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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

CANDIDATOS DIFERENTES? 
SÓ DAQUI A QUATRO ANOS

 Há pessoas contrariadas com o cená-
rio da eleição presidencial. Expressam desagrado em relação aos 
dois candidatos que lideram as pesquisas. Parecem querer opções 
diferentes, outros candidatos, outros eleitores, outras pesquisas, 
outras urnas, outra mídia. Outro país, enfim. É a carrancuda fauna 
dos isentões. Sairão do pleito aborrecidos, mas com luvas brancas 
e sapados polidos.

Outras há que desejariam melhores perspectivas eleitorais para 
alguém, digamos, loquaz como Meirelles, popular como Amoêdo 
e Alvaro Dias, ou seguro e combativo como Geraldo. Ah, o Ge-
raldo! “O Geraldo teria mais chances!”, dizem alguns. Pois é, só 
faltou combinar isso com ele, seus partidos e eleitores.

Geraldo Alckmin foi ungido candidato por um elenco de nove 
siglas integrantes do congestionado Centrão, cujas bancadas na 
Câmara dos Deputados somam 266 parlamentares. Mais da meta-
de do plenário! Esse robusto apoio proporcionou à sua campanha 
o maior volume de recursos financeiros e o maior tempo de TV. 
Mesmo assim, a candidatura não sintonizou senão com uma pe-
quena parcela da população, insuficiente para levá-lo ao segundo 
turno.

A campanha do tucano cometeu erro gravíssimo. Tendo saído 
no encalço de Bolsonaro, em vez de compreender quais os atribu-
tos que o faziam pontear a disputa presidencial num voo solo, de-
cidiu derrubá-lo alvejando-o insistentemente. Por sua formação, 
Alckmin talvez pudesse repartir com Bolsonaro o interesse pela 
proteção das crianças (e de sua inocência). Poderia, também, sair 
em defesa da instituição familiar, de professores que ensinem e 
estudantes que estudem. Poderia posicionar-se vigorosamente em 
favor da Lava Jato, do combate à criminalidade e à impunidade, 
bem como do cumprimento integral das penas e do fim do desar-
mamento.

Poderia opor-se com firmeza à ideologia de gênero e ser muito 
explicitamente antipetista. Poderia apresentar-se como um candi-
dato conservador e liberal.

Poderia, poderia, mas isso seria pedir demais a um catecúmeno 
do “progressista” Fernando Henrique Cardoso. O tucanato rejeita 
os dois adjetivos. Quando o PT fazia oposição ao PSDB, a ex-
pressão mais usada para desqualificá-lo era justamente a de ser o 
partido neoliberal ou liberal. E a acusação realmente doía porque 
não era assim que o partido se via ou queria ser visto. Quanto a 
ser conservador, definição que a maior parte da população prova-
velmente faz de si mesma, sofre total rejeição num grupo cujos 
líderes históricos vieram da esquerda do PMDB.

Não foi apenas por falta de carisma do candidato tucano que a 
maior parte de sua base entornou para Bolsonaro. O principal erro 
residiu no ataque a quem fala sobre angústias da população, sem 
levar em conta que seus tiros atingiam, também, a própria socie-
dade em seus anseios reais.

Não sei o que sairá das urnas no pleito presidencial. Se não 
confio (embora não as desconsidere) nas pesquisas de primeiro 
turno, não vejo porque levar em grande conta as de segundo turno, 
se ele ocorrer. Em todo caso, recomendo que o voto parlamentar 
seja cuidadosamente selecionado com vistas a uma saudável reno-
vação e conferido a candidatos dignos, com perfil conservador e 
liberal. Em qualquer desfecho, eles serão indispensáveis.

Poderia começar este artigo listando um bom número de companhias que eram líderes em seus 
segmentos de atuação, mas por não acompanharem as expectativas e mudanças da sociedade, simples-
mente deixaram de existir. Afinal, de música e filmes, por exemplo, as pessoas sempre vão gostar. Mas 
como eles querem consumir é a chave para ser bem-sucedido no mercado hoje.

Foi assim que chegamos à era do “mude ou morra”. O que é bom, pois desafia a todos a entregar 
uma forma mais simples de fazer negócios, ou seja, facilitando o processo de compra, privilegiando 
a boa experiência de consumo em todos os pontos de contato com a marca e atingindo o nirvana do 
mundo corporativo - a fidelidade do cliente.

É muito importante, portanto, conhecer quem são essas pessoas, o que buscam e quais problemas 
delas você pode continuar resolvendo. Leve isso em consideração para revalidar seu modelo de negó-
cio e, se for o caso, criar uma nova estratégia de atuação. Como entregar o que seu cliente quer e da 
forma que ele precisa? Por quanto tempo você ainda é útil aos seus consumidores?

Com essas respostas em mente, é hora de agir! Planeje esta nova jornada do seu negócio rumo à 
simplificação e investindo na digitalização da sua empresa. Não há outra forma de conquistar tal ob-
jetivo que não envolva a tecnologia. Sim, ela estará na cultura corporativa, no ambiente e em como 
seus colaboradores trabalham, nos processos e nas suas efetividades, no formato de atendimento e na 
criação das ofertas.

Pode não parecer, mas ser uma empresa simples exige uma complexidade de ferramentas, análises 
e até de mindset. Para isso, não bastam só as tecnologias mais faladas do momento, como inteligência 
artificial e internet das coisas. Muitas vezes o primeiro passo para esse processo de simplificação está 
no ERP, a espinha dorsal do mundo corporativo.

A boa notícia é que a democratização dessas tecnologias permitirá que milhares de empresas sim-
plifiquem seus negócios, sobrevivam e prosperem nesse novo mundo.

*Laércio Cosentino é fundador e CEO da TOTVS, maior empresa de soluções de negócio, plataforma e consultoria da 
América Latina, é formado em Engenharia Eletrotécnica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Sua 
carreira e história consolidaram-se no setor de TI, especialmente com a fundação da TOTVS em 1983. Desde então tornou-a 
líder absoluta no Brasil e presente em 41 países. Escreveu livros sobre linguagem de desenvolvimento de sistemas e sobre o 
mercado que atua.

Os dois  lados  da  política
Paulo Dalla Nora

A expressão da democracia
A democracia remonta à Grécia Antiga. A cidade de Atenas, na 

descobriu um sistema diferente de governo, no qual o governo era 
exercido por muitos: a democracia. Tal sistema foi sendo construído 
lentamente, a partir do século VI a.C.. Na época, o poder na cidade era 

controlado por uma elite econômica que detinha a posse de terras e de escravos. Eram os chamados eu-
pátridas. Uma série de políticos e legisladores (Sólon, Clístenes, Péricles e Efialtes) foi, gradualmente, 
transferindo o poder que se concentrava na assembleia dos eupátridas (o Areópago) para a assembleia 
do povo, chamada de Eclésia. Esta política tinha por objetivo estender o poder político para uma ca-
mada mais ampla da população ateniense e, com isso, diminuir as tensões sociais que poderiam gerar 
revoltas populares. Dentro desse sistema, o principal órgão decisório da cidade era a Eclésia, que se 
reunia uma vez por mês numa colina de Atenas chamada Pnice. Nessas assembleias, todos os cidadãos 
atenienses (o que excluía os estrangeiros, os escravos e as mulheres) podiam exprimir suas opiniões 
acerca da política da cidade e votar nas propostas que fossem colocadas em votação pelo comitê exe-
cutivo da Eclésia, o Boulé.

Neste sentido a democracia nasceu com dois princípios básicos: A vontade da maioria devia se so-
brepor à vontade da minoria e os interesses da coletividade estavam acima dos interesses do indivíduo. 
Claro que com o tempo a democracia se modificou, se reinventou e se transformou, mas algo perma-
nece inabalável, a vontade da maioria deve ser respeitada e aqueles escolhidos pela maioria para lhes 
representar detém o direito ao poder e as escolhas em nome do povo.

Partindo desse primórdio histórico e filosófico é importante ressaltar que nada representa melhor a  
coletividade do que o parlamento. É no parlamento onde de fato está a representatividade absolutado 
povo e no sistema político brasileiro ainda mais, já que o voto é coligado e não individual, por mais que 
você vote em um nome, você está elegendo uma coligação. Mesmo o voto dado a um único candidato 
entra no cálculo. Nenhum voto se válido se perde no sistema.

Por isso é tão importante você saber escolher os seus parlamentares nesta eleição. Num pleito onde 
essa disputa ficou no segundo plano, não custa nada relembrar. 
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Humor

***Os músicos que tocam baile na região 
estão de bola cheia. Tem um time que só vai 
ao baile com objetivo de fazer selfie com os 
artistas...
***Dias atrás até o ex-prefeito Locatelli 
passou por músico....
***A promotora rasgou elogios sobre o 
crescimento e oferta de imóveis em Portela 
na solenidade de posse do novo juiz...
***Pena ter olvidado o fato que muito se 
deve ao crescimento do HSA que se tornou 
uma referencia regional.
***A manifestação do “elenão” em Portela 
destoou da maioria dos protestos ocorridos 
no mesmo dia em todo o País.
***Aqui não haviam muitos dragões e nin-
guém mostrou os peitos ou a bunda. Foi 
tudo muito comportado.

***A carrea ta pelo 17 reuniu antigos ad-
versários políticos locais.
***Três ex-prefeitos disputavam um espa-
ço ao lado do prefeito de Chapecó, que foi 
expulso do PSB por apoiar o 17.
***Impressionante é o grau de imbecilida-
de da postagens de determinadas pessoas 
nas redes sociais.
***Tem um cara de curso superior que não 
tem potencial para entender uma frase com 
cinco palavras. Será o nível de nossas facul-
dades??? kkk
***Na carreata dos apoiadores do Bolso-
naro uma placa mandando os motoristas 
não buzinar próximo do hospital chamou a 
atenção...
***Dizem por aí que os organizadores se 
preocuparam com esse detalhe. Boa...

