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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Há alguns anos, durante um 
dos mandatos de Lula, escrevi 
um artigo em que lastimava a 
falta de cobertura para a tare-
fa oposicionista no Congresso 
Nacional. Lembrava os tempos 
em que os jornalistas acompa-
nhavam as sessões com bloco de 

papel e lápis fazendo registros sobre o que era dito pelos atores 
da cena política e o que lhes era sussurrado aos ouvidos para con-
cluírem suas matérias no teclado das máquinas de escrever, aos 
fins de tarde.  Vi tudo isso acontecer, pois de algo me valem meus 
76 anos. Testemunhei um tempo em que o aeroporto, às sextas-
-feiras, era tomado por repórteres que aguardavam deputados e 
senadores nos voos procedentes de Brasília. Com eles vinham, 
fresquinhas, notícias “da corte”. Estas rotinas morreram com a 
evolução frenética das comunicações.

O que está morto morreu. Com o tempo, já entrando no ritmo 
do século XXI, foi ficando visível que descera uma cortina de 
silêncio sobre os congressistas de perfil conservador e/ou libe-
ral. A esquerda já estava no poder. E não apenas no altiplano de 
Brasília, mas nos cursos de jornalismo, nas redações, no grande 
mundo da cultura. Nem o jornalismo esportivo escapava àquela 
hegemonia. O politicamente correto dominava a comunicação 
social e impunha a toda divergência um cala-boca geral. Foi o 
tempo em que os gigantes da nossa imrensa foram morrendo e os 
conservadores remanescentes, excluídos das grandes redações, 
deslocados para as formas de mídia surgentes.  Restaram uns 
poucos, raros quais ursos brancos, como o Alexandre Garcia  o 
J.R.Guzzo e uns poucos outros.

Ao mesmo tempo, o trabalho dos ditos “progressistas”, os 
portadores de projetos de reengenharia social, atuais oposicio-
nistas, recebem intensa cobertura da mídia militante. A esquerda 
política, ou seja, o petismo e suas “variantes” (para usar o voca-
bulário da pandemia), age com as facilidades de uma pedra de 
curling, batedores à frente, amaciando o terreno. O governo e 
os governistas, por seu turno, falam nas redes sociais. E também 
estas vêm sendo manipuladas por “comissários da verdade”, cor-
regedores de “temas sensíveis”, cujas opiniões não podem ser 
contrariadas.

É fastidioso, por fim, o silêncio dos plenários vazios. Chega a 
ser ridícula sua substituição por sessões virtuais em que os par-
lamentares falam em chinelas e bermudas, desde as próprias mo-
radias. São verdadeiros monólogos caseiros, proferidos às “teli-
nhas” enquanto cãezinhos latem, portas batem e os temas não se 
debatem. O cenário que descrevo de modo algum serve ao inte-
resse da sociedade, cujo amplo esclarecimento é papel comum do 
bom jornalismo, dos partidos e das instituições do Estado.

A DEMOCRACIA MORRE 
EM SILÊNCIO

O despertador toca, começa mais um dia e, você, muito prova-
velmente, deve ter como hábito a busca instintiva de se conectar 

com o mundo e descobrir, na primeira hora ativa de seu dia, o que os amigos estão fazendo ou fizeram, 
o que anda rolando em sua cidade, estado, país, mundo, enfim, você aperta o F5 existencial com a 
ambição e necessidade de estar ciente de tudo, ou quase tudo. Simultaneamente, começa também a 
receber comunicações comerciais das marcas que você segue ou que seguem você.

O grande ponto a ser observado nisso é que se as informações estão aí por toda parte, se buscamos 
tanto conteúdo, se recebemos tantas outras mensagens até sem desejar, como fazer que a sua mensa-
gem, publicitária ou não, se sobressaia e tenha alguma importância, a ponto de ser efetivada e con-
cluída com sucesso. E isso vai além das métricas e evidências de audiência, visualizações, cliques e 
impressões. O que questiono é: o quanto a sua comunicação realmente é relevante?

Comunicar bem é uma arte, porque mais que compartilhar uma ideia e tornar comum o que se de-
seja emitir, exige o entendimento, compreensão e retorno da mesma forma daquilo que se pretendia. E 
não é fácil esse feedback, pois isso exige, em primeiro momento, saber escolher códigos que realmente 
são condizentes, entendíveis e estimulem a compreensão do outro lado. E como é difícil pensar como 
o outro, se colocar no lugar dele e entender o seu mundo.

