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Apuramos que uma mesma empresa vende de material 
elétrico a leite em pó para o município e que os gastos 
em combustíveis são centrados em dois postos.

Para onde vai o dinheiro? 2
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Municípios da região 
participam do Dia 

do Desafio

Tenente Portela pede 
ajuda ao exército para 

combater Dengue
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Nesse dia 01 de
junho a Rádio

Província lança 
uma super 

promoção em 
comemoração

aos seus 30 
anos. 

Ouça a 100,7 FM 
e participe!
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO

É fundamental que todo motorista tenha consciência sobre a necessidade da manutenção preventiva 
do veículo para a segurança no trânsito. De maneira geral, o brasileiro leva o carro para uma oficina so-
mente quando percebe algum problema, como falha mecânica ou elétrica. Trata-se de prática bastante 
perigosa porque coloca muitas vidas em risco.  

Para ilustrar, uma suspensão em mau estado de conservação pode tirar um veículo da trajetória de 
curva e gerar um capotamento; um sistema de freios comprometido pode não fazer uma frenagem mais 
brusca em caso de necessidade e provocar uma colisão; pneus com sulcos abaixo do padrão podem 
perder aderência em caso de pista molhada. 

Enquanto a manutenção corretiva é feita somente depois que um componente quebra, a preventiva, 
como o nome sugere, previne essa necessidade porque as peças são trocadas antes que se desgastem 
em demasia. Envolve procedimentos de avaliação e monitoramento, com o objetivo de garantir o bom 
funcionamento do veículo.

  Além de reduzir as chances de envolvimento em acidentes, provocados pelo desgaste natural 
de componentes do carro, a manutenção preventiva geralmente envolve custos inferiores à corretiva, 
afinal um componente quebrado afeta o funcionamento de outras peças do veículo, que a princípio, 
possivelmente, não precisariam ser trocadas.  

  Por considerar que acidentes são muito improváveis de acontecer com ele, o motorista negligen-
cia medidas de ação preventiva que salvam vidas. Deixar de substituir pneus ‘carecas’ por achar que 
podem aguentar um pouco mais é exemplo. Essa percepção precisa ser mudada, porque nenhuma im-
pressão de ‘economia’ vale mais que a vida.

 Vale destacar ainda que um veículo parado em via pública causa a chamada ‘onda’, isto é, o acú-
mulo de carros que aumenta enquanto o veículo com pane não for removido da pista, o que resulta 
em vários problemas, como piora da qualidade do ar, gasto de tempo excessivo no trânsito e atraso na 
entrega de mercadorias. Toda a sociedade perde.  

 Diante da ausência de uma legislação específica para a avaliação dos veículos no Brasil, como a 
Inspeção Técnica Veicular – importante medida para a segurança no trânsito já implantada em mais de 
50 países –, cabe ao motorista realizar manutenções periódicas do veículo, conforme recomendações 
do manual do fabricante, em oficina de confiança.

Por Luiz Sergio Alvarenga

Cuidado com o veículo pode salvar vidas no trânsito

Luiz Sergio Alvarenga é diretor executivo do Sindirepa Nacional

 Não chega a ser novidade. A mudança 
vem acontecendo de modo gradual. Parcela 
crescente dos brasileiros que um dia confiaram seus votos à es-
querda foi mudando de opinião e essa mudança acabou na grande 
reviravolta da cena política em outubro de 2018. Há quem morra 
de saudades.

 Vale a pena lembrar, muito especialmente a alguns setores da 
mídia tradicional (estou falando, entre outros, da Folha de São 
Paulo, Estadão, Zero Hora, O Globo e demais veículos do seu 
grupo) certos fatos relacionados àquela eleição. O candidato es-
colhido pelos partidos que tradicionalmente formavam a maioria 
do Centrão era Geraldo Alckmin. As nove siglas que se coligaram 
para elegê-lo compunham mais da metade das cadeiras na Câmara 
dos Deputados. Contudo, a coligação em torno do tucano acabou 
obtendo menos de 5% dos votos. Foi um claro abandono do co-
mandante da nau tucana por seus marujos, que majoritariamente 
se transladaram para o barquinho de Bolsonaro

 A jogada valeu para assegurar o mandato de muitos. Diploma 
pendurado na parede é garantia da autonomia e permite a segunda 
traição. Em três meses os ex-marujos de Alckmin e parceiros de 
Bolsonaro recompuseram o Centrão e já começavam a reabrir a 
firma quando a opinião pública reagiu nas redes sociais. Imediata-
mente deram um passo atrás. Em tom de mágoa, afirmaram tratar-
-se de um mal entendido. Estavam todos cumprindo seus deveres 
constitucionais.

 Nenhuma das três coisas surpreende. Nem a traição a Alck-
min, nem a traição a Bolsonaro, nem a completa traição à verdade 
contida na afirmação de estarem cumprindo seu dever. Esta última 
situação só acontece nas raras ocasiões em que o interesse próprio 
coincide com as exigências do interesse nacional. O que realmen-
te surpreende é a defesa que os veículos de comunicação acima 
mencionados passaram a fazer do Centrão, confundido-o com o 
Congresso Nacional, buscando torná-lo imune a toda crítica, numa 
atitude tipicamente bipolar. Num momento transformam a crítica 
numa conduta revolucionária, autoritária, capaz de acabar com a 
democracia; noutro, reduzem a gigantesca mobilização social do 
dia 26, de apoio ao governo e suas reformas, a Sérgio Moro e a 
Paulo Guedes, às proporções de um comício na esquina do bar do 
Zé

 Nunca na minha vida percebi esses mesmos veículos interes-
sados em preservar a boa imagem do Congresso Nacional. Su-
bitamente, aparecem tomados de um amor fiel e protetor. Não 
admitem que se olhe atravessado para seus amados. Dizem estar 
protegendo as instituições. Na mesma linha, comparam a um fler-
te com o autoritarismo, qualquer crítica a ministros do STF, bem 
crescidinhos, alias, para se defenderem sozinhos.

 Na lógica desse nada admirável mundo velho, as coisas ficam 
assim:

• é proibido criticar o Poder Legislativo;
• é proibido criticar o Poder Judiciário;
• das fake news às patadas retóricas, estão liberadas as críticas 

ao Poder Executivo;
• é proibido criticar a orientação de tais veículos. Quem o fizer 

será acusado de ser inimigo da liberdade de opinião porque essa é 
uma das opiniões sem liberdade de expressão.

O fato, porém, é que o nada admirável mundo velho já era.

DO NADA ADMIRÁVEL 
MUNDO VELHO

Começaram as articulações
Nos bastidores da política regional já estão sendo articuladas as 

próximas eleições municipais. É claro que há mais de um ano do pró-
ximo pleito, tudo o que se vê agora, pode não se confirmar no momen-
to derradeiro, mas é por esses tempos que começam a ser alinhados 
alguns pensamentos que podem convergir na hora de pedir o voto dos 
eleitores em 2020.

Um dos movimentos que começa a ganhar forma nos municípios 
da região é a criação de novos diretórios. O PSL, que até então inexistia na região, deverá aparecer 
em alguns municípios. O Podemos é outro partido que seduz alguns que desejam descampar para uma 
“nova via política” e ainda tem o Novo, que também agrega simpatia por essas plagas.

Alguns nomes já começam a se articular buscando o apoio necessário para garantir a indicação. 
Outros ficam apenas observando sabendo de suas forças políticas e aguardando serem chamados. São 
os candidatos natos.

Por hora os nossos políticos estão mais ligados na eleição mais próxima a ser disputada. Os Conse-
lhos Tutelares que terão pleitos em outubro e que encerraram as inscrições agora, devem vir com uma 
turma de candidatos apadrinhados de políticos maiores, que aproveitam o pleito para testar suas forças. 
Tem até a história de um vereador na região que gostaria de pôr uma das suas na disputa e ao verificar 
a nominata de inscritos, desistiu e preferiu não colocar seu patrimônio político em jogo.

Ao que tudo indica podemos ter algumas viradas de mesa significativas na dança partidária. Gente 
que vai trocar de sigla e que já se articula nos bastidores para levar os seus apoiadores consigo. Corre 
nos bastidores inclusive a notícia de um ex-prefeito que estaria estudando a possibilidade de concorrer 
contra o seu atual partido, reavivando uma oposição que estava quase morta.

Como todos os anos, a política regional tem tudo para ser quente. O ingrediente desse próximo ciclo 
é que a política partidária tem despertado diversos interesses de pessoas que até então não planejavam 
entrar para esse mundo. Se isso se confirmar, poderemos ter um divisor de água em nossa política. 
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Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Ju-
diciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em 
Geral, Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do 
Consumidor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em 
Geral. 055-3551-3119
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No facebook...

Exército poderá ajudar no combate ao mosquito

***O arrependimento ou medo das conse-
quências leva muitas pessoas a postarem e 
depois deletarem em seus faces.
***Um destes muitos episódios marcantes 
aconteceu nesta semana e envolveu a quan-
tia de 150 reais... Dizem por aí, é claro !
***Alguns erros de ortografia foram regis-
trados na última coluna. A culpa é do revi-
sor que vive uma nova grande paixão...
***Duas coisas são certas. A morte e os bu-
racos no asfalto da cidade após uma chuva-
rada...kkk
***Segundo um blogueiro da região, a 
fama traz inconvenientes e às vezes até in-
compreensões....
***Só falta o cara postar na sua rede o re-
gistro de seu desconforto: “Como é com-
plicado ser famoso em cidade pequena!” 
kkkkk

Parcerias com o Exército Na-
cional, no combate à dengue, 
estão se tornando cada vez 
mais frequentes nos muni-
cípios do interior do País. A 
parceria é uma das muitas al-
ternativas que os municípios 
estão recorrendo para comba-
ter a praga. Aqui em Portela, a 
Secretária da Saúde, em entre-
vista ao Tribuna Popular, con-
firmou do pedido feito ao E.B. 
para ser parceiro na luta contra o AEDES 
AEGYPTI. Segundo a titular da pasta, Mi-
chele Vargas, a vinda dos militares será uma 
grande ajuda nesta batalha. Hoje a região é 

um destaque no número de caso de dengue 
no R.S. Dos 636 casos registrados no últi-
mo dia 25 em todo o estado, mais de 10% 
estão em Tenente Portela e Três Passos.

Eleições 2020
Em Portela já é sentida a mobilização para 
as eleições municipais de 2020. Três parti-
dos já lançaram nomes ou pré-candidatos. 
Outros mais cautelosos estão realizando 
pesquisas para descobrir antecipadamente a 
tendência atual do eleitorado.

