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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

A mídia militante foi buscar na covid-19 
sua casa de armas. Decidiu que o Brasil de-
veria ficar fora dessa pandemia e que restavam ao vírus duas pos-
sibilidades: ou nos tratava com o devido respeito, ou deveria ser 
espatifado pessoalmente pelo presidente da República com aquela 
metralhadora imaginária da campanha eleitoral.

Ela, a mídia, assumiu-se como grande reitora das políticas sani-
tárias do país. Houve momentos em que quis mandar mais do que 
o STF, imaginem só! Não se espante, não estou inocentando o Su-
premo. Devo reconhecer, porém, que a Corte, muitas vezes, abre 
espaço ao contraditório. Tal condescendência nada resolve, posto 
que todos têm opinião formada sobre tudo. Mas o contraditório 
ao menos fala. Na mídia militante é diferente. O contraditório é 
relegado ao mutismo. O divergente é lobo solitário, exército de um 
homem só. Eu vivi isso.

Vão encontrar alvos para atingir o governo? Claro que sim. 
Certa feita, ouvi de uma jornalista do PT que “se o adversário não 
tem rabo a gente põe”. E se a CPI não consegue pôr, a mídia mili-
tante põe. Ela está com sangue nos olhos. Segundo ela, Mandetta 
comprometeu Bolsonaro. Ao que vi e sei, Mandetta comprometeu 
Mandetta. Foi ele que primeiro mandou não usar máscaras, depois 
mandou usar. Orientou para só procurar hospital com febre ou falta 
de ar. Provocou um esvaziamento de hospitais, UTIs e consultó-
rios durante meses. Firmou inimizade com o tratamento precoce. 
Para a mídia, porém, na CPI, comprometeu Bolsonaro.

Jamais será reconhecido no foro da comissão e pela mídia mi-
litante que (dados de 5 de maio) o Brasil é o 9º país em número 
de mortes por milhão, o 9º em novas mortes por milhão. E é o 
11º no quesito percentagem da população que recebeu apenas uma 
dose. Tem 2,7% da população mundial e aplicou 4,2% das vaci-
nas disponibilizadas. É o quinto que mais vacinas aplicou. Jamais 
destacarão o fato de que este último dado o situa atrás, apenas, 
dos quatro países que as produzem em seus grandes laboratórios – 
EUA, China, Índia e Reino Unido.

Poderiam os números ser mais elevados? De que jeito? Os paí-
ses produtores seguiram a regra de Mateus – “Primeiro os meus!” 
– e vêm utilizando em suas populações 62% das 1,175 bilhão de 
vacinas produzidas até este momento. Fica fácil, então, presumir o 
esforço comercial e diplomático para conseguir lugar na parte alta 
da tabela, bem como perceber o esforço político para ocultar tais 
informações.

Como brasileiro, particularmente, considero de meu dever lou-
var a importância da Anvisa e de seus protocolos, que sempre fo-
ram fator de tranquilidade da nossa população no consumo interno 
de vacinas e medicamentos. Ela só não é tão veloz como alguns 
queriam porque seus técnicos são responsáveis, não obedecem or-
dens da imprensa e conhecem o alto preço de quaisquer falhas nas 
autorizações que concedem. Especialmente em relação a algo que 
vai ser distribuído a toda população do país.

Um dos episódios mais lastimáveis dos últimos meses foi a 
ordem do ministro Lewandowski para que a Anvisa, em 30 dias 
decidisse sobre a importação da vacina russa Sputnik V pelo Ma-
ranhão. Ora, ministro!

Com sua licença, prezado leitor, vou parar por aqui, pois é hora 
de assistir o circo montado no Senado Federal.

CPI VAI INOCENTAR O 
VÍRUS

A criminalidade afeta a vida de todos, direta ou indiretamente. Dos que choram seus entes queridos 
até àqueles que se acham distante das periferias ou zonas de altas taxas de violência. Mesmo atrás das 
grades de condomínios e com todos os sistemas de segurança e tecnologias existentes, ela vai te atin-
gir. Neste ano, o Atlas da Violência, estudo realizado e divulgado este mês pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que o preço dos 
produtos e dos serviços pode aumentar em até 30% por causa dos gastos relacionados à segurança.

O roubo de cargas é o campeão nestes gastos. A pesquisa aponta que 13% das empresas transpor-
tadoras faliram por não aguentarem os custos elevados para manter um bem seguro dentro de seus 
caminhões em estradas com pouco policiamento e à mercê de quadrilhas que prosperam a cada dia. 
Este ‘custo violência’ influi também diretamente no valor de fretes.

Além dos impostos já embutidos que encarecem nossos bens de consumo, os valores absurdos 
gastos com segurança privada por parte das empresas, tratam de deixá-los ainda mais caros. Como 
sempre, na ponta final está o consumidor, que mais uma vez paga a conta (sem falar de impostos e 
outros tributos) de um Estado que não consegue evitar assaltos, roubos e mortes.

É essencial entendermos o grau de complexidade da segurança pública no país, ninguém está a 
salvo dos reflexos e consequências. Por este motivo, a sociedade precisa ser a chave da cobrança por 
mais inteligência na condução deste setor.

Não basta somente investimentos, pois eles são feitos. O gasto com segurança pública cresce ano a 
ano. É necessário um planejamento estratégico na hora de investir. O crime organizado e suas tecno-
logias se mostram anos luz a frente das nossas polícias. A burocracia do Estado barra ações integradas 
entre a união. Sistemas de alinhamento de dados, estrutura em inteligência policial e um sistema judi-
ciário rápido e, também, integrado entre as federações está na base da resolução do problema. O Brasil 
é um país continental e não pode ficar nas mãos de políticas isoladas. O crime organizado age como 
um todo, sem limitar fronteira de estados.

Enquanto o Governo ‘bate a cabeça’ e não consegue aprovar com rapidez os pacotes anticrimes 
propostos, a população segue sentido as ‘dores do parto’. O tiro que atinge um inocente, em um roubo 
seguido de morte, ou um caminhão que teve a carga roubada em uma rodovia sem sinalização, ilumi-
nação ou policiamento, ecoam na vida de todos os brasileiros.

É a teoria do efeito borboleta, onde uma brisa em um continente pode proporcionar um furacão em 
outro.

Então, antes de mudar de canal ou passar sem ler as notícias de violência que assolam o país, pense 
que o preço do seu computador ou da sua TV, por exemplo, ficam bem mais caros por descasos com os 
crimes que nos cercam. Não deixe barato também para nossos governantes. Envie essa notícia para o 
vereador, deputado ou senador que você votou. Cobre e fiscalize. Somente assim este ‘efeito borboleta’ 
pode virar de lado.

Uma cobrança por e-mail pode apressar uma lei, que, no fim deste ciclo, deve desarmar um cri-
minoso. Desta forma, já estão nas nossas mãos a principal arma contra a criminalidade. Use-a sem 
moderação.

Criminalidade dói até no seu bolso
Marcos Antônio Barbosa

Marcos Antônio Barbosa é especialista em Segurança e Diretor da Came Brasil. 

Não existem razões
Na terça-feira, quando a redação do Sistema Província recebeu a 

notícia de que havia um ataque em uma escola na cidade de Saudades,  
a pouco mais de 150 quilômetros de Tenente Portela, já imagináva-
mos que a situação era de barbárie, mas ficamos ainda mais chocados 
quando descobrimos que as vítimas eram crianças de menos de dois 
anos.

A pergunta que o Brasil inteiro se faz é qual seriam os motivos 
que levaram um rapaz de 18 anos a matar cinco pessoas, sendo três 
crianças de colo? Essa pergunta talvez nunca encontre uma resposta, 

mas ao bem da verdade é que ela não interessa. O que aconteceu nesta semana, nesta pequena cidade, 
é uma das ações do ser humano que jamais poderão ser explicada ou compreendida.

O monstro que atacou essas pobres crianças inocentes e suas professoras, não mere-
ce a menor atenção. Suas dores, lamentos, razões e até a loucura que podem ter servi-
do de gatilho para que cometesse esse crime, não devem ser lavado em conta por ninguém. 
O fato é claro e absoluto. O rapaz comprou uma arma pela internet, o que prova que ele estava plane-
jando a dias como usaria e só isso já mostra o tamanho da besta que ele é e a forma como ele deve ser 
tratado.



Tribuna  Popular

No intervalo de um jogo no Beira-Rio, um 
torcedor do Internacional  se vira para o 
amigo e diz:
- Tchê, quando che-
gar em casa, vou 
arrancar a calcinha 
da minha guria!
O outro...
- Mas Bá, por que 
essa violência toda?
E o cara:
- Está me apertando 
muito...