Mais que isso, que belo desafio é criar uma mensagem que seduza e possa, efetivamente, criar la-
ços entre as partes, ou seja, que se faça cativar. Voltando no tempo, Antoine de Saint-Exupéry, em sua 
clássica obra “O Pequeno Príncipe”, falava sobre a importância de cativar. Separo um pequeno trecho.

“Quem és tu? Perguntou o principezinho. Tu és bem bonita. Vem brincar
comigo. Estou tão triste…
Sou uma raposa, disse a raposa. Eu não posso brincar contigo. Não me
cativaram ainda.
Ah! Desculpa, disse o principezinho. Mas o que quer dizer “cativar”?
É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa “criar laços…”
 CRIAR LAÇOS?*
Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto
inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de
ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma
raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos
necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti
única no mundo. ”
Fechando, portanto, fundamental é criar laços, conhecer o outro, ser importante para ele com aquilo 

que comunica, compartilha e oferece.

A arte de criar laços e de bem comunicar
 Emerson Gomes

Coordenador da Anhanguera Jundiaí e Diretor da Associação
 dos Profissionais de Propaganda - APP Campinas

O eco do tempo
Convido você  a fazer uma reflexão: em que lugar os protocolos de 

saúde serão mais obedecidos, em uma escola ou em um bar? 
A pergunta é interessante para pensarmos o motivo das nossas es-

colas precisarem ser as primeiras a serem fechadas quando a pandemia 
fica mais severa, enquanto deixamos outros estabelecimentos abertos.  
Então temos que nos perguntar se não estamos falhando como escola? 
Afinal não seria  naquele espaço que os indivíduos deveriam ter um 
respeito maior pelas regras e protocolos?

Com o crescimento da pandemia vem junto a pressão por suspensão das aulas e fechamento dos 
comércios. Ações essas que parecem ser a única solução para controlar a pandemia. Será mesmo que 
com um ano e meio da pandemia não seria possível criar protocolos que permitissem o pai trabalhar 
e o filho estudar? Será mesmo que as pessoas estão sendo contaminadas nas escolas e na lojinha da 
esquina? Será que são esses os focos que fazem com a contaminação se dissemine?

São perguntas que ainda temos e que por mais que tentamos ainda não encontramos respostas. Ao 
bem da verdade é que a pandemia vai fazer muito mais estragos do que os óbitos que estão ocorrendo. 
Famílias tiveram revezes econômicos  dos quais, talvez, nunca mais se recuperam. O poder de compra 
diminuiu de maneira constrangedora e a renda, por outro lado, derreteu nestes últimos meses e o mais 
grave, a geração de estudantes atuais está tendo uma perda que nunca será reposta.

O impacto desses tempos ecoarão por muitos anos que ainda virão.
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Com um povo assim, é difícil

Uma das iniciativas importantes do atual governo municipal vem sendo  alvo de vândalos 
nas madrugadas portelenses. Várias caixas de recolhimento específico para vidro são des-
truídas na noite. Uma dessas caixas, chamadas de “ecoponto de vidros” foi destruída no 
último fim de semana. Os equipamentos urbanos em questão, servem para dar um destino 
específico para vidros e materiais cortantes, que até pouco tempo atrás eram misturados 
nos depósito de lixo em geral ou jogados nas calçadas. Hoje este tipo de lixo esta sendo 
destinado a uma empresa de Passo Fundo.

***A semana teve como uma atração 
especial o destino do pequeno Sebastian.

***O Sebastian, um pequeno cão, foi 
perdido pela dona há dois anos  e passou 
por várias mãos até voltar à proprietária.

***Dizem por aí que pouco adian-
tou o esforça. Em menos de dois dias o 
Sebatian pegou a estrada de novo e su-
miu...

***Em tempo, parece que ele foi lo-
calizado e está em casa novamente.

***A necessidade de redutores de 
velocidade nas ruas recentemente asfal-
tadas é uma exigência cada dia maior.

***Dizem por aí que lideranças in-
dígenas pretendem levar à Brasília uma 
proposta para a viabilidade de projetos 
que aproximarão lideres de liderados.

***A restrição de visitação no Hos-
pital Santo Antônio em função da pan-

Osmar Terra
O deputado federal Osmar Terra, que me-
ses atrás destinou uma emenda de 1 milhão 
de reais para o HSA, esta sinalizando  ago-
ra com uma indicação de emenda de 300 
mil reais para Tenente Portela. Desta vez 
os recursos serão destinados aos desportos 
comunitários via Ministério da Cidadania. 
O pedido foi feito pela ex-vereadora Rosan-

gêla Fornari, atualmente sem partido.

