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ONDE O BOM CLIENTE 
PAGA PELO MAU

OPINIÃO

O sistema bancário brasileiro é sólido e 
líquido. Sólido porque tem muito dinheiro e aufere bons resulta-
dos. Líquido porque tem liquidez, ou seja, está folgado nos indi-
cadores que aferem as relações entre a capacidade de pagamento 
do sistema e os compromissos por ele assumidos. Tal situação é 
boa para a economia. Mas, quando apenas cinco bancos contro-
lam mais de 80% do mercado de crédito do país, parece evidente 
ser muito restrito o número dessas instituições para uma econo-
mia do tamanho da brasileira. Maior concorrência atenderia mais 
satisfatoriamente os clientes, tenderia a reduzir as taxas de juros 
cobradas nos empréstimos, faria baixar o preço dos serviços ban-
cários e reduziria a inadimplência.

 Então, se o sistema vai bem, obrigado; se os acionistas estão 
ganhando bem por suas ações e se só reclama a turma do balcão – 
os bancários de um lado e os clientes de outro, por que o Conselho 
Monetário Nacional e o Banco Central deram sinal verde para os 
bancos cobrarem taxa de até 0,25% sobre o valor do crédito dis-
ponibilizado aos correntistas no cheque especial?

 “Ah, mas a mesma autorização estabelece um teto de 8% ao 
mês nos juros mensais cobrados sobre o uso do cheque especial! 
Ele vai ficar mais barato”, dirá alguém. Sim, vai, se você achar 
razoável um juro que corresponde a 151% ao ano... Com a Selic 
a 4,5% ao ano, parece evidente que não há como banco algum 
queixar-se de “perdas”, mesmo perante a elevada inadimplência.

Aliás, não fossem a passividade e a tolerância dos brasileiros, 
não fosse sua inesgotável disponibilidade para pagar contas que 
lhes chegam, não aceitaríamos pagar juros astronômicos para re-
embolsar o prejuízo dos bancos com clientes que não pagam suas 
contas. Afinal, não cabe a tais instituições cuidar do próprio di-
nheiro? Saber a quem o emprestam? O que cada um de nós outros 
tem a ver com isso?

Pois bem, Ainda assim, está autorizada a cobrança. Santander 
já informou que vai aderir a essa nova criatura da engenhosidade 
financeira. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral e Banrisul decidiram não o fazer.

Jornal O Estado de Minas informa na edição de hoje, 7 de ja-
neiro, que o Sistema disponibiliza cheques especiais no montante 
de R$ 350 bilhões. Destes, apenas R$ 26 bilhões correspondem a 
financiamento de fato concedido.

É óbvio que os bancos não deixam parado na conta do cliente 
o limite concedido. O banco libera parcelas do valor total à me-
dida da demanda que receba. Tenho observado que os bancos, in-
clusive, elevam por conta própria o limite de crédito dos clientes 
ou de alguns clientes a título de “cortesia da casa”.

Agora, isso será cortesia com chapéu alheio. E essa mordida 
sobre um valor que a maior parte dos clientes não usa será empre-
gada para cobrir prejuízos do sistema em operações com cheque 
especial. É comercialmente muito cordial emprestar a quem não 
paga, cobrando o prejuízo dos que pagam e até dos que não o 
utilizam. Arre, Brasil!

A escola deve valorizar um diagnostico quantitativo, fundamen-
tal, estabelecendo metas a alcançar, valorizando o que já melhorou. Na questão da educação especial 
é preciso estar atento e sempre brigando para que as coisas realmente aconteçam. O que se quer é a 
realização da inclusão, a partir do desejo, da sensibilização e vontade das pessoas em querer trabalhar, 
entender e construir o processo, adaptando-se à diversidade do alunado, levando em conta as potencia-
lidades individuais do ser humano.

Numa escola, o projeto para a inclusão precisa ser implementado a partir da realidade e perfil da 
escola. Sensibilização e capacitação são essências do projeto, de forma a atingir todos os profissionais 
da escola, trazendo a família e a comunidade para as atividades dos projetos e ações que necessitem 
de apoio.

O lema é reconhecer as diferenças, diminuir as desigualdades e construir uma escola para todos, 
com estrutura capaz de garantir a perspectiva de percepção de respeito às diferenças. Trabalhar muito 
com o eu, com o professor e seus valores, porque se percebe que a maior barreira à realização da inclu-
são são os valores individuais, não se tratando apenas de um trabalho com o professor, mas com todas 
as pessoas envolvidas na sala de aula e na escola. (GALVÃO, 2003 p. 35) 

Muitas vezes, os alunos com necessidades especiais, matriculados em departamentos de educação 
especial, verifica-se que apenas uma pequena porcentagem realmente precisa de atendimento especial 
mais complexo. A grande maioria alunos são reflexos da deficiência do sistema educacional, que preci-
sam ser realmente integrados e acolhidos ao processo de atendimento especializado para que esses não 
venham a desistir da escola futuramente.

A inclusão é feita, preferencialmente, nas classes comuns, porque, infelizmente, não se consegue 
colocar em toda a rede os alunos com distúrbio de conduta, pois a estrutura do ensino ainda não é ade-
quada no momento, bem como varias outras estratégias pedagógicas. Mas, é interessante perceber que 
a maior dificuldade se verifica com o aluno que tem má conduta típica, esse apresenta mais desafios, 
pois mexe com professor, forçando-o a mudar de atitude.

Não se pode dizer que a inclusão seja utopia, ou que não se concorda com ela por causa dessa 
realidade imposta. É comum ver professores dizendo que não concordam com a inclusão, em função 
dos problemas apontados anteriormente. Na verdade, há um receio por parte dos professores, de que 
a inclusão recaia somente sob sua responsabilidade. Não se descarta que algumas iniciativas políticas 
verificadas no Brasil, têm deixado toda a responsabilidade pela inclusão nas mãos dos professores. 
Nesse caso não é a inclusão que está incorreta, e sim a política por trás dela. Educação inclusiva não é 
somente dizer aceitar a diferença, mas também potencializar os sujeitos para as transformações sociais.

Portanto, a inclusão não é só colocar todos e todas em escolas públicas e deixar que o professor se 
encarregue de educar. É preciso todo um movimento social, de todos os segmentos, para que se crie 
essa rede de apoio necessária para promover a educação inclusiva.

GALVÃO, Izabel. Expressividade e emoções segundo a perspectiva de Wallon. In: Valéria Amorim Arantes de Araújo. 
(Org.). Afetividade na escola: alternativas práticas e teóricas. São Paulo: Summus, 2003

INCLUSÃO COMO COMPROMISSO 
POLÍTICO DA ESCOLA

A terceira Guerra Mundial
A história da humanidade foi escrita através de guerras. Desde a 

idade antiga, até a idade média, os povos, países, fronteiras e geogra-
fias foram escritas e delimitadas através da lei do mais forte, com inú-
meros e incontáveis confrontos bélicos.

O próprio Brasil esteve envolvido em confrontos com países vizi-
nhos, afinal, quem na escola não leu sobre a Guerra do Paraguaí, na 
qual o Brasil era o grande protagonista? A Guerra faz parte da história 
do homem enquanto ser pensante.

O clima de confronto entre Estados Unidos e Irã, abriu um temor mundial que poderia nos levar a 
mais uma Guarra de grandes proporções. A situação ainda não se normalizou, mas aos poucos, parece 
que não vai ser dessa vez.

Se os homens não compreenderem que o mundo é um só, e que o que atinge um, atinge todos de 
alguma forma, ainda teremos mais uma grande guerra entre nações. Talvez a derradeira, aquela que vai 
por fim, ou alinhar para muito próximo disso, a história da humanidade. Com a alta tecnologia de hoje, 
as armas sempre em evolução, sendo agora químicas, biológicas e nucleares, uma guerra pode ter um 
efeito catastrófico na história da humanidade como um todo.

O futuro do homem, neste mundo depende do entendimento entre os homens. Isso já está mais que 
provado. O problema é que os homens que interessam, muitas vezes, não estão dispostos a se enten-
derem.

Regina Negrini – Professora de Matemática e Física.  
HABILITAÇÃO: Magistério – modalidade Normal; Licen-
ciatura: Matemática, Física e Desenho Geométrico

 Especialização: Gestão e Organização Escolar

Leni Regina Wesendonck
Magistério – modalidade Normal;
Graduada em Geografia;
e Pós Gradada em Psicopedagogia.  
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Jonas Martins/Interino

Melhore o humor

No facebook... 

