemos morar juntos. – 
Disse Assis. 

Eles sonham um futuro juntos até o 
fim do caminho. Afirmam que buscam 
sempre ficar o mais longe de brigas, só 
querem o sossego de um lar e boa com-
panhia para viver um dia de cada vez. Se 

pudessem pedir ao Papai 
Noel um presente mais 
almejado, sem dúvida 
seria um lar para chamar 
de seu. Uma casa deles 
para receber os vizinhos, 
parentes e amigos. Uma 
terra própria para cultivar, 
ter uma pequeninha horta. 

É com menos de uma 
aposentadoria, sentan-
do na praça para olhar o 
nada, mas sem reclamar 
dos perrengues do dia a 
dia, que os dois eviden-
ciam que a felicidade está 
na simplicidade e bonda-
de de cada um. A vivencia 
deles é a prova prática da 

frase célebre do livro Pequeno Príncipe, 
de Antoine de Saint-Exupéry, “O essen-
cial é invisível aos olhos, e só se pode 
ver com o coração.”

centas curtidas obtidas em fotos publica-
das na comunidade Imagens e Retratos 
de Tenente Portela somente neste segun-
do semestre do ano. Comentários de ca-
rinho não faltaram. 

Internautas na tarde de quarta-feira 
(28) enlouqueceram com a publicação 
do administrador da página, jornalista 
Jalmo Fornari. Ela com seu chapéu de 
palha enfeitado com um pedaço de teci-
do olhando fixamente para a câmera, en-
quanto em baixo sua carteira de identi-
dade. “Saúde pra ela, tudo de bom”, “Ela 
cuidava de nós quando éramos crianças 
morava na nossa casa... amo, tenho lin-
das lembranças dela” foram alguns dos 
comentários feitos nas publicações.  

O amor

Aos 105 Noemia vive 
com o marido 48 
anos mais jovem

Jalm
o Fornari
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    Informativo
 Câmara Municipal de Verea-

dores de  Derrubadas
EM SOCIEDADE

Por  Mari Carla Brunet
No dia vinte e seis de novembro de dois mil e dezoito, 

às dezenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão 
Ordinária, 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 
MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 
039/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2018, às 
19 horas, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias 
xerográficas da ATA Nº 040/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 19 de 
novembro de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os seguintes Verea-
dores: 

Dos Vereadores Angelo Celeste Tuzzin e Osmar Von Müller: Requereu ao 
Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando que o mesmo determine ao 
setor competente da municipalidade, a recuperação da estrada que inicia na 
localidade de Esquina Santa Rosa, ligando a Linha Inferninho, cruzando pela 
propriedade de Ademar Wisniewski, saindo na estrada principal que liga a loca-
lidade de Olhos d’Água/Barra do Cedro, neste Município. Este Requerimento 
foi aprovado por unanimidade, subscrito pelo Vereador Adelino Machado Vas-
concellos. 

Do Vereador Osmar Von Müller: I) Requereu envio de ofícios ao Prefeito 
Municipal, Sr. Alair Cemin, e a Presidente da Associação Hospitalar Beneficen-
te Santo Antônio de Tenente Portela, Sra. Mirna Kinsel Braucks, parabenizan-
do-os em nome do Poder Legislativo pelo acordo quanto a contribuição mensal 
e o montante de valores em atraso, para com referida associação, ocorrida neste 
mês, a qual vem a auxiliar a população derrubadense e que nosso Senhor Jesus 
Cristo continue abençoando às pessoas de bem, envolvidas em atividades públi-
cas, para que possam fazer sempre as ações da melhor forma possível. Salientou 
o Vereador proponente que importante se faz este acordo, pois assim ambos os 
lados saem fortalecidos, pois o Hospital Santo Antônio é nossa casa de saúde, 
referência, e encontra-se em sérias condições financeiras. Este Requerimento 
foi aprovado por unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, solici-
tando providências ao setor competente da municipalidade, no sentido de que 
seja proibido a eventual realização de “fretes” para o transporte de pedra brita 
ou material em geral, para terceiros, com caminhões de propriedade da Prefeitu-
ra de Derrubadas. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

III) Requereu ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, so-
licitando estudos quanto a possibilidade de destinação e aplicação das sobras 
de recursos do Poder Legislativo de Derrubadas, no ano de 2018, conforme já 
acordado entre o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, que 
se conceda o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) à Associação Hospitalar 
Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela e que o restante das sobras seja 
destinado a aquisição e implantação de um sistema de vídeo monitoramento na 
cidade de Derrubadas, aumentando e investindo assim em Segurança Pública, 
para a população derrubadense. Este Requerimento foi aprovado pelos Verea-
dores Adelino Machado Vasconcellos e Aldori Biguelini. 