Mais alfalto
A administração de Redentora está inician-
do uma obra de pavimentação asfáltica que 
premia uma expectativa de muitos anos. Os 
recursos para a obra são porórpios acresci-
dos com verbas de uma emenda parlamen-
tar o deputado federal Alceu Moreira. A 

obra é no sítio Otonelli.

Lotação plena
As vagas de UTI do Hospital Santo Antô-
nio estiveram lotadas nos últimos dias. A 
tendência é a mesma em vários hospitais 
da região. Mesmo com indicativos de que a 
Covid-19 esteja retrocedendo no País,  por 
aqui os casos de internação são muitos e 

preocupam.

MP notificou o Município
 
O Ministério Publico de Tenente Portela 
enviou para a Secretaria Municipal de Saú-
de uma notificação para que essa reavalie 
a vacinação de professores. Como está 
ocorrendo falta de imunizantes, o temor do 
órgão é de que com o adiantando da vaci-
nação dos professores ocorra uma falta de 
vacinas para os grupos com comorbidades, 
que é o grupo que está apto a receber as do-

ses neste momento.

Obras paralizadas
Nesta semana a empresa responsável pela 
obra do Hospital Regional de Palmeira das 
Missões paralisou a obra. O Hospital que 
deveria ser oficialmente entregue no dia 
22, não está nem com 50% das obras con-
cluídas. A empresa, que tocava a obra, esta 
solicitando uma prorrogação de prazo e a 
destinação de mais 10 milhões de reais para 

a finalização do projeto.

Um casal chegou às bodas de prata e, por 
coincidência, ambos com 60 anos de idade.
Para comemorar, fizeram uma festa em fa-
mília, e ganharam dos filhos uma viagem 
para uma linda praia paradisíaca, onde só 
haviam alguns pescadores.
Eles andavam pela beira do mar quando 
encontraram uma linda lâmpada dourada 
fechada por uma rolha. A mulher diz:
— Abra! Pode ser um gênio que realiza de-
sejos, igual vemos nos filmes.
— Que bobagem! — diz o marido — Isso 
não existe!
Mas eis que, ao abrirem, deparam-se não 
com um gênio, mas uma “gênia”! E ela diz:
— Muito obrigada por me soltaram após 
tantos anos pressa nessa garrafa! Como 
agradecimento, vou conceder um pedido a 
cada um! Primeiro as damas.
— Que maravilha! — diz a mulher — Eu 
quero fazer uma viagem ao redor do mundo 
com o meu querido marido! 
E eis que, em um segundo, surge nas mãos 
da esposa muitas passagens de avião e re-
servas em hotéis luxuosos, além de cartões 
de crédito e dinheiro para gastarem!
— Agora é a sua vez, diz a “gênia” ao ma-
rido.
Ele olha para a esposa e diz:
— Bem, esse clima está muito romântico, 
mas uma chance dessas só se tem uma vez 
na vida. Sinto muito benzinho… Mas o 
meu desejo é ter uma mulher 30 anos mais 
jovem do que eu!
A esposa fica muito chateada, mas a 
“gênia”diz:
— Tudo bem. Pedido é pedido.
E então… puf!
O homem ficou 30 anos mais velho! Ga-
nhou até uma bengala!
— Ei, o que você fez?, esbraveja o marido. 
E ela responde:
— Ora, agora você tem 90 anos e sua mu-
lher 60!

De madrugada
Um bêbado é abordado às 3 da manhã pela 
polícia:
O policial pergunta:
Para onde vai nesse estado, a esta hora?
O bêbado responde:
Vou a uma palestra sobre o abuso do álco-
ol e seus efeitos letais para o organismo, o 
mau exemplo, as consequências nefastas 
para a família, bem como o problema que 
causa na economia familiar e a irresponsa-
bilidade absoluta.
O policial olha sem acreditar e diz?
A sério? E quem vai dar uma palestra a esta 
hora da madrugada?
E quem pode ser? … A minha mulher… 
logo que chegar a casa.

demia do coronavírus descontentou 
alguns familiares de doentes, porém o 
objetivo é nobre e objetiva um melhor 
atendimento aos doentes.

***Em tempos de pandemia qual-
quer dor de garganta é uma alerta. Uma 
amiga nossa que o diga!

***A falta de controle nas ruas e 
praças de Portela, em especial nos fins 
de semana, mostra que nem todo mun-
do leva a pandemia a sério por aqui.