O sujeito bate à porta de uma 
casa e, assim que um homem 

abre, ele diz:
-O senhor poderia contribuir com o Lar dos 
Idosos?
-Claro! Espere um pouco, que vou buscar 
minha sogra!

Falta de Chuva
A Falta de Chuva já começa a causar 

problemas no estado. As lavouras de milho 
já começam a sofrer os efeitos da estiagem 
que se prolonga desde novembro em algu-
mas partes do Rio Grande do Sul. Não há 
previsão de chuvas para os próximos dias 

o que agrava ainda mais a situação. A Soja, 
em período de desenvolvimento poderá 

sofrer perdas consideráveis se não chover 
nos próximos dias no estado.

Números da criminalidade

A divulgação por parte do 7º BPM de 
reduções significativas em indicadores 

de violência e da criminalidade da região 
pode ser comemorara. Os furtos caíram 

quase 40%. Esse era um tipo de crime que 
estava acometendo a região já há algum 

tempo, mas teve uma boa reposta das 
autoridades.

Primeiro homicídio
O primeiro homicídio do ano já foi 

registrado em Tenente Portela. O caso 
aconteceu nas primeiras horas do primeiro 
dia de 2020, quando em uma festa na Terra 
Indígena do Guarita um homem foi ferido. 
Ele teve sua morte confirmada dias depois 

no Hospital Santo Antônio.

A ponte
Esse é um ano decisivo para o projeto de 
construção de uma ponte entre Barra do 

Guarita e Itapiranga. Um estudo de viabi-
lidade já esta sendo realizado. Neste ano 
deverá ocorrer a federalização do trecho 
entre Tenente Portela e Vista Gaúcha, ato 
necessário para se levar adiante o projeto 

de construção da travessia.

Copa Sicoob/Super 
Colono

A organização já está recebendo inscrições 
para mais uma edição da competição. Com 
alto nível técnico, o evento esportivo já está 
virando tradicional dentro do calendário da 
região. São esperadas equipes de diversos 
municípios e mais um desfile de bons jogos 
no Ginásio do Cleia.

 Salto do Yucumã e sua beleza
O Grande número de visitantes do Sal-

to do Yucumã não chega a surpreender, 
afinal o local sempre foi o principal pon-
to de referência turística da região e mais 
dia, menos dia, alcançaria o sucesso, dado 
ao trabalho nesta área que é realizado pela 
Rota do Yucumã, e em especial a Admi-
nistração Municipal de Derrubadas.

A principal função do Parque Estadu-
al do Turvo é a preservação ambiental, no 
entanto, por trás disso está a necessidade 
econômica de desenvolvimento do nosso 
turismo regional. Essas duas coisas preci-
sam andar lado a lado. Turismo e preser-
vação.

Os problemas que foram verificados 
no primeiro dia de lotação anormal no Sal-
to do Yucumã, precisam ser sanados quan-
to antes. As pessoas que vão visitar aquele 
local precisam ter em mente que existem 
regras e que elas precisam ser cumpridas.

Após isso é só se organizar e deixar as 
coisas fluírem, pois, certamente, ser huma-
no e natureza podem conviver em harmo-
nia.

O delegado para o genro da vítima:
- Quer dizer que o senhor viu um 

homem agredindo sua sogra e não fez 
nada?

E o genro, diz:
- Eu ia ajudar, mas achei que dois ca-

ras batendo numa velha já era covardia 
demais.

- Chefe, eu queria que o senhor me 
liberasse amanhã de manhã. É por cau-
sa da minha mulher. Ela quer que eu vá 
buscar a mãe dela pra passar o fim de 
semana lá em casa.

- Olha, tem muita coisa pra fazer 
aqui no escritório e eu não vou poder 
liberar você amanhã.

A garota chega para mãe, reclaman-
do do ceticismo do namorado. 

- Mãe, o Pedro diz que não acredita 
em inferno!

A mãe responde:
- Case-se com ele minha filha e deixe 

o resto comigo!

***2020 é ano de eleição, agora 
entra-se na fase do vai ou racha. Apesar 
dos candidatos somente serem conheci-
dos em agosto, nas convenções, até lá 
muita articulação nos bastidores.

***Em Tenente Portela, o atual pre-
feito Clairton Carboni pode concorrer a 
reeleição e dá amostra de que deve tentar 
mais uma vez, no entanto, tudo depende 
dos acertos políticos até lá. A opção B, a 
princípio, para representar o atual grupo 
que administra o município, é a vereado-
ra Cristiane Feith do PP.

*** O casal Sala se tornou peça im-
portante nessas eleições. Rosemar já 
deixou clara sua intenção de concorrer 
mais uma vez. As articulações estão 
ocorrendo. De qualquer forma o PSDB 
estará numa chapa majoritária, seja com 
Rosemar ou Salete, seja como prefeito 
ou vice.

*** O PT também tem demonstra-

do interesse em lançar uma candidatura 
própria, mais uma vez. Claro que a si-
tuação do partido é uma das mais con-
fortáveis para aguardar o desenrolar dos 
acontecimentos para depois decidir de 
que forma vai se apresentar ao eleitor.

***Pré-candidato há mais tempo que 
qualquer um, o vereador João Antônio 
confia na indicação do seu nome pelo 
MDB. O próprio já articulou alguns mo-
vimentos na última eleição para a mesa 
diretora da câmara. O surgimento de 
uma nova sigla, que abrigaria o vereador 
Natanael, hoje presidente da Câmara, 
pode trazer alguns dissidentes da atual 
administração para compor chapa com o 
MDB.

***Em meio a todas essas alas poli-
ticas ainda tem um detalhe que precisa 
ser levado em conta. Como fica o movi-
mento dos bolsonaristas, que fundaram 
o PSL e vão com o presidente para a 
Aliança.
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64% das prefeituras gaúchas 
fecharam as contas de 2019 
sem maiores dificuldades

Planejamento de gestão, restrição 
de viagens e cursos, redução de gastos 
administrativos, de funções, jornada de 
trabalho, verbas de publicidade, horas 
extras e diárias, além do corte de servi-
ços e contingenciamento orçamentário. 
Essas foram algumas das medidas ado-
tadas durante o ano passado por 64,3% 
(238 municípios) para conseguir fechar 
as contas e não deixar pendências finan-
ceiras para 2020. Entretanto, 125 pre-
feituras gaúchas (33,7%) ainda ficaram 
com dívidas para pagar neste ano, rela-
cionadas principalmente a fornecedores, 
manutenção e encargos da folha de pa-
gamento.

Os dados são resultado da pes-
quisa realizada pela Federação 
das Associações dos Municípios 
do Rio Grande do Sul (FAMURS) 
nas últimas semanas de 2019. Os 
questionários foram respondidos 
por 370 (74%) dos 497 municípios 
gaúchos.

O ‘dever de casa’ foi realizado 
com sucesso por 189 prefeituras 
(51,08%) que informaram não te-
rem dificuldades para fechar as 
contas no final do ano passado. 
Por outro lado, 181 municípios 
(48,92%) enfrentaram problemas 
para atingir as metas. O aumento 
na demanda de serviços públicos 
diversos, o pagamento do piso do 
magistério e os atrasos nos repasses 
de convênios estaduais e federais, e 
as crescentes solicitações por servi-
ços de saúde, foram, nesta ordem, 
os principais motivos elencados 
pelas administrações municipais 
como empecilhos.

O pagamento do 13º salário aos 
servidores municipais com recur-
sos próprios das prefeituras tam-
bém foi garantido em praticamente 

todos os municípios que responderam à 
pesquisa da FAMURS. Foram 241 pre-
feituras (65,14%) que pagaram no prazo 
e 120 (32,43%) que adiantaram a gratifi-
cação. Somente em oito cidades gaúchas 
(2,16%) o 13º salário seria atrasado.

Para atingir estes resultados, 73,51% 
dos municípios (272) adotaram medidas 
de economia, mas 25,14% (93) não pre-
cisaram lançar mão destas alternativas. 
Os principais cortes das prefeituras para 
garantir o fechamento de contas foram 
nas despesas administrativas, viagens, 
cursos, horas extras e diárias.

Questionário foi respondido por 370 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul

Diones Roberto Becker

Safra de grãos fecha 2019 com 
recorde de 241,5 milhões 

de toneladas

Safra de cereais, leguminosas e olea-
ginosas fechou 2019 com uma produção 
recorde de 241,5 milhões de toneladas, 
segundo a última estimativa divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). De acordo com da-
dos divulgados hoje (8), a estimativa é 
6,6% superior à safra de 2018, de 226,5 
milhões de toneladas, e 1,3% maior que 
o recorde anterior, de 2017, de 238,4 mi-
lhões de toneladas.