IV) Requereu ao Presidente da Câmara Municipal, Sr. Cristiano Carvalho, 
solicitando em nome do Poder Legislativo o reconhecimento e agradecimen-
to ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin e aos Vereadores Adelino Machado 
Vasconcellos e Magnus Antônio Geroldini, os quais viajaram em comitiva na 
última semana, à Brasília/DF, na busca de recursos públicos e encaminhamen-
tos de projetos na Capital Federal, juntamente com outras autoridades regionais, 
em especial quanto a pedidos de recursos e verbas a serem destinadas a Asso-
ciação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela, frente a atual 
situação financeira desta entidade hospitalar. Este Requerimento foi aprovado 
por unanimidade. 

Do Vereador Aldori Biguelini: I) Requereu envio de ofício a Empresa Con-
cessionária RGE – Rio Grande Energia, solicitando providências no sentido de 
retirar os postes da rede de distribuição de energia elétrica na Avenida Porto 
Alegre, mais precisamente nas quadras 27 e 37, no Bairro Pró-Morar, os quais 
encontram-se dentro da área dos terrenos dos munícipes ali residentes. Salien-
tou o Vereador proponente que alguns munícipes tem a intensão de construir re-
sidências no local, e devido aos postes mal instalados, não é possível a execução 
da obra, antes desta retirada. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito pelo Vereador Luis Carlos Seffrin. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos 
quanto a possibilidade de auxiliar financeiramente os munícipes derrubadenses, 
que residem no interior do Município, que fazem parte algum Conselho Muni-
cipal, visando suportar parte dos gastos que os mesmos tem ao se deslocarem 
até a cidade para reuniões e demais compromissos, a trabalho, sendo que são 
poucas as pessoas que se dispõem a fazer parte de algum conselho, tendo em 
vista estes gastos. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

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

PROJETO DE LEI Nº 041/2018: que Ratifica o Termo de Cooperação FPE 
nº 2916/2018, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Município de Der-
rubadas – PROA Processo Administrativo nº 18/0500-0004281-6. Este Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 042/2018: que Autoriza o Poder Executivo Munici-
pal a receber em doação bem imóvel e dá outras providências. Este Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 043/2018: que Estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Derrubadas para o exercício financeiro de 2019. Este Projeto de 
Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2018: que Suplementa crédito orça-
mentário e dá outras providências. Este Projeto de Resolução teve seu Regime 
de Urgência Especial aprovado por unanimidade, com parecer favorável emi-
tido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o projeto aprovado por 
unanimidade.

Estão felizes da 
vida Ayres e Zenir 
Balestrin com o 
título de Cidadã 
Panambiense que 
sua filha Lara 
ganhou da Câmara 
de Vereadores, em 
reconhecimento 
pelos serviços pres-
tados ao município.

Quem 
aproveitou 
para curtir 
férias neste mês 
de novembro foi 
a empresária Eta-
jana Godoi com 
seus filhos e netos 
que rumaram para 
Porto Seguro para 
descansar.

O casal 
Deise e Edu-
ardo Bales-
trin, também 
aproveitaram 
para tirar uns 
dias de férias 
em Porto 
Seguro.

Dia 22 minha 
aluna Ana Carolina 
Gelesk, realizou o 
Chá de Fraldas da 
gatinha 
Alice 
Isabelly.

Sabado dia 24 a empresá-
ria Miriam Bergonci come-
morou com seus amigos mais 

um ano de vida. 
Felicidades.

Uma turma de amigos 
portelenses aproveitaram para 
fazer um tour pela Turquia, 
conhecendo varias pontos 
turísticos e culturais.

Neste Domingo o  Rotary 
Clube fez uma festiva de final 
de ano com a família rotaria, 

o presidente Ronei Poerch, 
organizou o evento no  Balne-

ario Aguas do Moconã,  com 
almoço e várias atividades .

Mais Médicos: um terço de
 inscritos no programa deixou 

vaga em outros postos de saúde

Um terço dos brasileiros ins-
critos para substituir os cubanos 
no Mais Médicos abandonou 
vagas em seus postos de saúde 
de origem para atuar no progra-
ma federal, criando, assim, um 
déficit de 2.844 profissionais 
em outras localidades.