Foi uma semana tensa na 
disputa eleitoral. Na ver-
dade, até parece que são 

duas eleições, uma nervosa e barulhenta 
para escolher ,entre 13 candidatos, 2 para 
a disputa de segundo turno e, outra 
eleição silenciosa e sem muita em-
polgação, que deve eleger nossos 
senadores e legisladores federais e 
estaduais, além é claro, dos gover-
nadores. A primeira eleição é ideoló-
gica, de extremos, de desafetos, que 
em muitas vezes, a escolha em que 
você não vota de jeito nenhum acaba 
tornando-se mais importante do que 
a escolha do voto em si. É o votar 
contra alguém. Na semana oocorre-
ram manifestações, algumas gigan-
tescas. Os “Elenão” e os “Elesim”. 
Uma eleição sem precedentes.
Já na eleição silenciosa o velho oportunismo 
e a desgastada malandragem mantiveram 
seu espaço. Candidatos na busca de apoio es-
palham “santinhos” com números e imagens 
de pessoas que não disputam o pleito, mas 

Estava fazendo compras no 
EXTRA SUPERMERCA-

DOS, uma velhinha me seguia pelas gôn-
dolas, sempre sorrindo.
Eu parava para pegar algum produto, ela 
parava e sorria: uma graça a velhinha!
Já na fila do caixa, ela estava na minha fren-
te com seu carrinho abarrotado, sorrindo:
– Espero não tê-lo incomodado, mas você 
se parece muito com meu falecido filho…
Com um nó na garganta, respondi não ha-
ver problema, tudo estava bem.
– Posso lhe pedir algo incomum? disse-me 
a senhora idosa.
– Sim. Se eu puder lhe ajudar…
– Você pode se despedir de mim dizendo ” 
Adeus, mamãe, nos vemos depois” ?
Assim dizia meu filho querido… ficarei 
muito feliz!
– Claro senhora, não há nenhum problema, 
disse eu para alegria da velhinha.
A velhinha passou a caixa registradora, se 
voltou sorrindo e, agitando sua mão, disse:
– ADEUS filho…

Cheio de amor e ternura, lhe 
respondi efusivamente:

– ADEUS mamãe, nos vemos 
depois?

– Sim… nos vemos depois querido!
Contente e satisfeito com o pouco de alegria 
dado à velhinha, passei minhas compras.
– R$ 717,00, diz a moça do caixa.
– Tá louca? Dois sabonetes e duas pilhas?
– Mas as compras da sua mãe….. ela disse 
que você pagaria!!!!!
– VELHA FILHA DA PUTA!
*********************************
A pobre freira parada no fim da tarde na 
beirada da estrada pedindo carona.
Para um caminhoneiro muito mal encarado 
e resolve ajudar a freira.
Ela entra no caminhão e o silêncio é mor-
tal… sem aguentar mais aquele clima a 
freira tenta quebrar o gelo:
“Como é o nome do senhor?”
“Meu nomé é aquilo que vc pega toda noi-
te” – responde rispidamente o caminhonei-
ro.
E o silencio permanece…
Chegando na porta do Convento a freira 
desce do caminhão e agradece:
“Obrigada, Sr. Pinto”
“Senhora… meu nome é Rosário…”

que podem enganar ou iludir o incauto elei-
tor. Outros, candidatos, que deveriam ter o 
mínimo de coerência com as determinações 
e os desígnios da agremiação (partido) que 
aceitou a sua inclusão na lista , viram a ca-

saca. “Votem em mim e o reto que se lixe”. 
Santinhos e “colinhas” incompletas, sem o 
nome do governador, do senador, e muito 
menos do candidato à presidente apoiado 
pelo partido. Um vale tudo, onde “ Eu que-
ro o meu!!! o partido que se exploda..”.

Este é o quadro político de uma demo-
cracia de 30 anos, sacramentada pela pro-
mulgação da Constituinte cidadã. O mais 
paradoxal é ver, no Brasil inteiro dezenas 
de acusados fazendo das tripas ao coração 

para conseguir manter um mandato 
e com ele, um valor importante agre-
gado, “imunidade parlamentar” que 
afasta destes sobre-humanos a jus-
tiça comum, que enfim, só serve só 
para a plebe..
Para a maioria silenciosa que busca 
uma recondução a um cargo(nestas 
eleições teremos uma dos maiores 
percentuais de renovação nas assem-
bleias e no congresso) , a eleição ter-
mina efetivamente domingo.Para os 
postulantes ao executivo, na maioria 
dos estados, marca o início de uma 

nova eleição de 3 semanas. Para os candi-
datos à presidente, estes da eleição sonora, 
domingo poderá marcar uma nova era para 
o País, um fim de sonho ou a construção de 
uma guinada nos rumos. Enfim, as cartas 
estão na mesa e o eleitor é quem manda.

Faltam 3 dias

Horário político
Ao contrário de outras eleições o horário 
político aparentemente não influiu na es-
colha dos brasileiros. Prova é a de que um 
dos candidatos com menos espaço na mídia 
oficial da eleição, liderou as pesquisas de 
ponta a ponta. O fator que deve ter decidido 
de forma decisiva foram as lives e as posta-
gens em instagram, facebook e twitter.

Renovação frustrada
Não será desta vez que aconte-
cerá a renovação, tão esperada 
pela população brasileira. Vá-
rios fatores contribuem para 

o favorecimento da reeleição, em especial 
dos integrantes do Congresso Nacional. O 
mais importante foi a alteração das formas 
de financiamento de campanhas. O fundo 
partidário, em parte, acabou sendo rateado 
entre os que já detinham cargo, dificultando 
o acesso de novatos no pleito. Outro fator 
foi a necessidade de lutar e manter o foro 
privilegiado para parlamentares que se en-
contram na mira da justiça.



ROTA DO YUCUMÃ, 05 de Outubro de 20184
    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/10/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 
Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de Outubro 
de 2018, com as seguintes presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO TIA-
GO FUCK/PT; e Vereadores: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS 
ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SAN-
TOS/PDT, ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB e DERLI DA SILVA/
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 segui-
da determinou a leitura das correspondências recebidas pela Casa.

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

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck
1 – Requereu o envio de correspondência à direção do Supermercado Cotri-

campo, agradecendo pelo convite encaminhado a esta casa para participar do ato 
de inauguração do supermercado, e parabenizando a cooperativa pela preferencia 
em investir em nosso município. Este requerimento foi subscrito pelo Vereador 
Natanael Diniz de Campos.

2 – Requereu o envio de correspondência à Secretaria Estadual de Segurança 
Pública, solicitando providências com relação aos abigeatos que vem ocorrendo 
em diversas propriedades de Tenente Portela e região. Requereu ainda, que seja 
estudada a possibilidade de instalação de uma Delegacia Especializada em Cri-
mes Rurais e Abigeato no município de Tenente Portela, abrangendo toda a região 
celeiro. Este requerimento foi subscrito pelo Vereador Rubens Antonio Marroni 
Furini.

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

de Desenvolvimento Rural que realize com urgência a recuperação da estrada da 
Linha Kovalski, uma vez que pela referia via passam veículos do Transporte Es-
colar e de recolhimento de leite.

2 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa Legislativa se 
as ruas ao redor da Praça Professor Alibindo Rigon (Praça dos Brinquedos) serão 
todas asfaltadas.

3 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural a realização de recuperação com urgência da estrada a 
partir da Localidade de Alto Alegre, passando por Alto Cordeiro de Farias e Linha 
São Marcos, uma vez que pela referia via passam veículos do Transporte Escolar 
e de recolhimento de leite. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luis 
Claudir dos Santos, Rosângela Fornari, Odilo Gabriel e João Antonio Gheller.

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos a realização de limpeza no terreno onde ocorreu incêndio 
de uma residência, no Bairro São Francisco, retirando os entulhos do local. Este 
requerimento foi subscrito pelos Vereadores Itomar Orolan, Odilo Gabriel e João 
Antônio Gheller.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa Legislativa se 
já foi avaliado o pedido de reabertura da casa Lar do Idoso, uma vez que há pes-
soas interessadas em apresentar propostas. Este requerimento foi subscrito pelos 
Vereadores Itomar Orolan, Odilo Gabriel e João Antônio Gheller.

3 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a 
realização de recuperação do calçamento da Avenida Central do Distrito de São 
Pedro, bem como estendê-lo até o cemitério na saída para a Localidade de Lajea-
do Leão. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores Itomar Orolan, Odilo 
Gabriel e João Antônio Gheller.

4 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa Legislativa 
qual o valor total de arrecadação com IPTU no Distrito de São Pedro. Este re-
querimento foi subscrito pelos Vereadores Itomar Orolan, Odilo Gabriel e João 
Antônio Gheller.

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

sobre o andamento do Ante Projeto que visa à redução da carga horária dos ser-
vidores portadores de deficiência ou que tenham cônjuge ou filhos portadores de 
deficiência, encaminhado por esta casa a pedido desse Vereador. 

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini
1 – Requereu o envio de correspondência ao Conselho Municipal de Trânsito, 

solicitando que seja estudada a possibilidade de implantar sinalização horizontal 
na esquina da Praça do Imigrante com a Rua Santos Dumont, fazendo com que o 
trânsito pesado seja desviado e direcionado para a Avenida Perimetral. 