De acordo com o IBGE, a soja, que é 
o principal grão, no entanto, fechou com 
113,5 milhões de toneladas, uma queda 
de 3,7% em relação a 2018. O arroz tam-
bém teve redução de 12,6%.

As quedas foram compensadas, prin-
cipalmente, pelas produções recordes de 

100,6 milhões de toneladas de milho, 
com 23,6% a mais que em 2018, e de 6,9 
milhões de toneladas de algodão, uma 
alta de 39,8%.

O IBGE também divulgou seu ter-
ceiro prognóstico para a safra de 2020, 
que deverá ser ainda maior do que a es-
timada para 2019, de 243,2 milhões de 
toneladas, ou seja, 0,7% acima da safra 
do ano passado.

Entre as seis principais safras de 
grãos, apenas a segunda safra do mi-
lho deverá apresentar queda em relação 
em 2019, de 10,4%. As demais deve-
rão apresentar alta: soja (7,8%), arroz 
(0,9%), primeira safra do milho (1,8%), 
algodão (2,7%) e primeira safra de fei-
jão (3,3%).

Michel Willian

De acordo com o IBGE, a soja fechou com 113,5 milhões de toneladas
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As explicações para as dificuldades de aprendizagem e para o 
fracasso escolar recaem, tradicionalmente, em problemas relacio-
nados a dinâmica familiar, ao sujeito que não aprende e em proble-

mas relacionados a escola e ao professor.
 Na pratica isso significa conhecer e valorizar os conhecimentos e experiências que os alunos 

trazem de sãs famílias e amigos e estar atento as necessidades e interesses de cada um.
 Atualmente milhões de crianças tem acesso a escola e frequentam as aulas, mas aprendem 

pouco ou muito pouco. Um grande número de crianças chega ao terceiro ano sem conseguir ler e com-
preender um texto simples, sem saber escrever um texto com clareza, sem saber realizar as operações 
básicas.

 Cada aluno tem seu ritmo de aprendizagem, facilidades e dificuldades. E comum que as crian-
ças no início da alfabetização confundem letras de sons semelhantes, como p/b, t/d, f/v. Exercícios de 
discriminação auditiva, de consciência dos sons das palavras, podem ajuda-las a superar essas dificul-
dades para que não se tornem um problema. 

 Se as dificuldades não são compreendidas, atendidas e superadas nos primeiros anos, as reper-
cussões podem se refletir nos anos escolares seguintes.

 Os conhecimentos psicopedagógicos de que se dispõem hoje mostram que a solução para as 
dificuldades de aprendizagem passa primeiro pela sala de aula. Existe por parte do professor em re-
lação as variedades de comportamento, raciais e de aprendizagem, da mesma forma como persistem 
a questão do dom. Muitos educadores ainda pensam que alguns vieram ao mundo mais inteligentes, 
são mais talentosos que outros. Infelizmente, as formas de vencer este preconceito não são discutidas 
durante a formação do professor. Estudos e pesquisa tem apontado a importância de se investir em 
melhorar a capacidade de ensinar.

Dificuldades de Aprendizagem

Regina Negrini – Professora de Matemática e Física.  
HABILITAÇÃO: Magistério – modalidade Normal; Licen-
ciatura: Matemática, Física e Desenho Geométrico

 Especialização: Gestão e Organização Escolar

Leni Regina Wesendonck
Magistério – modalidade Normal;
Graduada em Geografia;
e Pós Gradada em Psicopedagogia.  

Produtores já temem perdas 
por conta da estiagem

Os muitos dias sem chuvas 
registrados no estado do Rio 
Grande do Sul  já liga um si-
nal de alerta nas propriedades 
rurais do estado. Os produtores 
estão preocupados com as per-
das de produtividade em virtude 
da falta de chuvas.

Nas lavouras de milho, a co-
lheita foi adiantada em algumas 
propriedades para evitar perdas 
mais significativas. Segundo 
agricultores, o florescimento 
está se dando com pouca umi-
dade do ar e muita incidência 
do sol, “queimando” as plantas. 
Pouco otimistas, eles têm calcu-
lado quebra de metade da safra.

Semeado entre agosto e se-
tembro, o milho está no período 
de enchimento dos grãos, etapa 
do cultivo que demanda mais 
água. Já a soja, considerada 
uma planta resistente, está em 
fase reprodutiva e ainda pode-
rá reagir, mas terá seu potencial 
reduzido. Porém, trata-se de 
um cenário disforme, de acordo 
com o diretor-técnico da Ema-
ter, Alencar Rugeri, já que, na 
mesma área, há produtores com 
perdas significativas e outros 
sem danos. As informações são 
de reportagem públicada em 
Gaúcha ZH.

Nas lavouras de milho, o ta-
manho do dano está relacionado 
ao mês de plantio. Agricultores 

que semearam em agosto fo-
ram pouco afetados, enquanto 
os que plantaram em setembro 
estão colhendo perdas.

Nesta segunda-feira (6), 
após reunião na Secretaria da 
Agricultura, foi determinado 
que até o final da semana se te-
nha levantamento consolidado 
de perdas. Também foi criado 
grupo para monitorar os efeitos 
da estiagem.

Segundo a reportagem, da 
mesma forma, a indústria de 
carnes está em atenção máxi-
ma. Mesmo em anos bons, o 
Rio Grande do Sul não é au-
tossuficiente na produção de 
milho.

Esse déficit obriga a compra 
do grão, insumo da ração de 
animais, de outras regiões, am-
pliando custos. É por isso que 
empresas buscam alternativas 
de fornecimento. Dentro e fora 

do Brasil.
Diretor-executivo da Asso-

ciação Gaúcha de Avicultura 
(Asgav), José Eduardo dos San-
tos, explica que, no Rio Grande 
do Sul, o custo do frete de ou-
tros Estados pode ficar parelho 
com o da importação. Países 
como a Argentina acabam sen-
do opção.

O Rio Grande do Sul nor-
malmente necessita trazer de 
fora 1,5 milhão de toneladas de 
milho para abastecer as indús-
trias de aves e de suínos. Nes-
te ano, como a colheita estava 
estimada em 5,95 milhões de 
toneladas, projetava-se volume 
menor.

Nas estimativas iniciais, o 
Estado projetava nova safra re-
corde de grãos de verão. A falta 
de chuva poderá interromper 
um ciclo de sete safras positi-
vas.

D
iogo Zanatta / Especial

Milho e soja sofrem com a falta de chuvas

Ele a conheceu há muito tempo. Quando ainda eram duas crianças. 
Ela mudou-se para a rua dele. Foi amor à primeira vista. Os olhos dela se 
cruzaram com os dele de forma que ele jamais esqueceria. Ela também 
se apaixonou, eram novos é verdade, mas estavam apaixonados. Eternos 
apaixonados na inocência e sinceridade da infância.

O tempo passou, ele ficou amigo dela, mas nunca teve coragem de 
dizer o que sentia. Para os apaixonados o tempo passa mais rápido. Ele 
a viu crescer. Testemunhou seu corpo se transformar, muitas vezes sus-
pirou por ela, às vezes até chorou por ela, e chorava ainda mais por 
sua própria covardia, que o impedia de dizer que a amava, como jamais 
ninguém a amaria.

Ela começou sair com outros caras. Ele começou a perceber que a 
estava perdendo. Sabia que precisava falar, ele tinha que dizer, mas não 
falou. O colegial acabou.

Ele foi para a faculdade de Direito, ela não. Assim os dois corações 
apaixonados se separaram.

Ele se formou, estudou ainda mais, tornou-se professor universitário, 
mas apesar da suspeita, dentro dele havia sempre uma falta, um vazio, 
algo que ele precisava preencher. Um dia voltou para sua cidade. Ela 
seguia lá, linda, bela, como sempre. Pensou um milhão de vez em di-
zer que a amava. Falou com ela sobre tudo, menos sobre o que mais 
importava que era o amor. Perto dela seu coração batia mais forte, suas 
mãos suavam, sua voz ficava mais fraca e toda a confiança do advogado 
acostumado a enfrentar turmas cheias de alunos, juízes, promotores e 
tribunais se esvaia pelos poros abertos de sua alma.