A situação foi mapeada pelo 
Conselho Nacional de Secretá-
rios Municipais de Saúde (Co-
nasems) e apresentada na ma-
nhã desta quinta-feira (29).

Segundo os dados divulga-
dos pelo Conasems, das 8,3 mil 

vagas preenchidas pelo recente 
edital lançado pelo Ministério 
da Saúde, 34% (2.844) foram 
ocupadas por médicos que já 
atuavam em equipes do progra-
ma Estratégia Saúde da Família 
(ESF), e que apenas migraram 
para outro posto de saúde para 
poder atuar no programa fede-
ral.

O problema foi mostrado 
pelo jornal O Estado de S. Paulo 
em reportagem publicada nesta 
quinta-feira (29) que revelou 
que mais da metade das vagas 
preenchidas em sete Estados 

brasileiros foram ocupadas por 
profissionais que migraram de 
uma cidade para outra.

Na prática, os profissionais 
que atuavam como servidores 
das prefeituras no programa 
ESF farão exatamente o mesmo 
trabalho no Mais Médicos, mas 
sob um regime de contratação 
diferente. No programa fede-
ral, eles têm uma remuneração 
de R$ 11,8 mil e auxílio mensal 
para pagamento de aluguel, ali-
mentação e transporte. Nas pre-
feituras, o salário geralmente 
fica abaixo de R$ 10 mil.
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SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os documen-
tos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão FELIPE MIGUEL BRUM nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 19 DE 
FEVEREIRO DE 1985.  Filho de Deonildo Brum e de Noely Brum. E dona JORDANA 
APARECIDA TELLES nascida em CATUÍPE/RS aos 23 DE DEZEMBRO DE 1988. 
Filha de Ercilio Pereira Telles e de Lourdes Telles. Se alguém de impedimento, oponha-se 
na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 12/01/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 22 de novembro 2018.
                                                Claudineia Holland
                                                              Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
ALDAIR CAMINI residente no município de Miraguaí-RS, comunica que 

perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (152 
540781 a 152 540790) com inscrição estadual sob o nº 205/1027751 série 152 
540781.

GERAL

Extravio de Bloco
CARLOS LISSARAÇA residente no município de Miraguaí-RS, comunica que 

perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (119 
169591 a 119 169600 ) com inscrição estadual sob o nº 205/1034979 série 119 
169591.

SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os documen-
tos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão ÉDER BROETO nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 26 de março de 
1987.  Filho de Élio Broetto e de Elisa Pavinato Broetto. E dona GRASIELI VARGAS 
nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 23 DE OUTUBRO DE 1988. Filha de Ivanir 
Vargas e de Elisete Boni Vargas. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 22/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 26 de novembro 2018.
                                                Claudineia Holland
                                                              Escrevente Autorizado
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Sicredi libera R$ 8,2 bilhões em 
crédito rural do Plano Safra

O Sicredi mantém o objetivo 
de contribuir de forma concreta 
para o incentivo e crescimento 
ao agronegócio. De julho a ou-
tubro deste ano, a instituição já 
disponibilizou R$ 8,2 bilhões 
em crédito rural entre custeio, 
comercialização, industrializa-
ção e investimento, 22% a mais 
do que no mesmo período da 
safra anterior (2017/18).

Para as operações de investi-
mentos, o Sicredi liberou, entre 
julho e outubro, R$ 1,3 bilhão, 
montante 85% superior ao mes-
mo período da safra anterior. Já 
em custeio, o incremento foi de 
17% nas liberações, correspon-
dendo a um total aplicado de 
R$ 6,4 bilhões. Outros R$ 500 
milhões foram liberados para 
operações de comercialização e 
industrialização.

Os pequenos e médios pro-
dutores rurais continuam sendo 
o principal foco atendido pelo 
Sicredi: 83,78% das operações 
realizadas foram direcionadas a 
esses públicos.

– Os dados parciais que re-
gistramos nesses primeiros qua-
tro meses do Ano Safra 2018/19 

não só ilustram a forte atuação 
que o Sicredi possui no agrone-
gócio brasileiro para oferecer 
créditos aos pequenos e médios 
produtores, como também sina-
liza a confiança dos produtores 
associados à instituição finan-
ceira cooperativa na retomada 
da economia, para investirem 
nos seus negócios – destaca 
Antonio Sidinei Senger, supe-
rintendente de Crédito Rural e 
Direcionados do Banco Coope-
rativo Sicredi.