Hora de reestudar!!
Esta na hora da esquerda reestudar as suas 
manifestações: Confira:
Direita nas Ruas: Tirou a Dilma, tirou Re-
nan, garantiu a Lava Jato, levou Lula à Pri-
são, elegeu Bolsonaro. Manifestações aos 
domingos.
Esquerda nas Ruas: NÃO segurou a Dilma, 
NÃO tirou o Temer, NÃO evitou reformas, 
NÃO lega-lizou a maconha, NÃO evitou 
prisão do Lula, NÃO conseguiu soltar o 
Lula, NÃO elegeu Haddad. Manifestações 
em dias de semana.

Três em um
Uma velhinha vai ao cemitério visitar o tú-
mulo de seu falecido esposo.
No caminho lê as lápides que vai encontran-
do.
Para diante de uma que diz: “ Aqui jaz um 
político, um homem honrado, um homem 
íntegro”.
A velhinha imediatamente faz o sinal da cruz 
e diz assustada:
- Virgem Santíssima! Só podem ter enterra-

do três homens na mesma cova!

Vai dar multa
Em Três Passos o executivo propôs e o 

legislativo concordou unanimemente em 
multar os moradores 

desleixados no combate 
da dengue. Na última 

segunda-feira a Câmara 
Municipal o projeto de 
lei que autoriza a multa 

em até 3 mil reais para os cidadãos que não 
contribuírem no controle da propagação do 
AEDES AEGYPTI, mosquito propagador 
da dengue. Um exemplo que deveria ser 

seguido por outros municípios, inclusive e 
principalmente em Portela.

Segurança pública
Desta vez os municípios da região agracia-
dos com novas viaturas, oriundas da parce-
ria do Estado com os deputados federais, 
foram Três Passos e Santo Augusto.

Pressão Kaingang
Parte dos índios da região se integraram ao 

protesto contra a permanên-
cia do redentorense Gaspar 
Paschoal na coordenadoria 
da D-SEI (Distrito Sanitário 
Especial Indígena) em Flo-
rianópolis. O descontenta-

mento com a política adotada pelo titular da 
D-SEI é tanta que os manifestantes incluem 
também o afastamento do Ministro Osmar 
Terra. Grande parte do grupo que protesta 
contra Gaspar Paschoal é de Redentora, ci-
dade natal do coordenador. Gaspar é filho 
do ex-prefeito de Redentora, Adelar Luis 
Paschoal.

Buracos da pista
Está virando rotina na região. Diariamente 
vários motoristas impossibilitados de des-
viarem os buracos existentes na RSC-472 e 
da ERS-330 acabam contabilizando danos 
nos veículos. São incontáveis os casos de 
pneus quebrados ou estourados. Nesta se-
mana um acidente de trânsito envolvendo 
uma motocicleta provocou a morte de um 
jovem de 29 anos. Ele seguia pela RSC-
472, trajeto entre Três Passos e Tenente 
Portela, quando na altura da localidade 
de Linha Turvo, ao desviar de um buraco, 
perdeu o controle da motocicleta e caiu no 
acostamento. Ele morreu no hospital.

Golpes na região
Muita gente ainda cai em golpes aplicados 
por telefone e recentemente, pelas redes so-
ciais. A fórmula para evitar ser vítima dos 
espertos é desconfiar sempre de qualquer 
proposta que promete dinheiro fácil ou van-
tagens sem muito esforço.

***Dizem por aí que tem uma sala em um 
departamento municipal que é que nem co-
ração de mãe, sempre cabe mais um.
***Um levantamento feito por um colega 
na última terça contou, no pequeno espaço 
da sala, duas profissionais de curso supe-
rior, três assistentes e um coordenador...
***Dizem por aí que o JP se alia ao cida-
dão, passando a fazer matérias sobre gastos 
públicos, dando mais transparência para a 
transparência obrigatória...
***A população reclama do passeio es-
querdo da rua Araci. O limo e a sujeira toma 
conta do espaço público.
***Dizem por aí que para recuperar algu-
mas cadeiras do gabinete do “mayor” fo-
ram feitos 3 orçamentos em SC, no lado de 
lá do Uruguai.
***O pessoal, deste lado do Uruguai, per-
gunta se não existem profissionais compe-
tentes por aqui?
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Uma solenidade na manhã 
desta segunda-feira (27), no 
Parque de Exposições Assis 
Brasil, em Esteio, selou a entre-
ga de 226 novas viaturas para a 
Brigada Militar (BM) e 89 cara-
binas para a Polícia Civil (PC). 
Os veículos e o armamento fo-
ram adquiridos com recursos 
federais, garantidos por deputa-
dos e senadores do Rio Grande 
do Sul.

A Brigada Militar de dois 
municípios da Região Celeiro 
recebeu

 novos veículos. Santo Au-
gusto ganhou uma SUV, e Três 
Passos, foi contemplado com 
uma picape e uma SUV. O co-
mando do 7º Batalhão de Polí-
cia Militar (BPM) participou do 
ato de entrega promovido pelo 
governo estadual.

Em 2017, foi assegurada a 
verba federal de R$ 67,2 mi-
lhões com o intuito de comprar 
viaturas para a Brigada Mili-
tar e Polícia Civil, bem como, 
investimentos em cercamento 
eletrônico, parque tecnológico, 
radiocomunicação digital e rea-
parelhamento do serviço de in-

teligência. Em abril deste ano, 
o Executivo do Rio Grande do 
Sul já repassou 112 viaturas 
para a PC e 2.253 coletes balís-
ticos para a BM.

Além da verba federal, o 
governo do estado destinou 
uma contrapartida de R$ 6,3 
milhões, que ainda garantirá a 
compra de 312 carabinas e 87 
espingardas para a BM, 274 co-
letes balísticos para a PC, 187 
pontos e dez salas de cercamen-
to eletrônico, e 151 pontos e 20 
salas de vídeo monitoramento.

De acordo com o vice-go-
vernador e secretário estadual 
da Segurança Pública, Ranolfo 
Vieira Júnior, a previsão é que 
tudo seja entregue no segun-
do semestre deste ano. – Essa 
iniciativa dos parlamentares 
contemplará mais de 100 muni-
cípios e contribuirá com o com-
bate ao crime organizado, ge-
rando uma onda de renovação 
no aparelhamento da seguran-
ça pública – destacou Ranolfo 
Vieira Júnior.

As viaturas e o armamento 
já foram enviados aos municí-

Estado destina novas viaturas para a Brigada 
Militar de Três Passos e Santo Augusto

Veículos e o armamento foram adquiridos com recursos federais, garantidos 
por deputados e senadores do RS

 Felipe D
alla Valle/Palácio Piratini

Grupo de diabéticos  
concluí programa

A Associação de diabéticos 
concluiu nesta quinta-feira, 30 
de maio,  o Programa Alimenta-
ção Saudável, em parceria com 
sindicato Rural e Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

O curso foi desenvolvido na 
academia de saúde (aulas teó-
ricas/oito encontros) e, as ati-
vidades práticas, na cozinha do 
CRAS, (duas aulas praticas).

Entre os módulos do curso os 
participantes ganharam orienta-
ções sobre alimentação de ver-
dade, água e atividade física, nu-
merar a fome, alimentação diet 
e light, mastigação e respiração, 
fome real, vontade e desejo de 

comer, além de diário do com-
portamento alimentar e receitas.

Após a conversa, onde as 
Associadas falaram de como o 
curso está modificando o com-
portamento, não só delas, bem 
como de seus familiares, melho-
rando assim a qualidade de suas 
vidas, aconteceu um coquetel de 
confraternização.

Diabetes é uma doença crô-
nica, onde a quantidade de gli-
cose no sangue é muito elevada 
porque o pâncreas não produz 
qualquer insulina ou não produz 
insulina suficiente ou a insulina 
que é produzida não funciona 
adequadamente.

Grupo participou de integração e coquetél no fechamento do curso
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

GERAL

Bolsa Família injetará R$ 838,4 
mil na microrregião em maio

Acaba hoje, 31 de março, 
o calendário de pagamento do 
programa Bolsa Família refe-
rente a maio deste ano. Neste 
mês, serão contempladas cer-
ca de 14,3 milhões de famílias 
de baixa renda de todo o país. 
O ministério da Cidadania irá 
desembolsar R$ 2,6 bilhões e 
o benefício médio ficou em R$ 
186,73.

De acordo com o governo 
federal, o aperfeiçoamento do 
programa e o cruzamento de 
informações dos beneficiários 
zeraram a fila de espera e apro-
ximadamente 264 mil famílias 
foram incluídas no cadastro.

O programa injetará R$ 
838.499,00 na microrregião 
neste mês, auxiliando financei-
ramente 3.579 famílias. O mu-
nicípio com o maior número de 
famílias beneficiadas é Reden-
tora, com 1.239. O valor repas-
sado totalizará R$ 364.150,00.

Segundo o ministro da Cida-
dania, Osmar Terra, outra faixa 
etária de beneficiários do Bolsa 
Família - dos jovens entre 19 e 
29 anos - também é prioridade. 
Por isso, o governo federal tem 
trabalhado e construído parce-
rias para que esse público tenha 

oportunidades de se qualificar e 
superar a pobreza por meio do 
acesso ao mercado de trabalho.

– Vamos oferecer um pro-
grama de capacitação em par-
ceria com empresas de todas as 
regiões do país, a fim de que os 
jovens que não trabalham nem 
estudam tenham oportunidade. 
Isso fortalece o desenvolvi-
mento humano e abre caminho 
para a melhoria da qualidade de 
vida, por meio da geração de 
emprego e renda – frisou Os-
mar Terra.

Pagamento:
O repasse do benefício se-

gue o calendário escalonado. 

Para saber o dia em que poderá 
sacar, o beneficiário deve con-
ferir o Número de Identificação 
Social (NIS) impresso no cartão 
do programa. Os recursos ficam 
disponíveis para saque por um 
período de três meses.

O programa:
O Bolsa Família é voltado a 

famílias extremamente pobres 
(renda per capita mensal de até 
R$ 85,00) e pobres (renda per 
capita mensal entre R$ 85,01 e 
R$ 170,00). Os beneficiários re-
cebem o dinheiro mensalmente 
e, em contrapartida, cumprem 
compromissos nas áreas de saú-
de e educação.

Pagamento referente ao mês de maio termina hoje
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De 30 de maio a 08 de junho 
acontece a XXII Semana Mu-
nicipal do Meio Ambiente em 
Três Passos com o intuito de 
promover a reflexão e a cons-
cientização do papel de cada 
um na busca do desenvolvi-
mento sustentável e da preser-
vação ambiental.

A iniciativa, promovida pe-
las Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente e de Educação 
e pelo Conselho Municipal de 
Proteção ao Meio Ambiente 
(COMUPAM), trabalha com as 
questões ambientais e otimizar 
as ações na área.