O tempo passou e como tudo na vida as coisas se transformaram. Ele 
a encontrou novamente em uma cidade onde daria uma palestra, mas 
agora era tarde demais. Ela estava acompanhada do marido e do filho 
pequeno. Ela tinha seguido a vida dela e ele a dele, o problema é que sem 
ela a dele era sem sentido.

O tempo passou, ele casou-se. Teve filhos. Não podia reclamar. Era 
um homem realizado. Tinha uma família, um bom emprego, tudo o que 
qualquer ser humano pode querer para si, mas sempre que deitava a ca-
beça no travesseiro vinha à lembrança de que lhe faltava o mais impor-
tante. Faltava ela. O amor nunca vivido.

Sabia em seu íntimo que de todas as mulheres que teve, de todas as 
bocas que beijou, de todos os corpos que abraçou, a única que lhe fazia 
falta, era exatamente aquela que nunca conseguiu.

Ele ainda a via em algumas ocasiões especiais. Agora ela não era 
mais uma menina, mas a beleza seguia intacta. O tempo não tinha lhe 
feito nenhum mal. No fundo, ele sabia que o tempo era implacável com 
todos, mas também compreendia que a beleza é relativa aos olhos de 
quem vê, e os seus olhos, eram de um menino apaixonado.

Então a velhice chegou. O ser humano demora para admitir que ficou 
velho, que já não é mais a mesma pessoa. Geralmente é preciso que haja 
um evento em sua vida que mostre o quanto ele perdeu para o seu tempo. 
No seu caso foi a viúves. A falta da companheira que esteve ao seu lado 
por quase toda a vida lhe mostrou que já não era mais a mesma pessoa.

Eis então que ele decidiu que se internar em uma casa de repouso. 
Não queria ser um estorvo para ninguém. Chegou junto a porta do local 
e numa grande sala haviam diversos idosos. Alguns em círculos conver-
sando, outros fazendo atividades lúdicas, alguns vendo televisão e eis 
que no outro lado, sentada em uma cadeira olhando para o jardim, estava 
ela. Ele pôs os olhos nela e não teve dúvidas, era chegada a hora.

Ele deixou a moça que o acompanhava sozinha, atravessou o salão 
sem tirar os olhos do local onde ela estava e quando se aproximou, ela 
virou, olhou e riu. Aquele sorriso que ele conhecia tão bem. Ele não se 
agüentou e gaguejando disse as palavras que tinha guardado para si pela 
vida toda: “Eu te amo”. Ela levantou e se jogou em seus braços em lágri-
mas: “Pensei que você nunca fosse dizer.”

Eles viveram o seu amor por dois meses. No final deste período ele 
perdeu para o tempo. Pouco antes de morrer ele fechou os olhos e agra-
deceu a Deus. Não pela velhice que ele odiava. Nem pela morte que 
pairava sorridente sobre ele. Jamais pelo sucesso profissional que teve. 
Nem pelos filhos que eram seu orgulho. Ele agradeceu, porque apesar 
de tudo ele morria nos braços do amor e nada na vida ou no exício, vale 
mais que isso.

Um conto de amor
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2020 terá duas vezes mais feriados 
prolongados do que o ano passado

O ano de 2020 promete qua-
se o dobro de prolongamentos 
de datas nacionais comemorati-
vas em comparação com 2019. 
No Rio Grande do Sul, porém, 
as celebrações de Nossa Senho-
ra dos Navegantes (2 de feve-
reiro), feriado em parte do Esta-
do, e da Revolução Farroupilha 
(20 de setembro) cairão num 
domingo.

No calendário nacional, es-
tão previstas nove datas em que 
o dia de folga cai às segundas, 
terças, quintas ou sextas-feiras.

São eles: Carnaval (25 de fe-
vereiro, terça-feira), Paixão de 
Cristo (10 de abril, sexta-feira), 
Tiradentes (21 de abril, terça-
-feira), Dia do Trabalho (1º 
de maio, sexta-feira), Corpus 
Christi (11 de junho, quinta-
-feira), Independência do Brasil 
(7 de setembro, segunda-feira), 
Nossa Senhora Aparecida (12 
de outubro, segunda-feira), Fi-
nados (2 de novembro, segun-
da-feira) e Natal (25 de dezem-
bro, sexta-feira).

Haverá, ainda, um feriado 
que cairá na quarta-feira, dia 
1º de janeiro, que impossibilita 
emenda, além de uma data, Pro-
clamação da República, em 15 

de novembro, num domingo. 
Até o fim do ano, o Ministério 
do Planejamento divulgará uma 
portaria com todas as datas ofi-
ciais.

- Carnaval: 25 de fevereiro (terça-feira);
- Paixão de Cristo: 10 de abril (sexta-feira);
- Páscoa: 12 de abril (domingo);
- Tiradentes: 21 de abril (terça-feira);
- Dia do Trabalho: 1º de maio (sexta-feira);
- Corpus Christi: 11 de junho (quinta-feira);
- Independência do Brasil: 07 de setembro 
(segunda-feira);
- Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro 
(segunda-feira);
- Finados: 02 de novembro (segunda-feira);
- Proclamação da República: 15 de novem-
bro (domingo);
- Natal: 25 de dezembro (sexta-feira);

Governo divulga calendário 
de pagamento do 

Bolsa Família para 2020

Governo divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os 
meses deste ano. Em janeiro, o pagamento inicia no dia 20 para as 
famílias cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. 
O número vem impresso no cartão do programa,

Quem tem cartão com final 2 pode sacar o benefício no segundo 
dia de pagamento, e assim por diante, até o dia 31. Em fevereiro, 
os primeiros pagamentos serão feitos no dia 12 e seguem até o 28 
de fevereiro. 

Criado em 2003 como programa de distribuição de renda, o 
Bolsa Família atende a famílias em situação de extrema pobreza, 
com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa, e de pobreza, com 
renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00.

No caso das famílias pobres, tem acesso ao benefício aquelas 
com gestantes e crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos.
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A ginástica artística é um esporte que geralmente começa na 
prática da infância, quando as crianças podem alcançar níveis 
máximos de força, flexibilidade e coordenação. No entanto, 
também se pode começar a ser praticado durante a adolescência 
ou mais tarde.

Diz-se que o melhor momento para começar nesta discipli-
na são 4 ou 5 anos, que é a fase em que os hábitos posturais e 
ao desenvolvimento de habilidades motoras básicas necessárias 
para a aprendizagem posterior de elementos mais complexos 
são adquiridos. Apesar disso, os melhores resultados são obti-
dos na fase adulta dos desportos, por estimular a coordenação 
e desenvolver a flexibilidade através da combinação de movi-
mentos corporais com aparelhos de ginástica. Sendo a ginástica 
artística considerada uma das ferramentas fundamentais para o 
desenvolvimento de habilidades básicas e habilidades dos es-
portes individuais. A primeira coisa que você aprende é tomar a 
posição correta, que é a base de todos os movimentos, e a única 
maneira de evitar lesões.

Os principais benefícios da ginástica são:
• Ajuda a construir confiança.
• Permite auto-realização.
• Neutralização de timidez.
• Corrige más posturas.
• Diminuir Tensões: cervical, lombar.
• Reduz o estresse. Desenvolver um senso de ritmo.
• Disciplina individual.
• Ajuda a desenvolver a estabilidade emocional, através 

da concentração, reflexos rápidos e segurança antes de cada 
apresentação.

• Agiliza o movimento e, assim, evita lesões.
• Ela fortalece os músculos.
• Mantém as articulações bem irrigadas.
Então, aqui estão muitas razões para os menores começarem 

neste esporte que lhes dará não só física, mas mentalmente fer-
ramentas de disciplina, para um estilo de vida saudável.

Ginástica Olímpica para as 
Crianças

Extravio de Bloco
Vilmar Valk, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado 

um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 135120741 a  P 
135120750) com inscrição estadual sob o nº 1431082535 série P 
135120741.

Extravio de Bloco
Romar Rohden, residente em Sitio Cassemiro, Redentora,  co-

munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P  049 726471 a  P  049 726480) com 
inscrição estadual sob o nº 2161021812 série P  049 726471.

Preço da carne cai para o consumidor, 
diz Ministério da Agricultura

Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) está divulgando que a 
cotação da arroba (15 quilos) do 
boi gordo diminuiu de valor no 
final de dezembro, queda média 
de 15%. Conforme levantamen-
to periódico do Mapa, a arroba 
do boi gordo estava cotada a R$ 
180 no último dia 30. No início 
do mês passado, chegou a R$ 
216.

