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Schwantes:  O “pai” do 
agronegócio no Brasil
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Celular? 
Só depois 
da aula
Alunos de turma da Escola 
Cleia optaram, por conta 
própria, deixar os aparelhos 
em caixa para não tirar 
atenção da aula.
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Por Portugal, 
com Saramago

 Escritor José Saramago viajou do 
 nordeste ao sul de Portugal, entre 
 1979 e 1980, para escrever “Viagem 
 a Portugal”, e ajudou a impulsionar o 
 turismo no País | Pág. 3 
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Dia do Livro Infantil 
relembra o escritor 
Monteiro Lobato
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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CENTRAL ÚNICA DOS 
DESEMPREGADOS

A Censura

A jornada de trabalho possui uma série de particularidades regulamentadas pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que garante aos trabalhadores o direito 
a intervalos. Desta forma, entre duas jornadas diárias ou dentro da mesma jornada 
contínua, o empregador é obrigado a conceder intervalos para repouso e alimenta-
ção do empregado.

Nesse sentido, embora apresentem nomenclaturas semelhantes, os intervalos ca-
racterizados como intrajornada e interjornada se diferenciam, estando este previsto 
no artigo 66 e aquele no artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Denomina-se intervalo interjornada, aquele que ocorre entre duas jornadas diá-
rias de trabalho, ou seja, entre o termino de uma jornada diária e o inicio da outra.

Nos termos do artigo 66 da CLT, é obrigatória a concessão de um intervalo interjornada mínimo de 
11 horas, visto que esse descanso entre uma jornada e outra tem por objetivo a recuperação da força 
de trabalho, visando à saúde e segurança do empregado. Sendo assim, sua inobservância resultará no 
pagamento por parte do empregador, da integralidade das horas subtraídas do intervalo, acrescidas do 
respectivo adicional, 

Ademais, em caso de descumprimento da norma, a Súmula nº 110 do TST explicita que, “no regime 
de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do 
intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como 
extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional”.

Por outro lado, o intervalo intrajornada é o realizado dentro de uma mesma jornada diária de traba-
lho, normalmente para alimentação e repouso do empregado.

O artigo 71 da CLT estabelece que, “em qualquer trabalho continuo cuja duração exceda de seis ho-
ras, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, sendo este, de no mínimo, 
uma e, no máximo, duas horas”. Ainda, para as jornadas que não excedam de seis horas de trabalho, 
mas que ultrapassem quatro horas diárias será obrigatória à concessão de um intervalo de 15 minutos.

Há de se ressaltar que, as mudanças impostas pela reforma trabalhista trouxeram a possibilidade de 
redução do intervalo para no mínimo 30 minutos, desde que a empresa negocie por meio de convenção 
ou acordo coletivo de trabalho.

Neste caso, havendo descumprimento por parte do empregador, ficará este, obrigado ao pagamento, 
de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remu-
neração da hora normal de trabalho.

Deste modo, com o que fixa a Súmula 437 do TST, fica evidente a impossibilidade de supressão 
ou redução do intervalo intrajornada, visto que este é destinado especificamente à saúde, segurança e 
higiene do empregado, sendo assim, indispensável.

Texto desenvolvido pela acadêmica Ana Lauxen do 7º semestre do curso de Direito da UCEFF – Itapiranga, 
na matéria de Direito do Trabalho II, ministrada pelo Professor Francisco Dion Cleberson Alexandre. E-mail 
para contato: lauxen.ana@hotmail.com 

DIREITOS DO EMPREGADO: INTERVALO 
PARA DESCANSO E REFEIÇÃO

Ana Lauxen

Há uma parcela da sociedade brasileira que, tendo em-
prego, joga politicamente contra quem está desempregado. 
Na verdade, são militantes da recessão, do endividamento, 
do calote. Imediatistas, creem que os problemas podem ser 
permanentemente empurrados com a barriga, como se o 
ventre tivesse o dom de deslocar, também, o precipício.

 Você jamais os ouviu criticar privilégios. Articulam-se 
num círculo de proteções recíprocas. Juntam-se nas gale-
rias dos parlamentos e rejeitam quaisquer medidas que vi-
sem a corrigir as imensas distorções e injustiças que afetam 
a vida nacional. Têm fé religiosa no Estado, que veem como 
o colo protetor, malgrado todas as demonstrações de que 
ele só cuida bem de si e dos seus.

 A pressão política desses conglomerados de interesses 
públicos e privados que se nutrem no mamoeiro estatal, 
são, em uníssono, contra as privatizações, contra a reforma 
da Previdência, contra qualquer medida que vise a reduzir 
o peso do Estado e sua influência no sistema de ensino do 
país. Afinal, é ali que opera o torno onde se esculpem os 
conceitos e se conquistam corações e mentes.

 Muitos aspectos de nossa realidade seriam diferentes se 
existisse no Brasil uma Central Única dos Desempregados 
(CUD). Uma entidade que reunisse os brasileiros em busca 
de ocupação – 13 milhões contados pelo IBGE –, dispondo 
de força de mobilização, certamente estaria apoiando ideias 
liberais para a economia. Eles sabem que seus empregos 
lhes foram tomados pela corrupção, pelo populismo, pela 
velha política, pela irresponsabilidade fiscal, pelos privilé-
gios e pela alta carga tributária, pela ganância do Estado e 
de quantos à sua sombra vivem. Sabem os desempregados 
que, agora, esses mesmos interesses se mobilizam contra 
a reforma da Previdência, sem a qual nenhum investidor 
haverá de confiar no Brasil para aqui empreender.

Uma Central Única dos Desempregados os informaria 
que sete de cada dez indústrias que se instalam no Para-
guai pertencem a investidores brasileiros, que vão em bus-
ca de menores custos trabalhistas, energia mais barata e 
tributos menos onerosos. Uma CUD teria assessoria inte-
ressada em aconselhar seus filiados a pressionar os po-
deres de Estado por medidas liberalizantes, capazes de 
atrair investidores. Faria com que esses infelicitados irmãos 
nossos fossem às ruas protestar contra as instabilidades 
políticas e a insegurança jurídica. Os orientaria a clamar por 
infraestrutura adequada à produção e a seu escoamento, 
por Educação que qualifique melhor nossos jovens. Os mo-
bilizaria para apoiar medidas capazes de melhorar a credi-
bilidade do país, revitalizar nossa Economia e ressuscitar, 
assim, o mercado de trabalho.

A má notícia para os desempregados é que há muita 
gente influente mobilizada contra as medidas que os bene-
ficiariam, simplesmente porque, assim, mantêm suas posi-
ções e vislumbram um possível retorno ao poder.

Um dos maiores e piores ataques ao estado democrático de direito é a 
censura. Nenhum sistema triunfa aquém da liberdade de imprensa e de ex-
pressão. Sem imprensa a liberdade fracassa e sem liberdade a democracia 
fracassa.

A imprensa é peça fundamental na formação da sociedade de direito. 
Então gostando ou não, a imprensa precisa ser livre e essa liberdade acaba 
trabalhando inclusive em prol daqueles que por algum motivo discordam 
da própria imprensa.

O primeiro ato de qualquer usurpador do poder, em qualquer lugar do mundo é censurar a imprensa, pois, 
essa é a única forma de manipular as massas. Lembro aqui que a imprensa hoje é um mecanismo muito mais 
amplo do que o tradicional TV, Rádio e Jornal.

A decisão dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, de obrigar o Antagonista e a Revis-
ta Crusoé a tirar do ar uma matéria que repercutira a delação premiada de Marcelo Odebrech, que acabava 
colocando Tofolli em situação delicada, foi um desserviço sem precedentes para nossa jovem democracia.

D. Pedro II, que era um imperador, por quase 20 anos, enfrentou fortes ataques, alguns injustos, por parte 
da imprensa, que urgia pela república. Quando interpelado para censurar seus opositores ele apenas respon-
dia: “A imprensa se combate na imprensa.” Os homens de toga não aprenderam essa lição.
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Melhore
o humorVivo não tão vivo assim

Cresce muito a insatisfação de usuários da 
Vivo em relação a 
cobertura na cidade 
de Tenente Portela. 
Moradores, em espe-
cial na zona Oeste e 
nos Bairros Verzeri, 

Isabel e Promorar reclamam que mesmo 
pagando pacotes de dados em determina-
das horas o sinal da vivo permanece morto. 
Alguns já entraram em contato com a com-
panhia, no entanto, o problema permanece.

Só 10% morrem
O biólogo Márcio Geroldini, especializado 
em vigilância ambiental e funcionário da 
19ª coordenadoria de saúde alerta que o fu-
mace não é uma solução para o problema 
do mosquito infectado com dengue. Segun-

do ele, as aplicações 
de fumaça atingem 
apenas 10% dos 
mosquitos, no máxi-
mo. Segundo o bió-
logo, a medida mais 
eficiente é o combate 
efetivo a todos os fo-

cos de criação de larvas. Ele revela que dos 
26 municípios da 19 coordenadoria com 
sede em Frederico Westphalen, em apenas 
um deles não há o registro oficial do mos-

quito Aedes.