Da programação, nos dias 
30 e 31 de maio, acontece a via-
gem de estudos ao Parque Es-
tadual do Turvo. Uma atividade 
voltada aos alunos dos Grupos 
COM-VIDA das Escolas Muni-
cipais de Ensino Fundamental.

No dia 05 de junho, quando é 
comemorado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, será realizado 
o tradicional Adágio Ecológico 
que consiste na distribuição de 
mudas de árvores nativas em 
parceria com a Creluz.

Ainda, neste dia acontece 
mais uma edição da Coleta de 
Resíduos Eletrônicos, ativida-
de que em caso de chuva será 

transferida à Pirâmide do Par-
que Municipal de Exposições. 
Para descarte de tonner de im-
pressora, lâmpadas e pilhas de 
eletrônicos haverá cobrança de 
valores: R$ 17,00/kg de

pilhas; R$1,00/unidade de 
lâmpadas; R$ 3,00/unidade de 
tonner.

A “Coleta Seletiva: Nós 
Praticamos!”, é mais uma ati-
vidade deste dia, que contará 
com a distribuição de materiais 
educativos versando sobre a 
importância da separação ade-
quada de lixo. Ambas as ações 
têm início às 8 horas e seguem 
até às 17 horas.

Três Passos promove a Semana 
Municipal do Meio Ambiente

O frio que veio do piso subia por suas canelas e lhe passava 
a sensação de que seus ossos estavam congelando lentamente. O 
silêncio do local era cortado apenas por um tic-tac do relógio na 
parede que a cada segundo parecia ficar mais alto.

João Pedro baixou a cabeça e olhou para suas mãos, que ainda 
tremiam. Não era exatamente de frio, apesar delas estarem gela-
das e ele mesmo sentir isso. Dentro de si, crescia um vazio que 
subia de seu estômago em direção a sua garganta.

Com a cabeça sempre baixa, olhava para o sapato desgastado 
pelo tempo ele teve vontade de chorar. Lembrou o dia em que ele 
ganhou aquele sapato.

Foi há uns três anos. Ele estava de aniversário e em meio as co-
memorações seu filho se aproximou com a caixa de presente e en-
tregou para ele. Ele não abriu o presente de imediato, porque não 
interessava o que era, o que importava de verdade era o ato em si. 
O filho estava lhe dando um presente comprado com o primeiro 
salário do garoto que dava seus primeiros passos na vida adulta.

Seu filho. Que menino brilhante tinha saído. Vez ou outra ele 
tinha dúvidas sobre a quem aquele garoto tinha puxado. Estudio-
so, inteligente, esforçado, responsável. Era um filho perfeito.

João Pedro sempre agradecia a Deus pelo filho que tinha e pela 
oportunidade de conviver com ele. Sabia que não merecia tal di-
reito. Quando o menino ainda era uma criança de colo, sem nunca 
ter entendido muito as suas próprias atitudes,  ele deixou a mãe de 
seu filho para viver com outra mulher. Ficou afastado do filho por 
anos e somente voltou a reencontrar o menino quando esse já era 
um garoto de dez ou onze anos.

Não foi fácil conquistar o amor da criança, mas aos poucos 
as barreiras foram se quebrando e os dois ficaram mais próximo. 
Primeiro tornaram-se amigos e depois assumiram a relação de pai 
e filho que tinham agora.

Com o tic-tac do relógio batendo ao fundo, ele ouviu o barulho 
de passos se aproximando. Levantou a cabeça por alguns segun-
dos, somente para perceber que a aproximação não era para si.

Viu uma menina de cabelos cacheados passar caminhando 
lentamente na sua frente e sumir em alguma das portas naquele 
amplo corredor. Tornou a olhar em volta e se viu novamente sozi-
nho, sentado, diante de uma parede branca, um piso gelado e um 
silêncio que era cortado apenas pelo tic-tac do relógio que seguia 
batendo no seu próprio compasso.

Tirou o celular do bolso. Sabia que estava sem bateria, mesmo 
assim fez o ato, quase que continuo, de apertar no botão de ligar 
por diversas vezes, para depois seguir olhando para o aparelho 
desligado que refletia espelhado a sua própria imagem. 

Como ele sofreu para aprender a usar aquele treco, que no iní-
cio era muito estranho para ele e que agora, pouco tempo depois, 
se sentia praticamente dependente do pequeno aparelho. Como 
pode, nós descobrir coisas que nunca tivemos e que se nunca ti-
véssemos jamais sentiríamos falta, mas que a partir da sua aquisi-
ção se tornam tão importante que nós não podemos viver sem. A 
vida é estranha.

Pensando nisso ele lembrou da felicidade do filho ao conseguir 
comprar o primeiro carro. Não era nenhuma máquina, era no má-
ximo um carrinho bom, mas o menino ficou numa alegria infantil. 
Ria como um louco. Nunca tinha possuído um veículo antes, mas 
a partir daquele momento parece que não saberia mais viver sem 
o carro. Usava para ir a todos os locais.

Voltou a ouvir passos vindo em sua direção. Levantou a cabe-
ça e reconheceu o homem. Ficou de pé quase que em um pulo e 
olhando para o senhor que limpava os óculos em sua frente:

- Então doutor? - Ele perguntou. - Como ele está?
- Os ferimentos foram graves. - O médico falava com a voz 

arrastada. - Fizemos tudo o que podia ser feito. Agora é esperar 
para ver a evolução.

João Pedro apenas acenou a cabeça de maneira positiva. O mé-
dico se afastou lentamente e ele voltou a ouvir tic-tac do relógio 
enquanto concentrava a sua mente em um pedido:

- Por favor Senhor, salve meu filho.

Tic-tac
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Saúde pede ajuda ao Exército 
para combater a Dengue

Mesmo após a chegada do 
frio os casos de Dengue seguem 
crescendo em Tenente Portela e 
nesta semana chegaram a 28. 
Outros casos estão sendo ana-
lisados pelo laboratório do es-
tado.

Se no início do surto os ca-
sos se concentravam em apenas 
uma área da cidade, Bairro Isa-
bel, agora estão espalhados por 
outras regiões. Já foram regis-
trados contaminações da doen-
ça em moradores dos Bairros 
Fries, Verzeri e Rubino Marro-
ni. Neste último uma gestante 
foi detectada com a doença, o 
que acendeu o sinal de alerta da 
equipe de saúde local, afinal, 
gestantes que são picadas pelo 
mosquito, além da dengue ain-
da correm o risco de Zika que 
pode causar microcefalia em 
recém nascidos. Neste caso, fe-
lizmente, os testes laboratoriais 
atestaram apenas para a Den-
gue.

A secretária da saúde de Te-
nente Portela, Micheli Vargas, 
participou do programa Tribuna 

Popular do sábado, 25 de maio, 
onde falou sobre a questão. Ela 
confirmou que são 28 casos no 
município e mais 48 que es-
tão sob análise do Laboratório 
Central do Estado do Rio Gran-
de do Sul.

A gestora disse que de modo 
de estatísticas, os dados se con-
firmam apenas após a chagada 
do LACEN, no entanto, se-
gundo ela, logo que o paciente 
apresenta os sintomas, tem suas 
amostras coletadas e é testado 
por laboratórios para buscar o 
diagnóstico de dengue para se 
fazer o tratamento. 

“Essa semana conversei 
com os profissionais dos agen-
tes de endemias e eles nos re-
lataram que voltaram encontrar 
focos do mosquito”. Relata a 
secretária, que por esse motivo, 
informou que durante semana 
teve um reforço do estado para 
combater os mosquitos. A ideia 
é bloquear o expansão do mos-
quito e combater os focos.

Micheli Vargas também re-
latou que pediu ajuda para o 

exército. Ela disse que encami-
nhou documentação solicitando 
ajuda dos militares e aguarda 
resposta. Nossa reportagem 
buscou informações sobre a 
possibilidade dos militares do 
27ª GAC,  de Ijuí, vir ajudar no 
combate ao mosquito em Te-
nente Portela. Até o fechamen-
to dessa edição a notícia era de 
que o comando ainda analisava 
o pedido. A resposta vai ser en-
viada a Tenente Portela dentro 
dos próximos dias.

“Tem pacientes que ficaram 
dez dias sem trabalhar, sem ir 
para faculdade e pacientes que 
após 30 dias ainda apresentam 
sintomas, então a doença é se-
ria”, diz a secretária ao fazer 
um apelo para a comunidade, 
entidades e órgãos não gover-
namentais para ajudar no com-
bate ao mosquito da Dengue. 
“Pedimos aos clubes, ACI e 
entidades que nos ajudem, pois 
essa é uma causa apartidária é 
de interesse de todos.” A única 
forma de combater o mosquito 
é com a colaboração de todos.

Município solicitou a ajuda do exército para o combate ao mosquito da Dengue. Reposta ainda é aguardada

E.B
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Chuvas causam estragos 
no interior de Derrubadas

Devido às intensas chuvas ocorridas 
nos últimos dias em nossa região, em 
especial no Município de Derrubadas, 
diversas estradas do interior do municí-
pio restaram danificadas, ocasionando 
transtornos diversos aos moradores e 
causando vários danos e prejuízos. Com 
a intensidade das águas das chuvas buei-
ros foram comprometidos, pontilhões 
foram danificados, cabeceira de pontes 
comprometidas e de um modo geral as 
estradas bastante avariadas. Neste senti-
do as equipes de servidores da Secretaria 
Municipal de Obras Viação e Transpor-
te, com o apoio da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente estão 
agindo emergencialmente nos locais 
mais atingidos, fazendo consertos de 
modo a permitir que o trânsito possa 

fluir normalmente nesses locais e com 
segurança.

          Dessa forma a administra-
ção pede a compreensão da população 
derrubadense por conta da necessidade 
de atendimento das equipes para esses 
casos emergenciais, informando prin-
cipalmente aos que possuem serviços 
agendados junto a estas Secretarias, que 
haverá uma reprogramação de datas para 
esses serviços, podendo ocorrer um pe-
queno atraso, pois a prioridade nesse 
momento é restabelecer as condições de 
trafegabilidade no interior.

 A Administração Municipal comuni-
ca ainda que havendo algum ponto críti-
co que seja comunicado à Secretaria de 
Obras, pelo telefones (55) 3616 - 3071.

A administração também pede aten-
ção aos motoristas no interior.

 

Município está fazendo trabalho de reparos emergenciais no interior

D
ivulgação

Vista Gaúcha participa do dia do desafio
Na quarta-feira, dia 29 de maio de 

2019, foi realizado no Município de 
Vista Gaúcha, o Dia do Desafio, sendo 
com Alunos, Professores e Funcionários 
das Escolas Municipais e Estaduais. As 
atividades foram desenvolvidas pelos 
Professores Profissionais de Educação 
Física.