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
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Ginásio no Alto Alegre
Uma emenda parlamentar do deputado 
Márcio Biolchi, do MDB, inclui no or-
çamento geral da União de 2021 a desti-
nação de 250 mil reais para a construção 
de um Ginásio de Esportes na localidade. 
O representante do parlamentar na região 
Everson Oliveira, vereadores e represen-
tantes partidários estiveram na localidade 
e fizeram a entrega simbólica da emenda 

parlamentar.

Repúdio
A moção de repúdio, instrumento usado 
pelos edis locais para mostrar desconten-
tamento que informava que a prefeitura 
gastaria mais de 300 mil em ornamentação 
natalina, pegou mal. De início, com base 
no que era dito erradamente, fruto de de-
sinformação, ocorreram até manifestações 
de apoio, pois afinal com tantas priorida-
des, um volume elevado assim parecia 
exagero na ornamentação que seria usada 
em dezembro para comemorar o Natal. No 
entanto, soubesse depois que a história era 
outra, que apenas uma parte, próxima a 
65 mil, seria “reservada” para compras de 
iluminação natalina e adereços, se neces-
sário, o restante seria destinado a materiais 
e equipamentos da rotina da manutenção 
e melhoria da iluminação pública. Escla-
recido o ‘imbróglio”, o que restou foi a 
moção de repúdio chancelada pela maioria 
dos nobres edis. Convém lembrar que o 
embate promete, visto que em 120 dias de 
governo já houve uma moção, instrumento 
que é frequentemente usado  para mostrar 
o descontentamento ou a “aversão”  e  para 
reprovar ataques a direitos ou mesmo a 
projetos que ameaçam conquistas de cate-
gorias funcionais,  e não as promessas de 
compras que sequer ocorrerão.  Ao bem 
da verdade o texto da moção, diferente 
dos discursos, relaciona apenas uma parte  
da compra para a ornamentação natalina. 
Apesar da moção o pregão foi realizado 
essa semana e o valor ficou bem abaixo no 

projetado inicialmente.

Primeira impressão
O prefeito de Águas Belas do Pernambu-
co, em visita à  Tenente Portela foi pergun-
tado o que mais o impressionou na cidade. 
Sem pensar muito Luis Aroldo  responde: 
a limpeza da cidade e o fato de que as ca-
sas ficam com janelas e portas abertas. Ele 
esteve no município participando de uma 
integração promovida pela Cressol.

***Se um assunto mal explicado mo-
tivou uma “MOÇÃO DE REPÚDIO” 
imagine o que esta por vira na relação 
legislativo-executivo em Portela daqui 
por diante.

***Lembrando, são 120 dias de go-
verno.

***Muita gente se surpreendeu de 
haver um depósito de material reciclável 
no centro da cidade. 

***O incêndio ocorrido nesta sema-
na mostrou a inoperância da fiscaliza-
ção. A fumaça foi um dos riscos mais 
severos enfrentados pelos bombeiros.

***As melhorias no bosque às câ-
meras no cemitério não agradaram todo 
mundo. O pessoal que usava em locais 
como motel tá desgostoso...kkk

***A B.M. atendeu o clamor da dona 
da casa em chamas e salvou o seu ca-

Depois de passar muito mal, um político 
chega à emergência do hospital.
Após ser socorrido e fazer os exames, ele 
conversa com o médico:
— Muito bem, doutor, conte-me tudo o que 
aconteceu comigo! Afinal eu sei que os mé-
dicos têm a mania de esconder a verdade!
— Tem certeza que são os médicos, deputa-
do? — diz o médico, irônico.
— Sem ceri-mônias, doutor, o que aconte-
ceu comigo? E o médico diz:
— O senhor teve um princípio de infarto.
O deputado se espanta: — Viu só, doutor? 
Eu dou meu coração pelo povo! Por isso ele 
não aguentou!
O médico, sem paciência para os discursos 
do deputado, continua:
— Mas tem um probleminha, deputado…
— Qual? — diz o político, assustado.
— Como o senhor teve um princípio de in-
farto, vamos ter que safenar o senhor.
E o deputado, por incrível que pareça, não 
sabia o que era isso.
— O senhor está me xingando? Sabe quem 
eu sou?
— Não, deputado… É safena.
Precisamos fazer uma ponte.
Aí os olhos do deputado brilharam: — Uma 
ponte? Agora está falando a minha língua!
— Como assim, deputado? Eu não entendi. 
— diz o médico
— Não vamos fazer só uma ponte, vamos 
fazer logo três: uma para mim, outra para o 
meu filho e a terceira o senhor divide com 
a sua equipe!

Ciclovia do turismo

Foi recebida com muito entusiamo a informação de que existem articulações para a cons-
trução de uma ciclo via entre Tenente Portela e Derrubadas, ao longo da ERS- 330. A 
proposta anunciada pelo prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, que em companhia do pre-
feito  de Tenente Portela, Rosemar Sala, estiveram encaminhando o assunto na capital. Os 
líderes municipais e vereadores que fazem parte da comitiva, estiveram com o secretário 
Juvir Costela que se prontificou em auxiliar no encaminhamento da proposta. O objetivo 
é construir uma ciclovia ao longo dos 17 quilômetros da rodovia.

chorro. Foi uma arriscada operação para 
desatrelar a coleiro do animal, que de-
pois de minutos de suspense, saiu são e 
salvo.

***O prefeito de Barra de Guarita 
apareceu entre os primeiros para ajudar 
no combate as chamas. Foi ele quem 
convenceu a moradora a deixar a casa 
em chamas

***A notícia de uma ciclovia entre 
Portela e Derrubadas agradou muito à 
comunidade de ciclistas locais.

***O MDB, mesmo na oposição 
busca recursos para a comunidade. Pa-
rabéns.

***A preocupação com o vírus, que 
esteve em Bicaco semanas atrás, hoje 
está em Miraguaí onde o número de in-
fectados é um  sério alerta.

***Os cuidados precisam seguir.
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Extravio de Bloco

ODETE MATTER, residente em MIRAGUAÍ,  comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 130 781241 a P 130 781250) com inscrição estadual 
sob o nº 205 1027824  sérieP 130 781241.

EconomiaCoronel Bicaco

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS, Aviso de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. OBJETO: Aquisição 

de insumos para financiamento via FUNDERUR aos produto-
res rurais do Município de Vista Gaúcha, RS. JULGAMENTO: 
20/05/2021 às 08h:30min. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. 
Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone 
(55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail com-
pras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 07/05/2021. 
CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI, Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATO CELEBRADO ANO DE 2021
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021
DATA: 22/04/2021
OSC: Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural 

do Sistema de Crédito Cooperativo - FUNDAÇÃO SICREDI
CNPJ: 07.430.210/0001-69
OBJETO: Mútua cooperação entre a OSC e o Município de 

Vista Gaúcha para implementação e desenvolvimento de metodo-
logia de uma educação cooperativa baseada em projetos de apren-
dizagem sob os princípios de cooperação e cidadania

VALOR R$: 27.500,00

Pedetista destaca 
investimentos que 
beneficiam famílias 

bicaquenses da área rural

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (03/05), o vereador 
Elson Bueno Martins (PDT) 
comemorou a substituição da 
caixa d’água na escola da co-
munidade de Campo Santo e 
que fornece água potável para 
23 famílias. — Era uma antiga 
reivindicação e que agora foi 
atendida — frisou o pedetista.

Segundo ele, a nova caixa 
d’água - feita de fibra - possui 
capacidade para armazenar dez 
mil litros e vai melhorar a rede 

de distribuição aos moradores. 
— Antes era uma caixa d’água 
de metal — revelou Elson Bue-
no Martins.

Na ocasião, o vereador tam-
bém afirmou que houve a subs-
tituição da caixa d’água na lo-
calidade de Rincão dos Martins.

— Conversei com a secretá-
ria municipal da Agricultura e 
ela me passou que já foram ad-
quiridas mais três caixas d’água 
novas e que a troca deverá 
ocorrer ainda no mês de maio 
— enfatizou o pedetista.

Segundo o vereador, já foram adquiridas mais três caixas d’água novas

Diones Roberto Becker

Câmara dos Deputados aprova 
Projeto de Lei que torna permanente o 

PRONAMPE
A Câmara dos Deputados 

aprovou na noite da quarta-feira 
(05/05), o texto base do Projeto 
de Lei (PL) nº 4.139/2021, do 
Senado Federal, que torna per-
manente o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(PRONAMPE), criado para so-
correr o setor durante a pande-
mia de Covid-19. Como houve 
alterações no texto original, a 
matéria retorna ao Senado.

As micro e pequenas empre-
sas beneficiadas pelo programa, 
quando de sua criação, assumi-
ram o compromisso de preser-
var o número de funcionários 
e puderam utilizar os recursos 
para financiar a atividade em-

presarial, como investimentos 
e capital de giro para despesas 
operacionais.