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Anteprojeto de Lei Legislativo, de Autoria do Vereador Elessandro Tiago 

Fuck: Regulamenta o uso de transporte escolar para alunos frequentadores de cur-
so e utilitários do CAPS e CRAS que residem no interior do Município de Tenente 
Portela e dá outras providências.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 56/2018: Inclui dispositivo no PPA, 

LDO e LOA, autoriza abertura de crédito especial e autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder contribuição social para a Associação Hospitalar Beneficen-
te Santo Antônio de Tenente Portela/RS e dá outras providências. Este projeto foi 
aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 57/2018: Inclui dispositivo no PPA e na 
LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Este 
projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 58/2018: Define obra de interesse públi-
co e social e dispensa a cobrança de contribuição de melhoria e dá outras provi-
dências. Este projeto foi aprovado 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 02 de Outubro de 
2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter 
mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

Comarca de Tenente Portela tem 
novo Juiz de Direito

Foi realizada na manhã desta 
terça-feira (02), a solenidade de 
posse do novo Juiz de Direito 
da Comarca de Tenente Portela. 
O Drº Luís Gustavo Negri Gar-
cia assumiu o cargo no lugar 
da magistrada Sucilene Engler 
Werle, que foi transferida para 
a 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Três Passos.

A cerimônia, que ocorreu 
no Salão do Júri do Fórum de 
Tenente Portela, foi prestigia-
da por autoridades municipais, 
representantes da Polícia Civil, 
Brigada Militar, Poder Judiciá-
rio, OAB e Ministério Público, 
além de convidados e imprensa 
local.

Natural do estado de São 
Paulo, o Drº Luís Gustavo Ne-
gri Garcia já atuou em Comar-
cas paulistas e de Minas Gerais 

antes de ingressar no Judiciá-
rio do Rio Grande do Sul. Em 
seu discurso na solenidade de 
posse, o magistrado frisou que 
irá priorizar o diálogo com a 
comunidade e buscará suprir 

as necessidades do Fórum de 
Tenente Portela, que abrange 
ainda mais quatro municípios 
da microrregião. Também se 
comprometeu em agilizar a tra-
mitação dos processos.

 A posse de Luís Gustavo Negri Garcia aconteceu na manhã desta terça-feira
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Municípios da Região Celeiro aderem a 
Planificação da Atenção à Saúde

Campo Novo, Chiapetta, 
Crissiumal, Humaitá, Inhaco-
rá, Santo Augusto, São Marti-
nho, São Valério do Sul e Sede 
Nova, fazem parte do grupo de 
20 municípios pertencentes a 
17ª Coordenadoria Regional de 
Saúde (CRS) que firmaram o 
termo de adesão a Planificação 
da Atenção à Saúde. A soleni-
dade de assinatura dos convê-
nios ocorreu na cidade de Ijuí, 
na última sexta-feira (28).

A articulação para a adesão 
dos municípios abrangidos pela 

17ª CRS, com sede em Ijuí, co-
meçou no mês de julho, bem 
como a sensibilização dos pre-
feitos e secretários municipais 
da Saúde para o processo de 
Planificação da Atenção à Saú-
de.

Nos dias 26 e 27 de setem-
bro, foi realizada a formação 
dos facilitadores para a primei-
ra oficina e também a articula-
ção com os serviços da rede de 
saúde da região. A oficina teve 
a participação de aproximada-
mente 150 profissionais da área 

da saúde dos municípios da 17ª 
CRS, da secretaria estadual da 
Saúde (SES) e do Conselho Na-
cional de Secretários da Saúde 
(CONASS).

A Planificação da Atenção à 
Saúde é uma das principais es-
tratégias da SES para efetivar o 
acesso dos usuários a serviços 
de saúde com maior qualidade, 
por meio do apoio à organiza-
ção dos processos de trabalho, 
definições de fluxos na Rede de 
Atenção à Saúde e pactuações 
para melhores resultados.

Programa busca integrar a saúde estadual
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BADESUL financiará a 
construção de pavilhões 

industriais em Coronel Bicaco
Os contratos do programa 

BADESUL Cidades com as 
prefeituras de Coronel Bicaco, 
Itapuca, Pejuçara e Teutônia, 
foram assinados na tarde desta 
quarta-feira (03), em Porto Ale-
gre. Os recursos financeiros, 
que totalizam R$ 9,8 milhões, 
serão destinados para obras de 
melhorias nos quatro municí-
pios.

No ato de assinatura, o pre-
sidente do BADESUL, Jeanette 
Lontra, salientou a relevância 
do programa. – O BADESUL 
Cidades oferece recursos im-
portantes para o desenvolvi-
mento de todas as regiões do 
Rio Grande do Sul. Verbas para 
investimentos que geram me-
lhorias na qualidade de vida da 
população – sublinhou Jeanette 
Lontra. O financiamento con-
traído pela prefeitura de Coro-
nel Bicaco é de R$ 2,5 milhões, 

que garantirão a construção de 
quatro pavilhões industriais e a 
aquisição de máquinas e equi-
pamentos rodoviários. O prefei-

to Jurandir da Silva participou 
da solenidade de assinatura dos 
contratos na sede do BADE-
SUL.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

No Brasil inteiro, comemorar o sete de setembro é o momento 
de celebrar a independência, a nação, cultivar as tradições e can-
tar o hino a plenos pulmões. Acontece que, no Rio Grande do Sul, 
rola uma pequena adaptação. A data para isso se estende ao dia 20 
de setembro, dia da Revolução Farroupilha, guerra travada entre 
o Estado e o Império Brasileiro em 1835. 

     Desistiu-se da independência, mas a data comemorativa 
ficou polêmica que só. Seja como for o Rio Grande aproveita o 
dia 20 de setembro para exaltar a beleza do estado e resgatar os 
costumes das antigas gerações.

      Então vamos aproveitar a deixa para explicar algumas 
peculiaridade da cultura gaúcha que só quem é daqui consegue 
entender.

     Bah e Tchê não significa a mesma coisa. O “bah” é quase 
um suspiro que, dependendo da entonação, serve para externali-
zar basicamente qualquer sentimento que existe: decepção, ale-
gria, espanto, medo, admiração, raiva. O “tchê” é uma interjeição 
exclamativa para chamar a atenção de alguém. Tem gente que 
acredita que “tchê” significa  “cara”, mas é muito mais intenso 
que isso: “tchê” significa “bah cara”.

      Também vale destacar o uso do “tri” é uma versão mini-
malista adaptada pela geração Y, do antigo “tri legal”, que caiu 
em desuso nos anos de 1990. O uso do “capaz”, o exclamativo 
significa “não precisa” ou “não se preocupe”. Enquanto isso, di-
zer “bem capaz” significa “não” e dizer “capaz que não” significa 
“sim”. Entendeu?

       Chimarrão é amargo e pelando de quente mesmo você não 
pode tomar só um golinho. E colocar açúcar, pode? Bem capaz! 
E nunca mais diga essa barbaridade! Quando os índios guaranis e 
caingangues começaram a usar a erva-mate no século XVI, eles 
nem sabiam que estavam abrindo caminho para a tradição mais 
rígida e regrada do Rio Grande.  Tudo começa na preparação: o 
anfitrião monta o mate na cuia, com a erva e a água quente (não 
pode ferve) com menos de 80 graus é o ideal para não amargar 
ainda mais a bebida. Toma o primeiro. A partir daí, compartilha 
com os amigos e familiares da roda, sempre respeitando a ordem 
inicial. Esse é o ritual de amizade, cumplicidade e companheiris-
mo, repetido sempre que se está em grupo ou se recebe visitas. 
Quer entrar na roda? Tome seu “chima” na sua vez até ouvir o 
roncar da bomba, não tire ela do lugar e não fique com nojinho 
de dividi-la com os outros. Se você fizer qualquer movimento que 
saia dos script, vai ouvir um sonoro “tchê!” tons de julgamento.

      Curtir o inverno é lagartear comendo bergamota sem atu-
canação, que traduzido do gauchês, é o mesmo que estirar-se ao 
sol comendo mexerica sem incômodo. Algumas expressões gaú-
chas podem soar pornográficas, como “cacetinho” e “rabo quen-
te” que significam inocentemente de pão francês e aquecedor de 
água. Doce de leite, no Rio Grande é “mumu”, geleia é “chimia” 
e “chocolatão” faz mais referência ao mar de Capão da Canoa do 
que um chocolate grande. Uma vitamina de frutas, em gauchês, 
é uma “batida de frutas”. E uma batida de carros, um acidente, 
é uma “pechada”. Algumas palavras do dicionário rio-grandense 
tem origem no espanhol, como essa “pechar” que vem de “pecho” 
ou seja, “chocar-se de peito”.

       Nem toda carne é considerada carne. Você vai em uma 
lancheria (lanchonete em gauchês) e pede por um pastel sem car-
ne. O garçon  oferece um de frango. Você reforça: “sem carne, 
moço.” “Ah, temos de presunto e queijo, serve?” Não duvide, isso 
pode acontecer. Gaúcho só reconhece carne aquela que puder ser 
pedida mal passada, sangrando, o que acaba excluindo da conta o 
presunto, o salame, o frango, a salsicha...

        Mas que barbaridade!
                                                              Continua na próxima.

Peculiaridades que só 
gaúcho entende

Super Colono inaugura filial na
 cidade de Três Passos

A inauguração da primeira 
filial do Super Colono aconte-
ceu na manhã desta quarta-feira 
(03). O mais novo supermerca-
do de Três Passos fica na Ave-
nida Costa e Silva e tem 2,8 mil 
metros quadrados de área cons-
truída. Todo o empreendimento 
possui cerca de sete mil metros 
quadrados e abriga também 
uma loja de roupas, lancheria e 
estacionamento.

O empresário Almir José de 
Carli revelou que a abertura de 
uma filial do Super Colono na 
capital da Região Celeiro é a 
realização de um sonho da fa-
mília.