***Domingo tem Grenal. Alguém 
aposta resultado?

***Dizem por aí que a internação 
de pessoas conhecidas na cidade de 
Redentora tem deixado os moradores 
muito assutandos com a doença.

***Lula surpreendeu zero pessoas e 
confirmou que será candidato a presi-
dente em 2022.
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SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

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

O cidadão JOSIEL SANTOS PAULA  nascido em TENENTE 
PORTELA-RS aos 13 DE JULHO DE 1989 .  Filho de JOSÉ 
CARLOS SILVA PAULA e de IRENE DOS SANTOS PAULA. 
E dona  DANIELI DE AMORIM FATH nascida em TENENTE 
PORTELA-RS aos 31 DE JULHO DE 1997. Filha de ROMILDO 
FAHT e de LOVANI DE AMRIM FAHT . Se alguém de impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 18/06/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  17 

de maio de 2021.                                                    
Istaniéla Rossi Cassol
Escrevente Autorizado

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

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

O cidadão CLEITON RAFAEL SCHWABE  nascido em TRES 
PASSOS-RS aos 25 DE SETEMBRO DE 1996 .  Filho de ELSON 
SCHWABE e de  VANDERLEIA MARGARETE SCHWABE. 
E dona  MAILICE BINELLI BERLEZI nascida em TENENTE 
PORTELA-RS aos 19 DE JULHO DE 1999. Filha de ANTONIO 
CARLOS CARVALHO BERLEZI e de IVANILDE BENELLI. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 28/05/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  29 

DE ABRIL de 2021.                                                    
CLAUDINEIA HOLLAND

Escrevente Autorizado

Empresa paralisa obras de hospital 
em Palmeira das Missões

A empresa SIAL respon-
sável pelas obras no Hospital 
Público Regional de Palmeira 
das Missões interrompeu os 
trabalhos no início desta sema-
na. Segundo as informações os 
operários cruzaram os braços 
por ordem da empresa, que no 
contrato inicial deveria fina-
lizar o projeto no dia 22 deste 
mês, mas está com apenas 50% 
das obras concluídas.

A empresa quer uma prorro-
gação de contrato e uma repac-
tuação com acréscimo de mais 
R$ 10 milhões de reais sobre o 
projeto inicial.

A administração de Palmei-
ra das Missões está tentando 
junto a Caixa Econômica Fe-
deral encontrar uma forma de 
ampliar o contrato conseguir o 
valor cobrado pela empresa.

Segundo as informações di-
vulgadas pela Rádio Palmeira, 
o ato de paralisar a obra e co-
brar aditamento com prorroga-

ção do contrato já foi tomado 
pela mesma empresa em outras 
obras públicas que a empresa 
tocou.

Obras ainda estão 50% concluídas. Empresa quer mais R$ 10 milhões

Rádio Palmeira

Secretaria da Saúde aguarda 
municípios registrarem 

aplicações de segunda dose 
para avaliar medidas

Saúde

A Secretaria da Saúde (SES) monitora e analisa os dados de 
vacinação informados pelos municípios no Sistema de Informação 
do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) para avaliar me-
didas que possibilitem apoiar prefeituras a completarem a segunda 
dose de Coronavac de quem já tomou a primeira. Dados apurados 
no SI-PNI na quarta-feira (19/5) mostram que, das 1.650.580 doses 
distribuídas pelo Estado aos municípios para segundas doses (D2) 
da Coronavac, ainda faltam aplicar e/ou registrar 538.755 doses.

“Só vamos conseguir ter exatidão sobre as possíveis dificulda-
des após os municípios aplicarem todo o quantitativo que enviamos 
e registrarem no sistema”, explica Ana Costa, diretora de Atenção 
Primária e Políticas de Saúde da SES. “Entre as hipóteses para os 
problemas alegados pelos municípios, podem estar desde falhas 
nos registros até migrações entre municípios, ou seja, pessoas que 
tomaram a primeira dose em um lugar e agora precisam tomar a 
D2 em outro, além de algum possível equívoco de uso da D2 como 
primeira dose”, acrescenta.

A partir da análise dos registros, será possível avaliar faltas pon-
tuais e planejar, se for o caso, o remanejamento de saldos entre 
municípios.
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Obras

Prefeitura elabora novo projeto 
para reforma do Centro Cultural 

de Tenente Portela

Em 28 de janeiro deste ano, 
de forma amigável, a Prefeitura 
Municipal e a empresa vence-
dora da licitação realizada em 
2020 suspenderam o contrato 
que previa reformas e adequa-
ções no Centro Cultural. O 
motivo principal foi porque o 
projeto não abrangia uma parte 
significativa da estrutura física, 

correndo risco de nova interdi-
ção no prédio público situado 
na área central da cidade.