O pai do agronegócio
Em uma entrevista que realizei no último 
sábado com o jornalista Carlos Wagner, 
um dos mais premiados repórteres do Rio 
Grande do Sul, discutimos o seu novo li-
vro que aborda os descendentes dos colo-
nizadores da região que se aventuraram no 
Mato Grosso nos anos 70/80. Wagner, pre-
miadíssimo repórter, autor de diversos li-
vros, entre ele “ Brasil de Bombacha” 1 e 2, 
percorreu o caminho dos pioneiros e encon-
trou os seus filhos e netos. Impressionado 
com o resultado da migração, qualificou o 
Norberto Showantz como o “pai do agrone-
gócio” no Brasil. Nesta edição dedicamos 
uma ampla reportagem sobre este assunto.

***Ué... Cadê as pinturas trimestrais das 
faixas de segurança.??? Algumas estão se 
apagando....sumindo...
***Uma das faixas mais tradicionais ficou 
com o uniforme antigo nos últimos grenais. 
E dizer que a faixa fantasia já foi destaque 
da cidade.
***Dizem por aí que a saída seria transferir 
a pintura e a manutenção para os consula-
dos ou grupos de apoio a dupla grenal.
***Uma iniciativa de uma professora do 
Cléia deve repercutir na edução na região.
***A professora, em parceria com os alu-
nos, conseguiu tirar o smartphone da sala 
de aula.
***O próprio Papa já havia feito uma “ho-
milia” sobre o assunto, dias atrás.
***Sua santidade alertava sobre os risco da 
dependência cotidiana com o celular.

Enquanto o
 governo dorme

O filho fala para o pai: 
– Pai, eu preciso fazer um trabalho para a 
escola, posso fazer uma pergunta? 
– Claro meu filho. Qual é a pergunta? 
– O que é Política, pai? 
– Bem, vou usar a nossa casa como exem-
plo: 
Sou eu quem traz dinheiro para casa, então 
sou o “Capitalismo”. 
A tua mãe administra (gasta) o dinheiro, en-
tão ela é o “Governo”. 
Como nós cuidamos das tuas necessidades, 
então tu és o “Povo”. 
A empregada é a “Classe trabalhadora”, e o 
teu irmão bebé é “O Futuro”. 
Entendeste, meu filho? 
– Mais ou menos, pai. Vou pensar… 
Naquela noite, acordado pelo choro do ir-
mão bebé, o miúdo foi ver o que se estava a 
passar. Descobriu que o bebé tinha sujado a 
fralda e estava todo sujo. 
Foi ao quarto dos pais mas a mãe estava 
num sono muito pesado. Então, foi ao quar-
to da empregada e viu, através da fechadu-
ra, o pai na cama com a empregada. Como 
os dois nem percebiam as batidas que ele 
dava na porta, voltou para quarto e dormiu. 
Na manhã seguinte, na hora do café, ele fa-
lou pró pai: 
– Pai, agora acho que entendi o que é Po-
lítica! 
– Óptimo, filho! Então explica-me… 
– Bom pai, enquanto o Capitalismo “se 
aproveita” da Classe Trabalhadora, o Go-
verno dorme profundamente. O povo é 
totalmente ignorado e o Futuro está todo 
cagado! 

“Fiote”
Dois caipiras tiveram a ideia de assaltar a 

igreja da cidade durante a 
noite. Ao chegar lá, con-
seguiram entrar e, quando 
estavam buscando o que 
roubar, o padre ouviu um 
barulho e foi conferir o 

que estava acontecendo. Enquanto acendia 
a luz da igreja, o padre perguntou:
– Quem está aí?
Os dois caipiras, com medo, ficaram cala-
dos. Então o padre perguntou mais alto:
– Quem está aí?
Um dos caipiras respondeu:
– Nóis é anju!
O padre desconfiado diz:
– Se é anjo, então voa!
O outro caipira sem saber o que dizer, res-
ponde:
– É que nóis é fiote ainda…

Contra a censura,
Fora a Dita toga!!!

***A indignação de mora-
dores é cada vez maior com 
o lixo deixado nas praças e 
ruas.
***fotos desta barbaridade 
ilustram as redes sociais.

***Dizem por aí que se proliferam os gol-
pes por aí. O último é do limpador de fogão.
***Dizem por aí que merece aplauso a 
pessoa que começou a fazer obra social na 
praça. Graças a ela o poder público tomou 
providências e limpou a zona...
*** Dizem por aí que nos primeiros quatro 
meses do ano, uma Câmara de Vereadores 
da Região já gastou mais de R$ 30 mil.
*** Diz a pessoa que entrou contato conos-
co, que os nobres Edis estão se esforçando 
para não perder a liderança como legislati-
vo mais gastador da região. kkkk
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BM do RS é apontada em pesquisa 
como a mais honesta do Brasil

Dados divulgados na últi-
ma semana através do Anuário 
da Segurança Pública apontam 
para um destaque do Rio Gran-
de do Sul. Os policiais gaúchos 
foram avaliados como os mais 
honestos: 62% dos entrevista-
dos acreditam nisso. No Brasil, 
apenas 33% dos entrevistados 
afirmam confiar no trabalho da 
polícia. 

O relatório aponta também 
que 80% da população gaúcha 
afirma que é fácil desobedecer 
a lei no Brasil e 76% dos gaú-
chos concordam que sempre 

que possível as pessoas esco-
lhem dar um “jeitinho” ao invés 
de seguir a lei. Mais da metade 
dos moradores do Rio Grande 
do Sul, 54% responderam tam-
bém que existem poucas razões 
para uma pessoa seguir a lei no 
Brasil. 

O anuário também apresen-
ta pela primeira vez um ranking 
de despesas per capita com se-
gurança pública. O país perde 
5,4% do PIB anual com crimi-
nalidade. O Rio Grande do Sul 
ocupa a décima segunda posi-
ção. O Estado gasta com segu-
rança R$ 228 per capita, menos 

do que a média nacional de R$ 
286. 

Esses dados servem para re-
pensar a forma como o Brasil 
investe em segurança, destaca o 
professor Rodrigo de Azevedo, 
membro do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública: “Tem de ter 
investimento maior, mas tem de 
ser racionalizado para que pos-
sa trazer resultados”, acredita o 
coordenador do Grupo de Pes-
quisa em Políticas Públicas de 
Segurança e Administração da 
Justiça Penal do Centro de Aná-
lises Econômicas e Sociais da 
PUC.

Administração Municipal 
entrega van à Apae

Encerrando as comemorações pelos 55 anos de emancipação 
de Redentora, a Administração Municipal entregou uma Van com 
capacidade de 17 lugares à Associação dos Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) Cristo Redentor, de Redentora. A entrega foi re-
alizada na manhã de hoje, dia de 13 de abril, na sede da Apae.

Estiveram presentes à cerimônia o prefeito Nilson Paulo Costa; 
a primeira dama, Eliane Amaral Costa; o vice-prefeito, Jaime Jung; 
o assessor do ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e 
Agrário, Rogério Nardeli Kohlraosch; o presidente da Apae, Juarez 
Bitencourt; os secretários municipais de Saúde, Carla Miranda; de 
Esporte, Turismo e Lazer, Wanderlan Oliveira; e de Planejamento 
e Desenvolvimento, Luciano Schunemann; o presidente da Câmar 
de Vereadores, Denilson Machado da Silva e os vereadores Dieike 
de Bona e Malberck Dullius; os ex-prefeitos Arnaldo Roewer e 
Adelar Luiz Paschoal; o cacique da Terra Indígena do Guarita, Car-
linhos Alfaiate; o coordenador distrital de Saúde Indígena Interior 
Sul, Gaspar Pachoal, além dos servidores e alunos da Apae.

Diversas autoridades participaram da solenidade de entrega

D
ivulgação
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COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

 A prisão de Jesus não foi postulada pelo órgão acusador 
do Estado, muito menos por alguma vítima de eventual crime que 
tivesse cometido o Mestre, mas pelos próprios líderes religiosos. 
Os mesmos organizadores da mais importante festa de adoração a 
Javé, a Páscoa.

 O julgamento é sumário. Com provas falsas, testemunhas 
mentirosas e sem direito de defesa. Mesmo sem antecedentes, a 
condenação é à pena capital. Jesus deve morrer pregado numa 
cruz. Depois de inominável tortura física. 

 A emoção toma conta dos líderes religiosos do Judaís-
mo e de suas seitas (fariseus, saduceus etc.). Para eles, essa é a 
Páscoa mais importante desde Moisés. Porque Jesus pendurado 
numa cruz, morto, representa a melhor resposta a quem ousou ata-
car a tradição político-religiosa. A tradição que privilegia o rico e 
oprime o pobre. Que classifica as pessoas em castas inferiores e 
superiores, em pecadoras e santas. A tradição que é capaz de ditar 
quem é de Deus e quem é do diabo. Pela aparência, apenas.

 Alguém tem dúvida de que Jesus morre apenas por defen-
der a justiça e a verdade? 