Autoridades locais, colabo-
radores, convidados e popu-
lação em geral prestigiaram a 
solenidade de inauguração. O 
prefeito de Três Passos, José 
Carlos Amaral, em seu discur-
so, destacou a importância do 

empreendimento para o mu-
nicípio. – Nos sentimos privi-
legiados em contar com uma 
obra e um investimento desta 
magnitude, sobretudo com a 
experiência e confiança de mais 
de 20 anos no bom atendimento 

e comprometimento com a co-
munidade em que essa família 
desenvolve suas atividades – 
enfatizou o prefeito.

A primeira filial do Super 
Colono vai empregar aproxi-
madamente 100 pessoas.

Atos inaugurais ocorreram na manhã desta quarta-feira

A
sc

om
Tr

Ês
 P

as
so

s

Redentora: Curso orienta agricultores 
sobre a utilização correta de agrotóxicos

Terminou nesta quarta-feira 
(03), o curso direcionado para 
produtores rurais de Redento-
ra e que trata sobre a aplicação 
correta e segura de agrotóxicos. 
A promoção é da secretaria mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Rural (SENAR).
Com carga horária de 20 

horas, o curso iniciou na últi-
ma segunda-feira e ministrado 
pelo instrutor do SENAR, en-
genheiro agrônomo José Álva-
ro Pacheco, abordou temas per-
tinentes às maneiras adequadas 
de pulverização e explicou 
detalhes da Normativa Regula-
mentadora nº 031 do ministério 

do Trabalho, que versa sobre a 
segurança e saúde do trabalha-
dor rural.

De acordo com o prefeito de 
Redentora, Nilson Paulo Costa, 
é muito importante que os agri-
cultores consigam organizar 
seu ambiente de trabalho e que 
tenham segurança, para garan-
tir a sua saúde, além de cuida-
dos com o meio ambiente.

Ascom/Redentora

Assinatura dos contratos ocorreu em Porto Alegre
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Jovem portelense conquista as 
passarelas do mundo

Trocar o sonho de infância 
de exercer profissão de médico 
veterinário e morar com a fa-
mília por uma carreira incerta 

dentro da modelagem. A ideia 
pode parecer ao leitor um delí-
rio literário, mas essa é a histó-
ria do jovem portelense Rodri-
go Medeiros, que optou 3 anos 
atrás em apostar nas passarelas 
da moda e vive hoje grandes 
experiências no exterior. Nes-
ta semana a equipe do Sistema 
Província de Comunicação es-
teve entrevistando Rodrigo via 
WhatsApp onde ele nos contou 
um pouco sobre a carreira inter-
nacional.

O portelense Rodrigo men-
cionou que a ideia de desfilar 

em passarelas e 
ser fotografado 
nasceu no ano 
de 2015, quan-
do uma equipe 
do scouter de 
modelos, Die-
go Comarella, 
entregava pan-
fletos na escola 
em que estuda-
va. Ele disse 
que apanhou 
o material im-
presso e levou 
para sua casa, 
com o intuito 
de conversar 
com sua mãe, 
que pronta-
mente apoiou 
o desejo do fi-
lho de ingres-
sar na carreira. 
Dias depois, 

a equipe Diego Comarella fez 
um book e inscreveu Rodrigo 
em um evento realizado ainda 
em 2015, em Chapecó, e que 
reuniu diversas agências de 
modelos. O portelense chamou 

a atenção de sete 
agências, porém, 
optou pela 40 Graus 
Models, com sede no 
Rio de Janeiro. 

O modelo que 
agora reside em Ban-
gkok, na Tailândia, 
relatou que quan-
do saiu de Tenen-
te Portela esperava 
conquistar um lugar 
dentro do disputado 
e abrangente mundo 
da moda. Ressaltou 
que o apoio dos fa-
miliares foi um dos 
fatores determinan-
tes até os dias atuais 
para sua evolução e 
atualmente, acredita 
estar aos poucos al-
cançando seu objeti-

vo máximo, mas admite que as 
dificuldades são desafiadoras.  
“A saudade da família e ami-
gos, a instabilidade financei-
ra, as convivências com novas 
culturas me desafiaram durante 
este período e tive que buscar 
enfrentar cada obstáculo para 
seguir com o meu sonho”. 

Com 1.88, 20 anos de ida-
de, o jovem, ex-morador do 
bairro Isabel, já brilhou em di-
versos desfiles pelo exterior, e 
trabalha com a agência Time de 
Milão, participando de eventos 
como as olimpíadas no Brasil 

de 2016. Ele destaca que mo-
delar não é simplesmente fazer 
“carão” nas fotos. É preciso re-
cursos financeiros, dedicação 
para criar uma personalidade 
que atraia os olhares dos em-
presários do ramo, fato este que 
requer tempo, enfim, diz ele, 
detalhes pequeno que exigem 
bastante do profissional. 

Inclusive Rodrigo detalhou 
com euforia a nossa equipe que 
sua primeira experiência numa 
seleção realizada em uma das 
agências nas quais trabalhou. 
“O momento da escolha é mui-
to doido, pois tem diversos 
modelos que assim como você 
querem a mesma oportunidade. 
Eu não sabia exatamente como 
me comportar em frente ao 
cliente e me destacar, mostrar 
algum diferencial que chamas-
se a atenção. Entendo que pre-
cisa ser com paciência, e ainda 
agora estou aprendendo a lidar 
com a situação”.

Em um dos primeiros des-
files em São Paulo feitos pelo 
modelo, ele conta um fato en-
graçado. Durante a fila para en-
trar na passarela avistou o mo-
delo brasileiro Marlon Teixeira, 
o qual tem admiração hoje, mas 
confessou não ter dado a míni-
ma atenção pois desconhecia os 
famosos do meio modal mascu-
lino. Depois de observar o alvo-
roço dos demais modelos com 
a presença de Marlon, Rodrigo 
pesquisou e então passou a ad-
mirar os ensaios fotográficos e 
materiais feitos pelo famoso. 

Toda carreira tem alguém ou 
algo que serve de inspiração. 
Os modelos brasileiros Francis-
co Lachowski e Marlon Teixei-
ra são figuras mencionadas pelo 
jovem que diz ser fã principal-
mente dos trabalhos excelentes 
feitos e de ver neles a inspira-
ção para criar uma assinatura 
própria nas passarelas. É com 
sede de sonhar grande que Ro-
drigo luta diariamente e já atin-
giu algumas das tantas metas de 
vida – “Uma meta minha atin-
gida foi realizar uma viagem 
internacional trabalhando com 
pessoas totalmente diferentes 
de mim, assim podendo conhe-
cer novas culturas e lugares”. 

Dentro dessa viagem citada, 
ele já esteve na China, Malay-
sia e Tailândia, sendo este últi-
mo local onde mora com outros 
modelos hoje. No país chinês 
ele conta que foi mais difícil 
de se adaptar pois a população 
não tem o costume de verbali-

zar utilizando 
o inglês e sim 
a linguagem 
típica que é 
o mandarim. 
Para solicitar 
algum servi-
ço ou pedir 
informações, 
Rodrigo su-
g e s t i o n a v a 
por sinais ten-
tando mostrar 
o que estava 
necessitando. 
A dificuldade 
de comunica-
ção chocou o 
rapaz já que 
quando estava 
para ir à cida-
de maravilho-
sa acreditava 
que apenas o 
inglês quebra-
ria essa barreira. 

Em Bangkok, a rotina dele 
evolve-se através de castings, 
atividades físicas na academia, 
sair com amigos e aproveitar 
a cidade. Para título de infor-
mação o termo casting é uma 
palavra originada do 
inglês, tem diversos 
significados, mas 
para a moda ela é 
conhecida por se re-
lacionar ao processo 
de seleção de elenco 
para campanhas pu-
blicitárias, ensaios 
fotográficos e até 
mesmo desfiles. No 
Instagram, Rodrigo 
publica no stories 
principalmente seus 
momentos divertidos 
e mostra aos seus 10 
mil seguidores suas 
vivencias e inclusive 
parte do seu trabalho 
feito nas agências. 

Em análise pesso-
al, o portelense acre-
dita que a maior experiência 
que teve até o momento foi ter 
enfrentado diversos problemas 
nesses anos e amadurecido de 
uma maneira diferente, vendo 
as coisas com uma outra ótica. 
Nossa reportagem questionou-o 
sobre qual conselho daria para 
quem estivesse pensando em 
seguir esse caminho e ele orien-
tou que quem deseja ser modelo 
acredite, persista e de o melhor 
de si, pois o retorno virá mais 
cedo ou mais tarde se é aquilo 
que se quer realmente para a 
vida profissional. 

Ingressar no gigantesco 
mercado de moda de Nova Ior-
que, uma das cidades mais po-
pulosas nos Estados Unidos da 
América, aprender diversas lín-
guas e ter uma vida financeira 
estável são alguns dos sonhos 

que norteiam a caminhada ao 
futuro promissor de Rodrigo 
Medeiros. 

O abandono ao sonho de 
exercer a medicina veteriná-
ria lhe proporcionou conhecer 
outras culturas, compreender a 
realidade de várias maneiras e 
entra em um mundo complexo, 
mas satisfatório para tem dese-
jo e força de vontade. Familia-
res e amigos seguem na torcida 
por Rodrigo, o rapaz que saiu 
desta terra e se tornou um dos 
portelenses pelo mundo a lutan-
do pelos seus sonhos. 