Atualmente, somente algu-
mas salas do Centro Cultural 
estão sendo utilizadas. O Audi-
tório Aurélio Porto, por exem-
plo, permanece interditado. O 
Departamento Municipal de 
Engenharia trabalha na elabo-
ração do novo projeto de revi-
talização.

O prefeito Rosemar Sala 
destacou que o espaço público 
merece atenção especial pela 
sua importância histórica para 
o município. — Uma revitali-
zação por completo precisa ser 
feita e é isso que faremos — 
completou o mandatário.

A nova licitação deverá ser 
aberta em breve e o início das 
obras se dará em meados do se-
gundo semestre de 2021.

Atualmente, somente algumas salas do Centro Cultural estão sendo utilizadas

Ascom/Tenente Portela

Diones Roberto Becker

Décimo terceiro do INSS começa a ser 
depositado dia 25

Antecipada para maio por 
causa da pandemia de covid-19, 
a primeira parcela do décimo 
terceiro do Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) come-
çará a ser paga no próximo dia 
25. Os depósitos ocorrerão até 
8 de junho.

A segunda parcela do déci-
mo terceiro será paga entre 24 
de junho e 5 de julho. As datas 
são distribuídas conforme o dí-
gito final do benefício, come-
çando nos segurados de final 1 
e terminando nos segurados de 
final 0.

Tais datas valem para quem 
recebe aposentadorias, auxílios 
e pensões de até um salário mí-
nimo. Para quem ganha acima 
do mínimo, o calendário é um 
pouco diferente. A primeira 
parcela será paga de 1º a 8 de 
junho; e a segunda, de 1º a 7 de 
julho. Começam a receber os 
segurados de final 1 e 6, pas-
sando para 2 e 7 no dia seguinte 
e terminando nos finais 9 e 0.

As datas estão sendo infor-

madas no site e no aplicativo 
Meu INSS. A primeira parcela 
do décimo terceiro é isenta de 
Imposto de Renda e equivale 

à metade do benefício mensal 
bruto pago pelo INSS. O im-
posto só é cobrado na segunda 
parcela.

Serviços

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS, Aviso de Licitação:
Pregão Presencial nº 20/2021. Objeto: Aquisição de equi-

pamentos para uso na Ambulância UTI Móvel. Julgamento: 
08/06/2021 às 08h:30min. Tomada de Preços nº 04/2021. Objeto: 
Readequação de edificação industrial em alvenaria junto a RSC 
163. Julgamento: 10/06/2021 às 08h30min. Local: Centro Adm. 
Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Cen-
tro Adm., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
21/05/21.                    Claudemir José Locatelli

Prefeito Municipal

Podemos definir a mobilidade como a capacidade de se movi-
mentar uma determinada área do corpo por uma grande amplitu-
de de movimento.

Todas as partes do nosso corpo possuem um limite natural de 
movimento, que serve como um mecanismo contra lesões de nos-
sas articulações, como calcanhares, pélvis, joelhos, ombros, etc.

Porém a prática esportiva inadequada, longos períodos na po-
sição sentada ou atividades diárias inapropriadas podem ocasio-
nar uma diminuição considerável nessa amplitude de movimento. 
A falta de mobilidade de uma articulação pode levar ao aumento 
do stress das articulações vizinhas, e consequentemente às lesões.

Ao contrário da mobilidade, que é treinada a partir de movi-
mentos voluntários, a flexibilidade é adquirida através de movi-
mentos passivos e estáticos que não geram nenhuma força para a 
região trabalhada.

Uma abertura de pernas completa, por exemplo, não é sinôni-
mo de alta mobilidade, uma vez que ela pode ocorrer por ações 
ou forças externas, como aparelhos específicos, ajuda de outra 
pessoa ou até mesmo da própria gravidade.

Ou seja, uma pessoa com ótima mobilidade não é necessa-
riamente flexível, e ter flexibilidade não é a mesma coisa que ter 
mobilidade.

Como nos esportes existem uma variedade enorme de exercí-
cios e variações de movimento, a mobilidade é considerada por 
muitos especialistas o principal requisito para execução correta 
das técnicas e prevenção de lesões.

Obviamente uma boa mobilidade não se consegue da noite 
pro dia. São necessários treinos específicos, com profissionais 
certificados e postura correta.