O evento propõe uma competição 
amigável entre cidades do mesmo porte, 
vencendo aquela que conseguir mobili-
zar a maio porcentagem de participantes 
em relação ao número de habitantes.

Em Vista Gaúcha o dia inteiro foi de 
atividades.

Redentora vence o
Dia do Desafio

O município de Redentora conseguiu 
mobilizar o maior número de participan-
tes em relação à sua população total e 
venceu o desafio. No total, 3.521 pessoas 
se mobilizaram em Redentora no Dia do 
Desafio, 29 de maio, atingindo 34,45% 
de sua população. A concorrente, Giruá, 
mobilizou 4.531 pessoas - 26,54% da 
população.

O Dia do Desafio é uma disputa entre 

cidades para estimular a adoção de hábi-
tos saudáveis. Comunidades de diferen-
tes cidades do Brasil e toda a América 
Latina se reúnem para disputar, amisto-
samente, competições e desafios que es-
timulem o corpo.

Criado no Canadá, o Dia do Desafio 
é coordenado no Rio Grande do Sul pelo 
Sistema Fecomércio-RS/Sesc em parce-
ria com as prefeituras.

Ações ocorreram na cidade e interior de Redentora
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Município de Derrubadas 
adquire novo trator para

 Patrulha Agrícola

A partir de agora a secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
passará a contar com um novo trator, 
equipamento que irá auxiliar nos traba-
lhos da Patrulha Agrícola.

A Administração Municipal de Der-
rubadas, sempre preocupada em manu-
tenção e renovação da frota, realizou a 
venda de maquinários mais antigos e 
está renovando a frota, onde na manhã 
desta sexta-feira, dia 24 de maio, ocor-
reu a entrega de uma máquina para com-
por patrulha agrícola do município de 

Derrubadas. Trata-se de um trator Case, 
modelo 95, cabinado, 4x4, com 115CV.

A aquisição do novo equipamento se 
deu através de processo Licitatório mo-
dalidade Pregão Presencial Nº15/2019, 
o bem foi pago com recursos próprios 
do município, onde foram investidos 
R$ 134.600,00. O Trator deve contribuir 
com o fortalecimento da agricultura no 
município, trazendo maior agilidade nos 
trabalhos da Patrulha Agrícola, que be-
neficiam os pequenos agricultores fami-
liares.

Máquina já foi entregue e está a disposição do município
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As empresas que mais fazem negócios com o 
município de Tenente Portela

Mais uma vez nossa reportagem faz 
uso do Portal da Transparência do mu-
nicípio de Tenente Portela para checar 
como o governo de Clairton Carboni 
tem gastado o dinheiro público.

O objetivo da matéria não é fazer ju-
ízo de valor a respeito das escolhas da 
administração pública quanto aos negó-
cios que são realizados, mas único e ex-
clusivamente trazer à luz, constatações 
a respeito dos gastos, que estão todos 
disponíveis no Portal da Transparência.

Os maiores gastos em relação muni-
cípio/empresas, em Tenente Portela, são 
aqueles corriqueiros de toda a adminis-
tração pública dos pequenos municípios 
como transporte escolar, quando tercei-
rizado e combustível.

Os gastos do município com com-
bustíveis estão concentrados em dois 
estabelecimentos da cidade. A Abaste-
cedora de Combustíveis Tenente LTDA 
em 2019 já efetuou R$ 95.420,30 em 
negócios . Em 2018 a empresa vendeu 
ao município R$ 155.731,40. O Posto 
ABBEG e CIA teve neste ano um volu-
me de negócio de R$ 27.876,90 e no ano 
passado R$ 93.251,62.

Outra matriz de despesa do muni-
cípio que merece uma constatação é o 
gasto com o recolhimento de lixo que 
no ano passado custou R$ 340.052,48 
junto a empresa Carine Franceschi ME. 
Neste ano, a mesma empresa, pelo mes-
mo serviço, já recebeu do município R$ 
119.802,00.

Quando a necessidade é compras 
de gêneros alimentícios, e aqui cons-
tam itens para a merenda escolar, o 
Mercado Balestrin tem o maior volu-
me de negócios com o município com 
R$ 183.945,77 no ano passado e R$ 
55.667,79 neste ano. O mercado Free-
se negociou no ano passado o equiva-
lente a R$ 83.051,69. Neste ano foram 
R$ 21.477,72. O Supermercado Irmãos 
Carboni negociou com o município nes-
te ano o equivalente à R$ 10.988,15. No 
ano passado foram R$ 471,71.

Outra despesa considerável da ad-
ministração é com a empresa Delta 
Soluções de Informática, que é respon-
sável pelo sistema interno e softwares 
usados pelo governo portelense. No 
ano passado os negócios dessa empre-
sa com a municipalidade chegaram R$ 
164.663,65 e neste ano, até maio, alcan-
ça R$ 76.831,32.

A empresa Luz e Decor negociou 
neste ano R$ 54.758,81. As maiores 
notas são referentes a aquisição de ma-
terial para festividades de páscoa, com 
notas de R$ 15.406,00; R$ 8.386,00, 
mais quatro notas de R$ 648,00 e outra 
de R$ 3.095,00. Nesta empresa o gasto 
do município com materiais reverentes 
a programação de páscoa chegou a R$ 
29.479,00.

Em 2018 a empresa negociou R$ 
62.827,22, sendo que as maiores notas 
referem-se a material para a decoração 
natalina sendo uma nota de R$ 23.999,65 
e material para artesanato indígena de 
R$ 14.750,00.

Uma das empresas com o maior volu-
me de negócios e com o maior leque de 
produtos negociados com o município é 
a Cristiano Megier Trautmann ME que 
neste ano já negociou R$ 79.919,63. Os 
produtos negociados pela empresa com 
o município vão desde toner para im-
pressora com nota no valor de R$ 489,00 
até material para a construção de boca 
de lobo no valor de R$ 5.095,00. Entre 

as inúmeras notas negociadas entre o 
município e empresa estão, lavadora de 
alta pressão, material para construção de 
piso como argamassa, cerâmica e rejun-
tes, materiais elétricos e até gêneros ali-
mentícios como maionese, milho-verde, 
café e canela em grama.

Em 2018 essa empresa teve um volu-
me de negócios de R$ 163.306,23 e tam-
bém forneceu os mais variados produtos 
para a municipalidade.

Pelo amplo volume de negócios da 
municipalidade com a empresa Cristia-
no Megier Trautmann ME, nossa pes-
quisa, por mera curiosidade, ampliou 
suas buscas e constatamos que a empre-

sa desde 2011 vem mantendo um grande 
volume de negócios com o município. 
Naquele ano foram apenas R$ 40,00, 
em 2012 esse volume saltou para R$ 
42.532, 2013, R$ 29.649; 2014 foi de R$ 
116.073 e em 2015 R$ 75.853,75.

De 2016 para cá o volume de negócio 
entre a empresa e o governo municipal 
de Tenente Portela ficou sempre aci-
ma da casa dos R$ 100 mil. 2016: R$ 
108.833, 35; 2017: R$ 151.883,64.

Todos os dados apresentados nesta 
matéria, além das despesas do município 
de outra ordem podem ser conferidos di-
retamente no Portal da Transparência do 
município.

A Cristiano Megier Trautmann é uma das empresas que mantém o maior volume de negócios com o município de Tenente Portela

Essas notas referem-se aos gastos de Tenente Portela com a programação de páscoa

As despesas do município de Tenente Portela podem ser conferidos diretamente no Portal da Transparência 
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Colegas de aula se reencontram 50 anos depois

Um fato histórico se concretizou no 
dia 25 de maio, em Frederico Westphalen, 
o encontro, depois de 50 anos, dos ex se-
minaristas e coordenadores que passaram 
pelo Colégio Vocacional, entre os anos de 
1966 a 1972. O reencontro foi possível 
graças a fotografias e as redes sociais para 
localizar a grande maioria que estão espa-
lhados por todo o País. 

O encontro iniciou as 9:30 da manhã, 
no Colégio Vocacional de Frederico Wes-
tphalen, com missa presidida pelo Padre 
Guido Taffarel, que foi um dos coordena-
dores daquela época. A missa foi marcada 

por momentos de emoção, pois a liturgia 
foi escolhida para a ocasião e os cantos 
que eram cantados nas missas do colégio 
vocacional. Um dos cantos infalível , que 
todas as noites, antes de irem dormir era 
entoado com muito entusiasmo “ Lenta e 
calma, sobre a terra, desce a noite, foge 
a luz; quero agora despedir-me, boa noite 
meu Jesus”

O Bispo da nossa Diocese, fez a aber-
tura do encontro onde se fizeram presen-
tes também o Pe José Theodoro Corrêa 
e Pe Antonio Scatolin Pinheiro, que não 
exercem  mais o ministério sacerdotal, 

concelebrou com o pe Guido Taffarel o Pe 
Guido Lôndero e o atual Reitor  do Semi-
nário. Após a missa os ex alunos fizeram 
visitação ao Colégio Vocacional.

Antes de se deslocarem para o almoço, 
o Grupo se organizou para a foto oficial 
em frente ao prédio do Colégio Vocacio-
nal, repetindo a foto e o local após 50 
anos.

Ao meio dia foi servido o almoço no 
Restaurante Casa de Pedra, no Parque de 
exposição de Frederico Westphalen, sen-
do que o Coral Italiano apresentou diver-
sos cantos, interagindo com os ex alunos 

aí presentes, proporcionando muita ale-
gria e felicidade. Em seguida cada um 
dos presentes teve um tempo para relem-
brar os momentos vividos naquela época 
e colocar a sua trajetória de vida após o 
Seminário.

Foi um dia de muita emoção ,felicida-
de, alegria e confraternização ;  de muitos 
e longos abraços trocados que encheram 
os corações de alegria, porque já se passa-
ram 50 anos. A maioria de cabelos brancos 
relembraram a caminhada no Colégio Vo-
cacional e assim festejaram o resto do dia, 
com a certeza de que tudo valeu a pena..

Tenente Portela lança 
campanha do agasalho

Na tarde desta segunda-feira, 27, foi 
lançada oficialmente a Campanha do 
Agasalho 2019 de Tenente Portela. O ato 
ocorreu no gabinete do Prefeito Clairton 
Carboni.

O lançamento foi realizado pelo 
Secretário de Assistência Social, Ercí-
lio Neckel, juntamente com a Primeira 
Dama, Geni Kasper Carboni, acompa-
nhados de diversos secretários e servi-
dores.