Por Raiana Silva
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No próximo dia 7 de outu-
bro, cerca de 147 milhões de 
brasileiros são esperados para 
votar em todo o país. As elei-
ções gerais iniciarão as 8h de 
domingo até as 17h, quando 
inicia a apuração dos votos. Na 
101ª Zona Eleitoral, que englo-
ba os municípios da micror-
região, 20.690 eleitores estão 
aptos para a votação, conforme 
afirmação do chefe do cartório 
eleitoral, Dércio Rower.  O juiz 
eleitoral será Mateus da Jornada 
Fortes, magistrado da Comarca 
de Frederico Westphalen/RS.  

Somadas serão 97 sessões 
dentro da zona eleitoral, sendo 
42 em Tenente Portela, 16 ur-
nas nas cidades de Miraguaí, 
Derrubadas. Já Vista Gaúcha e 
Barra do Guarita totalizam 23 
sessões, com 12 e 11 urnas res-
pectivamente.

O período eleitoral trouxe 
dúvidas ao eleitor com relação 
ao processo eleitoral vigente. 
Neste ano, o cancelamento de 
títulos de eleitores é uma mu-
dança que se destacou, e segun-
do Dércio, fez com uma deman-
da de cidadãos procurassem no 
decorrer desta semana o cartó-

Eleitor vai às urnas para decidir 
futuro do BRASIL

rio para saber se estão aptos ou 
não para efetuarem seus votos.  
Após a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o elei-
tor que não 
fez o cadastra-
mento biomé-
trico dentro 
do prazo teve 
o título can-
celado e não 
poderá votar. 
Para confir-
mar se o título 
está validado, 
basta olhar na 

área de identificação do eleitor 
e procurar a escrita em negrito 
“Identificação biométrica” no 
canto superior direito do docu-

mento.
Segundo levantamento feito 

pela nossa reportagem, apenas 
30 ou 0,14% do total de eleito-
res não compareceram ao cartó-
rio da 101ª ZE para o recadas-
tramento biométrico e tiveram 
o título eleitoral cancelado. Em 
relação à 140ª Zona Eleitoral, a 
decisão da Corte de Brasília afe-
ta 0,27% do total de votantes. 
Juntos, os municípios de Braga, 
Campo Novo, Coronel Bicaco 
e Redentora, têm 19.131 elei-
tores, sendo que 19.079 realiza-
ram o cadastro para identifica-
ção por meio da biometria. Ao 
todo 52 pessoas com domicílio 
eleitoral na área de abrangência 
da 140ª ZE prosseguem com o 
título de eleitor cancelado. 

Para as assistências das ur-
nas na região de abrangência 
da 101ª ZE, Dércio explica que 
seis funcionários temporários 
receberam treinamento e esta-
rão em cada cidade fornecendo 
aparato técnico caso haja fa-
lha no sistema operacional de 
alguma urna. Ainda sobre as 
instruções passadas durante a 
capacitação a equipe que atu-
arão no pleito, ele salienta que 
os mesários receberam orienta-
ções para evitar ao máximo o 

acesso dos eleitores na sessão 
vestindo camisetas de partidos 
ou candidatos. 

A medida atende o artigo 
39-A da Lei das Eleições, in-
cluído pela lei 12.034 de 2009, 
que diz que o eleitor pode se 
manifestar silenciosamente e 
de forma individual apenas 
por meio do uso de bandeiras, 
broches, dísticos e adesivos. O 
cidadão que comparecer com 
a vestimenta, segundo Dércio, 
será orientado a trocar a peça 
que estampe a propaganda proi-
bida por lei para poder realizar 
o voto. 

Outra novidade deste ano é 
e-Título, aplicativo que permi-
tirá aos eleitores acessarem uma 
via digital do título eleitoral por 
meio do seu smartphone ou ta-
blete, lançado em dezembro de 
2017. Para acessar o documen-
to digital, o eleitor necessita 
baixar o aplicativo e-Título, 
desenvolvido pela Justiça Elei-
toral. Ao inserir no aplicativo, o 
número do seu título eleitoral, 
seu nome, o nome da mãe e do 
pai e a data de nascimento, o e-
-Título será validado e liberado. 
Ao ser acessado pela primeira 
vez, o documento será gravado 
localmente e ficará disponível 
ao eleitor.

A BBC Brasil reuniu em uma publicação feita no 
dia 1º de outubro dúvidas mais recorrentes dos eleito-
res. A nossa reportagem separou 11 perguntas princi-
pais para ajudar o cidadão na hora de votar. 

1)Em quem vou votar?
A ordem de votação para as eleições gerais é a se-

guinte: deputado federal, deputado estadual, senador 
(dois votos), governador e presidente.

2)Quem é obrigado a votar?
Os alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 

anos são, por lei, obrigados a votar.
3) Quais documentos são necessários para votar?
É necessário levar documento oficial de iden-

tificação com foto. E para o eleitor que cadastrou a 
biometria, outra opção é o e-Título, que valerá como 
documento de identificação para os biometrizados. A 
Justiça Eleitoral recomenda ao eleitor levar o título em 
sua versão digital (e-Título) ou impressa para facilitar 
a identificação da seção eleitoral.

4)Posso levar uma ‘cola’ com os nomes dos meus 
candidatos?

Sim. Se precisar de um lembrete, anote os números 
de seus candidatos na ordem correta de votação e use 
a ‘cola’ como lembrete na hora de votar. Busque os 
números de seus candidatos com antecedência. O Jor-
nal Província traz um modelo de cola permitida que o 
eleitor pode recortar do folhetim e utilizar nas urnas. 

5)Como vou saber onde votar?
Você pode consultar seu local de votação no site do 

TSE. Você pode ligar também para o cartório eleitoral 

O que você precisa saber antes de votar resumido
 em 11 perguntas

de sua cidade. O telefone da 101ª ZE é o 35511812 e 
da 140ª, 3557-1108. Além disso, os jornais de grande 
circulação publicam, em data próxima à das eleições, 
a relação de todos os locais de votação de cada zona 
eleitoral.

6)Como sei se já fiz a biometria?
O título de eleitor de quem fez a biometria tem im-

presso, no canto superior direito do documento, “iden-
tificação biométrica”.

7)Não fiz minha biometria e no município em 
que moro ela era obrigatória. Como devo proceder?

O eleitor que não fez o cadastramento biométrico 
obrigatório dentro do prazo teve o título cancelado e 
não poderá votar nas eleições de 2018. A partir de no-
vembro, será possível agendar atendimento e regulari-
zar o título nos cartórios eleitorais e postos da Justiça 
Eleitoral.

8) Pedir votos para um candidato no dia da vota-
ção é considerado crime de boca de urna?

Sim. É considerado crime eleitoral de boca de urna, 
sob pena de detenção de seis meses a um ano e mul-
tas, arregimentar eleitores e utilizar alto-falantes ou 
amplificadores de som no dia da eleição. Além disso, 
a publicação na internet de novos conteúdos ou impul-
sionamento de propagandas de partidos e de seus can-
didatos é proibida no dia da eleição. Podem ser manti-
dos no ar os conteúdos publicados anteriormente. Até 
o término do horário de votação, também é vedada a 
aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, 
bandeiras, broches e adesivos que possam caracterizar 

uma manifestação coletiva.
9) O que acontece se eu não votar?
Você deve justificar sua ausência. Se não o fizer ou 

se a justificativa não for aceita pelo juiz eleitoral, de-
verá pagar multa arbitrada por esse juiz. O eleitor que 
deixar de votar em três turnos consecutivos terá seu 
título cancelado.

10)Qual a diferença entre voto branco e nulo?
Não há diferença entre voto branco e voto nulo para 

a contagem dos votos, ambos são excluídos da tota-
lização dos resultados. O eleitor vota branco quando 
pressiona a tela branca da urna eletrônica e confirma. 
Já o voto nulo ocorre quando há erro de digitação. Se o 
eleitor digitar um número que não corresponda a par-
tido ou candidato, o voto é anulado.

11)Não votei e não justifiquei. E agora?
O eleitor que não votar nem justificar sua ausência 

nos prazos determinados pela Justiça Eleitoral incor-
rerá em multa imposta pelo juiz eleitoral. A multa é 
de R$ 3,51 por turno. Se o eleitor deixar de votar em 
três eleições consecutivas, seu título será cancelado. 
Caso isso ocorra, não poderá tomar posse em concur-
so público, obter passaporte ou carteira de identidade, 
renovar matrícula em estabelecimentos de ensino ofi-
cial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, participar de concorrência e 
praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto de renda.

Bom voto!!!

Por Raiana Silva

O voto é secreto e livre ao todo o cidadão
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Para se maximizar o recrutamento muscular e minimizar o risco de 
lesões é necessário que se realize um agachamento com a técnica ideal. 
No entanto, os indivíduos que não apresentam uma boa mobilidade arti-
cular, uma boa estabilidade ou controle neuromuscular muitas vezes exi-
bem movimentos compensatórios durante o agachamento. O movimento 
compensatório é uma maneira que o corpo faz para se buscar uma forma 
de executar um padrão de movimento particular com uma menor resistên-
cia. Por exemplo, se um indivíduo executa um exercício como um desen-
volvimento em pé com barra com extensão lombar excessiva, este é um 
sinal de que a pessoa não tem uma boa mobilidade nos ombros. A fim de 
executar o padrão de movimento, a pessoa “toma emprestado” a amplitude 
de movimento da coluna vertebral e da pelve para compensar a falta de 
mobilidade através do complexo do ombro (o mais notável é a sensação de 
aperto através do grande dorsal). A seção seguinte descreve movimentos 
compensatórios comuns que ocorrem durante um agachamento.