O PL aprovado na Câmara 
dos Deputados, autoriza a pror-
rogação das parcelas vencidas 

e a vencer dos empréstimos 
concedidos até 31 de dezembro 
de 2020. Essa prorrogação será 
por até um ano, estendendo por 
igual período o prazo do parce-
lamento.

Diones Roberto Becker

Programa foi criado para socorrer micro e pequenas empresas 
durante a pandemia
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

Saúde

É sabido que a prática regu-
lar de exercícios físicos é capaz 
de amenizar a possibilidade 
de as pessoas desenvolverem 
doenças crônicas, com isso, 
determinados agravos, como 
hipertensão, osteoporose, dia-
betes, colesterol, obesidade e, 
até mesmo, os problemas car-
diovasculares, são menos fre-
quentes nas pessoas ativas.

Em tempos de pandemia em 
que  o cuidado com o sistema 
imunológico e com a saúde de-
vem ter uma presença de ainda 
mais destaque a Administração 
Claudemir Locatelli e André 
Danette através das Secretarias 
de Educação e Cultura e da Se-

Vista Gaúcha lança programa 
para incentivo à atividade física

cretaria de Desporto, Lazer e 
Turismo estarão oportunizando 
a população o projeto intitulado 
“Programa Físico Funcional”, 
que visará a melhoria a condi-
ção física e consequentemente 
a qualidade de vida e saúde dos 
munícipes Vista-gauchenses. 

O projeto é coordenado pelo 
educador físico, Elver Vargas, e  
já está em funcionamento desde 
o mês de abril e deve ter pros-
seguimento.

Estão participando neste 
momento 12 pessoas na cidade 
e 12 pessoas  em  Bom Plano, 
onde estão instaladas as estru-
turas das “Academias ao ar li-
vre” que contam com aparelhos 

de excelente qualidade e que 
agregam muito ao projeto. 

As atividades mais comuns 
nas aulas, segundo a assessoria 
de imprensa da prefeitura são: 
alongamentos de membros in-
feriores e superiores, caminha-
das abertas, exercícios funcio-
nais, exercícios de mobilidade 
articular, caminhadas simula-
das, exercícios de adução e ab-
dução de pernas, etc. 

O público alvo atendido pelo 
programa é homens e mulheres 
com idade acima dos 40 anos. 
As aulas/encontros estão ocor-
rendo duas vezes por semana 
em cada local, com duração de 
uma hora cada aula/encontro.

Programa funciona nas academias de saúde já instaladas no municipio

Elver Vargas

Saúde

Governo prepara novo modelo de 
distanciamento social para o estado

Após reunião do Gabinete 
de Crise na manhã desta quinta-
-feira (6/5), o governo do Esta-
do anunciou a prorrogação do 
atual modelo transitório de Dis-
tanciamento Controlado para 
ampliar o diálogo sobre o novo 
sistema, que será anunciado a 
partir de 13 de maio e entrará 
em vigor no dia 15. Até lá, todo 
o Rio Grande do Sul seguirá 
em bandeira vermelha e deve 
observar os protocolos de risco 
alto do Distanciamento Contro-
lado, sem cogestão.

Inicialmente, a ideia era 
que a nova ferramenta de ges-
tão da crise sanitária em estudo 
entrasse em vigor no dia 10 de 
maio, data em que o atual mo-

delo completa um ano. No en-
tanto, o adiamento foi definido 
pelo governador Eduardo Leite, 
secretários e integrantes do Ga-
binete de Crise para que o diá-
logo com a sociedade possa ser 
ampliado antes de consolidar o 
novo sistema de distanciamen-
to.

Haverá um prazo até terça-
-feira (11/5) para que as suges-
tões sejam encaminhadas ao 
Gabinete de Crise, que apre-
sentará o novo sistema conso-
lidado a partir da quinta-feira 
(13/5). Com isso, a ideia é que 
as novas regras passem a valer 
a partir da 0h de sábado (15/5).

Com o compromisso de 
transparência, o governo do 

Estado seguirá divulgando dia-
riamente o boletim de hospita-
lizações elaborado pelo Comitê 
de Dados, que traz informações 
das regiões Covid, das macror-
regiões e do Rio Grande do Sul 
como um todo, e o resumo diá-
rio de casos no Estado, no país 
e em países selecionados.

6 de maio – decreto prorroga 
atual modelo de Distancia-
mento Controlado até 14 de 
maio
• 7 e 8 de maio – debate com 
segmentos da sociedade
• 11 de maio – prazo final para 
envio de sugestões para o novo 
sistema
• A partir de 13 de maio – 
anúncio do novo sistema
• 15 de maio – entra em vigor 
o novo sistema

Quem se preocupa em levar uma vida saudável sabe a im-
portância de praticar exercícios físicos. A inatividade física (se-
dentarismo) assim como o tabagismo, a hipertensão arterial e o 
colesterol elevado compõem os fatores de risco causadores de im-
portantes doenças cardiovasculares, principal problema de saúde 
atual.

 Hoje sabemos que o baixo nível de atividade física é um 
importante fator no desenvolvimento de doenças crônico dege-
nerativas, como obesidade, diabetes tipo II, hipertensão arterial, 
angina/infarto do miocárdio, osteoporose e vejam só, do câncer 
de mama e do reto. Inversamente, o exercício físico isoladamente 
pode reduzir o risco de desenvolvimento dessas doenças crônicas, 
além de aumentar a expectativa de vida e evidente melhor con-
trole do peso corporal. Um novo estudo confirma e reforça que 
praticá-los tem um poderoso efeito para ter uma vida longa e com 
saúde.

 Ser uma pessoa ativa fisicamente mesmo depois dos 40 
anos pode garantir um aumento de dois a sete anos de vida, é o 
que dizem os pesquisadores do U.S. National Cancer Institute. 
Quanto mais você se exercita, maior a sua expectativa de vida, 
indiferente do seu peso.

 Até mesmo uma pessoa sedentária que passa a praticar al-
guma atividade física pelo menos por alguns minutos ao dia pode 
ter resultados notáveis que podem estender o seu tempo de vida.  
Isso acontece porque os exercícios ajudam a prevenir doenças 
cardíacas e câncer.

 Uma série de seis pesquisas realizadas com cerca de 
650.000 pessoas permitiu medir a relação entre os vários níveis 
de intensidade na prática de exercícios físicos e o aumento do 
tempo de vida. Alguns fatores como o peso e o uso de álcool e 
cigarro influenciam nos resultados, mas, em geral, todas as pesso-
as fisicamente ativas tiveram um aumento no tempo de vida. Os 
melhores resultados foram observados em pessoas dentro do peso 
e que praticavam exercícios regularmente.

Exercício Físico Aumenta 
Expectativa de Vida

Brigada Militar recebe 
viaturas para Região 

Celeiro

Na manhã desta terça-feira (04/05) na Academia de Polícia Mi-
litar em Porto Alegre,  o 7º BPM recebeu  cinco novas viaturas que 
serão utilizadas no Policiamento Ostensivo. 

Os municípios contemplados são Barra do Guarita, Bom Pro-
gresso, Esperança do Sul, Chiapetta e Tiradentes do Sul.

As viaturas são do modelo Renault Duster e semiblindadas, 
algo inédito para a segurança dos policiais militares na história do 
7° BPM.

Reprodução
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As histórias por trás do incêndio:       Prefeito, bombeiro e Brigada 

Uma noite inesperada de 
desespero e união. Tenente 
Portela parou na madrugada de 
segunda-feira (3)  para acompa-
nhar o desfecho do incêndio na 
residência da recicladora Leda 
Santuari e seu filho Anderson 
próximo ao Hospital Santo An-
tônio. Além dos registros das 
câmeras, houveram pessoas que 
salvaram dona Leda, o filho e 
seus animais, evitaram uma tra-
gédia de proporções maiores e 
mostraram exemplos de solida-
riedade. Nossa reportagem con-
versou com esses personagens 
para mostrar diferentes ângulos 
da mesma história. 

Prefeito da Barra do 
Guarita e populares 
salvam a família e 

animais
O prefeito Rodrigo Tissot 

e alguns populares foram as 
pessoas certas, na hora certa. 
Naquela noite a autoridade pre-
cisou trazer o sobrinho até a 
emergência do hospital Santo 
Antônio, próximo ao local do 
incêndio. Enquanto aguarda-
vam o atendimento receberam a 
notícia - “Estávamos no hospi-
tal quando alguém contou que 
uma casa estava pegando fogo 

e havia uma senhora dentro. Eu 
e mais duas ou três pessoas, que 
nem reconheci, fomos até o lo-
cal para ajudar”, afirmou Tissot. 