O Secretário Ercílio apresentou a 
nova proposta da Campanha, que é o 
“disque coleta”, onde o cidadão que ti-
ver uma doação à fazer poderá entrar em 
contato com a Secretaria de Assistência 
Social que um veículo se deslocará até 
o local e fará a coleta. O contato poderá 

ser feito pelo telefone fixo da Secretaria, 
3551-2011, ou pelo aplicativo de celu-
lar WhatsApp, nos fones 99963-0157 
ou 99906-7511. Conforme o Secretá-
rio, esta alternativa vai facilitar para as 
pessoas que queriam fazer a sua doação, 
“percebemos que quando fazíamos os 
mutirões de coleta, muitas pessoas não 
tinham feito a separação das doações no 
dia em que passávamos nas residências, 
com o ‘disque coleta’ será mais fácil, a 
pessoa faz a separação dos agasalhos e 
entra em contato conosco e agendamos 
o dia e horário para fazer a coleta”, des-
tacou o Secretário Ercílio.

O Prefeito Clairton Carboni destacou 
a grande participação da comunidade em 
todas as campanhas já realizadas.

Justiça eleitoral cancela 2,4 
milhões de títulos de eleitor

Justiça Eleitoral cancelou 2.486.495 
títulos de eleitores em todo o país e no 
exterior, por ausência nas três últimas 
eleições consecutivas. As informações 
foram divulgadas na sexta-feira (24) e 
podem ser acessadas na página do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).

A maioria dos títulos cancelados 
está na Região Sudeste (1.247.066), 
seguido do Nordeste (412.652), Sul 
(292.656), Norte (252.108), Centro-
-Oeste (207.213) e 74.800 de eleitores 
residentes no exterior. Segundo o TSE, 
cada turno é contabilizado como uma 
eleição.

Quem teve o título cancelado deve-
rá pagar uma multa no valor de R$ 3,51 
por turno faltante. Em seguida, poderá 

fazer a regularização da sua situação no 
cartório eleitoral, levando documento de 
identificação oficial original com foto, 
comprovante de residência e o título, se 
ainda o possuir.

A regularização do título eleitoral 
cancelado somente será possível se não 
houver nenhuma circunstância que im-
peça a quitação eleitoral, como omissão 
de prestação de contas de campanha e 
perda ou suspensão de direitos políticos, 
por exemplo.

O eleitor que teve o documento can-
celado poderá ser impedido de obter 
passaporte ou carteira de identidade, 
receber salários de função ou emprego 
público e contrair empréstimos em qual-
quer estabelecimento do  governo.
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

GERAL

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas 
em Sessão Ordinária, realizada no dia 27 de maio de 2019, com as seguintes presenças: Vereadora Presi-
dente 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, DERLI DA SILVA/PSDB MARILENE SILVEI-
RA/MDB E LUISA SILVA BARTH. 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.

ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Te-
nente Portela, no uso das atribuições legais que lhe confere em razão do cargo, CONVOCA: A Suplente 
de Vereador Luisa Silva Barth, para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal de Tenente Portela, na 
sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019, em decorrência do pedido de licença formulado pela Vereadora 
Cristiane Feyth do Partido Progressista.

ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Te-
nente Portela, no uso das atribuições legais que lhe confere em razão do cargo, CONVOCA: A Suplente 
de Vereador Marilene Silveira, para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal de Tenente Portela, na 
sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019, em decorrência do pedido de licença formulado pelo Vereador 
João Antônio Gheller  do Partido MDB.

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

Da Vereadora Presidente Rosangela Fornari:
1 – Requereu para que seja prestado informação referente ao Of. CM 142/2018, de 27 de dezembro de 

2018, protocolo nº 010895, desta Casa Legislativa, o qual sugere que os valores devolvidos ao Executivo de 
R$ 110.920,84 (cento e dez mil novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), os quais, R$ 40.000,00 
para implantação de sistema de vídeomonitoramento no perímetro urbano, R$ 40.000,00 para execução do 
projeto produzindo renda e R$ 30.000,00 para a construção de silos secadores, diante do exposto solicita 
se foi acatado a sugestão desta Casa Legislativa, caso contrário, os motivos que levaram a não realização.

Da Vereadora Marilene Silveira:
1 – Solicitou ao Senhor prefeito Municipal para que seja determinado para o setor competente da muni-

cipalidade o que segue.
a –Que seja realizado o desentupimento das bocas de lobo localizada entorno da Praça do Banco do 

Brasil.
b -  A recuperação da estrada que dá acesso a Localidade de Linha São Luís.
c – A recuperação da estrada da Comunidade de Marco da pedra ligando a Localidade de Oito de Março 

e Linha Dalabrida.
d -  recuperação da ponte sobre Rio Turvo que liga Tenente Portela a Localidade de Linha Navegante 

Município de Três Passos.
e – Estude da Possibilidade em construir um pontilhão sobre o Rio Lajeado Azul ou abertura de uma 

estrada quer dá acesso a propriedade do Senhor Selvino Pires, pois o mesmo enfrenta problemas de saúde e 
não tem acesso para a sua residência.

f – Solicitou para que o Poder Executivo estude da possibilidade em elaborar projeto de Lei, para dispo-
nibilizar acesso a internet em todo o território do nosso Município, propõem a vereadora que este serviço po-
derá ser realizado em parceria com empresas do ramo estabelecidas em nosso Município e com implantação 
de tal serviço contribuirá com a permanência dos jovens no meio rural. Estas proposições foram subscritas 
pelos vereadores Ortolan, Luisa, Odilo, Tiago e Rosangela. 

Da Vereadora Luisa Silva Barth:
1 – Requereu ao Senhor prefeito Municipal para que envie a esta Casa Legislativa cópia do processo lici-

tatório nº 056/2019, dispensa 14/2019, referente ao conserto de cadeiras do Gabinete do Prefeito Municipal.
2 – Requereu para que seja prestado informações no que diz respeito aos programas e demais ações e 

incentivos, disponibilizados para fomentar a economia e comércio local.
3 – Manifestou-se em plenário parabenizando o CTG guardiões da Fronteira por ter realizado belíssimo 

fandango, em comemoração ao oitavo aniversário de fundação do mesmo em nosso município, mantendo 
assim, a chama da tradição gaúcha em nosso município. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Solicitou ao Senhor prefeito Municipal para que juntamente com o Conselho Municipal de Transito, 

realize a pintura das faixas de pedestres, pois foram apagadas com os reparos realizados nas ruas da cidade.
2 – Solicitou ao senhor prefeito para que seja determinado para a Secretaria de Serviços Urbanos a ins-

talação de corrimãos na entrada secundária de pedestres no cemitério Municipal, justificou o vereador que 
neste local, existe uma escada íngreme e oferece riscos de quedas ás pessoas, especialmente as mais idosas.

3-  Requereu para que o Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa explicações referentes à 
instalação do sistema de vídeo monitoramento, no município de Tenente Portela, este vereador gostaria de 
saber se o Executivo vai cumprir a Lei aprovada por unanimidade por esta Casa Legislativa, lembrando 
ainda que a Câmara devolveu ao Executivo no final do exercício de 2018 o valor de R$ 110.000,00 e parte 
deste valor foi sugerido para a implantação da referida lei. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores 
Odilo, Itomar e Rosangela.

Do Vereador Rubens Antônio Marroni Furini:
1 – Solicitou para que fosse reiterada a correspondência à Gerencia da RGE, na pessoa do Senhor Jona-

than Eduardo Koenemann, solicitando a instalação de luz em residência do nosso Município. Manifestou o 
vereador dizendo que toda a solicitação enviada por esta Casa transcende a vontade do vereador, para repre-
sentar solicitação de membros da comunidade.

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1 – Manifestou-se em plenário parabenizando a APAE de Tenente Portela, por ter participado do Festival 

Estadual Nossa Arte, no município de Teutônia.
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 27 de maio de 2019. Você ainda poderá 

acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Porte

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 27/05/2019.

Três pessoas são lesadas 
por golpe em Tenente Portela

A divulgação foi feita pela 22ª Região Policial como forma de 
alerta contra um golpe que está sendo aplicado na região. Segundo 
a nota, o golpe consiste em uma oferta de dinheiro a baixos juros, 
onde a pessoa contrata o empréstimo por ligações ou mensagens 
de aplicativo WhatsApp, na sequência deposita valores a título de 
seguro e outras despesas da contratação, e não recebe o capital pro-
metido.

Segundo a nota da Polícia Civil, em Tenente Portela já existem 
três vítimas, uma perdeu R$ 1.000,00 outra R$ 3.000,00 e outra R$ 
500,00.

A Polícia Civil orienta as pessoas a buscarem informações so-
bre a idoneidade de empresas que oferecem esse tipo de negócio, 
antes de consumarem a negociação, evitando assim a perda desne-
cessária de dinheiro.

Miraguaí realiza seminário 
sobre pecuária de corte

Está programado para a próxima quinta-feira, dia 06 de junho, 
em Miraguaí, o 1º Seminário Municipal de Gado de Corte. O even-
to será realizado no Piquete Vô João na localidade de Primeiro de 
Maio, a partir das 9 h.

O Seminário foi divido em dois momentos: Das 10 ás 12 ho-
ras, o coorde- nador do curso de 
Medicina Ve- terinária da Uce-
ff- Itapiranga irá falar sobre a 
“Percept ivas do Mercado para 
Bovinocultura de Corte e Estra-
tégias para me- lhorar a Eficiên-
cia reprodutiva do plantel - REPRODUÇÃO = PRODUÇÃO”. Na 
parte da tarde, estão previstas quatro estações técnicas que aborda-
rão solos e adubação de pastagens, calendário de vacinação, ganho 
de peso animal e tratamento de Mourões.

Inscrições poderão ser realizadas na Emater. O evento tem como 
promotores: Emater, Sicredi e Secretaria Municipal da Agricultura 
e conta com o apoio da Puro Trato Nutrição Animal.

DIA 
06/06/2019
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Governo doa nova ambulância 
para o SAMU de Três Passos

Uma solenidade em Soro-
caba (SP), na última segunda-
-feira (27), o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, co-
meçou a entrega de 419 novas 
ambulâncias para o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU). Do total de veí-
culos, 298 são para renovação 
da frota e 121 para ampliação, 
expansão e implantação do ser-
viço. O investimento federal al-
cança R$ 79,5 milhões.

De acordo com dados do 
ministério da Saúde, o SAMU 
cobre 84,6% da população bra-
sileira, ou seja, 173,8 milhões 
de pessoas. O número de muni-
cípios atendidos chega a 3.672. 
O objetivo do SAMU, que fun-
ciona 24 horas por dia, é socor-
rer rapidamente pacientes com 
necessidade de serem levados a 

unidades que prestam serviços 
de urgência ou emergência.