 E morre nas mãos dos líderes do Judaísmo da época e de 
suas seitas. Que roubam em nome de Javé. Enganam, mentem, 
enriquecem e praticam toda sorte de injustiça. Tudo em nome de 
Deus. A decadência moral desses líderes é tal, que agora já estão 
aptos a matar. Em nome de Deus.

 É assustador, mas vejo uma semelhança meridiana entre o 
Judaísmo que matou Jesus e o Cristianismo do Brasil de hoje.

 Claro que no Brasil existem cristãos genuínos. Poucos. 
Que não aceitam a situação deplorável em que se tornou o Cris-
tianismo moderno. Assim como havia alguns judeus fiéis cumpri-
dores dos Mandamentos. Que defenderam Jesus e choraram sua 
morte.

 Mas, como instituição, o Cristianismo brasileiro está em 
frangalhos. Metido até ao pescoço com a injustiça e a mentira. 
Exatamente como o Judaísmo da época de Jesus.

 E a principal causa dessa decadência do Cristianismo bra-
sileiro é o seu profundo envolvimento com a política. A política 
suja que prega o ódio contra quem pensa diferente. Bem como 
aconteceu com o Judaísmo e suas seitas da época de Jesus, que um 
dia decidiram lançar candidatos a cargos políticos para defender 
os interesses de sua agremiação religiosa.

 Em troca de privilégios do Estado, as igrejas cristãs, atra-
vés de seus líderes, não vendem apenas os votos dos fiéis, mas 
também a dignidade de pessoas honestas que são enganadas em 
nome de Deus.

 E os argumentos usados por esses líderes são os mais in-
fames e mentirosos. Em eleições passadas, defendiam seus can-
didatos porque havia risco de fechar as igrejas. Agora, quando o 
tal comunismo já não é mais nenhuma ameaça, o argumento é o 
perigo de extinção da família.

 A propósito, informo que a família jamais será tocada por 
quem quer que seja, porque ela é um instituto divino. Desde o 
Éden, ninguém conseguiu destruí-la. Nem em Sodoma.

 A família não precisa de defesa política. Quem lança can-
didato pela família está te enganando.

 Informo mais uma coisa. Em todo o Universo, só existem 
três seres que podem defender a família: o pai, a mãe e o Espírito 
Santo.

 Quem precisa de defesa política são os pobres, desempre-
gados, doentes, idosos, crianças e mulheres vulneráveis, os índios, 
os negros pobres, os sem teto, os sem terra, os moradores de rua, 
os drogados e a Obra da Criação (os animais, a água e as flores-
tas). Só que para essa finalidade não há candidato cristão. Porque 
com essas bandeiras não é possível enganar o eleitor.

 Os cinco brasileiros mais ricos acumulam a mesma ri-
queza que 50% da população mais pobre do País. Esses cinco 
possuem riqueza equivalente ao que possuem juntos outros cem 
milhões de brasileiros. E não ganharam isso trabalhando.

 Sabe como os parlamentares ditos cristãos chamam isso? 
Bênção da prosperidade. Bênção de Deus! E no Congresso votam 
pela continuidade dessa injustiça. Em nome de Cristo.

 Feliz Páscoa! Aos cristãos de verdade.

Cristianismo sem Cristo

MP apresenta razões de apelação 
para aumento das penas dos

 quatro condenados do caso Bernardo

GERAL

Promotoria de Justiça de 
Três Passos apresentou ao Po-
der Judiciário, as razões de ape-
lação para o aumento das penas 
contra Leandro Boldrini, Gra-
ciele Ugulini, Edelvânia Wirga-
novicz e Evandro Wirganovicz. 
Os quatro foram sentenciados 
em julgamento que durou uma 
semana, no Fórum de Três Pas-
sos, pela morte do menino Ber-
nardo Uglione Boldrini, de 11 
anos. O crime ocorreu 
em abril de 2014.

Depois que houver 
a manifestação das 
defesas dos condena-
dos, o recurso deverá 
ser encaminhado ao 
Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul 
(TJ-RS), para que seja 
apreciado por uma 
Câmara Criminal. O 
recurso, assinado pelo 
Promotor de Justiça 
substituto, João Pedro 
Togni, foi elaborado 
em conjunto com a Procurado-
ria de Recursos do Ministério 
Público (MP) e apresentado na 
última quinta-feira (11).

Um dos principais argu-
mentos do MP para que haja o 
aumento das penas é o fato de 
que “a sanção basilar aplicada 
foi demasiadamente branda, 
impondo-se a reforma da sen-
tença, para imposição de quan-
titativo superior, à luz do juízo 
de necessidade e suficiência da 
pena para reprovação e preven-
ção dos gravíssimos crimes co-
metidos”. Conforme o recurso, 
“a reprimenda deve sempre ter 
por norte a censura da conduta 
ilícita, na exata medida da sua 
singular gravidade, desvincu-
lando-se da operação matemá-

tica defendida por parcela da 
doutrina, para, aproximando-se 
das particularidades do caso 
apreciado, ensejar a efetiva in-
dividualização da pena, como 
previsto no inciso XLVI, do art. 
5º, da Constituição Federal”.

O MP também entende que 
deve ser individualizado o peso 
dado a cada quesito desfavorá-
vel, pois é a apreciação contex-

tualizada da conduta e do fato, 
como um todo indivisível, que 
revelará a pena justa ao crime 
praticado. Assim, o recurso 
destaca que, “ainda que con-
sideradas apenas as circuns-
tâncias judiciais já valoradas 
negativamente em relação aos 
condenados Leandro e Graciele 
ou que se cogite - apenas para 
argumentar - da exclusão de al-
guma delas, resta perfeitamente 
justificada a definição da pena-
-base no máximo legal. E assim 
o é diante da especial gravida-
de das circunstâncias do deli-
to, dado objetivo que deve ser 
sopesado desfavoravelmente 
para os quatro acusados, além 
das demais vetoriais (...) que 
tornam imperativo o recrudes-

cimento das sanções”.

AS CONDENAÇÕES

- Leandro Boldrini: Foi con-
denado a 33 anos e oito meses 
de reclusão.

Do total, 30 anos e oito me-
ses são por homicídio qualifica-
do (motivo fútil, com emprego 
de veneno e mediante dissimu-

lação); dois anos 
por ocultação de 
cadáver e um ano 
por falsidade ideo-
lógica.

- Graciele Ugu-
lini: Foi condenada 
a 34 anos e sete me-
ses de prisão.

Do total, 32 
anos e oito meses 
por homicídio qua-
lificado (motivo fú-
til, com emprego de 
veneno e mediante 
dissimulação) e um 
ano e 11 meses por 

ocultação de cadáver.
- Edelvânia Wirganovicz: 

Foi condenada a 22 anos e dez 
meses de reclusão.

Do total, 21 anos e quatro 
meses por homicídio qualifica-
do (emprego de veneno e me-
diante dissimulação), e mais 
um ano, seis meses e 14 dias 
por ocultação de cadáver.

- Evandro Wirganovicz: Foi 
condenado a nove anos e seis 
meses de prisão.

Do total, oito anos são por 
homicídio simples e um ano e 
seis meses por ocultação de ca-
dáver. Como Evandro já cum-
priu parte da pena, a magistrada 
determinou que o restante da 
condenação seja em regime se-
miaberto.

Bruno Bonamente foi o promotor titular no julgamento

Julgamento ocorreu em março e condenou todos os réus, acusados pela morte do menino Bernardo

Eduardo Salvadori

MP/RS
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Escritor diz que Schwantes foi um dos pais 
do Agronegócio do Brasil

O jornalista e escritor Carlos 
Wagner, autor de diversos li-
vros, e um dos maiores repórte-
res do Rio Grande do Sul, tendo 
sido repórter especial do Zero 
Hora por mais de 30 anos, está 
lançando o livro “De pai para 
Filho na migração gaúcha”, que 
revisita os filhos de migrantes 
gaúchos que residem hoje no 
Mato Grosso.

Em entrevista ao Programa 
Tribuna Popular da Rádio Pro-
víncia no sábado, 13 de abril, 
ao jornalista Jalmo Fornari, ele 
afirmou que o pastor Norberto 
Schwantes foi um dos pais do 
agronegócio do Brasil e que 
muitas vezes não tem o reco-
nhecimento desse importante 
papel que ele desempenhou em 
colonizar o centro oeste brasi-
leiro.

“O historiador escreve a his-
tória e o repórter a reescreve  
contando aquilo que foi varrido 
para debaixo do tapete.” disse o 
veterano repórter justificando o 
seu fascínio de especialista pela 
questão de migração gaúcha 
para o restante do país. “Na mi-
nha carreira me especializei em 
três áreas: Migração, Conflitos 
Agrários e Crimes de Frontei-
ra.” Completou ele.