Ele relata que ao chegarem, 
a casa estava em chamas, po-
rém a moradora, o filho e os 
animais não haviam saído. Ele 

e as pessoas que estavam no 
hospital e vieram junto subiram 
as escadas em direção a casa 
de madeira em chamas- “ Che-
gamos lá e fomos soltando os 
cachorros, e chamando ela para 
sair de perto da casa. Porém ela 
insistia em se aproximar em fi-
car perto do fogo, tentar salvar 

algo dentro da casa. Foi então 
que conversei e disse - a se-
nhora vai ter ajuda, vão chegar 
para apagar o fogo, só que ago-
ra precisa sair para se salvar. A 
vida em primeiro lugar. - Con-
segui convencer ela e saímos 
em meio a fumaça”, relatou. A 
coincidência dos fatos, do pre-
feito estar no momento certo, 
salvou a família de dona Leda.

Hóspedes de hotel 
vivem momentos de 

tensão
Às 23h54min as câmeras de 

vigilância do Hotel Aracê, ao 
lado da moradia, começaram a 
captar um clarão na janela de 
trás da casa em meio ao breu da 
noite e em cerca de dez minutos 
as chamas se transformam em 
uma grande fogueira. A fumaça 
tóxica e sufocante adentrou os 
andares do prédio, apavorando 
os hóspedes nos quartos. For-
tes estalos podiam ser ouvidos, 
vidros trincando, e um calor 
intenso tomou o restaurante e 
apartamentos que ficavam na 
parte de trás do hotel. Roselaine 
Cruz, gerente da empresa hote-
leira, contou que ela e o esposo 
Renato assim que receberam a 
notícia do recepcionista se des-
locaram até o local 

- “Foi tudo muito rápido. O 
Renato subiu e jogou a man-
gueira do hidrante pela janela, 
eu fui para o andar de baixo 
fazer o mesmo. Fechamos boa 
parte das janelas pois a fuma-
ça tinha um cheiro muito forte. 
Como o alarme não disparou, 
avisamos a cada hóspede sobre 

de onde estava vindo a fumaça 
e iniciar a evacuação. Ficamos 
com medo do vento, de que 
alguma faísca chegasse a rede 
elétrica ou de outra forma no 
hotel. Poderia ter sido uma tra-
gédia maior. Graças a Deus que 
tivemos ajuda das pessoas, dos 
bombeiros e tínhamos os hi-
drantes”. 

Correria nas escadas. Hós-
pedes saindo em meio a neblina 
para a rua aguardando cessar 
o incêndio. Renato Cruz conta 
que - “O calor era intenso no 
estacionamento que fica ao lado 
da casa. O fogo vinha da parte 
de trás. Recebi ajuda de outras 
pessoas que não conheço para 
jogar água nas chamas. Apaga-
vam [as labaredas] num ponto 
mas logo estava alto de novo, o 
medo era que viesse no hotel”. 
Nenhum dos hóspedes se feriu 
ou chegou a passar mal. Todos 
ficaram na rua aguardando, mas 
como era impossível retornar, 
foram levados a outro hotel.

Bombeiros voluntário 
agiram rápido

Os bombeiros voluntários 
portelenses realizaram grande 
esforço durante o episódio. Fo-
ram mais de dezoito mil litros 
de água para controlar as cha-

mas. O bombeiro voluntário, 
Luciano Berta, um dos primei-
ros da equipe a chegar ao lo-
cal, relatou à nossa reportagem 
que ao chegar iniciou com um 
canhão de água, para atingir a 
cinquenta, sessenta metros e 
realizou a  primeira calmaria 
do incêndio junto aos popu-

Incêndio foi registrado na madrugada de domingo para segunda-feira

Cachorros que não deixaram o lugar estão sendo alimentados

Reprodução

Prefeitura fez uma limpeza no terreno, ainda assim há muitos escombros
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lares que também auxiliavam 
com mangueiras do hotel. Até 
o Corpo de Bombeiros de Três 
Passos chegar, foi aproximada 
1h de combate. Devido a esse 
longo tempo, o corpo acaba so-
frendo as consequências mes-
mo com as roupas e acessórios 
corretos. 

- O calor era muito intenso e 
a gente sofre, desidrata. Eu tiro 
o chapéu para quem estava aju-
dando com roupas normais ex-
postas ao risco. Com a chegada 
do Corpo de Bombeiros de Três 
Passos eu pude sair e acabei até 
passando mal pois foi um lon-
go período de exposição - res-
saltou.  Litros, baldes, arames 
eram alguns dos obstáculos no 
terreno e dentro da residência, 
fato que dificultava a mobilida-
de das ações. Os trabalhos fo-
ram até às quatro horas da ma-
nhã, porém devido a quantidade 
de material, a residência ter um 
porão, o fogo persistiu em pe-
quenos focos ao longo de toda 
a segunda-feira. O bombeiro 
relata ter retornado diversas ve-
zes para conter as chamas.

Brigada Militar
 resgata cão aos 
fundos da casa

Mesmo com a perda da casa 
e todo o risco, a moradora Leda 
apenas tinha uma preocupação: 
os animais. Desesperada pela 
falta de um de seus cães, Leda 
foi até a guarnição da Brigada 
Militar que estava no local pe-

dindo ajuda para soltar o animal 
que estava nos fundos da casa. 
Prontamente os militares, se di-
rigiram em busca do cãozinho 
caramelo. Um dos policiais fil-
mou o momento em que o cão 
é encontrado dentro da casinha 
de madeira, amarrado pela cor-
rente, assustado com toda aque-
la movimentação. No vídeo 
que circula pelas redes sociais, 
o policial tem dificuldade para 
retirar a corrente do pescoço do 
cãozinho e um deles menciona 
“calma amiguinho, já vamos te 
salvar”. Logo em seguida o cão 
se liberta e vai para a rua, onde 
está a dona.

Ao visitar o local na tarde da 
última quinta-feira (6), o cãozi-
nho encontrava-se na casinha 
instituída de sua pela dona. A 
fidelidade segue, não só dele, 
mas de todos os animais. Inclu-
sive, latindo forte para quem se 
aproxima dos destroços.  

Pessoas vem de 
pijama para ajudar

A fumaça, a sirene dos bom-
beiros atraiu famílias portelen-
ses com olhares arregalados, 
preocupados, tentando achar 
uma forma de ajudar vindo 
até de pijama para ver o ocor-
rido. Populares afirmaram que 
o  fogo intenso podia ser visto 
há 300 metros longe do local e 
muitos acreditaram ser no hos-
pital Santo Antônio. Por volta 
da 00h40min as ruas Pindo-
rama e Tamoio eram tomadas 

de pessoas, que conversavam 
baixo nos carros, em pé nas 
calçadas. Nossa reportagem 
registrou o momento em que 
o bombeiro voluntário Berta 
começa a passar mal devido ao 

calor e à fumaça. Em seguida, 
uma moça de pijama, que as-
sistia da calçada o ocorrido, vai 
em direção ao bombeiro para 
ajudar. Outro chega para auxi-
liar, e mais uma moça com uma 
garrafa de água. Um cenário de 
união e solidariedade apesar da 
fatalidade entre autoridades lo-
cais como prefeito, secretários, 

comerciantes e moradores.
Leda e o filho se
 recuperam do 

impacto
Descrente, nervosa, triste e 

sem rumo. É assim que Leda, de 
70 anos, natural de Três Passos, 
se descreve hoje ainda incrédula 
do ocorrido e sem planos para o 
futuro - As vezes me parece que 
estou sonhando, e uma hora vou 
acordar. Tudo que eu construí, 
do jeito que eu quis a 30 anos 
queimou. Mesmo com ajuda, 
estarei começando do zero”. Re-
latou que passou três dias sem 
conseguir caminhar muito no 
hotel devido ao choque, a tris-
teza que sente. Sua maior preo-
cupação, primeiro lugar, são os 
cinco animais deixados em sua 
casa e em segundo, onde viverá 
com o filho - “Eu não sei como 
eles [os animais] estão. Se estão 
comendo, tem onde ficar. Será 
que algum morreu? [...] Coitado 
do meu fofão, o gato, adorava 
dormir perto de mim. Para onde 
vamos? Meu filho é doente e 
não consigo pensar em nada”. 

Muito abalada, ela ainda não 
visitou o local, e perguntou a re-
portagem se os animais estavam 

vivos e sendo tratados. Relata-
mos que sim, inclusive volun-
tários da Appata estão levando 
ração no local e deixa uma certa 
quantidade aos vizinhos para 
que em determinadas horas do 
dia alimentem os quatro cãozi-
nhos e gato. Ela sorriu e agrade-
ceu a informação, aparentando 
estar mais aliviada. Mencionou 

que só queria ir lá por eles, mas 
só de pensar em ver a cena da 
destruição sente um mal-estar. 
Da noite lembra de estar com 
uma sensação estranha, e resol-
veu sair com o filho para cami-
nhar. Ao retornar, o fogo havia 
iniciado. 