Essa etapa de entrega das 
novas ambulâncias contempla-
rá 238 municípios de 22 estados 
brasileiros. Dezesseis veículos 
serão doados ao Rio Grande do 
Sul, beneficiando as seguintes 
localidades: Balneário Pinhal, 
Barros Cassal, Cachoeira do 
Sul, Cachoeirinha, Carazinho, 
Charqueadas, Cruz Alta, Pal-
meira das Missões, Rio Grande, 
São Borja, Tavares, Torres, Tra-
mandaí, Três Passos, Triunfo e 
Venâncio Aires.

Desde janeiro de 2019, o 
ministério da Saúde já repas-
sou 708 novas ambulâncias 
do SAMU, contemplando 207 
municípios de 16 estados. O 
investimento já chega a R$ 134 
milhões. Além disso, o serviço 
conta com 258 motolâncias, 

13 equipes de embarcação, 15 
equipes aeromédicas e 192 cen-
trais de regulação distribuídas 
em todas as unidades federati-
vas do país.

As ambulâncias doadas es-
tarão vistoriadas e disponíveis 
para retirada na cidade de So-
rocaba. Todos os municípios 
contemplados estão sendo noti-
ficados e estima-se que em até 
60 dias todos os veículos sejam 
entregues diretamente aos ges-
tores municipais. Antes da reti-
rada, o prefeito ou governador 
deve assinar o termo de doação 
do veículo e encaminhar ao mi-
nistério da Saúde a assinatura, 
para posterior publicação no 
Diário Oficial da União. Essas 
regras obedecem a recomenda-
ção da Controladoria Geral da 
União e acórdão do Tribunal de 
Contas da União.

Investimento federal, de R$ 79,5 milhões, também contemplará 16 municípios do Rio Grande do Sul

D
ivulgação

Desde muito cedo somos ensinados a desca-
racterizar nosso corpo. Aos poucos e de diversas formas, vamos 
desaprendendo que somos a união de três elementos: corpo, es-
pírito e mente. Na infância já somos podados de circular livre-
mente pelos espaços e nos colocam em um quadrado cercado ou 
em um andador, que limita os movimentos espontâneos e natu-
rais. Sem falar nas expressões: ”para de correr, não pule tanto, 
tenha modos, não sobe aí”.

Há quase que um adestramento para não nos movimentarmos, 
o que cria em nós uma alienação corporal. E alienação corporal é 
a forma mais grave de alienação, já que não temos como parte de 
nós nosso próprio corpo. A alienação de nossa parte física causa 
sérios danos no corpo e no emocional. Doenças diversas, proble-
mas de locomoção, dificuldade em encontrar nossa identidade 
pessoal, dentre outros problemas.

O despertar para nosso corpo deve ser feito em profundidade. 
Ao atentar para o fato de que somos uma tríade e que nenhuma 
parte funciona bem sem a outra, viramos a chave interna para 
os bons hábitos: alimentação adequada e equilibrada, sono com 
qualidade, prática de exercícios físicos, ingestão suficiente de 
água, e outros cuidados necessários para a manutenção benéfica 
de nosso meio físico.

Uma vida plena não pode ser vivida se todos os meios esti-
verem em harmonia. Tão importante quanto cuidar da mente e 
manter acesa a chama da espiritualidade é desenvolver diaria-
mente hábitos amorosos e cuidadosos com o corpo. Descubra o 
que lhe faz bem, investigue seus gostos pessoais e veja de que 
forma cuidar de seu corpo, ou seja, de você, pode ser prazeroso. 
A descoberta pode ser surpreendente. Tente!

A Importância da Consciência 
Corporal

Sicredi Celeiro incentiva a implantação de 
cooperativas escolares nos municípios
No decorrer do mês de abril, 

representantes da Sicredi Ce-
leiro RS/SC se reuniram com 
as administrações municipais 
e gestores da área de educação 
dos municípios de Sede Nova, 
Vista Gaúcha, Miraguaí e Espe-
rança do Sul. Em cada oportu-
nidade, o objetivo era promover 
a sensibilização para a implan-
tação de cooperativas escolares.

Destinadas aos alunos do en-
sino fundamental, as cooperati-
vas escolares são associações 
de estudantes com finalidade 
educativa, podendo desenvol-
ver atividades econômicas, so-
ciais e culturais em benefício 
dos associados. Ainda buscam 
formular uma proposta peda-
gógica com a participação do 
corpo discente em atividades 
práticas.

Encontros com as administrações municipais e gestores de educação acon-
teceram no mês de abril

D
ivulgação

Primeira Dama de Redentora 
promove encontro com 

diretor do Senac

A primeira dama Eliane 
Amaral Costa promoveu uma 
reunião com o diretor da Uni-
dade Educacional do Senac 
Três Passos, Renato José Schia-
vo Miranda, no último dia 30 de 
maio, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Também 
participaram do encontro as as-
sistentes sociais Yeda Godoi, 
Raquel Karlinski Almeida e 
Cristiane Pivetta e a psicóloga 
Rosana Hermann.

Ficou decidido que a en-
trega dos certificados para as 
pessoas que participaram dos 

cursos do Senac oferecidos pela 
Administração Municipal de 
Redentora no ano passado será 
realizada no dia 03 de julho, 
às 19h30min. A formatura terá 
a presença de profissionais do 
Senac e será um momento de 
confraternização para as pesso-
as que buscaram conhecimento 
nos diversos cursos realizados 
em 2018.

Também ficou acertado que 
será realizada uma reunião com 
os beneficiários do Bolsa Famí-
lia residentes na cidade de Re-
dentora, no dia 09 de julho, às 
14h.

Certificados para as pessoas que fizeram cursos serão entregue dia 03/07
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Mês de lembrar de quem tem

 o dom de cuidar da gente

Erval Seco decreta Situação de 
Emergência em virtude das chuvas

O prefeito de Erval Seco, Leonir Ko-
che, assinou o decreto Situação de Emer-
gência que registrou inúmeros estragos e 
o desalojamento de pelo menos 100 fa-
mílias em virtude das chuvas ocorridas 
nos últimos dias.

Parte da cidade foi alagada por um 
córrego que passa na parte alta da cida-
de e que quando registrado alto volume 
de chuva acaba transbordando e a água 
toma as ruas. O município ainda regis-

trou prejuízos em estradas, pontes e pon-
tilhões.

Na manhã desta terça feira dia 28 de 
maio, reuniram-se no salão da terceira 
idade, os secretários municipais junta-
mente com representantes da Defesa Ci-
vil do estado e do Município para uma 
avaliação dos estragos causados pela 
enchente e na mesma ocasião foram tra-
çadas estratégias para amenizar o drama 
dos moradores.

Secretários e Defesa Civil realizaram reunião na manhã da última terça-feiras

D
ivulgação

IBGE anuncia redução dos
 questionários do Censo 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) anunciou, nesta 
terça-feira (28), que o Censo 2020 terá 
questionários menores do que o aplicado 
no Censo 2010. Apesar de reconhecer o 
contexto de restrição orçamentária, o ór-
gão afirma que a mudança está em sinto-
nia com a tendência internacional e visa 
uma modernização que torne a operação 
censitária mais simples e mais ágil.

– O mundo inteiro está caminhando 
para uma otimização da operação cen-
sitária – disse a presidente do IBGE, 
Susana Cordeiro Guerra. Segundo ela, 
preocupações com a hipertrofia do Cen-
so já vinham sendo manifestadas há al-
guns anos por entidades representativas 
de demográficos e estatísticos.

De acordo com as estimativas do 
IBGE, o Brasil possui 71 milhões de do-
micílios e em todos deverá ser aplicado 
o questionário básico com 25 perguntas. 
Em 2010, foram 34 questões. Conforme 
simulações realizadas, a mudança repre-
sentará uma queda de sete para quatro 
minutos em cada abordagem. Já o ques-
tionário mais completo, destinado a uma 

amostra de 10% dos domicílios, teve 
uma redução de 102 para 76 perguntas.

Orçamento
O orçamento estimado inicialmente 

para a operação censitária de 2020 foi de 
aproximadamente R$ 3,1 bilhões, mas 
o IBGE trabalha atualmente com uma 
redução de 25%. A meta é investir em 
torno de R$ 2,3 bilhões.

Susana Cordeiro Guerra afirmou es-
tar consciente de que não haverá condi-
ções de destinar ao Censo o que foi pre-
visto originalmente, uma vez que há um 
contexto de restrição fiscal e econômica 
do Brasil que atinge não apenas o IBGE, 
mas todos os órgãos do governo.

O Censo brasileiro é realizado a cada 
dez anos e é a única pesquisa domiciliar 
que vai a todos os 5.570 municípios do 
país. Seu objetivo é medir a densidade 
populacional e oferecer um retrato da 
população brasileira. As informações 
obtidas subsidiam a elaboração de po-
líticas públicas e decisões dos governos 
relacionadas com a alocação de recursos 
financeiros.
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Vereadores de Coronel Bicaco elogiam 
gestão do hospital e investimentos 

públicos em saúde

Os vereadores aprovaram 
por unanimidade, na sessão or-
dinária desta segunda-feira (27), 
o Projeto de Lei nº 073/2019 
que autoriza o Poder Executivo 
a repassar R$ 62.765,00 para 
a Associação Hospitalar Santo 
Antônio de Pádua de Coronel 
Bicaco.

Conforme exposto na maté-
ria, R$ 50 mil serão destinados 
à liquidação da folha salarial 
dos funcionários e os encargos 
referentes ao mês de maio, e R$ 
12.765,00 para o pagamento 
dos serviços médicos de plan-
tão, contratados de forma emer-
gencial pela instituição.

Durante a apreciação do 
Projeto de Lei, o vereador Lu-
cas Santos da Cruz (PDT) para-
benizou o trabalho desenvolvi-
do pela equipe intervencionista 
que assumiu a gestão da casa de 
saúde há alguns meses. – Nosso 
hospital ficou a beira de fechar. 

Hoje, já é possível perceber 
melhorias na infraestrutura e na 
qualidade dos atendimentos – 
frisou o pedetista.

No grande expediente, o 
presidente do Legislativo, vere-
ador Afrânio Bertaluci (MDB), 
também destacou o trabalho da 
equipe intervencionista e os in-
vestimentos direcionados pela 
administração municipal para 
a área da saúde. – Percebemos 
um significativo avanço na in-
fraestrutura, que vai desde os 
leitos até o aumento da qualida-
de dos atendimentos prestados 
a população – reiterou o edil.

O presidente do Legislativo 
ainda lembrou que, diariamen-
te, muitos pacientes são trans-
portados para outros hospitais 
da região que mantêm convê-
nios com a prefeitura de Coro-
nel Bicaco. – Nós, vereadores, 
estamos colaborando aprovan-
do os projetos voltados à área 
da saúde – salientou Afrânio 
Bertaluci.