Em primeiro lugar, é preciso compreender que nos esportes 
amadores geralmente as pessoas vêm de um backgrounds total-
mente distintos. Por isso, alguns praticantes podem ser mais fle-
xíveis que os outros ou terem vícios dos treinos de academia, que 
priorizam muito pouco exercícios naturais e com alta amplitude 
de movimento.

Isso significa que a execução correta dos exercícios é funda-
mental para o desenvolvimento de força e mobilidade.

O treino de mobilidade consiste numa série de movimentos 
completos que visam desenvolver a força e flexibilidade do prati-
cante, além de tendões e articulações mais fortes e resistentes às 
diferentes cargas de exercícios, seja em esporte especifico ou na 
vida cotidiana.

Lembrando que é muito importante treinar com profissionais 
certificados, pois eles serão os responsáveis por identificar e 
orientar quais exercícios devem ser executados, corrigir sua pos-
tura durante todo o processo.

Importância de Trabalhar 
Mobilidade no Treinamento
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Especial O relato de uma vítima

A história a seguir é verdadeira e me foi relatada por uma víti-
ma de abuso sexual, que prefere não se identificar, mas que mora 
em Tenente Portela, trabalha e estuda na cidade e ainda carrega as 
marcas do terror que viveu.

Essa história chegou até mim por um amigo em comum a algum 
tempo atrás, e quando me deparei com essa pauta, procurei a dona 
da história para saber se poderia escrever sobre. Ela ficou meio 
desconfiada, talvez amedrontada, mas permitiu que escondendo 
sua identidade e de todos os evolvidos eu publicasse. Para preser-
var sua identidade, vamos chamá-la aqui de Maria.

Maria hoje tem 18 anos. Trabalha em um comércio de Tenente 
Portela, mora em um dos bairros da cidade e está concluindo o 
ensino médio. Pensa fazer faculdade de administração ou então de 
matemática. Disse que gosta dos números. Seria a vida comum de 
uma jovem mulher se não fossem as marcas e as dores que ela car-
rega desde sua infância.

Ela conta que não conheceu o pai, mas que teve sempre  a fi-
gura do padrasto como seu maior protetor. Segundo ela, ele estava 
com sua mãe desde que ela era bem pequena, logo ela não lembra 
da vida sem ele em casa. Ela diz que na sua inocência de crianças 
sempre confiou nele. 

O padrasto virou o seu monstro, palavras que ela usa para des-
crevê-lo, quando ela tinha 9 anos. Ela diz que demorou para per-
ceber o que estava acontecendo. Ele começou a tocá-la de maneira 
diferente. Questionei se antes dessa época ela já sentia algum com-
portamento diferente no seu abusador e ela responde que não sabe 
dizer. Talvez por não ter consciência do que estava acontecendo, 
talvez por que somente naquela época ele mudou, mas ela relata 
que foi com 9 anos que a figura do padrasto de despedaçou diante 
de seus olhos.

Primeiro o padrasto começou a passar a mão de maneira dife-
rente. Apalpa-la de maneira imprópria. Às vezes mais agressivo, às 
vezes menos, mas sempre que eles estavam sozinhos ele dava um 
jeito de estar passando as mãos em seu corpo.

Não demorou muito para que o agressor fosse ainda mais longe 
e em pouco tempo, o que era uma coisa discreta passou a se tor-
nar frequente e absolutamente abusivo. Quando ela tinha apenas10 
anos, veio o estupro de fato. Ela prefere, compreensivelmente, não 
entrar em detalhes, mas conta que ocorreu em um dia que estavam 
só dos dois em casa. Depois da primeira vez vieram outras.

Segundo ela houve um dia em que contou para a mãe e que essa 
não acreditou, e que se acreditou preferiu não levar a história para 
frente. A alternativa da mãe foi mandá-la morar com o irmão mais 
velho, que já estava casado e acabará de ter um filho.

Ela conta que quando tinha 12 anos, um cunhado desse irmão 
veio passar uns tempos na mesma casa. Ele tinha cerca de 30 anos. 
Não demorou para que ele passasse a ser então o seu agressor.

Segundo ela, inicialmente ele tentou lhe convencer com pala-
vras “bonitas” e fazendo de conta que estava apaixonado por ela, 
mas com o passar do tempo, ele se tornou agressivo até que em 
uma tarde, em que estavam só os dois em casa, ele invadiu o seu 
quarto e a estuprou. A cena se repetiu outras vezes.

Maria me relatou que nunca denunciou nenhum dos dois casos. 
Não sabia como fazer e depois que soube, preferiu se calar e sofrer 
com a sua própria dor. Ela hoje reconhece que esse seu compor-
tamento pode ter sido motivado pelo fato da mãe não ter agido 
quando ela lhe contou sobre o padrasto. 