No âmbito do Programa 

Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRO-
NAF), as concessões de crédito 
rural também registraram in-
cremento de 22% em relação ao 
período de julho a outubro do 
ano passado, atingindo R$ 2,3 
bilhões. Já no Programa Nacio-
nal de Apoio ao Médio Produ-
tor Rural (PRONAMP), o cres-
cimento na liberação de crédito 
rural chegou a 36% no período, 
equivalente a R$ 1,7 bilhão, em 
comparação com julho a outu-
bro de 2017.

Sicredi, unidade de Tenente Portela

Tenente Portela recebe 
micro-ônibus para transporte 

de pacientes

Por meio de recursos pró-
prios, o governo de Tenente 
Portela adquiriu um micro-ôni-
bus novo. Com capacidade para 
27 passageiros, o veículo será 
utilizado pela secretaria muni-
cipal de Saúde e Saneamento 
(SMSS) para o transporte de 
pacientes que necessitam de 
atendimento em outras cidades.

Segundo o prefeito Clairton 
Carboni, o micro-ônibus irá tra-
zer conforto e segurança para 

as pessoas transportadas, além 
de reduzir a utilização de outros 
veículos de pequeno porte, ge-
rando economia para os cofres 
da municipalidade.

A titular da SMSS, Cristiane 
Feyth, comemorou o investi-
mento e destacou que o coleti-
vo beneficiará especialmente os 
munícipes que precisam se des-
locar até a cidade de Ijuí, para 
atendimentos no Centro de Alta 
Complexidade em Oncologia.

Veículo vem para suprir a demanda de transporte no setor

Divulgação
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Veículo vem para suprir a demanda de transporte no setor

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO 

LEILÃO nº 01/2018. Objeto: Alienação de bens móveis do Município. Julgamento: 17/12/2018 
às 14:30hs. Local: Av. Nove de Maio, 1015. Informações fone: 55 3552-1022, site www.vistagau-
cha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Em 30/11/2018, Celso José Dal Cero, Pre-
feito Municipal 

Ação da CONAB contemplará 
indígenas de Tenente Portela

Por meio do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
a Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB) irá 
adquirir sementes de milho e 
feijão no Rio Grande do Sul. 
Os interessados em participar 
da Chamada Pública devem 
apresentar as propostas de ven-
da até às 12 horas da próxima 
quarta-feira (28), através de co-
operativas.

A CONAB pretende adqui-
rir 8,74 toneladas de sementes 
de milho crioulo e 7,16 tonela-
das de feijão. O valor investi-
do chegará a R$ 105 mil e os 
recursos são provenientes do 
ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS). A ação vai con-
templar cerca de 500 famílias 
indígenas e 316 famílias qui-
lombolas, todos fornecedores 
de sementes da agricultura fa-

miliar, nos municípios de Ace-
guá, Cristal, Salto do Jacuí, São 
Lourenço do Sul, Tenente Por-
tela, Três Palmeiras e Triunfo.

Segundo a CONAB, as pro-
postas serão priorizadas pela 

proximidade dos municípios 
que receberão o produto, vi-
sando aumentar a adaptação da 
semente, incentivar a produção 
local e reduzir os custos com 
transporte.

Três soitas, Terra Indígena do Guarita
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Miraguaí ganha nova unidade de 
atendimento do Sistema Cresol

Foi realizada na manhã des-
ta segunda-feira (25), a soleni-
dade de reinauguração da uni-
dade de atendimento da Cresol 
em Miraguaí. O ato foi presti-
giado por associados da coope-
rativa, autoridades municipais e 
representantes de entidades.

De acordo com o diretor-
-presidente da Cresol Tenente 
Portela, Gelson Ferrari, o sis-
tema Cresol é resultado da luta 
das famílias agricultoras por 
acesso ao crédito, pela inade-

quação do sistema financeiro 
brasileiro para a agricultura 
familiar e pela participação em 
um projeto de desenvolvimento 
local sustentável.

– Desde 1994, a Cresol vem 
evoluindo constantemente em 
direção ao futuro, ofertando 
soluções financeiras que geram 
oportunidades para investir, 
conseguir resultados e realizar 
sonhos – ponderou Gelson Fer-
rari.