O tornozelo, propriamente dito, é uma articulação em dobradiça, e só 
é capaz de se mover em único plano, em dois movimentos: flexão plantar 
e dorsiflexão. A flexão plantar ou extensão do tornozelo é o movimento de 
apontar dos dedos para baixo (como uma bailarina faz ao ficar na ponta dos 
pés), e dorsiflexão é o oposto, ou seja, quando você levanta a bola do pé 
com o calcanhar em contato com o chão, como se estivesse puxando seu 
pé para cima em direção ao seu joelho. Agora, a razão pela qual a dorsifle-
xão é considerada a mais importante dos graus de liberdade do tornozelo 
é porque permite que a tíbia (a canela) se mova para a frente, em relação 
à posição do pé. Este aspecto é crucial para o posicionamento correto do 
corpo e a produção eficiente e de aplicação de força.

Levantar o calcanhar do chão durante o agachamento é um movimento 
compensatório mais comum. Em muitos casos, esse movimento compen-
satório não é observado, simplesmente porque as pessoas usam sapatos 
com um salto elevado. Um sapato com um salto elevado coloca o pé em 
flexão plantar. Como tal, a pessoa pode completar o exercício de agacha-
mento com menos grau de dorsiflexão do tornozelo. No entanto, reali-
zando um agachamento com os pés descalços pode evidenciar mais essa 
compensação e chamar a atenção para esta deficiência movimento. A ten-
são muscular do complexo do tornozelo ou a restrição articular no próprio 
tornozelo são as principais causas desse movimento de compensação que 
influenciam nas lesões de joelho, por falta de estabilidade.

Musculação x Treino 
Funcional

REGIÃO

Crissiumal se recupera de temporal 
que atingiu 2,5 mil casas

A quinta-feira (04) foi de 
reconstrução em Crissiumal. O 
dia de tempo bom fez com que 
os moradores atingidos pelo 
grave temporal de granizo da 
quarta aproveitassem o sol para 
secarem seus pertences.

Muitas habitações ainda se-
guem com lonas, em virtude do 
aguardo das empresas de segu-
ros, também por falta de mate-
rial, por falta de mão de obra 
ou até por não poder faltar ao 
trabalho, em alguns casos.

Outras casas tiveram seus 
telhados substituídos. Verdadei-
ros mutirões foram formados. 
Pessoas do interior do muni-
cípio que não tiveram suas ca-
sas danificadas e até de outros 
municípios se tornaram volun-
tários da reconstrução. Cami-
nhões com telhas circulam em 
grande número na cidade.

A Secretaria de Obras e 
voluntários de prefeituras de 
outras cidades deram atenção 
aos prédios públicos, com ên-
fase nas escolas. Na prefeitura 
a Assistência Social atendeu 
dezenas de munícipes ao longo 
de todo o dia. Os telefones do 
Paço Municipal não pararam de 
tocar ao longo do dia, com pes-

soas interessadas em realizar 
doações, ou ainda repórteres 
de órgãos de imprensa atrás de 
informações atualizadas. Doa-
ções chegaram de diversos mu-
nicípios.

Durante o dia o prefeito Ro-
berto Bergmann atendeu inú-
meras pessoas em seu gabinete 
e também divulgou o Decre-
to de situação de emergência, 
assinado ainda na quarta. Em 
conversa com o Guia Crissiu-
mal no final da tarde, Bergmann 
destacou a maior necessidade 
do município no momento: Te-
lhas de Fibrocimento. Já que 
habitações dos bairros mais po-
bres seguem com lonas na sua 
maioria.

Doações em dinheiro 
podem ser feitas nas se-
guintes contas / bancos:

Sicredi, agência 0100, 
conta 26710-4 

Banrisul, agência 0593, 
conta 04.059801.0-3

Banco do Brasil, agência 
1372-2, conta 2.018-4

CNPJ 87.613.147/0001-35

As contas serão geren-
ciadas pela Defesa Civil 
Municipal.
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 CPI da saúde de Três Passos começa as 
oitivas com agentes de saúde

A COTRICAMPO, inaugu-
rou na manhã de sexta-feira, 8 
de Setembro,  a 11ª loja da rede 
de supermercado.  O empreen-
dimento está estruturado com 
açougue, padaria, com diver-
sos itens na linha de alimentos, 
material de limpeza, higiene e 
hortifrutigranjeiros de excelen-
te qualidade.

A inauguração contou com 
grande presença de membros 
do Conselho de Administração, 
associados da região, colabora-
dores do município e de outras 
unidades da Cotricampo, além 
de  autoridades e comunidade.

Para o presidente da Coope-
rativa Gelson Bridi, este é um 
momento muito especial para 
a administração por que desta 
forma a Cotricampo está com-
pleta agora em Tenente Portela 
com estruturas de Unidade de 
Recebimento e comercialização 
de grãos e insumos agrícolas, 
uma Loja Agropecuária e ago-
ra a Loja do Supermercado que 
vem para completar a presença 
da cooperativa no município, 

oferecendo um grande número 
de itens com preços competiti-
vos e condições de pagamen-
to. Bridi também agradeceu a 
todos os presentes e ressaltou 
a presença dos funcionários de 
diversas unidades da região que 
estiveram se deslocando para 
auxiliar na montagem do mer-
cado e os que também estive-
ram prestigiando a inauguração. 
“Sem esse pessoal, nada seria 
possível, agradeço desde a ma-

nutenção aos gerentes, todos os 
funcionários que de uma forma 
ou outra colaboraram para que 
tudo hoje estivesse em perfeita 
condição de abrirmos as portas. 
Nós somos uma verdadeira fa-
mília, a família Cotricampo”.

O presidente da Cooperativa 
e o prefeito realizaram o desen-
lace da fita inaugural, abrindo 
as portas do Super Cotricampo 
para visita do público que pres-
tigiou a cerimônia.

Cotricampo inaugura mercado 
em Tenente Portela

Novo mercado está instalado na antiga unidade de Cotrijuí

COLUNA
Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

As novelas, filmes, livros românticos, no afã de prender seu es-
pectador, leitor, acabaram criando um sentido para a palavra amor 
que foge ao verdadeiro significado desta palavra. Nestas ficções, o 
amor é cheio de expectativas sobre atitudes do parceiro e que de-
notam o tempo todo o sentimento que ele traz consigo em relação 
àquele que dele espera tais ações. O tempo todo o casal romântico 
está feliz, elogioso, demonstrando seu afeto em todas suas atitudes. 
Entretanto, a vida real com suas nuances não nos permite agir in-
tegralmente assim e isso tem gerado um conflito muito grande nas 
relações conjugais, já que o casal sempre espera todo afeto do outro. 
A vida é dinâmica e cheia de outras relações que muitas vezes nos 
tiram o foco, nos perturbam. Assim temos as relações profissionais, 
ou eventuais dificuldades econômicas, que muitas vezes nos dei-
xam estressados, fazendo com que não possamos dar o nosso me-
lhor pelo parceiro. E se as expectativas do parceiro estão distorcidas 
por aquele chamado “amor romântico” que a mídia nos apresenta, 
pronto! Está preparada uma bomba-relógio em nossos casamentos.

Todavia, é importante afirmar que não é esse o amor que Deus 
nos ensina, pois Ele nos ensina um amor sofredor, que suporta, crê 
no outro. Na verdade, o amor que Deus tem para nós é um amor 
paciente, capaz de investir no parceiro, mesmo que sem um retorno 
imediato aparente. O livro de 1 Coríntios 13, tem a descrição mais 
perfeita do que realmente é o amor para Deus, descrição esta que 
já foi cantada em versos de alguns sucessos musicais, mas que as 
pessoas não costumam colocar em prática.

Nos últimos anos, tenho aprendido que o amor e o perdão não 
são sentimentos! Eles são decisões! Você decide perdoar, mesmo 
que seu coração ainda não tenha liberado este perdão. E você co-
meça a tomar atitudes que demonstram este perdão – tratar bem a 
pessoa como se nada tivesse acontecido, fazer o seu melhor por ela. 
E assim, com o passar do tempo, seu coração vai se convertendo 
àquela decisão que você tomou e logo você passa a “sentir” o per-
dão. A mágoa cai no mar do esquecimento. Eu já pude provar disso 
diversas vezes e aconselho você a desfrutar desta benção. Eu acredi-
to que no momento que você decide perdoar, Deus começa, através 
de Seu Espírito Santo, a agir em seu coração. Mas, se você não quer 
acreditar nesta tese, experimente decidir “perdoar” e “amar” e você 
verá que isso realmente acontece, seja lá por qual explicação você 
ou a psicologia der.

O mesmo acontece com o amor. Quando você decide amar o ou-
tro, independente do que você está sentindo – mágoa ou até mesmo 
repúdio – algo começa a acontecer. Você toma atitudes que demons-
tram amor, trata bem, nega seus desejos para satisfazer os do parcei-
ro e Deus (ou sua mente para quem preferir assim) começam a gerar 
uma aceitação maior pelo outro, até que você passa a sentir aquilo.

Esta decisão de “amar”, Deus deu ao homem como dever con-
jugal. Vejamos o que diz a carta que o apóstolo Paulo escreveu 
aos Efésios, no capítulo 5:25 “Vós maridos, amai vossas mulheres 
como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por 
ela.” Certamente, é uma tarefa dura, amar com amor “sacrificial”, 
o amor que Cristo ofertou a nós, amor capaz de doar-se a si mesmo 
pelo bem do outro. Cristo deu a vida por nós e é esse amor que Cris-
to quer que os maridos dediquem às suas esposas.