– Antigamente, o hospital 
gerava somente notícias ruins. 
Tinha problemas com a Justi-
ça e Ministério Público. Atual-
mente, a realidade é bem dife-
rente – enfatizou o político do 
MDB.

Em suas manifestações no 
grande expediente, os vereado-
res Egmar Lima de Ávila (PR) e 
João Francisco Marques Brasil 
(PDT) se concentraram em so-
licitar que a administração mu-
nicipal encontre uma maneira 
para agilizar o retorno dos pa-
cientes. – Muitas pessoas con-
sultam nas primeiras horas da 
manhã e precisam esperar até a 
parte da tarde para o transporte 
de volta – afirmaram os edis.

Os dois defenderam ainda 
a assinatura de convênios com 
albergues nos municípios com 
hospitais de referência, visando 
que os pacientes possam aguar-
dar com tranquilidade e numa 
estrutura satisfatória, o momen-
to de retornar a Coronel Bicaco.

Manifestações surgiram durante apreciação de Projeto de Lei que autorizou o repasse de recursos para o hospital

Diones Becker

D
iones B
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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 Brasileiro 
em seus números I, III e IV.

O cidadão ALEX LEONARDO FRANCHINI nascido em 
TENENTE PORTELA/RS aos 29 DE JULHO DE 1992.  Filho 
de Ivanor Antonio Franchini e de Ivete Maria Franchini. E dona 
FRANCIELE BRIETZKE nascida em ITAPIRANGA/SC aos 10 
DE JANEIRO DE 1990. Filha de Elirio Brietzke e de Eliane Te-
resinha Paier Brietzke. Se alguém de impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

O casamento será realizado no dia 28/06/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório 

e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  24 

de maio de 2019.         Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
Julio Cezar Machado Bot-

tega residente no município de 
REDENTORA-RS, comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado 
um Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P P 099 938641 a P 
P 099 938650) com inscrição esta-
dual sob o nº 2161031265, série  P 
P 099 938641.

Extravio de Bloco
Julio Cezar Machado Bot-

tega residente no município de 
REDENTORA-RS, comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado 
um Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 120 962651 a P 120 
962660) com inscrição estadual 
sob o nº 2161031265, série  P P 
120 962651.

Carinhosamente chamada de Academia Xucra do Rio Grande, 
foi criada em 29 de junho de 1957, dia de São Pedro, Padroeiro da 
Estância, a Estância da Poesia Crioula, graças a visão e ao esforço 
de abnegados poetas e prosadores que sentiram a necessidade de 
organizar- se como instituição com o objetivo de exaltar nossos usos 
e costumes, nossas valorosas e ricas tradições.

O primeiro Congresso de Poetas Crioulos do Rio Grande do Sul, 
nos dias 27,28,29 de junho de 1957, que teve Vargas Netto como 
Presidente de Honra, que após sua morte tornou-se patrono da en-
tidade, poeta Hugo Ramirez como Presidente da Comissão Organi-
zadora.

Entre pareceres diversos, moções de louvores, discursos, home-
nagens, foram traçados os princípios da estância, tendo como seu 
mais elevado objetivo congraçar os poetas gauchescos, organizar 
uma corrente de pensamento e estudo através de cuja manifestações 
possa atuar de maneira culturalmente objetiva a arte da poética e o 
culto, em si, da tradição campeira.

O primeiro Rodeio de Poetas Crioulos teve a adesão, mediante 
comparecimento de 86 poetas, estes, considerados Sócios Fundado-
res.

A primeira diretoria da Estância foi assim constituída: Presidente 
Hugo Ramirez. Demais poetas: Rui Cardoso Nunes, Jayme Caetano 
Braun, José Barros Vasconcellos, Dimas Costa, Lauro Rodrigues, 
Pery de Castro, Nitheroy Ribeiro e Olynto Sanmartin.

Neste mais de meio século de existência a Estância da Poesia 
Crioula tem cumprido com louvor seus princípios e objetivos pro-
movendo, anualmente, seu Rodeio de Poetas, editando suas antolo-
gias, realizando seus concursos literários, participando ativamente 
dos movimentos que venham a promover nossa cultura.

As reuniões dos vates (escritores) e convidados são semanais, 
acontece todas as sextas-feiras a tarde, na sede própria da Estância 
na rua Duque de Caxias, 1525, sala 49D, em Porto Alegre.

A Estância da Poesia Crioula tem uma característica marcante 
que é de reverenciar seus vates (escritores) já falecidos.

Neste contexto, idealizou e construiu no Parque da Harmonia, 
em Porto Alegre, o Monumento Aos Poetas Mortos, composto de 
uma cancela de varejão, que significa a passagem para as sesmarias 
do infinito e de uma pedra de 7 toneladas chamada de A pedra da 
Memória.

Desde sua fundação houve vários concursos. O último que se tem 
notícia foi realizado em 2016, denominado de 4º Concurso de Cau-
sos Gauchescos Apparicio Silva Rillo que teve como vencedores:

1º lugar - O Mistério do Sino – Autor José Luiz dos Santos – 
Santa Maria;

2º lugar – Nhuporã – Autor Renato Schorr – Santo Ângelo;
3º Lugar – Campereada na Capital – Autor Flávio Stein Garcia 

– Canoas;
4º lugar – Que Lástima – Autor Mário Amaral – Capão da Canoa;
5º Lugar – O Mistério de Altamiro – Autora Eloíza Porazza – 

Porto Alegre.
A Comissão da 72ª Geração da Chama Crioula de Tenente Porte-

la, convida a todos
para uma importante e muito interessante palestra: CHAMA 

CRIOULA: Sua História e Seu
Legado, dia 13 de junho nas dependências do Centro Cultural, 

com a Sr.ª Mirelle de Faria
Hugo, Vice-Presidente de Cultura do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho, com os seguintes
horários:
8 Horas – Para estudantes e professores;
9h30 min. – Para estudantes e professores
13h 30 min. – Para estudantes e professores
15 horas – Para estudantes e professores
19h30 min. – Para estudantes, professores e comunidade em ge-

ral.
Até a próxima.

Estância da Poesia Crioula
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Pesquisa da Embrapa mostra que 
desperdício de alimentos chega a 

R$ 1 mil por família ao ano

O desperdício de alimen-
tos de uma família brasileira 
composta por três pessoas em 
um ano pode ultrapassar R$ 
1.002,00, valor superior ao sa-
lário mínimo nacional. Os da-
dos são de estudo liderada pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), que 
ouviu 1.764 famílias em todo o 
País, em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), em 
2018. 

A pesquisa mostra que cada 
família desperdiça, em média, 
128 quilos de alimentos por 
ano. Por pessoa, o desperdício 
de comida em casa atinge 41 
quilos por ano - o equivalente 
a R$ 323. Os cálculos foram 
realizados pelo analista Gus-
tavo Porpino, um dos líderes 
do levantamento, a pedido do 
Estadão/Broadcast, com base 
nos valores do Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA), de São 
Paulo, em abril de 2019. 

A análise levou em conta 
apenas o universo familiar, sem 
considerar perdas em restauran-
tes, empresas, hotéis e escolas. 
“Os R$ 1 mil perdidos ao ano 
representam apenas o gasto 
com a compra dos alimentos 
mais desperdiçados. Se levar-
mos em conta o custo do pre-
paro, que inclui gás de cozinha, 
óleo, água e outros recursos, o 
montante será ainda mais im-
pactante”.

Os produtos mais perdidos 
são arroz - 28,33kg -, carne, com 
25,76kg, feijão, com 20,60kg, e 
frango, com 19,32kg. O leite 
completa a lista dos principais 
alimentos jogados fora, com 
5,15 litros anuais.

Na avaliação do pesquisa-

dor, chama a atenção o fato de a 
renda não explicar totalmente a 
diferença entre as famílias que 
desperdiçam mais ou menos. O 
estudo, que integra o programa 
de cooperação Diálogos Seto-
riais União Europeia-Brasil, 
identificou altos níveis de des-
perdício mesmo em famílias de 
classe média-baixa. A diferen-
ça recai, isso sim, sobre o que 
é jogado fora, como hortaliças 
e frutas, que são mais consu-
midas nas famílias mais ricas. 
“Mas em termos de volume, a 
renda e a idade não explicam”. 

Porpino afirma que alguns 
hábitos esclarecem esse eleva-
do desperdício, próximo ao de 
nações mais ricas. A compra 
mensal é um deles, assim como 
o hábito da “fartura”. “O costu-
me de fazer uma grande compra 
depois de receber o salário e en-
cher a despensa faz com que as 
famílias preparem porções mui-
to grandes e não aproveitem as 
sobras. Esses fatores compor-
tamentais estão associados à 
valorização da abundância, da 
preferência por uma comida 
‘fresquinha’ e até por haver cer-
to preconceito com sobras de 
refeição, a ‘comida dormida’”. 

Segundo o especialista, 
planejar melhor as compras e 
refeições, não adquirir alimen-
tos em excesso e reaproveitar 
sobras é fundamental para re-
duzir a quantidade jogada fora. 
“A cultura do ‘melhor sobrar do 
que faltar’ também deveria ser 
mudada”, avalia. 

Gustavo Porpino ressalta 
que as famílias brasileiras per-
cebem que o desperdício causa 
impacto no orçamento, mas a 
força da cultura é tanta que o 

hábito de desperdiçar perma-
nece. “Como trata-se de uma 
média, não significa que todos 
os brasileiros jogam fora estes 
volumes. A pesquisa mostra 
que há tanto famílias que des-
perdiçam pouco quanto outras 
que desperdiçam muita comida, 
e os fatores comportamentais 
explicam a variação”, pondera.

Ele sugere ações educacio-
nais e de comunicação realiza-
das por parcerias público-priva-
das para elevar conscientização 
da população sobre o problema. 
Recentemente, a Embrapa re-
novou memorando de entendi-
mento com o WWF Brasil para 
dar continuidade à iniciativa 
“Sem Desperdício”, que inclui 
ações de comunicação para mu-
dança comportamental.

Para Porpino, os números 
mostram uma contradição e 
uma oportunidade de aliar o 
combate ao desperdício com 
o fortalecimento da segurança 
alimentar no Brasil.

O Estado de S.Paulo

Desperdício de alimentos na América Latina chega a 127 milhões de toneladas por ano

EX
ATO

Pela primeira vez, 
meninas são aceitas 
na Liga Gaúcha de 

Futsal entre meninos

As vitórias do Grêmio Ball, 
de Rio Grande, na Zona Sul do 
Estado, sobre o Falcão 12 e o 
Cepe Canoas, na primeira ro-
dada da Liga Gaúcha de Fut-
sal sub-9, no domingo (26), 
tiveram como marca a atuação 
defensiva. Foram várias defe-
sas difíceis, saídas arrojadas 
e reposições precisas, que de-
ram tranquilidade para o ataque 
marcar 17 gols na primeira par-
tida e oito na segunda. Quem 
esteve debaixo da meta dos 
riograndenses foi o destaque 
da partida. Seu nome: Manoela 
Cordeiro.