Conforme o ministério, o 
preço da carne vai reduzir para 
o consumidor final. O cenário 
“indica uma acomodação dos 
preços no atacado, com reflexos 
positivos a curto prazo no va-
rejo”, descreve nota que acres-
centa que a alcatra teve “4,5% 
de queda no preço nos últimos 
sete dias.”

Segundo projeções do Mapa, 
a arroba vai ficar entre R$ 180 
e R$ 200 nos próximos meses, 
dependendo da praça. A queda 
do valor interrompe a alta de 
28,5% que salgou o preço da 
carne nos últimos seis meses. A 
perspectiva, porém, é de que o 
alimento não volte ao patamar 
inferior. “Estamos fazendo a 
leitura de que isso veio para fi-
car, um outro patamar do preço 
da carne”, avalia o diretor do 
Departamento de Comercializa-
ção e Abastecimento do Mapa, 
Sílvio Farnese.

“Eu tenho certeza que o pre-
ço não volta ao que era”, con-
corda Alisson Wallace Araújo, 
dono de dois açougues e uma 
distribuidora de carne em Brasí-
lia. Segundo ele, no Distrito Fe-
deral, o quilo do quarto trasei-

ro do boi estava custando para 
açougues e distribuidoras de 
carne R$ 13,50 há seis meses. 
Chegou a R$ 18,90 em novem-
bro, e hoje está em R$ 17,70.

Há mais de uma razão para 
a provável estabilização dos 
preços em valores mais altos 
do que há um ano. O mercado 
internacional tende a comprar 
mais carne brasileira, os produ-
tores estão tendo mais gastos ao 
adquirir bezerros e a eventual 
recuperação econômica favore-
ce o consumo de carne no Bra-
sil.

No último ano, beneficiado 
pela perda de rebanhos na Chi-
na e pela alta do dólar, o Brasil 
ganhou mercado e vários frigo-
ríficos foram habilitados para 
vender mais carne no exterior. 
Só em novembro, mais cinco 
frigoríficos foram autorizados 
pelos chineses a exportar carne. 
Em outros países também hou-
ve avanços. Mais oito frigorífi-
cos foram aceitos pela Arábia 
Saudita no mesmo mês.

A carne brasileira é compe-
titiva no mercado internacional 
porque é mais barata que a car-
ne de outros países produtores, 
como a Austrália e os Estados 
Unidos, cujo o gasto de criação 
dos bois é mais oneroso por cau-
sa do regime de confinamento e 
alimentação. O gado brasileiro 
é criado solto em pasto.

O Brasil produz cerca de 9 
milhões de toneladas de carne 
por ano, 70% é consumida in-
ternamente. Mas a venda para o 
exterior é atrativa para os pro-
dutores e pressiona valores. “A 
abertura de um mercado que 
comece a receber um produto 
brasileiro ajuda o criador na 
formação de preço”, descreve 
Farnese.

A alta recente dos preços do 
boi está viabilizando a reno-
vação do gado quando o preço 
dos bezerros está valorizado. A 
compra dos bezerros é neces-
sária para repor o gado abatido 
nos últimos anos, inclusive de 
vacas novilhas.

Conforme o ministério, o preço da carne vai reduzir para o consumidor 
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Inscrições no FIES ocorrerão entre 05 e 
12 de fevereiro

As inscrições para ter acesso 
ao Fundo de Financiamento Es-
tudantil (FIES), no primeiro se-
mestre de 2020, ficarão abertas 
de 05 a 12 de fevereiro. Quem 
tiver interesse, deverá acessar o 
site do programa e fazer o ca-
dastro. No total, serão ofertadas 
100 mil vagas neste ano.

Aquelas pessoas que quise-
rem se candidatar à modalidade 
de juro zero precisam ter renda 
familiar bruta mensal de até três 
salários mínimos e feito qual-
quer edição do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM) 
desde 2010. Além disto, o aluno 
deverá ter alcançado ao menos 

450 pontos de nota média e não 
ter zerado a redação.

De acordo com o Ministério 
da Educação (MEC), o resulta-
do da primeira pré-seleção do 
FIES será divulgado no dia 26 
de fevereiro. Aqueles que não 
forem pré-selecionados, podem 
ir para a lista de espera e aguar-
dar por alguma desistência na 
inscrição.

Para os estudantes com ren-
da familiar bruta mensal de até 
cinco salários mínimos, as con-
dições do financiamento, a ju-
ros mais baixos, são negociadas 
com algum agente financeiro 
que fica responsável pelo con-
trato. 

Nas duas modalidades, o 
aluno só começará a pagar a dí-
vida após se formar.

Salário mínimo nacional será 
de R$ 1.039,00 em 2020

O presidente Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória (MP) 
que aumenta o salário mínimo de R$ 998,00 para R$ 1.039,00 a 
partir desta quarta-feira (1º). O novo valor corresponde ao reajuste 
da inflação do ano, que encerrou 2019 em 4,1%, segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É a primeira vez na história que o salário mínimo ultrapassa a 
faixa de R$ 1 mil desde o início do Plano Real, em 1994. A MP foi 
publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta 
terça-feira (31).

Em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, aprovada 
pelo Congresso Nacional há duas semanas, o valor ficou R$ 8,00 
mais alto.
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Filas se formaram na tarde do pri-
meiro domingo, 05, do ano nos portões 
do Parque Estadual do Turvo. Visitantes 
de várias cidades se deslocaram até Der-
rubadas para visitar o maior salto longi-
tudinal do mundo.

Os visitantes foram atraídos pela no-
tícia, replicadas pela imprensa, que di-
vulgou que as quedas de águas estavam 
exuberantes durante o final de semana 
atingindo até 7 metros de altura.

A falta de chuva nos últimos dias 
abriu espaço para que essa maravilha 
pudesse visualizada de uma maneira 
que há muito tempo não se via.

O movimento no Parque foi tão gran-
de que o gestor ambiental na unidade, 
em conversa com a imprensa se disse 
preocupado com a quantidade de car-
ros circulando nas dependências da área 
destinada para a preservação ambiental.

O gestor ambiental do Turvo, Rafael 
Diel Schenkel, disse que está preocupa-
do com o número de pessoas que ingres-
sa no local e com o risco de compro-
meter o equilíbrio ecológico. Em uma 
entrevista na Rádio Colonial ele sugere 
que somente 252 pessoas entrem no par-
que de carro e que o restante acesso por 
transporte coletivo.

Na área abriga espécies ameaça-
das de extinção, como a onça-pintada, 
a onça-parda, cateto, anta, pica-pai-rei, 
jacutinga, uru e harpia.

Schenkel lembra que o objetivo do 
Parque do Turvo é a conservação da 
biodiversidade, o segundo é a pesquisa, 
o terceiro, a educação ambiental e, em 

Recorde de público movimentou o Salto do Yucumã no 
primeiro final de semana de 2020

quarto, está o turismo ecológico.
- No domingo, era muita gente no lo-

cal e um número excessivo de veículos 
– explica.

O Parque Estadual do Turvo no fi-
nal dia divulgou em seu Facebook ofi-
cial uma nota em relação ao lixo que foi 
jogado na beira da estrada por alguns 
visitantes. Outra irregularidade que foi 
detectada pelos gestores foi o excesso de 
velocidade praticado por alguns moto-
ristas dentro das ruas do parque. No lo-
cal o limite de velocidade é de 30km/h.

Dias e horários de entrada no Parque 
Estadual do Turvo:

Quinta-feira a Segunda-feira com en-
trada das 8h às 16h.

Saída da Área de Lazer: 17h
Saída do Centro de Visitantes: 18h
Terças e quartas o Parque é fechado.

INGRESSOS
R$ 17,10 - valor do ingresso normal 

por pessoa
R$ 8,55 - Estudantes mediante a 

apresentação de comprovante.
R$ 8,55 - Idosos;
R$ 8,55 - Crianças de 02 a 12 anos 

de idade incompletos, desde que acom-
panhadas de um adulto;

R$ 0 - Crianças menores de 02 anos 
de idade.

(pagamento em dinheiro ou débito).
É possível baixar e imprimir o ter-

mo de responsabilidade que o visitante 
precisa preencher para entrar no parque, 
diretamente no facebook do Parque Es-
tadual do Turvo.