Ela analisou a situação de 
duas formas - “Quem sabe se 
tivéssemos ficado em casa não 
teria acontecido. Mas como 
muitos me disseram, isso foi 
para o nosso bem, por isso 
devo agradecer por estar viva. 
De certa forma, quem sabe po-
deríamos nos queimar ou até 
acontecer coisa pior” - finaliza. 
Relatou lembrar brevemente de 
ver alguns homens chegarem e 
a impedir de ir nos fundos, lo-
cal onde as chamas eram enor-
mes, e também a impediram de 
adentrar a casa. Os homens, são 
o grupo que incluiu o prefeito de 
Barra do Guarita, mencionados 
no início da matéria.

Sobre a casa e o terreno, 
estivemos conversando com a 
secretária de obras Salete Sala. 
Devido ao solo encharcado, os 
trabalhos de limpeza não pude-
ram ser continuados na terça-
-feira. A assistência social vem 

mantendo contato com a famí-
lia, auxiliando nas hospedagens, 
alimentação, levando roupas até 
uma decisão ser tomada sobre o 
futuro. Leda sonha em um dia 
ter uma casa, com um degrau 
na entrada para não prejudicar 
o joelho desgastado, com suas 
“coisinhas” de novo. Um novo 
recomeço. 

Dona Leda está um hospedada em um hotel em Tenente Portela

Por Raiana Silva

Cachorrinho segue em meios aos escombros de onde já foi sua casa
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 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Emater/RS-Ascar lança 
campanha no Ano 

Internacional das Frutas e 
Verduras

Com os objetivos de destacar 2021 como o Ano das Frutas e 
Verduras e sensibilizar as famílias rurais e a população em geral 
sobre a importância da produção e do consumo de frutas e verdu-
ras na Segurança Alimentar e saúde, a Emater/RS-Ascar lança a 
Campanha Ano Internacional das Frutas e Verduras. Pretendemos 
incentivar a produção e o consumo de produtos vegetais frescos, de 
forma sustentável, e provocar a reflexão sobre esses benefícios na 
saúde das pessoas, avalia a extensionista rural social e nutricionista 
da Emater/RS-Ascar, Leila Ghizzoni, ao anunciar a divulgação de 
informações sobre a temática nas redes sociais e a realização de 
atividades ao longo do ano sobre a temática.

O ano de 2021 foi decretado pela Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e a Agricultura (FAO) como o ano Interna-
cional das Frutas e Verduras, com o propósito de sensibilizar sobre 
a importância das frutas e verduras na nutrição humana, segurança 
alimentar e saúde e para os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável das Nações Unidas.

De acordo com o documento, as linhas de ação são promoção e 
sensibilização, criação e difusão de conhecimento, formulação de 
políticas e fomento à capacitação e educação.

As atividades desenvolvidas pela Emater vêm ao encontro des-
sa temática, à medida que contribuem para o fortalecimento, incen-
tivo da produção sustentável e do consumo de frutas e verduras, 
seja estimulando a produção para consumo das famílias rurais, seja 
na orientação e apoio para a produção comercial, inclusive com a 
opção de rastreabilidade de produtos vegetais frescos, conforme 
prevê a legislação, salienta o também extensionista e responsá-
vel pelas ações de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social 
(Aters) em Olericultura da Emater/RS-Ascar, Gervásio Paulus.

A partir do calendário de plantio e manejo de frutas e verduras 
mês a mês, serão elaborados e divulgados materiais técnicos sobre 
Boas Práticas de Produção, qualidade nutricional e sobre benefí-
cios para a saúde. Também será organizada uma atividade onli-
ne em outubro, durante a Semana da Alimentação RS, abordando 
sobre valorização e benefícios para a saúde, sustentabilidade da 
cadeia, rastreabilidade e impacto social e comercialização de frutas 
e verduras.

O ano de 2021 é o ano internacional das frutas e verduras

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03/05/2021.
Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 
03 de maio de 2021, com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH LENA/PDT (Presidente), EDUARDO 
JOSÉ BARELLA FERRARI (Secretário), DERLI DA SILVA/PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, ITOMAR ORTOLAN/
PROGRESSISTAS, HEITOR GROSS FURINI/PREGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA 
BARTH/MDB e NATANAEL DINIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência 
em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores, o público presente, os internautas que acompanhavam através 
da página no Facebook e também aos ouvintes da Radio Municipal de Tenente Portela. Em seguida solicitou ao Secretário 