Sobre a saga dos imigran-
tes, Carlos Wagner destaca que 

na década de 70 essas famílias 
saiam do interior do estado pra-
ticamente rumo ao desconheci-
do, em busca de novos espaços 
e novas terras onde pudessem 
criar as suas famílias. Ele re-
lata que seu livro resgata par-
te dessa história, visitando os 
descendentes de muitas dessas 
famílias que hoje são o celeiro 
produtivo do país. “Essas famí-
lias saiam daqui para uma jor-
nada de vida ou morte, muitas 
pessoas morreram nesta epo-
peia, inclusive famílias inteiras, 
que não estavam habituadas 
com as doenças tropicais, mas 
os que sobreviveram e vence-

 Quem foi Norberto Schwantes
Nascido em Cara-

zinho em 18 de mar-
ço de 1935, Norberto 
Schwantes, fez curso 
superior na Faculdade 
de Teologia e Filosofia 
da IECLB (Igreja Evan-
gélica de Confissão 
Luterana no Brasil) de 
São Leopoldo-RS. Es-
tudou as línguas: por-
tuguês, alemão, inglês, 
latim, grego e hebraico.

Após formado pas-
tor passou a atuar em 
Tenente Portela, onde 
em pouco mais dez anos 

na comunidade deixou diversas marcas, entre elas a Rádio Muni-
cipal, da qual foi fundador e diretor.

Foi dele a inciativa de levar famílias de colonos dessa região 
para o Mato Grosso, onde foi fundador de diversas cidades como 
Canarana, Água Boa e Terra Nova, além de ter contribuído para 
a colonização de diversas outras cidades entre as quais estão Lu-
cas do Rio Verde, Barra da Garça e Nova Xavantes.

Chegou a Deputado Federal, sendo Deputado Constituinte, 
assumiu, como Suplente, o mandato de Deputado Federal para 
a legislatura 1987-1991, em 1º de agosto de 1988. Faleceu, no 
exercício do mandato, em 17 de setembro de 1988.

ram, hoje são uma importante 
fatia da economia do país, e não 
tem o devido reconhecimento.” 
Ele comenta antes de completar 
com uma frase impactante: “A 
história não costuma colocar 
gente pobre.”

Wagner lembra da história 
da família Maggi, do ex-Minis-
tro da Agricultura Blairo Ma-
ggi, que eram plantadores de 
banana, em pequena proprie-
dade em Torres, e hoje, são os 
maiores produtores de soja do 
Brasil, plantando cerca de 95 
mil hectares de terra .

Uma postagem feita em seu 
blog e replicada pelo site Clic 
Portela, sobre a história do 
Cacique Nelson Xangrê, que 
após um conflito em Nonoai, 
expulsou cerca de 1500 famí-
lia das terras indígenas daquela 
região, forçando esses colonos 
a montaram acampamentos em 
beira da estrada, inclusive o da 
Encruzilhada Natalino e pos-
teriormente foram forçadas a 
migrar para o Mato Grosso e 
assim abriram caminho para a 
migração que tornar-se-ia no 
seio do Agronegócio Brasileiro 
e que hoje se quer é citado nos 
livros de história, foi aplamente 
compartilhada nas redes sociais 
da Província.

O livro será distribuído gra-
tuítamente pelo repórter, para 
requistar basta enviar e-mail 
para carloswagnerreporter@
gmail.com.

“A minha missão como re-
pórter é contar a história dessa 
gente esquecida pelos livros de 
história.’ Finaliza a enciclopédia 
do jornalismo gaúcho, que se-
gue na ativa, agora escrevendo 
em seu blog que pode ser aces-
sado em carlosmagner.jor.br.

Carlos Wagner com a obra, ao lado do editor Carlos Guilherme Ferreira
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A Cooperativa fundada por Norberto Schwantes, a 31 de Março, chegou 
a fundar a Companhia Aérea Canarana - VACA - , e adquirido um avião, 
que foi usada para o transporte de familias que iam do interior do Rio 
Grande do Sul, em especial Tenente Portela, para colonizar o Mato 
Grosso, em Canarana, na época ainda pertencente a Barra da Garça.  
O Avião está exposta na Prça de Canarana.
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Norberto Schwantes

Arquivo Pessoal

Em uma entrevista encon-
trada no Youtube, que fez parte 
do filme “Homens do Presiden-
te” do cineasta Paulo Rufino, 
Schwantes fala sobre a epopeia 
e o desafio de convencer as fa-
mílias em ir em busca de novas 
terras e novos horizontes longe 
de sua terra natal.

“Tenente Portela foi a última colonização do Rio Grande do Sul”, comen-
ta o pastor ao falar sobre a falta de terra que havia no município com a qual 
ele se deparou ao chegar por essas plagas.

“A ideia que as pessoas tinham do Mato Grosso, era que aquilo era um 
local selvagem em que o sol iria secar as crianças e com jiboias que come-
riam um homem inteiro.” Comenta ele em dado momento da entrevista.

Schwantes conta que o nome da cooperativa, 31 de março, teve dois sig-
nificados, o primeiro por ser a data de fundação da cooperativa e o segundo 
por ser uma espécie de afago ao governo militar da época que olhava com 
desconfiança para todos os trabalhadores e ativistas que militavam em torno 
dos agricultores da época.

Ele comenta que Canarana foi o primeiro projeto e ele funcionou muito 
bem e se desenvolveu de maneira muito rápida. Posteriormente para abrigar 
colonos expulsos das terra indígenas de Nonoai e Tenente Portela a Cooper-
cana, cooperativa que sucedeu a 31 de março, assumiu o compromisso de co-
lonizar uma nova área de terra, onde foi fundado o município de Terra Nova.

“O Mato Grosso na época era totalmente desconhecido e quando volta-
mos daqui dizendo o que encontramos, eles nem acreditavam.” Comenta o 
colonizador ao dizer que era preciso que as pessoas acreditassem no projeto 
para que eles dessem certo. “A terra que encontramos aqui era boa, fértil, 
tinha água e muito rica. Era uma terra que tinha dono sim, mas era uma terra 
sem gente, então a nossa missão foi levar as pessoas para cultivar e produzir 
nessas terras.”

O primeiro projeto foi Canarana, o nome foi escolhido por Schwantes, 
após um agrônomo comentar que o capim mais comum da região era de 
nome Canarana. “Canarana me lembra Canaã, a terra prometida, aquela 
que desde os tempos de Abrão todos que tem falta de Terra, procuram”. Fin-
zalizou ele.

ESPECIAL
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Precisamos iniciar essa ma-
téria com um questionamento. 
Você saberia dizer quanto tem-
po consegue ficar sem mexer 
em seu aparelho de celular? 
Quem sabe, quanto muito, até 
encerrar a leitura dessas linhas. 
Hoje em dia, com a propagação 
em massa das redes sociais, a 
velocidade com que as notícias 
circulam e até mesmo aque-
la mensagem que precisa ser 
enviada com a velocidade da 
luz, afinal se visualizar e não 
responder no exato momento 
parece que você é tomado por 
uma ansiedade que lhe corrói o 
interior.

 Indispensável nos dias de 
hoje, sim, mas será que neces-
sitamos tanto dessa atenção 
exacerbada naquela telinha de 
quando muito sete polegadas? 
Pois bem, até o momento, você 
já deve ter ficado em torno de 5 
min sem conferir aquela notifi-
cação que clama por sua aten-
ção. Mas se contenha mais um 
pouco, não se deixe consumir 
pela iminência de alguma coi-

sa que pode ser feita logo mais 
adiante.

O uso do celular está disse-
minado de forma tão descontro-
lada, que foi tema até de uma 

manifestação de sua santidade 
maior, o Papa. O apelo foi feito 
no sábado, 13, durante discurso 
aos estudantes do instituto pú-
blico Ennio Quirino Visconti de 
Roma, na Sala Nervi, por oca-
sião do Ano do Jubileu Aloísio, 
para os jovens não terem medo 

do silêncio e se libertarem da 
dependência de seus telefones 
celulares, que é “como uma 
droga”.   

Francisco ainda explicou 
que o “telefone celular é uma 
droga” que “pode reduzir a co-
municação a simples contatos”. 
No entanto, para ele, a vida não 
é entrar em contato, é comuni-
car”. Durante seu discurso, o 
líder da Igreja Católica também 
pediu para os jovens não senti-
rem medo da diversidade por-
que o contato com diferentes 
culturas é enriquecedor.   

No entanto, antes mesmo 
do pronunciamento de vossa 
santidade, circulou em nossa 
redação a informação de que 
uma turma da Escola Cléia Sa-
lete Dalberto, inovou e estariam 
trabalhando para conter essa 
necessidade de contato com o 

telefone, principalmente em 
sala de aula. Nossa reportagem 
foi até a escola e ficou surpre-
endido. 

Trata-se da turma de tercei-
ro ano, onde os alunos estão, 
em média, com 16 anos. Você 
já imaginou isso, adolescentes, 

Alunos abandonam celular para não 
atrapalhar desempenho em sala de aula

onde os hormônios estão à flor 
da pele, o mundo mesmo com 
toda essa velocidade, ainda 
passa devagar aos seus olhos. 
Contatos brotam dos rincões 
mais remotos e a necessidade 
de interação, principalmente 
pelas redes sociais, é algo tão 
importante quanto comer ou 
tomar banho. Então, estes jo-
vens tomaram uma iniciativa 
sensacional, e por conta própria 
decidiram montar uma “caixi-
nha”, onde ali são depositados 
os aparelhos.