No meio dos meninos, ela é 
uma das nove meninas inscritas 
no campeonato estadual. Pela 
primeira vez, as gurias de até 13 
anos podem disputar a competi-
ção, que começou neste mês. A 
sugestão partiu do Grêmio Ball 
e foi aprovada por unanimida-
de pelos clubes no congresso 
técnico do torneio em março. 
Além de Manoela, Juliana Lo-
pes, de oito anos, joga no time 
de Rio Grande.

Perto da Juju, como é cha-
mada pelos colegas, Manu é 
veterana: tem um ano a mais de 
prática na categoria e ajuda a 
amiga, que é carioca, a se adap-
tar. Manoela, aliás, aprendeu 
a ser solidária desde pequena. 
A mãe dela sofreu um câncer 
de mama durante a gestação e 
morreu quando a filha tinha um 
ano e meio. Ao pai, Cláudio 
Cordeiro, o coordenador geral 
do Grêmio Ball, coube a tarefa 
de criar a filha sozinho.

— A Manu é uma guerreira 
por natureza, tem uma inde-
pendência impressionante. A 
vida se encarregou de ensinar 
isso a ela. Ela é tem uma em-
patia muito grande. Uma vez, 
o goleiro do time dela tomou 
gol em que a bola passou entre 
as pernas dele. Constrangido, 
ele não queria mais continuar 
na partida. Ela saiu do banco 
de reservas, entrou na quadra, 
abraçou ele e o motivou, disse 
que o time precisava dele e que 
ele se recuperaria nas próximas 
jogadas — contou o pai.

Manoela é uma das meninas inscritas
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COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

GERAL

Escola Assis Brasil  de Redentora 
homenageia professor

A Escola Municipal de En-
sino Fundamental Assis Brasil 
fez uma homenagem ao pro-
fessor Alixandre Ibraim de 
Lima, na manhã de hoje, dia 
27 de maio. O professor foi um 
dos destaques do 34º Carijo da 
Canção Gaúcha, festival reali-
zado no último final de semana 
em Palmeira das Missões. Ele 
ganhou o troféu Palmeira das 
Missões como o Melhor Tema 
Ecológico, pela autoria da mú-
sica “O Sumo da Vida”,que foi 
interpretada por Fabiano Cesta-
ri Costa.

Alixandre é natural de Pal-
meira e mora há 14 anos em Re-
dentora. A letra premiada tem 
apelo ecológico, e fala da im-
portância da água e do cuidado 
com o Rio Guarita. A melodia é 
de autoria de Gabriel Mafalda. Professor é compositor e letrista e foi premiado no Carijo
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Governo quer liberar dinheiro de 
contas ativas do FGTS para

 impulsionar economia
O Ministério da Economia 

estuda liberar dinheiro de con-
tas ativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
para impulsionar a economia 
brasileira, afirmou o ministro 
Paulo Guedes nesta quinta-
-feira (30). No final de 2016, o 
governo de Michel Temer deci-
diu liberar recursos de contas 
inativas do FGTS para injetar 
fôlego na economia, em reces-
são. Agora, a ideia de Guedes 
é permitir também acesso ao 
dinheiro de contas ativas, vin-
culadas a trabalhadores com 
contratos ativos.

— Vamos liberar PIS/Pasep, 
FGTS, assim que saírem as re-
formas — afirmou o ministro.

Questionado se a liberação 
incluiria contas ativas, o minis-
tro confirmou:

— Inativas e ativas. Cada 
equipe está examinando isso. 
Nós não batemos o martelo ain-
da, mas todas as equipes estão 
examinando isso.

Para Guedes, são medidas 
que ajudam a economia, mas 
que têm que ser adotadas após 
a aprovação da reforma da Pre-
vidência, com a qual o governo 
busca equilibrar as contas pú-
blicas.

— Ajuda (a economia). O 
problema é que se você abre 
essas torneiras sem as mudan-
ças fundamentais, é o voo da 

galinha. Você voa três, quatro 
meses porque liberou, depois 
afunda tudo outra vez. Mas na 
hora que você fizer as reformas 
fundamentais, e aí sim você 
libera isso, é como se fosse a 
chupeta de bateria. A bateria 
está parada, você dá a chupeta, 
mas tem a certeza de que o car-
ro vai andar.

Guedes afirmou que os 
anúncios devem ser feitos nas 
próximas “três, quatro sema-
nas”. Ele disse que a liberação 
dos recursos de PIS/Pasep está 
“pronta para disparar”.

— Gostaríamos de disparar 
hoje, mas aí fomos examinar 

também o FGTS, que atrasou 
um pouco o PIS/Pasep, para 
soltar junto.

Guedes não descartou que o 
governo faça um esforço para 
ajudar os donos de contas inati-
vas a buscarem o dinheiro. Em 
2017, as retiradas das contas 
inativas do FGTS somaram R$ 
44 bilhões. O ministro afirmou 
ainda que o governo trabalha 
para fechar acordos com a Ar-
gentina e com a União Europeia 
nas próximas semanas. 

— Se sair em cinco sema-
nas, sai depois da reforma da 
Previdência. Se sair em duas 
semanas, sai antes da reforma.
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Proposta pode sair dentro das próximas semanas

Ao longo da história, os seres humanos cometeram 
muitos erros. Alguns tão grandes, que provocam arrepen-
dimento e vergonha em toda a humanidade. Perseguições 
com torturas e mortes por causa de ideias diferentes; guer-
ras com extermínio de milhões por motivos étnicos ou reli-
giosos; degradação ambiental com a extinção de espécies 
inteiras de plantas e animais.

Mas o maior dos erros que o homem já cometeu foi ter, 
nos últimos séculos, passado a entender que é superior 
aos outros seres planetários. Que pode subjugar toda a 
obra da Criação ao seu interesse. Assim, o homem rompeu 
seus laços afetivos com a natureza e passou a ver a terra 
não mais como a grande mãe universal, mas como mero 
objeto para satisfação de suas necessidades materiais. Ele 
não vê a terra como seu habitat, como uma fonte de vida, 
como um meio de produzir comida e bem estar, mas como 
meio de produzir dinheiro, apenas.

Vivendo nessa cegueira, sem ter qualquer sentimento 
de afeto pela natureza, o ser humano passou a ver seus 
parceiros de morada planetária como concorrentes ou ini-
migos. Para o homem moderno, a maioria dos animais são 
pragas, e as florestas são um estorvo ao progresso. Se an-
tes esses seres eram nossos irmãos, como ensinava São 
Francisco, agora são adversários que precisam ser exter-
minados. 

Com essa ideia errada, destruindo as florestas para 
plantações, muitos animais desapareceram. E sempre que 
desaparece um tipo de animal, pode aumentar demais a 
quantidade de outros, causando desequilíbrio a perturbar 
toda a natureza. Foi o que aconteceu no sul do Brasil. Por 
causa da retirada de quase todas as florestas, as onças, 
que se alimentavam de javalis e capivaras, desaparece-
ram. Então aumentou a população de javalis e capivaras, 
tanto que já causam prejuízo às plantações e até danos ao 
meio ambiente.

Assim também está acontecendo com os insetos, fun-
gos e plantas. Para produzir mais soja, os produtores 
usam inseticidas, fungicidas e herbicidas. E aplicam esses 
agrotóxicos para matar de uma só vez todas as lagartas 
ou percevejos, todos os fungos e todas as plantas invaso-
ras. E assim morrem também os insetos que se alimentam 
das lagartas, percevejos e fungos, e até aqueles que se 
hospedam nas ervas daninhas e delas se alimentam. Mor-
rem também as ervas que não prejudicam a plantação. E 
também outros animais, como passarinhos e abelhas, que 
sobrevivem de insetos, sementes, flores e folhas do local 
envenenado.

Por isso até mesmo os fabricantes de veneno orien-
tam que não se deve matar todas as “pragas” da lavoura. 
E insistem em vão com os agricultores para que façam o 
chamado manejo integrado de pragas. Isso é fundamental 
para o meio ambiente e para que o produtor possa lucrar 
mais com a sua lavoura, já que, matando todos os insetos, 
ervas ou fungos, haverá diminuição da safra em razão do 
desequilíbrio ambiental. 

As pessoas não se dão conta, mas a cada aplicação 
de veneno numa lavoura ocorre um grande desastre na 
natureza. Uma verdadeira tragédia. Mortes de bilhões de 
bichinhos, incluindo aqueles chamados microorganismos, 
que a gente nem enxerga a olho nu, importantes para a 
saúde da terra.

Depois de cada aplicação de veneno, a natureza pre-
cisa se reorganizar, precisa criar de novo toda a vida des-
truída. Mas a destruição é sempre muito grande a cada 
aplicação.  E antes de a natureza dar conta de recriar o que 
foi destruído, vem outra pulverização. Outro desastre. Um 
desequilíbrio intenso e permanente.

Desequilíbrio ambiental
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Brigada Militar de Santo Augusto e 
Três Passos recebem novas viaturas

Bolsa Família injetou mais de R$ 838 
mil na Microrregião

Chuvas causam estragos no interior de 
Derrubadas

Colegas de aula se reencontram após 
50 anos em Frederico Westphalen

Associado de Braga ganha R$ 40 mil 
em sorteio do Sicredi

Erval Seco decreta situação de emer-
gência em virtude das chuvas

WWW.CLICPORTELA.COM.BR
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POLÍTICA
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vel leitura sobre 
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Por 
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Dicas para me-
lhorar a saúde 
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A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

Mês de maio encerra com 
chuvas acima da média

Com acumulados de chuva que atingiram a marca de 300 milímetros em alguns municípios da região, 
esse foi um dos meses de maio mais chuvosos dos últimos anos. Tradicionalmente este mês registra vo-
lumes pluviométricos elevados, mas nesse ano os acumulados superaram de longe as expectativas dos 
meteorologistas, que esperavam um mês dentro da média.

Em Tenente Portela os acumulados alcançaram 127% da média para  o período. Em alguns municípios 
essa média foi ainda maior e chegou próximo a 150%. Os dados são do Clima Tempo.

As chuvas também tem causado problemas. As rodovias e até ruas internas tiveram buracos abertos em 
suas vias de rolamento, muito agravados pelas chuvas. Estradas de interior também sofrem.

Outro problema verificado está na agricultura que começa a ter seu ciclo atrasado em virtude do clima.