a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:
Do Vereador Ito Ortolan:
1- Requereu ao Poder Executivo que faça calçamento em parte da rua Vilmar Moraes (no Beco dos Dalabrida), no bairro Isabel. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luísa Silva Barth, Luis Claudir dos Santos, Luciano Berta Filipin e Natanael Diniz de Campos.
2- Requereu ao Poder Executivo que estude a possibilidade de fazer um projeto para construir uma praça no loteamento Novo Portela. Este requeri-
mento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos e Derli da Silva.
3- Requereu ao Poder Executivo:
a) Que informe como está o andamento das escrituras dos moradores do bairro Modelo;
b) Requer ao Prefeito Municipal, juntamente com os demais prefeitos da região, os quais estudem a possibilidade de contratar os “Bombeiros Mistos” 
do município de Tenente Portela/RS. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Luisa Silva Barth, 
Luciano Berta Filipin, Natanael Dinis de Campos e Derli da Silva.
4 -  Requereu ao Poder Executivo que designe a Secretaria de Desenvolvimento Rural que faça a estrada com cascalho que dá acesso à comunidade 
de Lagoa Bonita e que estude a possibilidade de fazer o calçamento na comunidade urgente. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique 
Gross Furini e Luciano Berta Filipin.
5 - Requereu ao Poder Executivo que estude a possibilidade da compra de um veículo FERTIMOVEL equipado para fazer análise de solo para nossos agri-
cultores. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Luisa Silva Barth, Luciano Berta Filipin e 
Natanael Dinis de Campos.
6 - Requereu ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria para que faça uma tubulação urgente na entrada do 
loteamento Novo Portela. Justifico tal solicitação, pois nos dias de chuva a água acumula nas ruas e não tem para onde escorrer, formando uma lagoa. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Luisa Silva Barth, Luciano Berta Filipin e Natanael Dinis 
de Campos.
7 - Requereu ao Poder Executivo que estude a viabilidade de colocar placas solares no prédio da prefeitura, escolas e creches do município, assim reduzindo 
as despesas com energia. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Luísa Silva Barth, Luciano 
Berta Filipin e Natanael Dinis de Campos.
8 - Requereu ao Poder Executivo que designe a Secretaria de Desenvolvimento Rural que faça a estrada com cascalho urgente do trevo do Hanauer, passando 
pela comunidade de Nossa Senhora da Saúde até a comunidade de Braço Forte. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, 
Luis Claudir dos Santos, Luísa Silva Barth, Luciano Berta Filipin e Natanael Dinis de Campos.
9 - Requereu o envio de correspondência para a RGE, para que coloque transformadores na comunidade de Distrito de São Pedro. Justifico que, segundo os 
moradores, a luz é muito fraca e causa a queima de equipamentos elétricos. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis 
Claudir dos Santos, Luísa Silva Barth, Luciano Berta Filipin e Natanael Dinis de Campos.
Do Vereador Luciano Berta Filipin:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que solicite a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria que adquira os EPI’S (equipamento de pro-
teção individual), para os bombeiros mistos do município de Tenente Portela/RS, tendo em vista que são materiais necessários para combater as chamas com o 
uso de gás comprimido para que os mesmos não se intoxiquem com a inalação de fumaça tóxica.
Do Vereador Derli da Silva:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de recuperação da Rua Vivaldino Dias em todo seu trecho (Moleta até o bairro 
Rubino Marroni/cemitério), pois a mesma encontra-se em péssimo estado e que os motoristas usuários da via são obrigados a enfrentar buracos de décadas. Tal 
solicitação se faz necessária, pois a rua tem muito movimento.
Como sugestão, peço a cobertura asfáltica da rua acima mencionada, bem como a revitalização do canteiro central.
2 - Requereu ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de implantação de projeto que beneficie a agricultura familiar, em especial na área de hor-
tifrutigranjeiro, para que possibilite renda maior aos pequenos agricultores e evite ainda mãos o êxodo rural. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores 
Heitor Henrique Gross Furini, Luisa da Silva Barth, Eduardo Barella Ferrarri e Luciano Berta Filipin.
Da Vereadora Luísa Silva Barth: 
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Rural para que o secretário forneça um crono-
grama e planejamento da abertura de açudes nas propriedades dos agricultores, enviando a esta Casa Legislativa o referido pedido. Este requerimento foi 
subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos e Natanael Diniz de Campos.
2. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, especificando ao setor de habilitação para que informe 
a Casa quais são os projetos para construção de casas e reformas no nosso município. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross 
Furini e Natanael Diniz de Campos.
3. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Rural o pedido de recuperação da estrada com 
cascalhamento na Linha Ludtke, nas proximidades do distrito de São Pedro. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, 
Luis Claudir dos Santos e Natanael Diniz de Campos.
Do Vereador Eduardo Barella Ferrarri:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa Legislativa a prestação de contas do Fundo 
de Habitação de Interesse Social – FHIS, dos últimos 5 anos, bem como, para que apresente quais as ações estão sendo previstas para habitação para pessoas de 
baixa renda. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Derli da Silva, Natanael Diniz de Campos, 
Luisa da Silva Barth e Luciano Berta Filipin.
2- Requereu envio de correspondência ao prefeito municipal de Tenente Portela, para que efetue a revisão da Lei Municipal nº 1.366/2006, que 
modifica o quadro de alíquotas de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, tendo em vista que o consumo de energia elétrica diminuiu sig-
nificativamente, sendo necessária a readequação dos valores, com a respectiva baixa dos valores que atualmente são cobrados. Este requerimento foi subscrito 
pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Derli da Silva e Luciano Berta Filipin.
3- Requereu envio de correspondência ao prefeito municipal de Tenente Portela, para que informe à esta Casa Legislativa, o calendário de reuniões 
de todos os conselhos municipais existentes em nosso município. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Derli da Silva, Natanael Diniz de Campos, 
Luisa da Silva Barth e Luciano Berta Filipin.
4- Requereu à Presidência da Câmara, o envio de convite aos integrantes da CORRENTE DO BEM, para que participem de uma sessão da Câmara 
Municipal de Vereadores e apresentem à comunidade portelense as ações desenvolvidas pelos grupos de voluntários que desenvolvem as atividades da cor-
rente do bem em nosso município. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores Derli da Silva, Luis Claudir dos Santos, Luisa Silva Barth, Itomar Ortolan, 
Natanael Diniz de Campos, Heitor Henrique Gros Furini e Luciano Berta 
Da Vereadora Irinéia Koch Lena:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Prefeito Municipal sugerindo que encaminhe com a máxima urgência para esta Casa Legisla-
tiva que seja restabelecido ou criado o cargo de secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela/RS. Este pedido 
se faz necessário, em virtude de que a Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria ampla e que trabalha com a formação de cidadãos através do processo 
de ensino, oferecendo possibilidade de acesso  a toda a população; bem como a valorização e aperfeiçoamento dos profissionais da área, buscando sempre o 
aprimoramento no ensino público municipal e assim traçando e executando a política pedagógica municipal, coordenando e executando ações, com o objetivo 
básico de criação, valorização e divulgação dos valores culturais. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir 
dos Santos, Derli da Silva e Luciano Berta Filipin.
Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de fazer obra de calçamento na Rua Vilmar Morais, no bairro Isabel.
2- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de fazer obra de calçamento no fim da Rua Elias Fornari com a Francisco Es-
perotto, no bairro Isabel.
Do Vereador Heitor Henrique Gross Furini:
1- Requereu o envio de ofício desejando condolências aos familiares pelo falecimento da Sra Alice Mazzetti.
Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que solicite ao Departamento Municipal de Meio Ambiente, que realize investigação na localidade de Mar-
co da Pedra, em relação à diversas árvores que foram derrubadas naquele local e, posteriormente, envie à esta Casa Legislativa relatório quanto às providências 
adotadas pelo Departamento (se houve prévia licença; se haverá penalidades, etc). Requereu, ainda, o envio de correspondência no mesmo sentido à FEPAM.
Dos Vereadores Itomar Ortolan e Jaine Sales, da bancada do Partido Progressista:
1- Requereram ao secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, senhor Juvir Costella, que autorize ao DAER (Departamento Autônomo 
de Estradas e Rodagem) fazer as estradas da Reserva Indígena do Guarita, que pertence ao município de Tenente Portela/RS.
2- Requereram a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, senhora Silvana Covatti, seja estudada a abertura 
de um poço artesiano no setor da Pedra Lisa, no município de Tenente Portela/RS. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross 
Furini, Luis Claudir dos Santos, Luísa Silva Barth, Luciano Berta Filipin, Natanael Dinis de Campos e Eduardo Barella Ferrarri.
Dos Vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos e Luciano Berta Filipin:
1- Requereram o envio de ofício desejando condolências aos familiares pelo falecimento do Sr. Luis Gaspar Wingert.
PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº 006/2021, autoria dos Vereadores Eduardo José Barella Ferrari e Irinéia Koch Lena: Dispõe sobre o “Programa WiFi 
Livre”, nas praças; escolas; salões comunitários e alunos carentes da Rede de Ensino, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas e dá outras 
providências.
PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 006/2021: Estabelece Política Pública Municipal para compra institucionais de alimentos da agricultura familiar e povos 
indígenas – fortalecimento da produção e compra de alimentos local – compra local.   Este projeto foi aprovado por unanimidade. (Segue o projeto, em anexo.)
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº 004/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a atletas e escolinhas que representam 
o município em competições e dá outras providências. Este anteprojeto foi aprovado por unanimidade. (Segue o anteprojeto, em anexo.)
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 032/2021: Declara situação de caráter excepcional previsto no artigo 37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária 
de profissionais para atuarem na rede de ensino municipal e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 034/2021: Declara situação de caráter excepcional previsto no artigo 37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária 
para o cargo de motorista e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 27/2021: Autoriza o Poder Executivo a proceder com a venda de ações na bolsa de valores e dá outras providências. Este 
projeto foi aprovado por cinco votos a quatro. 
Moção de repúdio: Moção de protesto e repúdio contra o processo licitatório nº 33/2021 do pregão presencial nº 13/2021, onde autoriza a compra de enfeites 
natalinos e demais itens utilizados na iluminação pública do nosso município. Esta moção de repúdio foi aprovada por cinco votos a quatro. 
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 03 de maio de 2021. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do 
Legislativo Municipal de Tenente Portela.
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Desenvolvimento

Oferecemos linhas

de crédito com

taxas justas e uma

parceria de verdade. 

Financie o seu projeto, 

a aquisição e instalação

de energias renováveis

com a gente.

Converse com o gerente 
da sua conta. 

Prefeitos articulam construção de ciclovia 
entre Tenente Portela e Derrubadas

Uma viagem dos prefeitos de Tenen-
te Portela, Rosemar Sala, e de Derruba-
das, Alair Cemin, trouxe uma notícia de 
grande repercussão para a nossa região: a 
construção de uma ciclovia entre Tenen-
te Portela e Derrubadas.

O prefeito Alair Cemin divul-
gou a notícia e tão logo ela esteve 
em conhecimento público já iniciou 
uma campanha através das redes so-
ciais pedindo pela construção, usando 

como referência o município de Te-
nente Portela até o Salto do Yucumã. 
Segundo o prefeito Ilá, acompanhando 
do prefeito de Tenente Portela, de vere-
adores dos dois municípios e suas res-
pectivas comitivas os mandatários mu-
nicipais foram recebidos pelo Secretário 
de Infraestrutura e Transportes Juvir 
Costela, onde foi apresentado a proposta 
para o gestor estadual, que viu com bons 
olhos e inclusive citou a possibilidade de 

construir algo através de parce-
ria, unindo o estado e os dois 
municípios.

Em um áudio enviado para 
a Rádio Província, o prefeito 
de Derrubadas informou que a 
iniciativa tem por objetivo criar 
um trajeto de segurança para 
que ciclistas se desloquem pela 
RSC-330, entre os dois municí-
pios.

A prática do ciclismo ga-
nhou muitos adeptos nos úl-
timos anos na região e aquele 
trajeto tem sido um dos mais 
procurados pelos praticantes 
do esporte, que aproveitam, em 
muitos casos, os finais de sema-
na para fazer o percurso até o 
Salto do Yucumã.

Além dos ciclistas regulares que usam 
a rodovia, também não é raro encontrar 
aventureiros de outras partes do estado 
que aproveitam a rota para ir até às que-
das unindo assim suas paixões pela bici-
cleta com seus amores pela natureza.

Os próximos passos, segundo o 
prefeito Ilá, será desenvolver um pro-
jeto em conjunto entre os dois mu-
nicípios, com previsão de custos de 

uma obra como essa e levar novamen-
te para o secretário Costela para en-
tão encontrar o encaixe orçamentário 
para que ela seja de fato efetivada. 
A construção de uma ciclovia entre os 
dois municípios cumpriria um papel du-
plo. O primeiro que incentivaria a práti-
ca do esporte com segurança, algo que 
hoje não existe e o segundo que aumen-
taria as chances de turistas se aproveita-
rem dessa inciativa para visitar os dois 
municípios.