A ideia foi mentalizada pela 
vice-presidente da classe, a alu-
na Juciele Werepkowsky, apoia-
da pela presidente da turma, a 
estudante Michelle Aparecida 
da Rosa e apresentada durante 
uma reunião com os Coordena-
dores de turma e da escola, em 
uma reunião de planejamento.

A ideia foi recebida com 
espanto e ao mesmo tempo al-
voroço pelo corpo de professo-
res, que apoiaram a iniciativa. 
Quem teve o privilégio de ter 
o primeiro contato com essa 
“situação nova”, foi professo-
ra de Geografia, Cleusa Maria 
Walter. A docente nos relatou 
que ficou surpresa, por essa 
movimentação ter partido dos 
próprios alunos e mesmo que 
a iniciativa tenha poucos dias, 
fechando 10 dias nesta sexta-
-feira, o resultado já é muito 
perceptível e comemorado por 
todos os professores. De acor-
do com a Profe. Cleusa, muitos 
alunos, que antes eram reclu-
sos, por muitas vezes ausentes 
em participação, se mostram 
mais interessados no conteúdo 
e mesmo que a conversa parale-
la ainda exista, ela não sobres-
sai à atenção dada ao conteúdo 
proferido em aula. 

O fato dos alunos terem essa 

iniciativa é muito comemorado 
também pela direção da escola, 
que planeja em médio prazo 
implementar em outras turmas, 
claro, sempre contando com a 
colaboração dos jovens. 

A autora da ideia, disse que 
teve esse lampejo em virtude de 
notar que seus colegas necessi-
tavam de alguma medida para 
que o rendimento em aula fosse 
um pouco superior ao que vinha 
sendo apresentado. A turma em 
que a “caixinha do celular” está 
presente é a 303, onde os alu-
nos ficam na Escola em tempo 
integral, cuja regra é seguida 
a risca e fiscalizada por todos, 
inclusive nosso repórter Eduar-
do Salvadori, teve de pedir uma 
autorização oficial para utilizar 
seu aparelho celular e registrar 
as fotos que você confere nesta 
edição. 

Então, se você realmente 
“entrou” nessa matéria e ficou 
imaginando estes alunos, pas-
sando uma tarde, sem mexer 
em seus parelhos celulares, ten-
tando se colocar em seus luga-
res e se perguntando “será que 
eu conseguiria”, nosso objetivo 
e porque não desses jovens, foi 
alcançado com sucesso, afinal 
de contas, são ideias inovadoras 
que nos fazem repensar as ati-
tudes do dia a dia e assim tentar 
melhorar como pessoa. 

Bom, já se passaram vários 
minutos, perceberam que não é 
tão necessário assim responder 
de forma tão imediata àquela 
mensagem que na maioria das 
vezes é de cunho fútil? 

Utilize essa matéria para re-
pensar suas atitudes e destinar 
seu tempo para as coisas mais 
importantes da nossa vida, que 
são as pessoas que estão real-
mente ao nosso lado, que ne-
cessitam de atenção. 

Os alunos deixam seus celulares em uma caixa, e só pegam após a aula

Por Eduardo Salvadori

Redentora: Crianças do 
PIM/Criança Feliz 

comemoram a Páscoa
As crianças e mães aten-

didas pelo programa Primeira 
Infância Melhor (PIM/Criança 
Feliz) comemoraram a Páscoa 
hoje, dia 17 de abril. No auditó-
rio da Secretaria Municipal de 
Saúde, os pequenos, as mães e 
os visitadores do Criança Feliz 
confraternizaram.

A diversão ficou por conta 
da presença do Coelhinho da 
Páscoa, das pinturas de rosto, 
das brincadeiras que trabalham 
a motricidade, do lanche (san-

duíches e refrigerante) e de um 
vídeo sobre o verdadeiro signi-
ficado da Páscoa – a ressurrei-
ção de Jesus.

A atividade contou com a 
visita da primeira dama Eliane 
Amaral Costa, que, em nome 
do prefeito Nilson Paulo Costa, 
agradeceu o trabalho dos visita-
dores e a presença das mães e 
das crianças e desejou uma feliz 
e abençoada Páscoa a todos.

No final todos receberam 
uma caixa de bombons.

Redentora: Comdica escolhe diretoria

Os integrantes do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 

(Comdica) de Re-
dentora, reuniram-
-se com a primeira 
dama Eliane Ama-
ral Costa, na tarde 
de hoje, dia 15 de 
abril, na Secretaria 
Municipal de As-
sistência Social.

Os objetivos 
da reunião foram 
eleger os mem-
bros da diretoria 

do Comdica e montar uma co-
missão para trabalhar a eleição 
do Conselho Tutelar, que será 

realizada em outubro.
Rosana Hermann foi eleita 

como presidente do Comdica. 
Lúcia Tontini é a vice-presi-
dente. Daiane Schroeder é a 
secretária e Cristiane Pivetta, a 
segunda secretária.

A comissão que trabalha-
rá na eleição do Conselho Tu-
telar é composta por Rosana 
Hermann, Daiane Schroeder 
e Cristiane Pivetta (do setor 
governamental) e por Wander-
son Coimbra Oliveira, Juliano 
Langner Silva e Lúcia Tontoni 
(da sociedade civil).
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A  Empresa Mais Frango Miraguaí Ltda, CNPJ: 08.904.113/0001-
23, está  com vagas abertas para jovens aprendizes.

Para maiores informações entrar em contato: (55) 3554-1003 
ou pelo e-mail: rh@maisfrango.com.br 

    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela
Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às deze-

nove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2019, com as seguintes presenças: 
Vereadora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO 
FUCK/PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/
PROGRESSISTA e JOSÉ LUIS VILLANI/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência 
em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura 
das correspondências recebidas pela Casa.

Convocação: ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, no uso das atribuições legais que lhe confere em razão do cargo, CONVOCA: O Suplente de 
Vereador José Luis Villani integrante da Bancada do PSDB, para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal de 
Tenente Portela, na sessão ordinária do dia 15 de abril de 2019, em decorrência do pedido de licença formulado pelo 
Vereador Derli da Silva.

Após dando continuidade passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores que são 
os seguintes:

Da  Vereadora Rosangela Fornari:
1 – Solicitou para que o Senhor Prefeito Municipal estude da possibilidade em efetuar o pagamento de insalubri-

dade aos agentes de saúde de Tenente Portela, justificou a vereadora que tal solicitação já foi feita por várias vezes 
ao Executivo e novamente está fazendo devido ao fato de os mesmos estarem expostos ao mosquito da dengue. Esta 
proposição foi subscrita pelo vereador Tiago.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo preste esclarecimento sobre o ante projeto de Lei 

de autoria deste vereador “que regulamenta o uso do transporte escolar por alunos do interior”, questiona ainda se o 
referido ante projeto será transformado em projeto e encaminhado a esta Casa, caso não seja, requer que o executivo 
comunique a esta Casa Legislativa qual procedimento os estudantes devem tomar quando precisam fazer algum tra-
balho ou curso na cidade.

2 – Requereu para que fosse encaminhada Moção de repudio aos deputados Federais e Ministros Gaúchos à re-
forma da previdência. Esta Moção foi baixada para a Comissão de Justiça e Redação para estudos.

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1 – Solicitou ao Senhor Prefeito Municipal para que, seja determinado para a Secretaria de Desenvolvimento Ru-

ral a recuperação da estrada do KM 12 tendo o início do asfalto até a Comunidade de Oito de Março, passando pelas 
propriedades dos Senhores Hilário Fleck e Felipe Fleck, Atairio Hugo Paulus, Volmir de Poter. Requer ainda para 
que a Secretaria encaminhe a esta Casa o cronograma de trabalho de recuperação das estradas do nosso município.

2 – Solicitou para que fosse encaminhada correspondência a equipe do CAPS(Centro de atenção Psicossocial) pa-
rabenizando e agradecendo toda a equipe pelo trabalho que está sendo desenvolvido aos pacientes, com atendimento 
diferenciado, ofertando oficinas terapêuticas, pelo acolhimento e atenção as pessoas que precisam de um acompanha-
mento médico e psicológico estimulando integração social e familiar dos pacientes.

3 -  Solicitou para que fosse encaminhada correspondência as famílias de Rogério Cocenski e Alexandre Furini,  
e a Comunidade de Nossa Senhora da Saúde, parabenizando e agradecendo a todos os envolvidos na iniciativa da 
organização da rifa e jantar beneficente organizado em prol do Hospital Santo Antônio, agradecendo ainda ao CTG 
Guardiões da Fronteira  pela organização da cavalgada da integração realizada no último dia sábado dia 13 de abril 
e pela participação dos integrantes no jantar. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Luis, Villani e Itomar.