Todo sacrifício é doloroso, pois exige renúncia. Renunciar aos 
nossos desejos pelos desejos do outro, ainda que as atitudes deste 
não façam por merecer nossa renúncia, mas ainda assim decidirmos 
amar de forma sacrificial. Isso ao longo dos tempos gera no outro 
um sentimento de segurança que se extende aos filhos do casal. Um 
casal não precisa ser apaixonado, mas precisa decidir “amar”. Os 
casais que realmente duram são aqueles em que cada dia, cada mo-
mento decidem seguir agindo pelo bem do núlceo familiar, indepen-
dentemente de esperar algo em troca, mas apenas porque aquilo é o 
correto a se fazer. Isso é o verdadeiro amor, isso é amor sacrificial. 
E o benefício disso é gerar segurança para a família, para os filhos e 
um ótimo exemplo para a sociedade.

E lembrando que tal atitude deve começar sempre pelo homem, 
pois a este foi dado este dever! Isto só pode ser fruto da sabedoria 
divina, pois tudo que a mulher precisa é sentir-se segura. Uma mu-
lher segura doa-se de corpo e alma, o que produz o retonro que o 
homem também anseia. E assim, completando-se um ao outro, Deus 
permite ao casal desfrutar do verdadeiro plano de Deus para a famí-
lia: gerar filhos que perpetuem esse amor.

O VERDADEIRO AMOR 
CONJUGAL

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito instalada pela Câma-
ra de Vereadores de Três Pas-
sos  para apurar o suposto não 
cumprimento de horário por 
parte de alguns médicos e ou-
tros profissionais dos postos de 
saúde do município começaram 
a realizar as oitivas com teste-

munhas e agentes da saúde.
Os primeiros agentes ouvi-

dos foram os do ESF de Padre 
Gonzales. O teor dos depoi-
mentos não foi divulgado.

A CPI que é formada pelos 
vereadores Arlei Tomzonni, que 
foi proponente da comissão, 
Cristina Käfer e Edivan Baron 

deve seguir com as apurações e 
apresentar um relatório final do 
caso ainda neste ano.

A denúncia é que alguns 
profissionais não estavam cum-
prindo jornada em seus postos 
de trabalho em horário de expe-
diente deixando a comunidade 
sem atendimento.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de  Derrubadas

No dia primeiro de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob 
a Presidência do Vereador CRISTIANO CARVALHO. A sessão também 
contou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, AN-
GELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, 
MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELI-
NO MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e votação a ATA 
Nº 031/2018, da Sessão Ordinária Descentralizada realizada no dia 17 de 
setembro de 2018, às 19 horas, junto ao CTG Veteranos da Tradição, a qual 
foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas 
da ATA Nº 032/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 24 de setembro 
de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os seguintes Ve-
readores: 

Da Bancada do Progressistas: I) Apresentado pelo Vereador Osmar Von 
Müller; Requereram ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. 
Cristiano Carvalho, que determine ao setor jurídico do Poder Legislativo, 
e que este emita parecer jurídico, manifestando-se sobre a interpretação da 
Lei Orgânica e do Regimento Interno da Casa, quanto aos cargos da Mesa 
Diretora, bem como discrimine quais os cargos e como se deve proceder, 
para que o Partido Progressistas, possa compor a Mesa Diretora da Câmara, 
fazendo valer a legislação, quando a mesma diz que a Mesa Diretora será 
pluripartidária, antes da composição da Mesa Diretora 2019. Este Requeri-
mento foi aprovado por unanimidade. 

II) Apresentado pelo Vereador Osmar Von Müller; Requereram ao Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Cristiano Carvalho, que 
informe juntamente com a Assessoria Jurídica do Poder Legislativo, os mo-
tivos de, quando da discussão do Projeto de Lei nº 031/2018, que autoriza 
a cessão de uso de bens móveis, quando da sustação da sessão ordinária, 
para explicações e dúvidas, o Advogado Diego Marroni Rosa Lopes não 
estar presente, restando ao Assessor Jurídico do Município, Sr. John Régis 
Gemelli dos Santos, fazer as colocações e informações necessárias. Este 
Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Do Vereador Osmar Von Müller: Requereu ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores, Sr. Cristiano Carvalho, solicitando determinação 
ao setor de Contabilidade do Poder Legislativo, que proceda num levanta-
mento e fornecimento de um extrato financeiro da conta bancária da Câma-
ra de Vereadores, demonstrando as receitas, despesas e saldo em conta até 
o dia 30 de setembro de 2018, bem como se os recursos estão aplicados, 
em qual conta encontram-se aplicados, visando analisar no que podemos 
aplicar estes recursos, bem como a disponibilidade para formação e outros 
investimentos junto ao Legislativo. Este Requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ao Prefeito Mu-
nicipal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos, organização e o 
pagamento à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente 
Portela, da contribuição mensal, a qual o Município de Derrubadas vinha 
fazendo há vários anos, uma vez que são grandes as cobranças de munícipes 
para que se execute esta ação, atendendo assim nossa comunidade, com um 
atendimento melhor e em todas as especialidades, em especial nos horários 
de plantão. Salientou o Vereador proponente tratar-se de um pedido de di-
versos munícipes de ambos os partidos políticos, deste Município, visando 
a regularização e a volta do atendimento de excelência que a Saúde sempre 
teve neste Município. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito pela Bancada do Progressistas. 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Derrubadas, Sr. Cristiano Carvalho, extensivo ao 
seu sucessor, solicitando estudos quanto a possibilidade de prestar uma ho-
menagem aos ex-Patrões do CTG Veteranos da Tradição de Derrubadas, 
quando da realização da já tradicional sessão ordinária descentralizada, que 
ocorre dentro da programação da Semana Farroupilha, junto ao referido 
CTG, no ano de 2019. Salientou o Vereador proponente que necessário se 
faz registrar e homenagear os ex-Patrões, resgatando a história e empenho 
de cada um na cultura gaúcha em nosso Município. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade, subscrito pela Bancada do Progressistas. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para aprecia-
ção dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 034/2018: que Dispõe sobre as Diretrizes Orça-
mentárias para o Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 035/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a realizar convocação suplementar de horário para o cargo de Médi-
co-Veterinário e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi baixado para 
as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 036/2018: que Abre crédito especial por excesso 
de arrecadação no orçamento do Município e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por unanimidade e 
em seguida foi o mesmo baixado para as Comissões Permanentes.

GERAL

Confira onde fica a sua seção eleitoral

* Seção com acessibilidade - ** Transferência Temporária, portanto sem eleitores/aptos fora de um determinado pleito (Consulte: Aptos por
Seção)

Justiça Eleitoral - 101ª Zona/RS
ELO  - Cadastro Eleitoral
Endereço das Seções

Zona: 101 Município: 86363-BARRA DO GUARITA
Seção(ões)/Aptos : 73/200
Local                     :  1015-ESC. EST. CECILIA MEIRELES
Endereço              :  CAPOEIRA GRANDE
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 200   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 37/155
Local                     :  1031-ESC. MUN. GENERAL AMERICO DE MOURA
Endereço              :  ESQUINA JABOTICABA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 155   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 28/225 39/63
Local                     :  1040-ESC. EST. CRUZ E SOUZA
Endereço              :  JABOTICABA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 2   Eleitores: 288   Seções Previstas: 2
Seção(ões)/Aptos : 8/127
Local                     :  1066-SALAO DA CAPELA SANTO ANTÔNIO
Endereço              :  JABORITI
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 127   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 36/281 63/276 72/278 77/279 82/292
Local                     :  1074-ESC. EST. JOAO LEOPOLDO VOGT
Endereço              :  AV. TEN. PORTELA, 286
Bairro                    :  CENTRO Seções: 5   Eleitores: 1.406   Seções Previstas: 6
Seção(ões)/Aptos : 41/102
Local                     :  1082-ESC. MUN. ALMIRANTE BARROSO
Endereço              :  FLOR DA SERRA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 102   Seções Previstas: 1
Totais da zona/município Seções :  11 Eleitores :  2278

01/10/2018 15:00
1

* Seção com acessibilidade - ** Transferência Temporária, portanto sem eleitores/aptos fora de um determinado pleito (Consulte: Aptos por
Seção)

Justiça Eleitoral - 101ª Zona/RS
ELO  - Cadastro Eleitoral
Endereço das Seções

Zona: 101 Município: 86665-DERRUBADAS
Seção(ões)/Aptos : 12/125
Local                     :  1015-PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO CEDRO MARCADO
Endereço              :  CEDRO MARCADO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 125   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 26/94
Local                     :  1023-ESC. MUN. BARTOLOMEU BUENO
Endereço              :  SANTA FE
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 94   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 4/80
Local                     :  1031-SALÃO DA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE
Endereço              :  BELO HORIZONTE
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 80   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 5/117
Local                     :  1040-CAPELA COMUNIDADE DE DOIS MARCOS (SANTA ROSA DE LIMA)
Endereço              :  DOIS MARCOS
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 117   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 6/384 67/383 74/383
Local                     :  1058-ESC.  EST. GETULIO VARGAS
Endereço              :  RUA IJUI, 500
Bairro                    :  CENTRO Seções: 3   Eleitores: 1.150   Seções Previstas: 3
Seção(ões)/Aptos : 3/114
Local                     :  1066-ESC. MUN. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
Endereço              :  TRES MARCOS
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 114   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 50/74
Local                     :  1074-PAVILHÃO DA COMUNIDADE DA LINHA LEBRE
Endereço              :  LINHA LEBRE
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 74   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 38/66
Local                     :  1082-PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE CENTRO NOVO
Endereço              :  CENTRO NOVO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 66   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 20/187
Local                     :  1090-ESC. EST. DUQUE DE CAXIAS
Endereço              :  BARRA GRANDE
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 187   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 45/159
Local                     :  1104-ESC. MUN. MATIAS DE ALBUQUERQUE
Endereço              :  DESIMIGRADOS
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 159   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 47/68
Local                     :  1112-ESC. MUN. PRINCEZA IZABEL
Endereço              :  LINHA JAQUES
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 68   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 18/161
Local                     :  1120-PAVILHÃO DA COMUNIDADE DA ESQUINA COLORADA
Endereço              :  ESQUINA COLORADA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 161   Seções Previstas: 1