Ciclismo é uma atividade cada vez mais presente em nossa região

Diones Roberto Becker
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Educação COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Após atuação do governo, 
judiciário indefere novo pedido de 
suspensão de aulas presenciais
Depois da manifestação 

apresentada pela Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE) na 
noite de segunda-feira (3/5), a 
Justiça gaúcha indeferiu os pe-
didos formulados pela Associa-
ção Mães e Pais pela Democra-
cia e pelo Cpers que buscavam, 
novamente, a suspensão das au-
las presenciais no Rio Grande 
do Sul. A decisão foi publica-
da na manhã desta quarta-feira 
(5/5), em ação civil pública que 
tramita na 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Porto 
Alegre. A possibilidade de au-
las presenciais segue vigente 
em todo o Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Na petição, a PGE mencio-
nou a evolução das normativas 
estaduais para o enfrentamen-
to à Covid-19, destacando que 
o modelo de Distanciamen-
to Controlado pressupõe uma 
construção dinâmica capaz de 
responder às alterações neces-
sárias junto à sociedade sem 
perder a capacidade de identi-
ficar a saturação do sistema de 
saúde ou o risco de colapso sa-
nitário e social.

Por conta disso, diante da 
evolução positiva dos indica-
dores analisados pelo sistema, 
nos últimos dias, e com base 
nas normativas vigentes, todas 
as regiões do Estado passaram 
a estar classificadas na bandeira 
final vermelha, conforme De-
creto 55.856/2021, viabilizando 

a retomada escalonada da edu-
cação presencial no Rio Grande 
do Sul, respeitados os protoco-
los e as orientações sanitárias 
dos órgãos competentes.

O procurador-geral do Es-
tado, Eduardo Cunha da Cos-
ta, destacou que o RS observa 
com total responsabilidade e 
transparência as evoluções dos 
dados técnicos e sanitários que 
viabilizaram a bandeira ver-
melha em todas as regiões. “A 
decisão de hoje vai ao encontro 
da política pública implementa-
da pelo governo de priorização 
das atividades presenciais de 
ensino. Os direitos de crianças 
e adolescentes devem ser salva-
guardados em todos os cenários 

e, especialmente, em uma pan-
demia, inclusive para protegê-
-los de toda forma de negligên-
cia e exploração”, afirmou.

Na decisão, a juíza Cristina 
Luisa Marquesan da Silva men-
cionou a impossibilidade de 
ampliar o objeto da demanda e 
deferir a liminar pleiteada, uma 
vez que, atualmente o Estado 
está integralmente em bandeira 
vermelha por conta da alteração 
dos critérios definidos pela ad-
ministração e não por flexibili-
zação dos protocolos.

Uma nova audiência de con-
ciliação está agendada para esta 
quarta (5/5), às 14h30, reunin-
do Estado e entidades represen-
tativas.

Com decisão escolas continuam atendendo os alunos presencialmente

Diones Roberto Becker Eis o trabalho mais difícil da face da Terra. 
Ser mãe é seguir o turno de 24 horas, 7 dias por 
semana. É estar acordada quando o resto do mundo dorme. É amamentar 
na madrugada e ver as luzes das janelas se apagando, até que só reste a 
sua.

    Ser mãe é cheirar a leite por vários meses (e detestar!). E morrer 
de saudades de dar o peito, quando o filho desmamar. Ser mãe é apren-
der a trocar fralda no escuro. Com direito a passar creme anti-assaduras, 
claro! Ser mãe é preparar a primeira papinha com o maior cuidado do 
mundo, e levar um cuspe de volta.

Ser mãe é comer comida fria, é ser a última a se servir. Ou mesmo 
deixar de comer, para dar sua parte ao filho que necessite. Ser mãe é 
querer que o filho se arraste, engatinhe e finalmente consiga andar. E 
quando ele aprende a correr, sentir saudades do bebezinho que ficava o 
dia todo em seu colo.

Ser mãe é nunca mais olhar para um termômetro que marca 37 graus 
do mesmo jeito. É passar a noite segurando a mão do pequeno, para se 
assegurar de que a febre passou.

Ser mãe é morrer de vontade de chorar ao ver o filho doente. E se-
gurar a onda e sorrir, para não o preocupar. Ser mãe é acordar cansada, 
depois de uma noite mal dormida. E apesar de isso fazer tudo do mesmo 
jeito: dar banho, comida, brincar, trabalhar, cuidar da casa, e colocar o 
filho para dormir.

Ser mãe é se perguntar quando passará novamente um dia sem ouvir 
choro. Ser mãe é querer viajar sozinha, mas abrir mão disso até ter certe-
za de que seu filho ficará bem sem ela. E quando esse dia chegar, contar 
os dias para receber o abraço da volta.

Ser mãe é querer viajar sozinha, mas abrir mão disso até ter certeza 
de que seu filho ficará bem sem ela. E quando esse dia chegar, contar os 
dias para receber o abraço da volta. Ser mãe é exercitar a paciência dia-
riamente. E perdê-la de vez em quando, entre uma crise de birra e outra.

Ser mãe é ouvir do filho as mesmas palavras que lhe ensinou. E per-
ceber que não basta falar, é preciso dar exemplo. Ser mãe é sentir culpa 
por querer voltar ao trabalho. Ou largar tudo para cuidar de um filho, e 
sentir falta de trabalhar fora.

Ser mãe é aprender que, com duas mãos, é possível executar muito 
mais do que duas tarefas. Atender ao telefone, empurrar o carrinho, abrir 
a porta, escrever um bilhete, e dar a última colherada do prato são só 
alguns exemplos das combinações possíveis.

Ah, mas ser mãe também é…
Sentir aquela mãozinha tão pequena e tão forte, que segura seu dedo 

como que querendo dizer: “ei, estou aqui, agora você não está sozinha!”. 
É poder afagar por alguns anos os cabelos de um pequeno anjo, enquan-
to ele está sob suas asas.

É acordar pela manhã com um abraço apertado, como se não se vis-
sem há muitos anos! O mesmo vale para a saída da escola. Ser mãe é 
mostrar uma flor ao filho, e reparar em sua beleza, como há tempos não 
fazia. Ser mãe é se emocionar na primeira vez em que vê o filho repar-
tindo o biscoito.

Ser mãe é ter direito de chorar na apresentação da escola, do ballet, 
no campeonato de natação, sem que ninguém a estranhe por isso. Ser 
mãe é ter a casa cheia de risadas e de gritinhos de felicidade. É lembrar 
como se brinca de carrinho, de boneca, de esconde-esconde, de pega-
-pega.

Ser mãe é adquirir a coragem de fazer o que seu coração realmente 
deseja. Porque não há mais espaço para covardias dentro de si.

Ser mãe é tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque seu filho 
merece uma mãe que se aprimora com o tempo. Ser mãe é descobrir que 
o coração é um espaço infinito. E que quanto mais se ama, mais amor 
cabe ali dentro.

Autor desconhecido.
    Neste dia das Mães, dê aquele abraço carinhosos em sua mãe, diga 

a ela o quanto ela representa em sua vida, o quanto você como filho a 
ama. E se ela não está mais presente, agradeça a Deus pela Mãe que você 
teve e por tudo que ela representou. 

 Convite:
   CTG Guardiões da Fronteira Canta e Conta o Acampamento Far-

roupilha:
   ANOTE NA SUA AGENDA, domingo, dia 16 de maio, a partir das 

10 horas, no Facebook do CTG Guardiões e da Prefeitura de Tenente 
Portela.

 Uma Live especial que contará um pouco da história deste que se 
tornou um dos maiores eventos do gênero em toda a grande região, tra-
zendo muitas participações especiais, artistas locais e convidados.

    Este projeto tem o apoiado financeiro da Prefeitura de Tenente Por-
tela, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura 
do Ministério do Turismo, Governo Federal.

    Vamos prestigiar esta live e matar um pouquinho a saudade dos 
acampamentos realizados em nossa cidade.

  Até a próxima.

                                                          
Ser Mãe…

Veja o calendário do 13º de aposentados 
e pensionistas do INSS

Servoços

O adiantamento do 13º sa-
lário aos beneficiários do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social) vai começar a ser pago 
junto com o pagamento deste 
mês. O abono terá duas parce-
las. 

A primeira, que corresponde 
a 50% do valor pago ao segu-
rado no mês de maio de 2021, 
será depositada juntamente 
com os benefícios – de 25 de 
maio a 8 de junho.

Já a segunda parcela, com 
cobrança de impostos, será 
paga junto com os benefícios 
da competência do mês de ju-
nho de 2021 – de 24 de junho 
a 7 de julho. Em geral, o paga-
mento ocorre nas competências 
agosto e novembro.
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Ponte

Reuniões debatem ponte entre 
Barra do Guarita e Itapiranga

MIRAGUAI ATINGUE PONTUAÇÃO MÁXIMA NO PIT
Conforme publicação feita pelo Estado do RS, o município de Miraguaí atingiu a pontuação máxima no 

Programa de Integração Tributária, a pontuação é referente ao segundo semestre de 2020, conforme publicado 
o município de Miraguaí atingiu 100 pontos. Desde que o município firmou convenio com o estado é a primeira 
vez que atinge essa pontuação. 