4 - Solicitou para que fosse encaminhada correspondência a Secretaria Municipal de Saúde parabenizando e 
agradecendo a toda equipe de servidores, equipe de médicos e enfermagem, administrativo , farmácia , agentes de 
endemias, agentes de saúde, fiscal sanitário, setor de epidemiologia pelo trabalho intensificado que está sendo desen-
volvido em nosso município, de orientação, com divulgação a campo na prevenção do mosquito da dengue, orientan-
do sobre a importância do combate ao mosquito Aedes Aegypti, acompanhamento e monitoramento dos locais , sobre 
a importância da limpeza e do não acumulo de agua, destacamos também a disponibilidade da secretaria na entrega 
de repelentes para os grupos de risco, pois o nosso município se encontra  em estado de alerta e cuidado, já que tem 
confirmado segundo último boletim oficial da secretaria Municipal de saúde, são 10 casos de dengue já confirmado, 
09 casos suspeitos em análises. Com essas ações de prevenção e divulgação podemos mudar esse cenário. Esta pro-
posição foi subscrita pelos vereadores Itomar, Luis, Villani, Tiago, Rosangela e Odilo.  

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Solicitou ao Senhor Prefeito para que seja estudado da possibilidade de construir asfalto na Rua Walter Fries. 

Justificou o vereador que tal solicitação é uma reivindicação dos moradores desta rua, inclusive com abaixo assinado 
com mais de 30 moradores, justifica ainda que esta rua da acesso a Avenida Perimetral, ligando a RS 330 com a RST 
472, ainda ao Colégio Sepé e grande fluxo de veículos de carga passam, e que já está causando rachaduras em algu-
mas residências. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Odilo e Rosangela. 

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1 – Solicitou ao Senhor Prefeito para que seja estudado da possibilidade de construir uma área de lazer para 

crianças no Bairro Renascer.
2 – Solicitou para que fosse encaminhada correspondência ao senhor Clovis dos Santos Secretario de serviços 

Urbanos parabenizando o mesmo que juntamente com a sua equipe de trabalho pela realização da reforma do calça-
mento na Vila do Distrito de São Pedro, bem como da rua fazendo ligação entre o Bairro Paludo com o Bairro Rubino 
Marroni.

Projetos que deu entrada e foi baixado para as comissões:
Projeto de Lei n° 031/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da CF/88 e autoriza 

contratação temporária para o atendimento da necessidade de agente comunitário de saúde e dá outras providências.
Projeto de Lei Legislativo n° 004/2019: Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela a realizar 

acordo de rescisão antecipada na forma do Art. 487 A da CLT.
Projetos que foram discutidos e votados:
Projeto de Lei nº 027/2019: Dispõe sobre a política Municipal de proteção aos direitos da criança e do adoles-

cente, cria o Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente, o fundo municipal dos direitos da criança 
e do adolescente, o sistema municipal de atendimento socioeducativo e o conselho tutelar e da outras providencias. 
Este projeto foi aprovado.

Projeto de Lei n° 029/2019: Que altera a Lei Municipal nº 2.233/2014, que cria o Distrito Industrial do Muni-
cípio de Tenente Portela, estabelece incentivos á instalação de indústrias e dá outras providências. Este projeto foi 
aprovado.

MOÇÃO   DE   APOIO:  Autor vereador Elessandro Tiago Fuck: 
O Poder Legislativo Municipal de Tenente Portela, pela importância e relevância do assunto, presta, por meio 

deste, seu apoio e solidariedade a ACAISC (Associação de Credores, Associados, Amigos e Interessados no Soer-
guimento da Cotrijuí), a qual entende que há possibilidade de uma reestruturação, e renegociação das dívidas de 
impostos para com a União, em ocorrendo um REFIS para Cooperativas, de que estão buscando junto apoio político 
para que venha a ser aprovada ou a Lei, ou Medida Provisória neste sentido. A preocupação é quanto aos associados, 
de que os mesmos recebam seus valores, principalmente dos que entregaram pela modalidade armazéns gerais. Ga-
binete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, em 15 de abril de 2019. Esta moção 
foi aprovada por unanimidade.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 15 de abril de 2019. Você ainda poderá acessar o site 
www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 

 COMDICA – DERRUBADAS/RS

1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSE-
LHO TUTELAR

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – COMDICA – do Município de DERRUBA-
DAS/RS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 
139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), arts. 40 a 44 da Lei Munici-
pal nº 1.139/2015 e da Resolução COMDICA nº 01/2019, torna 
pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 01/2019, de abertura das 
inscrições para o processo de escolha de Conselheiros Tutelares.

Período de inscrições:
Do dia 08/04/2019 ao dia 08/05/2019, no horário das 07h30min 

às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
Local das inscrições:
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Der-

rubadas
Avenida Pelotas, 595, centro, no Município de Derrubadas/

RS.
Documentos para a inscrição:
Ficha de inscrição devidamente preenchida;
Certidões negativas da Justiça Estadual e Federal.
Documento oficial de identificação;
Certidão de quitação da Justiça Eleitoral;
Comprovante de residência;
Histórico escolar (ensino médio)
Declaração de que não exerceu consecutivamente a função de 

Conselheiro Tutelar nos últimos dois mandatos.
A íntegra do Edital, encontra-se publicado no site, www.derru-

badas-rs.com.br, no mural de publicações da Prefeitura  de Derru-
badas e na sede do Conselho Tutelar.

Derrubadas/RS, 17 de abril de 2019.
João Paulo Duinoski Pereira

Presidente do COMDICA
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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!

GERAL

Com mais quatro casos 
confirmados nesta semana, os 
casos de dengue, confirmados 
pelo Laboratório Central do 
Estado, já chegam a 14. Esse 
número corresponde cerca de 
1 para cada 1000 habitantes de 
Tenente Portela. Como todos os 
casos ocorreram em território 
urbano, essa estatística é ainda 
mais alarmante.

O número pode aumentar, 
uma vez que, segundo a se-
cretária municipal de saúde, 
Michele Vargas, outros 9 casos 
suspeitos estão sendo analisa-
dos pelo estado. As estatísticas 
estão cada vez mais preocupan-
tes.

Segundo Michele Vargas 
o que ainda chama a atenção 
é que mesmo com os dados 
preocupantes e o esforço da 
equipe da saúde para conscien-
tizar, além das notícias que es-
tão quase que diariamente na 
imprensa as pessoas não têm 
levado a sério, tanto que nesta 
última semana, durante as visi-
tas feitas pelas equipes, foram 

encontrados ainda muitos fo-
cos do mosquito Aedes Aegypt, 
transmissor da doença.

Ela explica que alguns hábi-
tos das pessoas tem contribuído 
para o avanço da doença. A se-
cretária ressalta que em muitas 
residências foi localizado cai-
xas de água sem tampas e com 
presença de larvas do mosqui-
to, além de outros hábitos que 
as pessoas não estão mudan-
do, como o armazenamento de 

água da chuva de forma inade-
quada e que é também um forte 
e convidativo ambiente para a 
proliferação do mosquito.

A situação chegou a um 
ponto, que segundo a secretária, 
não há outra alternativa que não 
seja a reeducação da população, 
para que essa tome atitudes que 
possam auxiliar no combate a 
doença.

No último sábado, o biólo-
go Márcio Gerondini, biólogo 

Dengue atinge 14 pessoas em Tenente Portela
da 19ª Coordenadoria de 
Saúde com sede em Fre-
derico Westphalen conce-
deu entrevista ao Programa 
Tribuna Popular, onde co-
mentou sobre a situação da 
proliferação do mosquito e 
o rápido avanço da doença 
na região.

Ele, naquela oportuni-
dade comentava que além 
dos casos já confirmado em 
Tenente Portela, já haviam 
outros cinco casos em Três 
Passos. Outro dado que 
ele chamava a atenção era 
para que de 26 municípios 

da região de cobertura da co-
ordenadoria, 25 apresentavam 
infestação do mosquito. O úni-
co, que por fatos protocolares 
ainda não entrava nesta lista era 
Vicente Dutra.

Para o biólogo não há outra 
alternativa a não ser combater 
os focos de larvas e criadouros 
do mosquito, uma vez que o 
fumacê, que está sendo aplica-
do em Tenente Portela e outros 
municípios da região não tem 

poder de eliminar o mosquito, 
sendo que segundo o especia-
lista, apenas 10% dos mosqui-
tos morrem com esse inseticida.

Os mutirões precisam con-
tinuar, assim como a mobiliza-
ção da sociedade civil e poder 
público, sendo que não há outra 
alternativa. Ele lembra que o 
programa de Combate a Den-
gue do Ministério da Saúde é 
de 2002, sendo que naquele ano 
eram apenas 20 municípios do 
estado que apresentavam infes-
tação do mosquito, sendo que 
hoje esse número chega a 339. 
Ele ainda cita que a região pas-
sou a ter um aumento gradativo 
a partir de 2013.

No final da entrevista ele fez 
outro alerta para comunidade, 
que a partir deste ano, os pro-
tocolos de saúde em relação ao 
assunto mudam e fica expres-
samente proibido o armazena-
mento de água da chuva, como 
caixas e outros recipientes, 
além de ser passível de multa, 
atitudes como jogar lixo dentro 
do pátio.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

     Fugindo um pouco do Tradicionalismo, um amigo mandou-me este texto, 
achei que deveria compartilhar com todos.