01/10/2018 15:01
1

* Seção com acessibilidade - ** Transferência Temporária, portanto sem eleitores/aptos fora de um determinado pleito (Consulte: Aptos por
Seção)

Justiça Eleitoral - 101ª Zona/RS
ELO  - Cadastro Eleitoral
Endereço das Seções

Zona: 101 Município: 87475-MIRAGUAÍ
Seção(ões)/Aptos : 2/322 13/325 15/327 16/324 18/322 19/320
Local                     :  1015-ESC. EST. FAGUNDES VARELA
Endereço              :  AV.  IJUI, 82
Bairro                    :  CENTRO Seções: 6   Eleitores: 1.940   Seções Previstas: 7
Seção(ões)/Aptos : 17/314 83/81
Local                     :  1023-ESC. EST. OSMAR HERMANN
Endereço              :  IRAPUA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 2   Eleitores: 395   Seções Previstas: 2
Seção(ões)/Aptos : 6/373
Local                     :  1031-ESC. EST. PONTAO DOS BUENO
Endereço              :  TRONQUEIRAS
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 373   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 12/153
Local                     :  1040-ESC. EST. GETULIO VARGAS
Endereço              :  ESQUINA OURO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 153   Seções Previstas: 2
Seção(ões)/Aptos : 1/225
Local                     :  1066-ESC. MUN. SAO PAULO
Endereço              :  LINHA SAO PAULO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 225   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 4/214
Local                     :  1074-ESC. MUN. ASSIS BRASIL
Endereço              :  AGUA FRIA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 214   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 7/251
Local                     :  1082-SALÃO DA COMUNIDADE DE COXILHA OURO
Endereço              :  COXILHA OURO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 251   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 3/102
Local                     :  1104-SALÃO DA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA
Endereço              :  COLONIA NOVA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 102   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 8/136
Local                     :  1112-SALÃO PAROQUIAL DA COMUNIDADE DE SÍTIO GABRIEL
Endereço              :  SITIO GABRIEL
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 136   Seções Previstas: 2
Seção(ões)/Aptos : 9/104
Local                     :  1120-ESC. MUN. SANTOS DUMONT
Endereço              :  BELA VISTA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 104   Seções Previstas: 1
Totais da zona/município Seções :  16 Eleitores :  3893

01/10/2018 15:02
1

* Seção com acessibilidade - ** Transferência Temporária, portanto sem eleitores/aptos fora de um determinado pleito (Consulte: Aptos por
Seção)

Justiça Eleitoral - 101ª Zona/RS
ELO  - Cadastro Eleitoral
Endereço das Seções

Zona: 101 Município: 85847-VISTA GAÚCHA
Seção(ões)/Aptos : 72/122
Local                     :  1015-PAVILHAO DA COMUNIDADE DE TIRADENTES
Endereço              :  TIRADENTES
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 122   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 10/92
Local                     :  1414-IGREJA CRISTÃ PRIMITIVA
Endereço              :  TRES BOCAS
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 92   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 13/383 55/385 81/383
Local                     :  1422-ESC. EST. ERICO VERISSIMO
Endereço              :  AV NOVE DE MAIO, 1701
Bairro                    :  CENTRO Seções: 3   Eleitores: 1.151   Seções Previstas: 3
Seção(ões)/Aptos : 7/130
Local                     :  1430-PAVILHAO DA COMUNIDADE DE BARREIRO
Endereço              :  BARREIRO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 130   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 35/182
Local                     :  1449-PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE LINHA BONITA
Endereço              :  LINHA BONITA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 182   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 19/218 71/216
Local                     :  1465-ESC. EST. RUI BARBOSA
Endereço              :  BOM PLANO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 2   Eleitores: 434   Seções Previstas: 2
Seção(ões)/Aptos : 9/198
Local                     :  1473-ESC. MUN. SEN. PINHEIRO MACHADO
Endereço              :  LINHA PROGRESSO
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 198   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 44/69
Local                     :  1481-CLUBE DA COMUNIDADE DE LINHA TIGRE
Endereço              :  LINHA TIGRE
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 69   Seções Previstas: 1
Seção(ões)/Aptos : 49/143
Local                     :  1490-PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA
Endereço              :  SALTINHO DO GUARITA
Bairro                    :  INTERIOR Seções: 1   Eleitores: 143   Seções Previstas: 1
Totais da zona/município Seções :  12 Eleitores :  2521

01/10/2018 15:03
1

LEMBRETE: No dia da eleição, leve um documento ofi-
cial com foto: carteira de identidade, passaporte, carteira 
de categoria profissional reconhecida por lei, certificado 
de reservista, carteira de trabalho, Documento Nacional 
de Identidade (DNI) ou carteira nacional de habilitação.
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O silêncio monótono da 
noite foi quebrado pela ação de 
criminosos que tinham como 
alvo a agência do Banrisul de 
Miraguaí. Os criminosos ex-
plodiram um caixa eletrôni-
co, fizeram trabalhadores que 
passavam de ônibus pelo local 
como reféns e fugiram deixan-
do para trás um rastro de gram-
pos montados especialmente 
para furar pneus.

O grupo de assaltantes  che-
gou até a agência por volta das 
2h10min e permaneceu por cer-
ca de meia hora no local, neste 
tempo o grupo destruiu caixas 
eletrônicos com uso de explosi-
vos por volta das 2h45min. Se-
gundo a Polícia Civil, pelo me-
nos cinco homens efetuaram o 
ataque. Eles também tentaram 
abrir o cofre da agência, mas 
não conseguiram.

Durante o roubo, eles fize-
ram um morador que passava 
pelo local como refém. Depois 
disso, um ônibus que havia sa-
ído de Redentora com traba-
lhadores que seguiam para um 
frigorífico em Santa Catarina 
passou pela região e o motoris-
ta foi obrigado a parar.

Criminosos atacam agência do 
Banrisul em Miraguaí

Os bandidos, então, manda-
ram as pessoas descer e atira-
ram contra o veículo, atingindo 
o motor e os vidros. Pelo me-
nos 10 pessoas que estavam no 
coletivo foram feitas reféns por 
vários minutos.

Logo em seguida, os crimi-
nosos fugiram em uma Ecos-
port vermelha em direção a 
Tenente Portela. Ninguém ficou 
ferido.

Ao perseguir o grupo, uma 
viatura da Brigada Militar teve 

os pneus furados pelos migueli-
tos. O delegado Alexandre Fle-
ck, que responde no momento 
pela Delegacia de Roubos do 
Departamento Estadual de In-
vestigações Criminais (Deic), 
diz que foi encontrado sangue 
no local, provavelmente de um 
dos integrantes da quadrilha que 
se feriu durante a ocorrência. A 
perícia coletou o material para 
tentar identificar o assaltante. 
Os ladrões não conseguiram le-
var dinheiro dos terminais.

Caixa eletrônico foi explodido pelos criminosos
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 147/2018

CONTRATO Nº 147/2018
DATA: 28/09/2018
CONTRATADO: L. F. PARNOW MEDICINA DO TRABALHO EIRELI
CNPJ: 30.320.218/0002-75
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração dos pro-

jetos na área de segurança no trabalho, sendo o PPRA, o PCMSO e o LTCAT.
VALOR R$: 2.200,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA, RS
Aviso de Licitação. Concorrência Pública nº 01/2018. Objeto: Seleção de 

melhor proposta para a concessão onerosa de direito real de uso de acordo com 
a Lei Municipal nº 2503/2018. Julgamento: 12/11/2018 às 08h:30min. Local: 
Centro Adm. Mun., Av. Nove de Maio, 1015. Informações fone: 55 3552-1022, 
site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. 
05/10/2018. LUIZ MANTELLI JUNIOR, Prefeito Municipal em exercício.
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NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para melhorar 

a saúde através das 
práticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS

Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas Martins

Sistema Província de Comunicação

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

Novo juiz toma posse no município 
de Tenente Portela

Pavilhões industriais serão construí-
dos em Coronel Bicaco

Redentora realiza curso sobre a corre-
ta utilização de agrotóxicos

Temporal causa grandes estragos em 
Crissiumal que decreta emergência

CPI da saúde de Três Passos realiza 
oitivas de agentes de saúde

Criminosos atacam o Banrisul de 
Miraguaí e rendem trabalhadores

E MUITO MAIS

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra os 
últimos eventos de 

Tenente Portela
Por Mari Carla 

Brunet

Redentora
Cristo Redentor está iluminado 

para o Outubro Rosa
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O monumento do Cristo Redentor, localizado na entrada de Redentora, está iluminado de rosa para 
lembrar às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. 
É que a Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Saúde, aderiu à 
campanha Outubro Rosa.

Além da iluminação do Cristo, bandeiras na cor rosa foram espalhadas pela cidade. Integrando a 
programação do Outubro Rosa em Redentora, no dia 11 deste mês será realizada uma palestra com o 
pessoal da Unidade Regional do Instituto da Mama do RS (Imama) de Três de Maio, às 19h, no CTG 
Darcy Fagundes. Em seguida haverá a apresentação de uma peça teatral motivacional chamada As 
Comadres, com um grupo de teatro de Chapecó (SC).

Conforme a secretária municipal da Saúde, Carla Miranda, as mulheres podem procurar a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Centro para fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero e ser 
encaminhadas para a mamografia, que é realizada em Ronda Alta. O atendimento é realizado todos os 
dias, não apenas no mês de outubro.

A escultura do Cristo Redentor em Redentora está localizado na entrada da cidade, direção a Miraguaí