De maneira inédita uma fila gigante se formou na entrada do Parque Estadual do Turvo

A beleza do Salto do Yucumã é o grande atrativo para os turistas que visitam o Parque do Turvo

Marina Pietzarka

Paulo Farias

Criminalidade diminuí na região em 2019
A Brigada Militar, divulgou número 

que mostram queda no índice de crimi-
nalidade na Região Celeiro. Os dados 
comparam os números de 2019 com os 
de 2018.

Segundo dados fornecidos pela Se-
cretaria de Segurança Pública (www.
ssp.rs.gov.br), no ano de 2019, quando 
comparado com 2018, houve redução 
dos índices dos crimes conforme tabela.

Quanto aos demais delitos graves, 
os índices de homicídios se mantiveram 
estáveis (13 ocorrências em cada um 
dos anos) e houve um pequeno aumento 
dos roubos de veículos (10 em 2018 e 
11 em 2019).

A redução dos indicadores se deve 
as várias ações preventivas e repressi-
vas desencadeadas pela Brigada Militar, 
bem como pelas atividades integradas 
realizadas pelos órgãos de segurança 
pública. O trabalho preventivo tem dado 
resultado como mostram os números.

Com as já programadas edições da 
Operação Avante Barão e demais ações 
de polícia ostensiva, o 7º BPM tem 
como meta diminuir ainda mais os índi-
ces de ocorrências no ano de 2020.

A queda no número de furtos é uma das que mais chama a atenção. Entre 2017 e 2018, diversos municipios tiver-
am um elevado número de casos sendo registrados. Associado ao aumento o tráfico de drogas o crime tirava o 
sono da comunidade regional. A queda de quase 40% é comemorada pela região.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS 
PUBLICAÇÕES LEGAIS 
 
Contrato nº 147/2019. Dispensa de Licitação nº 61/2019. Contratado(a): Tiago Raffaelli. CNPJ nº 
05.120.387/0003-03. Objeto: Aquisição de luminárias para instalação junto ao Centro Cultural. Valor do 
Contrato: R$ 5.270,00 (cinco mil e duzentos e setenta reais). Assinatura do contrato em 20/12/2019. 
Vigência: 60 (sessenta) dias. 
 
O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Concorrência 
Pública nº 01/2019. Objeto: Concessão de Uso Onerosa de 02 (dois) espaços para exploração comercial 
de alimentos por meio de veículos do tipo Food Truck junto ao Parque Estadual do Turvo. Proposta de 
maior oferta por item. Licitante Vencedora: Carla Maristela Tuzzin. CNPJ 35.384.357/0001-03. 
Derrubadas/RS, 27 de dezembro de 2019. 
  
O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Pregão Presencial 
nº 40/2019. Objeto: Aquisição de Micro-ônibus novos. Proposta de menor preço por item. Empresa(s) 
vencedora(s): Elite Comércio de Veículos Eireli - CNPJ 13.347.671/0001-75. Derrubadas/RS, 27 de 
dezembro de 2019. 
 
Quarto Termo Aditivo. Contrato nº 003/2016. Contratado(a): Aécio Carvalho. CNPJ 21.993.687/0001-83. 
Objeto: Prorrogação de vigência do Contrato supracitado por mais 12 (doze) meses, valor da hora 
trabalhada reajustado de acordo com a variação de 2,80% (dois vírgula oitenta por cento) do IPCA-E. 
Valor: R$ 20,47 (vinte reais e quarenta e sete centavos) a hora. Vigência 30/12/2019 à 29/12/2020. 
Assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019. 
 
Contrato nº 148/2019. Contratado(a): Elite Comércio de Veículos Eireli. CNPJ 13.347.671/0001-75. 
Objeto: Aquisição de dois Micro-ônibus novos. Valor: R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais). 
Vigência 27/12/2019 a 25/02/2020. Assinatura do Contrato: 27/12/2019. 
 

O programa é uma vitrine gigantesca e democrática 
para o artista que interpreta a arte mais autêntica do seu 
povo, apresenta aspectos da cultura gaúcha, mas sobre-
tudo a música regional do Rio Grande do Sul. 

     Em 1982, foi ao ar pela primeira vez, nas manhãs de 
domingo, das 9 horas ás 11 horas, pela RBS tevê. Com o 
passar dos anos várias mudanças foram acontecendo na 
grade da Rede Globo, e o programa foi movido para as 
tardes de sábado, e posteriormente para as manhãs de 
domingo, ás 6h30.

     Desde sua criação, o programa era apresentado 
por Nico Fagundes. Em 2000, foi brevemente apresentado 
pelo sobrinho de Nico, Neto Fagundes, após ele ter sofrido 
um AVC. Ainda no mesmo ano, ambos passaram a apre-
sentar juntos o programa.

     Em 2012, ano da comemorações dos 30 anos do 
programa, o Galpão Crioulo teve uma edição especial gra-
vada durante a Festa Nacional do Chimarrão, na cidade 
de Venâncio Aires, dividida entre três partes exibidas nos 
dias 13,20 e 27 de maio.

    Estas edições foram as últimas sob a apresentação 
de Nico Fagundes, que após 30 anos deixava a apresen-
tação do programa para Neto Fagundes.

    “Bendita plateia, que Deus abençoe sempre vocês. 
Eu me sinto um veterano em fim de carreira, um veterano 
realizado. O que eu posso querer mais em termos de tele-
visão? Agora, daqui pra adiante, é com Neto Fagundes”. 

     Em 2016, na semana em que Nico Fagundes com-
pletaria 82 anos, o Galpão Crioulo exibiu um programa 
especial no domingo (6/11/2016), celebrando a memória 
do criador do programa e apresentador da atração da 
RBS TV por 30 anos. Durante o programa foi exibido o 
documentário “Nico Fagundes – Campeando Um Rastro 
de Glória”, produzido por estudantes de jornalismo para 
eternizar a memória de Antônio Augusto Fagundes.

    Durante os 30 anos mais de 3000 cantores e grupos 
musicais de expressão do estado já passaram pelo pro-
grama, entre eles Teixeirinha, César Passarinho, Gaúcho 
da Fronteira, Gildo de Freitas, Kleiton e Kledir, Leopoldo 
Rassier, Os Serranos, bem como artista da chamada Tchê 
Music como Tchê Guri, Tchê Garotos, entre tantos outros.

    Em agosto de 2012, durante a Expointer Neto Fa-
gundes passou a apresentar o Galpão Crioulo ao lado de 
Shana Müller, primeira mulher a apresentar o programa.

    A partir do dia 22 de abril de 2018, o Galpão Criou-
lo, assim como o Campo e Lavoura, deixa de ser exibido 
pela NSC TV, emissora que substituiu a RBS TV em Santa 
Catarina. Ao mesmo tempo, o programa ganhou um for-
mato e foi unificado com o Campo e Lavoura, passando 
a abranger as pautas do agronegócio que eram tratadas 
pelo antigo programa após sua extinção, além da estreia 
de novos quadros. Léo Saballa Jr., Simone Lazzari e Gi-
sele Loeblein também passaram a integrar a equipe do 
Galpão Crioulo, juntamente com os apresentadores Neto 
Fagundes e Shana Müller.

    Muitas revelações surgiram na “Janela do Galpão” 
que hoje estão com sua carreira dentro da música gaúcha. 
Isso é um fato positivo, mas tem outros, que não paga a 
pena acordar cedo para assistir o programa. Aparece cada 
xiru que deusulivre...

    O bordão “Gaúchos e gaúchas de todas as querên-
cias”, que repetia semanalmente na televisão, tornou-se 
um dos mais conhecidos do gauchismo, e ajudou a tornar 
Nico uma das principais referências do folclore local.

Então, até a próxima, gaúchos e gaúchas!

Galpão Crioulo, Galpão 
Sagrado...

Em outubro de 2020, brasileiros 
vão eleger os novos prefeitos, 

vice-prefeitos e vereadores
Eleitores, partidos e candi-

datos devem estar atentos ao 
calendário definido pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
para os pleitos municipais deste 
ano, quando serão escolhidos os 
novos prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores.

Pelo calendário aprovado 
pelo TSE, todas as pessoas en-
volvidas no pleito devem res-
peitar as regras e os prazos para 
garantir a realização da votação. 
O primeiro turno acontecerá em 
04 de outubro e o segundo turno 
no dia 25 do mesmo mês.

Desde de a última quarta-
-feira (1º), empresas responsá-
veis por pesquisas de opinião 
estão obrigadas a registrá-las no 
TSE. Na mesma data, qualquer 
órgão da administração pública 
fica proibido de distribuir bene-
fícios, bens ou valores, exceto 
no caso de calamidade pública. 
Os órgãos também não podem 
aumentar gastos com publicida-
de acima da média dos últimos 
três anos.