Ainda conforme a publicação apenas cinco municípios dos 497 municípios do estado conseguiram atingir a 
pontuação máxima, o que reforça ainda mais a importância dessa conquista para Miraguaí, que vem trabalhando 
com afinco para atingir os objetivos propostos pelo programa. Nos últimos semestres a pontuação vem crescen-
do, resultado do engajamento dos envolvidos nas atividades, e atinge seu ápice com essa conquista. 

O Município de Miraguaí é parceiro do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no Programa de Integra-
ção Tributária (PIT), instituído pela Lei nº 12.868/07, desde 2015. O programa  tem como objetivo incentivar 
e avaliar as ações municipais de interesse mútuo dos Municípios e do Estado no crescimento da arrecadação 
do ICMS, sendo integrado, conforme o Decreto nº 45.659/98, por várias ações de Combate à Sonegação e de 
aumento da arrecadação Estadual, e, consequentemente, Municipal.

Esse programa permite aos municípios realizarem programas e atividades que convirjam com os seus ob-
jetivos, atribuindo-lhes uma pontuação semestral àqueles que forem conveniados e apresentarem ações nas 
temáticas contempladas. A atribuição da pontuação se dá em cinco grupos, tendo como pontuação máxima 100 
pontos, referidos a seguir:

Grupo I – Programa de Educação Fiscal – PEF (20 Pontos)
Grupo II – Incentivo à emissão de documentos fiscais (40 Pontos)
Grupo III – Comunicação de Verificação de Indícios – CVI (5 Pontos)
Grupo IV – SITAGRO – Ficha Cadastral, Talões e Digitação de NFP (15 Pontos)
Grupo V – Programa de Combate à Sonegação – TVM (20 Pontos)
A pontuação, em Miraguaí está sob, responsabilidade da secretaria da Fazenda, que trabalha em parceria 

com a Secretária da Educação e Agricultura. Essa pontuação é convertida em arrecadação, em forma de in-
cremento ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ou seja, quanto maior a pontuação 
maior será o valor repassado pelo estado ao Município.

A pedido

O prefeito de Miraguaí, Valdelirio Pretto, decretou a suspensão 
do retorno das aulas presenciais no município.  A justificativa do 
mandatário municipal é o elevado número de casos confirmados de 
Covid-19 dos últimos dias. 

Segundo o Boletim epidemiológico divulgado na última quarta-
-feira, 05, pela Secretaria Municipal de Saúde haviam 77 pessoas 
com a doença ativa, sendo que desta, 6 estavam hospitalizadas, 
sendo 3 na UTI. O município é, segundo os registros, o que tem o 
maior número de casos ativos na Região Celeiro.

TENENTE PORTELA
Nesta semana, Segundo dados da secretaria municipal de saúde 

do município de Tenente Portela, desde o início da pandemia quase 
1300 pessoas já testaram positivo para o coronavírus.

egundo o último boletim epidemiológico até ontem 1.294 casos 
confirmados do novo coronavírus. Deste montante, 1.238 pacientes 
se recuperaram e 22 morreram por complicações provocadas pelo 
vírus. No município haviam 34 pessoas com vírus ativo no orga-
nismo e outros 17 casos de pessoas que apresentaram sintomas mas 
aguardam resultado de exames laboratoriais. 

Em virtude da Covid-19, quatro moradores de Tenente Portela 
ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA). Todos têm a in-
fecção diagnosticada. Dois pacientes estão na enfermaria, um na 
emergência intensiva e um na Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI).

VACINAÇÃO
Com a chegada de novas doses a maioria dos municípios da 

região começou o processo de aplicação da primeira dose da vaci-
na contra o coronavírus em pessoas que apresentam comorbidades 
que são fatores de risco para possível agravamento da doença.

Em Tenente Portela desde essa quarta-feira estão sendo vaci-
nadas gestantes e mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias, 
e já foi ampliada a vacinação para pessoas com comorbidades que 
possuem idade entre 40 e 53 anos, além de pessoas com deficiência 
permanente, cadastradas no Programa Beneficio de Prestação Con-
tinuada com idade entre 40 e 54 anos, além de pessoas com Sídro-
me de Down e das pessoas com doenças renal crônica em terapia.

Miraguaí suspende retorno 
das aulas presenciais

Os educandários seguirão com as aulas onlines

Planeta FM/Reprodução

Mais duas reuniões foram 
realizadas com a presença de 
prefeitos da região para deba-
ter a construção da ponte que 
vai ligar os municípios de Bar-
ra do Guarita e Itapiranga e por 
consequência os estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina.

A primeira reunião ocorreu 
no município de Três Passos 
e a segunda em Santa Rosa e 
reuniu os prefeitos de Barra 
do Guarita, Rodrigo Locatelli 
Tissot, de Três Passos Alei To-
mazzoni,  e o o vice-presidente 
da Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catari-

na (FACISC) e o presidente da 
Associação dos Empresários de 
Itapiranga (Assemit), Lucir Gu-
reschi.

As reuniões tiveram por 
objetivo reforçar o apoio em 
relação ao projeto que está na 
Assembleia Legislativa aguar-
dando para ser votado e que terá 
por objetivo federalizar o tre-
cho da RSC-163, entre Tenente 
Portela e Barra do Guarita.

Sem a federalização o proje-
to de construção da ponte fica 
parado. Por hora não sinaliza-
ção por parte da Assembleia em 
que dia o projeto será pautado 
para a votação. Do lado catari-
nense o projeto já esta adianta-

do, aguardando a parte final do 
tramite, no entanto, a depen-
dência do projeto do lado gaú-
cho deixa a situação paralisada 
também no estado vizinho.

Os prefeitos da região estão 
trabalhando em uma grande 
mobilização para pressionar 
os deputados para que votem 
e aprovem o projeto o mais rá-
pido possível, uma vez que so-
mente após ele é que poderão 
ser dado os próximos passos, 
como a realização do projeto 
em si por parte do Governo do 
Estado, para então se ter esti-
mativas de custos e buscar os 
recursos para que a obra de fato 
aconteça.

A ponte sobre o Rio Uruguaí é uma das grandes reinvindicações da região

Keli Letícia Biguelini

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODU-
ÇÃO NA TERRA INDÍGENA DO GUARITA-RS-COOPERTIG

Convoca-se todos os interessados em criar a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ASSISTÊNCIA DA TERRA INDÍGENA 
DO GUARITA-COOPERTIG, para a Assembleia de sua Constituição, a realizar-se 
em 22 DE MAIO DE 2021, 09:30 horas, no KM 10, Terra Indígena do Guarita, 
cito no Centro de Cultura Indígena, no Município de Tenente Portela-RS com os 
seguintes assuntos:

1. Analise e Aprovação do Estatuto Social;
2. Eleição do Conselho de Administração (ou Diretoria) e do Conselho 

Fiscal;
3. Assuntos Gerais

TENENTE PORTELA-RS, 06 DE MAIO DE 2021.
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Vista Gaúcha completa 33 anos
No próximo domingo, 

09,  o município de Vista 
Gaúcha completa 33 anos 
de criação. Neste ano 
sem uma grande progra-
mação e sem eventos de 
comemoração que foram 
impedidos em virtude 
dos tempos de pandemia 
que estamos vivendo, 
mesmo assim com mui-
tos motivos para se orgu-
lhar da sua recente, mas 
rica história.

Segundo o históri-
co do site do municipio, 
tudo começou em 1945, 
levando suas mudanças, 

pertences e familiares, em carroças de tração animal, viajando por quinze ou mais dias, os primeiros 
colonizadores de origem italiana chegavam à região de Tenente Portela.

Esses primeiros colonizadores vinham de Garibaldi, Santa Cruz do Sul, Estrela e Encantado.  Vista 
Gaúcha era denominada de “Cantina Velha”, porém os colonizadores acharam o nome impróprio para 
a localidade. Por acharem o local rico em belezas naturais e com uma vista panorâmica, o intitularam 
“Vista Gaúcha”, nome que perdura até hoje.

Em meados de 1986, um grupo de lideranças locais, constituído por seis pessoas, entenderam que 
o Distrito estaria, juntamente com Bom Plano, com bom grau de desenvolvimento e, então programa-
ram uma reunião geral para expor as idéias emancipacionistas, idéias estas que foram bem acatadas 
por um número considerável de moradores. Assim, em seguida, elegeu-se a Comissão Emancipacio-
nista, que seria responsável pelo andamento dos trabalhos.

Em 10 de abril de 1988, realizou-se o plebiscito em Vista Gaúcha, onde o “SIM” venceu por maio-
ria absoluta dos votos. Através da Lei Estadual n° 8.608, de 09 de maio de 1988, criou-se oficialmente 
o Município de Vista Gaúcha.

Arquivo/Vista Gaúcha