A nova unidade de atendi-

mento fica na Avenida Ijuí, na 
esquina com a Rua Machado de 
Assis, e possui designer moder-
no e novo mobiliário, que pro-
porcionará maior comodidade e 
segurança aos associados.

Através do projeto de ade-
quação, a Cresol Tenente Por-
tela está investindo no alinha-
mento da estrutura física das 
unidades de atendimento e na 
implantação da nova logomar-
ca, visando a padronização das 
unidades da Cresol na região.
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Cresol reinaugura a unidade de Miraguaí

Pajador ou Payador? 
O Que É

Pajador é o repentista que canta seus versos de improviso 
com o acompanhamento de milonga, feito por guitarra. No 
Sul do Brasil, o pajador canta seus versos em Décima Espi-
nela, estrofe com a qual se expressam os pajadores gaúchos 
brasileiros, payadores argentinos, uruguaios e chilenos, can-
tores de mejorana panamenhos, trovadores porto-riquenhos, 
repentistas cubanos, versejadores canários, trovadores peru-
anos, cantadores nordestinos brasileiros e outros repentistas 
do mundo. Possui este nome porque é associada sua criação 
ao poeta espanhol Vicente Espinel que registrou pela primei-
ra vez no esquema rimático ABBAACCDDC em heptassílabo 
(octossílabo para os de fala hispânica), no seu livro Diversas 
Rimas, em 1591.

      Pajador ou (payador em espanhol) quer dizer repen-
tista. A origem da palavra não tem uma definição convencio-
nada. Há algumas hipótese: alguns autores afirmam que vem 
de “payo” nome do primitivo habitante de Castilla, outros que 
seria de “pago” ou “pagueador” e ainda há quem sugira que 
venha de “palla” nome dado pelos Quíchuas aos grupos de 
índios que sentavam nas praças a cantar. E ainda há quem 
afirma que possa vir da palavra “pajé”, chefe espiritual dos 
indígenas, misto de sacerdote, médico e feiticeiro. Contudo 
ninguém sabe ao certo.

      A grafia da palavra em espanhol é Payador e em por-
tuguês, convencionamos a Pajador, porém sua pronuncia é a 
mesma: PAJADOR.

       O pajador foi o andejo ou gaudério que surgiu na ori-
gem do gaúcho, cruzava os campos em busca de lonjuras, 
quando o Sul da América tinha suas fronteiras imprecisas. 
Há quem afirme que ele esteve em terras, hoje brasileiras 
do mesmo jeito e no mesmo período em terras uruguaias, 
Argentinas e Chilenas.

     No Rio Grande do Sul, destacam-se como Pajadores: 
     Jandir Oliveira, poeta, músico e trovador, residente em 

São Leopoldo. Possui obras de sua autoria e interpretação 
em coletâneas. Foi vencedor das duas edições do primeiro 
festival de pajadas realizado no Rio Grande do Sul. É um dos 
participantes do CD Pajadores do Brasil, lançado em 2001 
pela gravadora Usadiscos.

     José Estivalet, natural de Santo Ângelo, reside atu-
almente em Porto Alegre, poeta, radialista, trovador. Possui 
dois cds de trovas e um livro de ensaio da Cultura Gaúcha. 
Foi vice campeão do primeiro festival de pajada acontecido 
no Rio Grande do Sul, Pajada Jayme Caetano Braun, realiza-
do em Sapucaia do Sul, em 1999.

    Pedro Junior da Fontoura, poeta, declamador e ator. 
Reside em Bento Gonçalves. Tem se dedicado a Arte onde 
conquista boas premiações em festivais de poesias. Possui 
dois Cds de poesias e pajadas, com a participação especiais 
do Payador uruguaio Juan Pedro Gutierres em um dos seus 
trabalhos.

    Glênio Fagundes, músico, poeta, cantor e profissional 
de rádio e televisão. Autor de livros e discos de sucesso a 
exemplo de Cevando o Mate e Os Teatinos. É considerado 
como um dos melhores guitarreiros para pajadas no Estado. 
Acompanhou Jayme Caetano Braun desde o início de sua 
carreira. Tem acompanhado a Paulo de Freitas Mendonça e 
Arabi Rodrigues em diversos espetáculos. Foi o guitarreiro 
oficial do Encontro de Pajadores e Declamadores de Vacaria, 
em 2000 e do Encontro de Pajadores em Porto Alegre em 
2001.