CO padrasto morreu algum tempo após contrair um câncer. Já 
o outro homem, pelo que ela sabe, mora em Santa Catarina, está 
casado e tem dois filhos.

Ela disse que algumas vezes já cogitou procurar as autoridades, 
mas nunca chegou a fazer isso. Pergunto ao final de nossa conversa 
se algum dia ela conseguirá denunciar, e ela diz que pensa que não. 
Diz que não quer ficar marcada por isso na cidade e prefere manter 
a sua história como está. 

Maria voltou a morar com a mãe, mas garante que já esta se 
preparando para morar sozinha. Diz não guardar mágoa da mãe, 
mas pensa que ela poderia ter feito mais. Sobre seus monstros in-
ternos, como ela mesmo cita, diz que hoje convive com eles, mas 
que às vezes, quando no silêncio da noite o sono lhe escapa, passa 
um filme na sua cabeça e ela não vacila em dizer que é um  filme 
de terror.

A história de Maria é apenas uma em meio a tantas outras.

Abuso sexual de crianças e adolescentes 
é um crime frequente na região

O promotor de Justiça de Te-
nente Portela, Miguel Germano 
Podanosche, diz ser assustadora 
a frequência de casos de abuso 
sexual contra crianças e ado-
lescentes que chegam até a sua 
mesa para serem processados. 

O promotor diz que não há 
um levantamento exato, mas 
que esses casos, chegam quase 
que diariamente até sua mesa. 

A realidade lidada pelo pro-
motor e por toda a rede que 
atende esse a crianças e adoles-
cente em Tenente Portela sur-
preenderia qualquer pessoa que 
tivesse acesso a esses dados e a 
essas histórias. Essa é uma re-
alidade muitas vezes ignorada 
pelo grande público.

O Conselho Tutelar de Te-
nente Portela, também não 
tem dados específicos sobre o 
assunto, mas relata serem qua-
se 200 denúncias,  envolven-
do crianças recebidas todos os 
meses e muitas delas estão di-
retamente ligadas aos casos de 
abuso sexuais.

O processo de averiguação 
desses casos começa geralmen-
te com uma denúncia ao Conse-
lho Tutelar e a partir dai, após 
uma apuração pelos conselhei-
ros, eles são encaminhados para 
a rede de proteção dessas crian-
ças da qual ainda fazem parte a 
Polícia Civil, Brigada Militar, 
Ministério Público, Defensoria  
Pública, Judiciário e Assistên-
cia Social.

“Quase diariamente, a Pro-
motoria de Justiça de Tenente 
Portela se defronta com pro-
cessos judiciais e expedientes 
extrajudiciais que tratam de 
abuso sexual praticado contra 
crianças e adolescentes, sendo a 

grande maioria deles é referente 
a ocorrências intrafamiliares.” a 
realidade retratada pelo promo-
tor  Podanosche nos permite ir 
até o perfil dos agressores, que 
na maioria das vezes é alguém 
da própria família ou da rede de 
convivência da criança.

Mesmo esses números as-
sustadores devem ser apenas 
a ponta do ‘iceberg’, dado que 
muitas crianças acabam não 
denunciando, como é o caso da 
jovem que está relatado em des-
taque ao lado.

Por medo, por desconhe-
cimento, por vergonha ou por 
qualquer outro motivo centenas 
de crianças que são abusadas 
continuamente deixam de de-
nunciar os abusos sofridos.

A Secretária Municipal de 
Assistência Social de Tenente 
Portela, Rosangêla Fornari, ex-
plica que  cada um dos órgãos  
já citados e que fazem parte da 
rede, possui um papel impor-
tante e específico na defesa das 
violações de direitos para ga-
rantir para que as vítimas não 
sejam negligenciadas e rece-
bam todo suporte físico, men-
tal, social e jurídico necessário 
para a superação da violência 
vivida. Cabe aos órgãos de se-
gurança pública a responsabili-
zação penal sobre os violadores  
e os órgãos sociais o atendi-
mento das vitimas.

Neste processo a assistência 
possui dois órgãos que traba-
lham na proteção social de pes-
soas e famílias. O CRAS traba-
lha as questões de prevenção e 
o CREAS atua quando a violên-
cia já ocorreu. No caso em que 
já foi confirmada a violência 
de crianças e adolescentes, os 

mesmos são encaminhados aos 
serviços do CREAS, que visam 
dar suporte para a superação e 
enfrentamento da situação vi-
venciada.