- Papai, o que é Páscoa? - Ora, Páscoa é...... Bem...... é uma festa religiosa! - 
Igual Natal? - É parecido. Só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus, 
e na Páscoa, se não me engano, comemora-se a sua ressurreição. - Ressurreição?

- É, ressurreição. Marta, vem cá!
- Sim?
- Explica pra esse garoto o que é ressurreição pra eu poder ler o meu jornal.
- Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que 

aconteceu com Jesus, três dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e 
subiu aos céus. Entendeu?

- Mais ou menos ........ Mamãe, Jesus era um coelho?
- Que é isso menino? Não me fale uma bobagem dessas! Coelho! Jesus Cris-

to é o Papai do Céu! Nem parece que esse menino foi batizado! Jorge, esse me-
nino não pode crescer desse jeito, sem ir numa missa pelo menos aos domingos. 
Até parece que não lhe demos uma educação cristã! Já pensou se ele solta uma 
besteira dessas na escola? Deus me perdoe! Amanhã mesmo vou matricular esse 
moleque no catecismo!

- Mamãe, mas o Papai do Céu não é Deus?
- É filho, Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso no catecis-

mo. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
- O Espírito Santo também é Deus?
- É sim.
- E Minas Gerais?
- Sacrilégio!!!
- É por isso que a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo?
- Não é o Estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho, é o 

Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado, nem a mamãe entende 
direito. Mas se você perguntar no catecismo a, professora explica tudinho!

- Bom, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa?
- Eu sei lá! É uma tradição. É igual a Papai Noel, só que ao invés de presente 

ele traz ovinhos.
- Coelho bota ovo?
- Chega! Deixa eu ir fazer o almoço que eu ganho mais!
- Papai, não era melhor que fosse galinha da Páscoa?
- Era, era melhor, ou então urubu.
- Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Que dia que ele morreu?
- Isso eu sei: na sexta-feira santa.
- Que dia e que mês?
- ??????? Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na 

sexta-feira santa e ressuscitou três dias depois, no sábado de aleluia.
- Um dia depois.
- Não, três dias.
- Então morreu na quarta-feira.
- Não, morreu na sexta-feira santa ....... ou terá sido na quarta-feira de cin-

zas? Ah, garoto, vê se não me confunde! Morreu na sexta mesmo e ressuscitou 
no sábado, três dias depois! Como? Pergunte à sua professora de catecismo!

- Papai, por que amarraram um monte de bonecos de pano lá na rua?
- É que hoje é sábado de aleluia, e o pessoal vai fazer a malhação do Judas. 

Judas foi o apóstolo que traiu Jesus.
- O Judas traiu Jesus no sábado?
- Claro que não! Se ele morreu na sexta!!!
- Então por que eles não malham o Judas no dia certo?
- É, boa pergunta. Filho, atende o telefone pro papai. Se for um tal de Rogé-

rio diz que eu saí.
- Alô, quem fala?
- Rogério Coelho Pascoal. Seu pai está?
- Não, foi comprar ovo de Páscoa. Ligue mais tarde, tchau.
- Papai, qual era o sobrenome de Jesus?
- Cristo. Jesus Cristo.
- Só?
- Que eu saiba sim, por quê?
- Não sei não, mas tenho um palpite de que o nome dele era Jesus Cristo 

Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, não acha?
- Coitada!
- Coitada de quem?
- Da sua professora de catecismo.
(autor desconhecido)
     Uma Feliz e Abençoada Páscoa a todos. Que a cada amanhecer, renasça 

em nossos corações a Esperança, Amor, Humanidade, Simplicidade, e acima de 
tudo Respeito com seu semelhante.

    Até a próxima.

O Coelho da Páscoa e 
a Paixão de Cristo

Segundo encontro mostra resultados 
da escolas-piloto do PNEM

Para dar continuidade ao 
desenvolvimento do Programa 
Novo Ensino Médio (PNEM) a 
21ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE / Três Passos) 
reuniu, nesta quarta-feira (10), 
em seu auditório, diretores, co-
ordenadores pedagógicos, pro-
fessores-referência e os secre-
tários das 10 escolas-piloto de 
sua abrangência. O evento, que 
contou com a participação da 
coordenadora da 21ª CRE, Ledi 
Daiana Diesel, foi conduzido 
pela assessora Margaret Moce-
lini com a colaboração da co-
ordenadora pedagógica Sahra 
Canova, a assessora financeira 
Marcia Dörr e o assessor técni-
co Oscar Hübner.

No encontro, entre outras 
atividades que envolveram es-
clarecimentos e planejamen-

tos, representantes das escolas 
socializaram propostas de fle-
xibilização curricular (PFC). 
Estas, a partir da socialização 
e diálogos relacionados, serão 

reelaboradas. O próximo passo 
envolve a visitação às escolas-
-piloto quando os professores 
receberão treinamento para a 
chamada on-line.

Encontro ocorreu na sede da 21ª CRE em Três Passos
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Programa de sementes beneficia 
produtores rurais de Vista Gaúcha

A secretaria municipal da 
Agricultura e Meio Ambiente 
iniciou, nesta sexta-feira (12), 
a entrega das sementes forra-
geiras aos produtores rurais de 
Vista Gaúcha que aderiram ao 
Programa Troca-Troca.

Por meio do FUNDERUR, 
a administração municipal 
concede 30% de desconto aos 
agricultores que efetuarem o 
pagamento até o mês de maio 
de 2020.

A entrega das sementes for-
rageiras foi concluída na última 
segunda-feira (15). No programa a prefeitura concede 30% de desconto para compra
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Estudantes poderão renegociar dívida do 
FIES entre os dias 29 de abril e 29 de julho
Estudantes que têm dívidas 

com o Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) poderão soli-
citar a renegociação dos valores 
devidos entre os dias 29 de abril 
e 29 de julho. O prazo foi di-
vulgado em Portaria do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), autar-
quia do ministério da Educação 
(MEC) e responsável pela exe-
cução do FIES.

As regras para a renegocia-
ção foram divulgadas no ano 
passado. Podem ser renegocia-
dos os contratos com atraso no 
pagamento de pelo menos 90 
dias e que ainda estiverem no 
período de amortização e não 
tenham sido alvo de ação judi-

cial pelo agente financeiro. A 
medida vale para os contratos 
de financiamentos concedidos 
até o segundo semestre de 2017.

Os contratantes do FIES te-
rão duas opções: o reparcela-
mento, que permite estender o 
prazo de pagamento da dívida 
para até 48 parcelas mensais, 
além de incluir os estudantes 
com contratos mais antigos na 
campanha de renegociação; e o 
reescalonamento, que possibi-
lita diluir os valores em atraso 
nas parcelas a vencer.

Para isso, deverá ser paga 
uma parcela de entrada, em es-

pécie, correspondente ao maior 
valor entre 10% do montante 
consolidado da dívida vencida 
e R$ 1 mil. O valor da parcela 
mensal de amortização resul-
tante da renegociação não po-
derá ser inferior a R$ 200,00, 
mesmo que implique na re-
dução do prazo remanescente 
contratual.

O estudante financiado inte-
ressado em renegociar a dívida 
com o FIES deverá apresentar-
-se na agência bancária onde 
firmou o contrato, com um ou 
mais fiadores, cuja renda não 
poderá ser menor do que o do-
bro do valor da nova prestação 
calculada, respeitando o tipo de 
garantia contratada.

As opções
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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 documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão LUCAS JOEL WERNER nascido em TENENTE 
PORTELA/RS aos 29 DE ABRIL DE 1996.  Filho de Clovis Wer-
ner e de Mirian Adriana Becker Werner. E dona KELY CRISTI-
NA DE SOUZA nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 17 DE 
MARÇO DE 1998. Filha de Jair de Souza e de Luciane Teresinha 
Pinheiro de Souza. Se alguém de impedimento, oponha-se na for-
ma da lei.

O casamento será realizado no dia 15/05/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  15 

de abril de 2019.
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

GERAL

EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

Dispensa de Licitação nº 19/2019. Instalação 
de sistema de bombeamento de água junto a Poço 
Artesiano de abastecimento da localidade de 
Alto Bela Vista, incluindo materiais e serviços. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 
24, inc. II. Contratado(a): Rosimar Bones Eireli. 
CNPJ 31.440.832/0001-52. Valor: R$ 6.640,00 
(seis mil e seissentos e quarenta reais). Derruba-
das/RS, 05 de abril de 2019. Miro Mülbeier - Pre-
feito Municipal em Exercício.

Contrato nº 48/2019. Pregão Presencial nº 
11/2019. Contratado: Gilson Roberto Dema-
ri. CNPJ nº 95.256806/0003-13. Objeto: For-
necimento de insumos agrícolas. Valor: R$ 
232.766,80 (duzentos e trinta e dois mil e sete-
centos e sessenta e seis reais e oitenta centavos). 
Vigência: 03/04/2019 à 31/08/2019. Assinatura 
do Contrato: 03/04/2019.