      Dentre estes ainda temos como pagadores, Arabi Ro-
drigues, Paulo de Freitas Mendonça, Osmar Carvalho e Adão 
Bernardes.

        Sugestão para o próximo Acampamento Farroupilha 
de 2019. Que tal um Concurso de Pajada. Vai que dentre mui-
tos não encontramos um bom Pajador aqui na região.

    Até a próxima.
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

Em todo o Rio Grande do Sul, apro-
ximadamente 4,7 milhões de animais, 
entre bovinos e bubalinos com até 24 
meses, devem ser vacinados contra a 
febre aftosa. O prazo para imunização 
finda na próxima sexta-feira (30).

– Essa é a dose de reforço e é im-
portante para garantir a imunização dos 
exemplares mais jovens – reiterou a co-
ordenadora do Programa de Combate 
a Aftosa no Rio Grande do Sul, Lucila 
Carboneiro dos Santos.

O produtor deverá comprovar a apli-
cação da vacina levando a nota fiscal de 
compra do medicamento até a Inspetoria 
Veterinária e efetuar a atualização do re-
banho. O comunicado ao órgão compe-

tente pode ser feito até 07 de dezembro, 
ou seja, cinco dias úteis após o término 
da segunda etapa da campanha. Confor-
me levantamento da secretaria estadual 
da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SE-
API), o preço médio da dose da vacina 
fica em torno de R$ 1,70.

O produtor que não vacinar o reba-
nho estará sujeito à multa que varia de 
acordo com o número de animais. – Mas 
mais do que evitar o auto de infração, o 
produtor precisa ter consciência de que 
faz parte do processo de defesa sanitária 
do estado, garantindo a imunização do 
rebanho, sempre de olho no avanço do 
status sanitário – afirma o presidente do 
FUNDESA, Rogério Kerber.

2ª etapa da vacinação contra 
aftosa termina nesta sexta-feira

Redentora: Abertura do Natal 
acontecerá na noite desta sexta

administração municipal agendou 
para as 20 horas da próxima sexta-fei-
ra (30), a abertura do Natal 2018. Na 
ocasião, haverá apresentação do Coral 
de Redentora, chegada do Papai Noel, 
acendimento da iluminação natalina da 
Praça Redenção e show de música ao 
vivo. A programação segue até o dia 22 
de dezembro.

Durante as últimas semanas, os prin-
cipais pontos da cidade ganharam orna-

mentação de Natal. O trabalho foi coor-
denado pelo gabinete da Primeira Dama 
com apoio das secretarias municipais e 
Câmara de Vereadores.

Segundo a Primeira Dama, Eliane 
Amaral Costa, a cidade vai estar ilumi-
nada e muito bonita neste período na-
talino. – A época do Natal proporciona 
momentos de amor e alegria, em que as 
pessoas celebram o nascimento de Jesus, 
com um olhar para o futuro – ressaltou a 
Primeira Dama.

Programação terá apresentações artísticas e a chegada do Papai-Noel
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Inspetoria veterinária de Tenente Portela

GERAL
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Depois do alvoroço causado pela 
notícia de que o CACON do Hospital 
de Caridade de Ijuí estava suspenden-
do os procedimentos de quimioterapia 
em virtude da falta de medicamentos, o 
coordenador do Centro, o médico Fábio 
Franke em entrevista a Rádio Fronteira 
Missões de Santo Antônio das Missões 
explicou a situação.

Segundo a reportagem, o médico ex-
plicou que as dificuldades e a suspensão 
de alguns atendimentos das quimiote-
rapias são em decorrência de um atraso 
nos repasses financeiros por parte do 
Governo do Estado.

 Fábio enfatizou que estão buscando 
prestar  o atendimento, porém alguns pa-
cientes poderão não receber atendimen-
to no dia correto e pede que os pacientes 
contatem o hospital antes de se desloca-
rem para realização do procedimento, ou 
seja, confirmem se poderão ser atendi-
dos ou não para que não façam o deslo-

camento sem necessidade.
Em entrevista na Rádio Progresso de 

Ijuí o profissional disse que o governo 
não efetua repasse para o setor a três 
meses o que gera um acumulo de R$ 12 
milhões de reais não recebidos.

O Cacon atende em torno de 80 mu-
nicípios da região e com esse atraso de 
repasses, gera-se transtornos para o cen-
tro e pacientes, pois necessitam remar-
car muitos atendimentos.