Em abril, o TSE vai lançar 
uma campanha nas emissoras 
de rádio e televisão para incen-
tivar a participação das mulhe-
res nas eleições e esclarecer o 
cidadão sobre o funcionamento 
do sistema eleitoral.

No dia 16 de junho, a Corte 
deve divulgar o valor corrigido 
do Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (FEFC), 

criado pelo Congresso Nacio-
nal. Conforme o orçamento da 
União para 2020, R$ 2 bilhões 
estão previstos para o FEFC .

Em julho, os partidos estão 
autorizados a promover as con-
venções internas para a escolha 
de seus candidatos, que deverão 
ter os registros das candidaturas 
apresentados à Justiça Eleitoral 
até 15 de agosto. No dia seguin-
te, a propaganda eleitoral está 
autorizada nas ruas e na inter-
net até 03 de outubro, véspera 
do primeiro turno.

Em setembro, a partir do dia 
19, nenhum candidato poderá 

ser preso, salvo em flagrante. 
No caso dos eleitores, a legis-
lação eleitoral também proíbe 
a prisão nos dias próximos ao 
pleito. Depois de 29 de setem-
bro, os votantes só podem ser 
presos em flagrante.

A diplomação dos prefeitos 
e vices, além dos vereadores 
eleitos, deverá ocorrer até 19 de 
dezembro de 2020.

Nas eleições municipais de 
2016, 144 milhões de pessoas 
estavam aptas a votar. No plei-
to, foram registradas 496 mil 
candidaturas para os cargos dis-
putados.

Primeiro turno acontecerá em 04 de outubro

Diones Roberto Becker
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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 TADEU VARGAS nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 22 DE JULHO 
DE 1989.  Filho de Lucidio Lorenzi de Vargas e de Teresinha Maria de Vargas. E dona 
CLARICE NEUMANN nascida em TRES PASSOS/RS aos 25 DE JANEIRO DE 1990. 
Filha de Valderino Neumann e de Gerli Neumann. Se alguém de impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 07/02/2020.
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  27 de dezembro de 2019.                                                    

Claudineia Holland
   Escrevente Autorizado

ESPECIAL

2º  - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA DE TRABALHO RURAL E URBANO TTE PORTELA 

LTDA (COOTRUTEPO)
Convocação Da Assembléia Geral Extraordinária

 A COOPERATIVA DE TRABALHO RURAL E URBANO TTE PORTELA 
LTDA (COOTRUTEPO), CNPJ: 00.799.772/0001-35 em consonância com seu 
estatuto social, aqui representada por seu sócio gerente Senhor ADAIL LEMES 
CHAFES, portador do CPF Nº 138.605.001-63, CI nº 2113200261 SSP/RS, con-
voca em segundo Edital de Convocação Assembléia Geral Extraordinária, em con-
sonância com os artigos 29, 30 e seu parágrafo único para o Dia 23 de Janeiro de 
2.020 quinta-feira , a ser realizada na Rua Jussara nº 90, centro em Tenente Portela/
RS.

às 19:00 horas,  com 2/3 do número total dos associados em Primeira convoca-
ção; 

às 20:00 horas, com a Metade mais um do total dos associados  em Segunda 
convocação;

às 21:00 horas, com o Mínimo de 10 Associados em Terceira convocação; 

para tratarem da Seguinte Ordem do Dia:

II –  Dissolução e extinção voluntária da sociedade

Nº de associados existentes na data da expedição do Edital:  20 ( vinte)
Tenente Portela, 06 de janeiro de 2020.

_________________________________________________
ADAIL LEMES CHAFES

Sócio Gerente
COOPERATIVA DE TRABALHO RURAL E URBANO TTE PORTELA LTDA

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 MARCELO PRETTO PESSOTO nascido em PALIMTINHO/RS aos 12 DE 
JUNHO DE 1992.  Filho de Aldemir Pessoto e de Sandra Pretto Pessotto. E dona BRUNA 
CAMILA FRANCESCHI nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 01 DE SETEMBRO 
1990. Filha de Antônio José Franceschi e de Jurema Franceschi. Se alguém de impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 20/01/2020.
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  02 de janeiro de 2020.                                                    

Claudineia Holland
   Escrevente Autorizado

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 FABIO VOGT nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 19 DE DEZEM-
BRO DE 1983.  Filho de Marcos Vogt e de Delise Teresinha Bandeira Vogt. E dona PÂME-
LA DE OLIVEIRA SIKORSKI nascida em VISTA GAÚCHA/RS aos 14 DE JULHO DE 
2000. Filha de Elton Ari Sikorski e de Lenir de Fatima de Oliveira. Se alguém de impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 07/02/2020.
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  08 de janeiro de 2020.                                                    

Claudineia Holland
   Escrevente Autorizado

Neto de portelense vai disputar 
competição internacional de futebol

O garoto Leonardo Diel, neto do por-
telense João Leopoldo Diel e de Lúicia 
Splendor Diel, vai atuar uma das maio-
res competições do futebol de base do 
mundo.

Nascido em 2012 na cidade de Não 
Me Toque-RS,  Leo, como é conhecido, 
iniciou no futebol formal, aos 5 anos, na 
Escolinha de Futsal do Arsenal em Não 
Me Toque, com o Professor Leandro 
Weber e aos 7 anos passou a ser instruí-
do pelo Professor Anderson Mattge. 

Filho de Eduardo Diel (ex 
jogador profissional) o garoto é, 
segundo seus professores, “fera 
com a bola”. Em meados de outu-
bro Leo treinou um dia na Esco-
linha Garoto Bom de Bola com o 
Professor Elver Vargas e desper-
tou neste a ideia de apresentá-lo 
a Coordenação do EC Juventude 
ao qual Elver tem grande parce-
ria e indica seus potenciais. 

Marcada a avaliação Leo foi 
apresentado ao Juventude junta-
mente com outros coleguinhas, 
isso feito pelos professores do 
Arsenal e não demorou a cair nas 
graças dos professores do clube 
caxiense. Leo se destaca pela 
verticalidade, é novo, mas tem 
senso técnico e tático avançado 
para a idade, coloca-se muito 
bem na quadra e campo, tem óti-
ma movimentação e desmarque, 
no 1 contra1 é muito bom e chuta 
com potência ao gol adversário, 
ressalta o Professor Elver. 

No início de dezembro Leo já vestiu 
a camiseta do Sub-8 do Juventude que se 
prepara para a Iber Cup e jogando contra 
a Escolinha de Julio de Castilhos Leo fez 
2 (dois) gols na vitória de 6x0 do Juven-
tude sobre os adversários, revelando-se 
destaque da partida. A Iber Cup aconte-
cerá em janeiro na capital Gaúcha. 

O evento, segundo Elver é de cunho 
internacional e envolverá além de Inter, 
Grêmio e Juventude do RS, o Flamengo, 
São Paulo, Palmeiras, e outros do Brasil, 
e Juventus da Itália (com possibilidade 

do filho do CR7 estar presente), PSG da 
França, Barcelona da Espanha, River 
Plate da Argentina, entre outros. Convo-
cado para o evento Leonardo Diel deve-
rá se apresentar no dia 11/01 e até 18/01 
fará uma espécie de pré-temporada em 
Caxias do Sul para rumarem a Porto 
Alegre e disputar o torneio. 

O Professor Elver ressalta o grande 
empenho dos Professores do Arsenal de 
Não Me Toque, e a atuação da família do 
menino para alicerçar o que está aconte-
cendo. 

Élver parabeniza os pais (Eduardo e 
Juliana) e avós do garoto (João e Lucia, 
Verno e Eda)  pela excelente educação 
e pela enorme “motivação e vitalidade” 
do mesmo em jogar o esporte ‘paixão 
nacional’. 

“Sem dúvida Leo é um potencial 
muito grande surgindo para o futebol do 
Rio Grande e Brasil, e tem raízes porte-
lenses, isso nos causa muita emoção e de 
certa forma realiza a nós todos os envol-
vidos”, finaliza o Professor Elver.

Léo, pode enfrentar filho do CR7

Divulgação

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 do-
cumentos exigidos pelo Código Civil Brasi-
leiro em seus números I, III e IV.