Contrato nº 49/2019. Dispensa de Licitação 
nº 19/2019. Contratado: Rosimar Bones Eireli. 
CNPJ nº 31.440.832/0001-52. Objeto: Instalação 
de sistema de bombeamento de água junto a Poço 
Artesiano de abastecimento da localidade de Alto 
Bela Vista. Valor: R$ 6.640,00 (seis mil e seis-
sentos e quarenta reais). Vigência: 05/04/2019 à 
04/06/2019. Assinatura do Contrato: 05/04/2019.

Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 

05/2015. Contratado: BKR Informática Ltda. 
CNPJ nº 73.255.093/0001-79. Objeto: Prorro-
gação de vigência do contrato supracitado por 
mais 90 (noventa) dias. Vigência: 31/03/2019 a 
29/06/2019. Assinatura do Contrato: 28/03/2019.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Apoio 
Cultural e Concessão de Uso. Conveniada: As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário Pro-
gresso de Derrubadas. CNPJ nº 05.772.345/0001-
87. Objeto: Prorrogação de vigência do por mais 
12 (doze) meses, e reajuste de valor do patrocínio 
passando para R$ 535,79 (quinhentos e trinta e 
cinco reais e setenta e nove centavos) mensal. Vi-
gência: 11/04/2019 à 10/04/2020. Assinatura do 
Aditivo: 10/04/2019.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 
052/2017. Contratado: Jair Marques Júnior. 
CNPJ nº 27.229.118/0001-42. Objeto: Prorro-
gação de vigência do contrato supracitado por 
mais 12 (doze) meses e reajuste do valor da hora/
aula passando para R$ 26,33 (vinte e seis reais 
e trinta e três centavos). Vigência: 19/04/2019 
a 18/04/2020. Assinatura do Termo Aditivo: 
17/04/2019.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 
048/2017. Contratado: Emerson Eduardo Mar-
ques. CNPJ nº 27.178.059/0001-20. Objeto: 
Prorrogação de vigência do contrato supracitado 
por mais 12 (doze) meses. Vigência: 17/04/2019 
a 16/04/2020. Assinatura do Termo Aditivo: 
16/04/2019.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias durante 9 dias. Meu Jesus. Em 

vós depositarei toda minha confiança. Vos sabeis de tudo. Sois o Rei dos 
Reis. Vós que fizeste o paralitico andar, o morto voltar a viver, o leproso 
sarar.

Vós que viste minhas angústias e lágrimas, bem sabeis Divino Ami-
go, como preciso alcançar de vós esta graça. (pede-se a graça com fé). A 
minha confiança convosco, Mestre, dá-me ânimo e alegria para viver. Só 
de vós espero com confiança. Pede-se a graça. Menino Jesus que antes de 
terminar esta conversa que terei convosco, durante nove dias, possa al-
cançar esta graça que peço com fé. Ilumine os meus passos, assim como 
o sol ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus tenho confiança em vós, 
cada vez mais aumenta a minha fé. Como gratidão publiquei esta oração 
para que os outros que precisam de Vós aprendam a ter fé e confiança na 
Vossa misericórdia. Agradeço diversas graças alcançadas.

MUNICÍPIO DE VISTA 
GAÚCHA - RS

CONTRATOS CELEBRADOS 
ANO DE 2019.

CONTRATO Nº 47/2019
DATA: 20/03/2019
CONTRATADO: CONSTRUTORA 

SANTOS E CARDOSO LTDA
CNPJ: 09.378.828/0001-52
OBJETO: Construção de passeio pú-

blico
VALOR R$: 39.808,37

CONTRATO Nº 48/2019
DATA: 20/03/2019
CONTRATADO: GILBERTO LUIS 

RITTER EIRELI ME 
CNPJ: 16.124.148/0001-37
OBJETO: Aquisição de Sementes de 

Forrageiras de Inverno para financia-
mento aos produtores rurais do Municí-
pio de Vista Gaúcha, via FUNDERUR

VALOR R$: 84.521,00 

CONTRATO Nº 49/2019
DATA: 20/03/2019
CONTRATADO: GUILHERME 

FIAD LEMOS ME
CNPJ: 15.211.226/0001-09
OBJETO: Aquisição de Sementes de 

Forrageiras de Inverno para financia-
mento aos produtores rurais do Municí-
pio de Vista Gaúcha, via FUNDERUR

VALOR R$: 39.560,50 

CONTRATO Nº 50/2019
DATA: 01/04/2019
CONTRATADO: OLAIR GOMES 

DE AMORIM ME
CNPJ: 10.626.598/0001-82
OBJETO: Aquisição de peças e mão 

de obra para manutenção do veículo ôni-
bus placa ISV 4035

VALOR R$: 6.980,60 

CONTRATO Nº 51/2019

DATA: 04/04/2019
CONTRATADO: MARION & MA-

RION LTDA ME
CNPJ: 00.680.391/0001-32
OBJETO: Aquisição de peças para 

reposição no Trator Massey Ferguson 
4290 da patrulha agrícola do Município

VALOR R$: 6.447,00

CONTRATO Nº 52/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: CLEOMAR DE 

OLIVEIRA 00534948065
CNPJ: 32.868.354/0001-49
OBJETO: Contratação de serviços 

técnicos para ministrar oficinas de mú-
sica através de aulas de violão

VALOR R$: 18.000,00

CONTRATO Nº 53/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI 

ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de material hi-

dráulico para manutenção das redes de 
água no Município

VALOR R$: 30.572,00 

CONTRATO Nº 54/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: TIAGO RAFFA-

ELLI ME 
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de material hi-

dráulico para manutenção das redes de 
água no Município

VALOR R$: 13.926,40 

CONTRATO Nº 55/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAU-

CKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de doces para 

distribuição a crianças, idosos e pessoas 
com deficiência por ocasião da páscoa 

2019.
VALOR R$: 12.032,00

CONTRATO Nº 56/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: EDIRLEI PAVI-

NATO VARIEDADES ME 
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de doces para 

distribuição a crianças, idosos e pessoas 
com deficiência por ocasião da páscoa 
2019

VALOR R$: 179,30

CONTRATO Nº 57/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: FABIANI TERE-

SINHA RAFFAELLI COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de doces para 

distribuição a crianças, idosos e pessoas 
com deficiência por ocasião da páscoa 
2019

VALOR R$: 141,45

CONTRATO Nº 58/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAU-

CKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de materiais 

para desenvolvimento dos grupos/ofici-
nas/atividades do SCFV

VALOR R$: 728,00

CONTRATO Nº 59/2019
DATA: 08/04/2019
CONTRATADO: COMERCIAL 

WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de materiais 

para desenvolvimento dos grupos/ofici-
nas/atividades do SCFV

VALOR R$: 1.901,05

CONTRATO Nº 60/2019
DATA: 08/04/2019

CONTRATADO: EDIRLEI PAVI-
NATO VARIEDADES ME 

CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais 

para desenvolvimento dos grupos/ofici-
nas/atividades do SCFV

VALOR R$: 12.312,84

CONTRATO Nº 61/2019
DATA: 10/04/2019
CONTRATADO: ALDAIR SOUZA 

DA SILVA - ME
CNPJ: 08.609.439/0001-28
OBJETO: Aquisição de peças para 

reforma parcial do motor do veículo Mi-
cro Ônibus placa IMY 2475

VALOR R$: 5.214,00

CONTRATO Nº 62/2019
DATA: 10/04/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAU-

CKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros ali-

mentícios para uso dos grupos/oficinas/
atividades do PAIF

VALOR R$: 33.072,91

CONTRATO Nº 63/2019
DATA: 10/04/2019
CONTRATADO: COMERCIAL 

WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros ali-

mentícios para uso dos grupos/oficinas/
atividades do PAIF

VALOR R$: 1.409,00

CONTRATO Nº 64/2019
DATA: 10/04/2019
CONTRATADO: ELENIDES DOS 

SANTOS FRANCHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros ali-

mentícios para uso dos grupos/oficinas/
atividades do PAIF

VALOR R$: 16.449,00



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2019
ANO XXXIII    Nº 1190 R$ 2,00
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Sistema Província de Comunicação

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

Pesquisa aponta Brigada Militar 
gaúcha como a mais honesta

MP público entende que pena foi pe-
quena para assassinos de Bernardo

Compra de Caminhão Bombeiro de-
pende de parecer do Bando do Brasil

Programa de sementes beneficia agri-
cultores de Vista Gaúcha

Interessados tem até 29 de junho 
para renegociar FIES

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

CRAS de Redentora realiza 
atividade de páscoa
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As crianças e adolescentes atendidos no Cras Sagrada Família tiveram uma manhã divertida, na 
terça-feira, dia 16 de abril. Eles haviam confeccionado cestas de Páscoa usando latas e EVA, e a pri-
meira dama Eliane Amaral Costa forneceu balas e bombons para encher as cestas. A entrega dos doces 
aconteceu em clima descontraído e festivo.

Em clima festivo e em semana de Grenal as crianças se esforçaram para descobrir para qual time 
a primeira-dama torce, mas ela se esquivou com a resposta que não importa para que time se torce, o 
importante é sermos amigos.

No mesmo dia também foi servido almoçoa a todos os participantes do CRAS Sagrada Família. 

Adicione o novo Waths 
da Rádio Província

3551-1200