Foram realizados cerca de 4 mil pa-
cientes somente nestes últimos 30 dias. 
Ele alerta que somente neste ano pelo 
menos 3 mil novos diagnósticos de cân-
cer foram detectados e passaram a ser 
tratados pelo centro em Ijuí.

A Secretaria Estadual da Saúde di-
vulgou uma nota onde diz que está ten-
tando remanejar os pacientes para hos-
pitais que estão em atendimentos e disse 
ainda, que espera efetuar a liberação de 
90 milhões para a alta complexidade até 
o final do mês.

Situação do CACON 
de Ijuí preocupa 

comunidade regional

Médico Fábio Franke é coordenador do Cacon em Ijuí

Foto: H
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Júri do Caso Bernardo deve 
durar mais de cinco dias, 

projeta Judiciário

Com previsão de ouvir 28 testemu-
nhas, além dos quatro réus, a 1ª Vara 
da Comarca de Três Passos estima que 
a sessão do Tribunal do Júri referente 
ao Caso Bernardo dure mais de cinco 
dias. Leandro Boldrini, pai da criança; 
a madrasta Graciele Ugulini, 40 anos; a 
amiga dela, Edelvânia Wirganovicz, 44; 
e o irmão de Edelvânia, Evandro Wirga-
novicz, 35, são acusados de homicídio 
qualificado e ocultação de cadáver.

A manifestação ocorreu em nota de 
expediente publicada nesta quinta-feira 
(29). No entanto, ainda não há data pre-
vista para o julgamento, a ser realizado 
em Três Passos, onde o crime foi come-
tido em abril de 2014. 

A nota ainda cita um pedido da defe-

sa de Leandro Boldrini para que as tes-
temunhas permaneçam incomunicáveis 
desde o início da sessão até o término 
dos depoimentos. Nesse caso, as teste-
munhas não poderão acessar nenhum ce-
lular, internet e meios de comunicação, 
tampouco manter contato com outras 
pessoas no período. 

Caso seja mantida essa decisão, o 
Poder Judiciário deverá arcar com gas-
tos como alimentação e transporte das 
testemunhas, além de diárias em hotéis, 
onde os jurados serão acompanhados de 
oficiais de Justiça para garantir a inco-
municabilidade de todos. 

Devido aos altos custos, a Justiça pe-
diu para a defesa de Boldrini se manifes-
tar em até 48 horas se ainda tem interesse 
na incomunicabilidade das testemunhas.

Leandro Boldrini, pai de Bernardo é um dos réus do caso
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Grupo de trabalho vai pedir contro-
le intregrado do Porto Soberbo

7º BPM inicia curso de formação de  
novos soldados

Derrubadas realiza atividades contra 
o mosquito da Dengue

Amzop cobrará recursos para os hos-
pitais da região

Sicredi libera 8,2 bilhões em Crédito 
Rural pelo Plano Safra

Ação da Conab contemplará indígenas 
de Tenente Portela

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Nilson Costa: 
O prefeito inovador

O prefeito de Redentora Nilson Paulo Costa foi um dos 17 prefeitos agraciados com o título de 
Prefeito Inovador 2018. O reconhecimento foi feito pela Rede Cidade Digital (RCD), organizadora do 
evento em parceria com a Prefeitura de Campo Bom, aos investimentos em tecnologia nos municípios.

A Rede Cidade Digital (RCD) é uma iniciativa de estímulo ao surgimento de localidades conecta-
das e eficientes. Realiza em parceria com Prefeituras e Associações de Municípios, eventos gratuitos 
para prefeitos, gestores e vereadores pelo país, como forma de levar conhecimento sobre como utilizar 
as Tecnologias da Informação e Comunicação no aprimoramento dos serviços públicos nos pequenos 
e médios municípios.

Os prêmios são concedidos a iniciativas que visam otimizar os mais diversos setores da admi-
nistração pública. O objetivo é valorizar os gestores que entendem a importância da tecnologia para 
melhorar a eficiência da máquina pública e o atendimento aos cidadãos.

Entre os 43 municípios da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) e os 21 mu-
nicípios da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), apenas dois prefeitos recebe-
ram a premiação, o de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso e Nilson Paulo Costa.

Nilson Paulo Costa, prefeito de Redentora foi o único gestor da Região Celeiro a receber o titulo de prefeito inovador
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