O cidadão RODRIGO CANSSI nascido 
em VISTA GAÚCHA/RS aos 29 DE MAR-
ÇO DE 1990.  Filho de Airton Domingos 
Canssi e de Marivâni de Fátima Sangalet-
ti Canssi. E dona VANESSA TAÍS ELOY 
nascida em VISTA GAÚCHA/RS aos 22 
DE FEVEREIRO DE 1993. Filha de Val-
mir Eloy e de Vera Maria Pavinatto Eloy. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

O casamento será realizado no dia 
14/02/2020.

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  009 de janeiro de 2020.                                                    

Claudineia Holland
   Escrevente Autorizado

PRÓXIMA EDIÇÃO DO 
JORNAL PROVÍNCIA NO 

DIA 24 DE FEVEREIRO DE 
2020



ROTA DO YUCUMÃ, 20 de Janeiro de 2020 11ESPECIAL

Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Desejando mostrar ao filho de oito anos a realidade em que 
vivem as pessoas simples do interior, um homem muito rico leva 
o menino a várias residências de agricultores que produzem para 
subsistência. Casas de madeira sem pintura, galpões com estre-
barias e chiqueiros, açudes, potreiros, pomares, vacas, galinhas, 
marrecos, patos, cavalos e cachorros constituem cenário comum 
de todas as moradias por onde passam.

 Gustavo convence o pai de que devem pernoitar numa 
casinha daquelas, pois havia gostado muito das crianças dali. O 
pai não quer tal aventura, mas, afinal, pensa ele, isso seria bom 
para que o filho sinta como é ruim a vida de pobre, e passe a va-
lorizar a vida de fartura que leva na cidade.

 À noite, enquanto a esposa do agricultor prepara um jan-
tar simples, o pai do menino rico conversa sem jeito com o dono 
da casa. Lá fora, em um vasto gramado iluminado pelo luar, sem 
saber que é rico, Gustavo brinca feliz com as três crianças da 
casa. Só entram para tomar banho e jantar depois de muita insis-
tência dos pais.

 No quartinho onde improvisaram no assoalho uma cama 
para o menino visitante, as quatro crianças só se aquietam após a 
meia noite, isso depois de várias intervenções dos donos da casa 
e até do pai de Gustavo.

 Bem cedinho, a ordenha das vacas, o milho para as ga-
linhas, patos e marrecos no terreiro, ração para os porcos, tudo 
com a ajuda entusiasmada de Gustavo. Depois o café da manhã 
com leite fresco, ovos que as crianças colheram dos ninhos, pão 
feito em forno de barro e outras iguarias que o menino da cidade 
nunca havia provado.

 O pai de Gustavo decide que é hora de voltar. Em coro, 
as crianças da casa pedem que o novo amigo fique pelo menos 
para o almoço. E não seriam atendidas não fosse o caçula, de três 
anos, irromper em choro implorando à mãe que falasse com o pai 
de Gustavo para deixá-lo ficar.

 A volta para a cidade se dá só à noitinha, depois que 
todos comem os lambaris fritos que as crianças pescaram no ria-
cho. Não que Gustavo quisesse voltar tão cedo; só concorda com 
o retorno depois de intensa negociação com o pai, que promete 
retornar ao local com o menino e a mãe nas férias escolares, para 
ficar mais tempo.

 Na despedida, Gustavo quer passar seus endereços ele-
trônicos para os novos amigos. Desiste dessa fidalguia, no entan-
to, quando o pai explica que naquela casa não há internet.

 Durante a viagem de volta, o pai milionário pergunta ao 
filho:

 - O que achou do passeio?
 - Legal demais, pai.
 - Mas você observou como é triste ser pobre e como é 

bom ser rico?
 - Sim, deve ser tão boa a vida daquelas crianças da colô-

nia. Gostaria de estar no lugar delas.
Perplexo, o pai replica:
- Como, meu filho, você está brincando?!
- Não, pai. Veja só: enquanto na nossa casa só tem uma pisci-

na de dez metros, na deles tem um rio imenso, e ainda cheio de 
peixes. Enquanto possuímos meia dúzia de árvores no quintal, 
na casa deles há uma floresta, cheia de pássaros. E são donos da 
lua e das estrelas, dá para brincar a noite toda no gramado... Só 
tenho alguns cavalinhos de brinquedo; eles têm cavalos, vacas e 
um montão de outros bichos, tudo de verdade! 

E assim vai a conversa, até que chegam em casa. Mal o carro 
para, Gustavo salta correndo em direção à mãe, aos gritos:

- Mãe, mãe, hoje conheci umas crianças muito ricas, quero 
ser igual a elas.

Os conceitos de riqueza e pobreza deveriam ser exatamente 
como entende Gustavo. Riqueza de verdade deveria significar a 
oportunidade de encontrar prazer nas coisas simples. Pobreza, o 
apego às coisas materiais.

Riqueza e pobreza

Novas obras de pavimentação 
asfáltica são anunciadas para a 

cidade de Tenente Portela
após o anúncio, que a Pre-

feitura Municipal irá proceder 
com os trabalhos de asfalta-
mento das ruas Santos Dumont 
e Potiguara, nesta sexta-feira, 
03, foram anunciadas mais três 
obras de cobertura asfáltica em 
vias do município de Tenente 
Portela.

Os trechos compreendidos 
serão sobre as ruas Uruguai, 
Gaurama e Caiapó, totalizan-
do 5.748m² de asfalto. O va-
lor do investimento será de R$ 
407.559,36, sendo parte de re-
cursos próprios do município 
contanto com o aporte de pro-
prietários dos imóveis dos lo-
cais.

Ainda não há data exata pra 

o inicio dos trabalhos, no en-
tanto, de acordo com a Prefei-
tura Municipal, apenas alguns 
trâmites legais ainda emperram 
o início dos trabalhos. A expec-
tativa é que nos próximos dias 

tudo esteja resolvido.
Somadas às obras já anun-

ciadas o investimento em as-
faltamento em Tenente Portela 
ultrapassa a marca de R$ 1 mi-
lhão.

Somadas às obras anunciadas, investimento supera R$ 1milhão
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Prazo para alistamento militar 
online já está aberto

O prazo para o alistamen-
to militar online começou na 
quarta-feira (1º) e vai até 30 de 
junho. As inscrições podem ser 
feitas no site do Exército, com o 
número do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) e preenchimento 
do formulário para validação 
dos dados pessoais.

O alistamento é obrigatório 
e deve ser feito no ano em que 
o jovem (sexo masculino) com-
pleta 18 anos.

O jovem que não tiver aces-

so à internet ou não tiver CPF 
deve ir à Junta de Serviço Mili-
tar com a certidão de nascimen-
to ou carteira de identidade ou 
de motorista e o comprovante 
de residência.

Segundo o coordenador da 
Seção de Serviço Militar do 
Ministério da Defesa, coronel 
Fernando Penasso, quem não 
regularizar sua situação não 
poderá tirar passaporte, prestar 
exame para estabelecimento 
de ensino, tirar carteira de tra-

balho, ingressar no serviço pú-
blico ou  mesmo na iniciativa 
privada.

Quem perder o prazo para 
fazer o procedimento no último 
ano, poderá regularizar a situ-
ação no próprio site do alista-
mento ou comparecer à Junta 
de Serviço Militar. O atraso im-
plicará no pagamento de multa.

Em 2020, a expectativa do 
Ministério da Defesa é que qua-
se 2 milhões de jovens realizem 
o alistamento.
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Maioria das prefeituras fecham as 
contas de 2019 no azul

Produtores já temem perdas por conta 
da estiagem que atinge o estado

Governo divulga calendário do Bolsa 
Família

Preço da carne começa a baixar nos 
supermercados 

Neto de portelense poderá disputar 
torneio com filho de CR7

Prefeitura anuncia pavimentação em 
novas ruas de Tenente Portela

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

55 3551 1200

Derrubadas adquire veículos para 
melhoria no atendimento aos munícipes

Administração Municipal de Derrubadas realizou ainda no final do mês de dezembro de 2019, a 
entrega de três veículos que auxiliarão nos trabalhos e um melhor atendimento aos munícipes.

Com recursos próprios na casa dos R$ 460 mil, a Secretaria Municipal de Educação efetuou a 
aquisição de dois micro-ônibus que serão utilizados no transporte escolar.

Através de aporte do Ministério da Agricultura foi adquirido uma camionete VW Amarok, no valor 
de R$ 173.800,00, que será utilizado para os trabalhos dentro da Secretaria Municipal de Agricultura.

Todos estes investimentos foram efetuados com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Der-
rubadas.
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