O número de crianças e 
adolescentes acompanhados 
pelos serviços das assistências 
variam mensalmente, pois os 
casos são continuadamente 
avaliados, sendo que entram 
novos e alguns são desligados 
após superar as dificuldades 
provenientes da violência vivi-
da. Em relação ao CREAS, no 
mês atual, existem em torno de 
20 casos atendidos de crianças 
e adolescentes vítimas de viola-
ção sexual.

O promotor de justiça ex-
plica que na rede, dentre outras 
funções, compete ao Ministério 
Público: - investigar qualquer 
notícia que chegue até ele apon-
tando possível violação a direi-
tos de crianças e adolescentes; 
- deflagrar o processo para a im-
posição de medidas de proteção 
ou mesmo para a destituição 
do poder familiar; - promover 
perante a Justiça a responsabi-
lização socioeducativa de ado-
lescentes que cometem atos in-
fracionais; - fiscalizar a atuação 
dos demais órgãos da Rede, a 
exemplo do Conselho Tutelar, 
das entidades de acolhimento 
e das instituições destinadas à 
execução de medidas socioedu-
cativas.

No plano criminal, cabe-lhe, 
ainda, processar pessoas que 
hajam cometido crimes contra 
crianças e adolescentes, tais 
como o estupro de vulnerável, 
a corrupção de menores e a pro-
dução, armazenamento ou dis-
tribuição de material contendo 
pornografia infantil.

As conselheiras tutelares de  
Tenente Portela, Salete, Sole-
ni, Oracilda, Elenice e Marcia, 
que é atual coordenadora do 
conselho, são quem verificam 
as denúncias que chegam e dão 
sequencia a elas, sempre pre-
zando pela descrição e proteção 
do denunciante bem como pela 
garantia do melhor atendimento 
para as vítimas.

 Para denunciar de abusos 
sexuais, físicos, psicológicos 
ou outros contra crianças e ado-
lescente ao Conselho Tutelar 
de Tenente Portela  você pode 
ligar para 355 -1861  ou inda 
pelo Fone WhatsApp 99669-
6956, existe ainda o disque 
denúncia que é atendido pelo 
número 100.

Por Jonas Martins
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Vereadores cobram incentivos 
para instalação de agroindústrias 

em Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 
17 de maio, três vereadores co-
mentaram sobre a necessidade 
de maiores investimentos do 
poder público para a instalação 
de agroindústrias, que, segundo 
eles, contribuem na geração de 
emprego e renda para inúmeras 
famílias.

Elson Bueno Martins (PDT) 
disse que o orçamento mu-
nicipal do ano seguinte deve 
reservar recursos para agroin-
dústrias. — Algumas agroin-
dústrias estavam indo bem no 
município e agora estão fechan-
do. Praticamente só aquela do 
Sítio Demiquelli ainda funcio-
na, graças à união dos morado-
res — afirmou o pedetista.

Conforme o edil, aumenta-
ram as exigências para o fun-
cionamento das agroindústrias, 
o que requer um alto investi-
mento financeiro. Ele citou de 
exemplo, a agroindústria de 
produção de ovos situada na 
localidade da Paineira. — Co-
meçou há pouco tempo e já 
está querendo fechar. Os órgãos 

exigem um investimento muito 
alto para adequações. Da onde 
esses agricultores irão tirar 
grandes valores para atender as 
exigências? — questionou El-
son Bueno Martins.

O vereador pediu aos cole-
gas de plenário que ajudem a 
intermediar uma solução para 
auxiliar as agroindústrias e, 
assim, estimular a abertura de 
novos empreendimentos no fu-
turo.

Itamar Sartori (PP) frisou 
que Coronel Bicaco é essencial-
mente agrícola, mas os incen-
tivos para abertura de agroin-
dústrias historicamente foram 
baixos. — Estou nesta Casa há 
vários anos e sempre discuti 
com prefeitos e secretários, a 
necessidade de um sistema para 
implantação de agroindústrias 
no município, com incentivos 
para pequenos agricultores e 
pequenos empresários — reve-
lou o atual presidente do Poder 
Legislativo.

O progressista lamentou que 
a constituição de agroindústrias 

parece não ser prioridade para 
as administrações municipais. 
Ele mencionou de exemplo o 
município de Crissiumal, que, 
em determinada época, teve 
cerca de 30 agroindústrias fun-
cionando. — Em Coronel Bica-
co, temos uma agroindústria de 
massas e que vai se mantendo 
com dificuldades, vendendo 
apenas para a merenda escolar e 
alguns mercados — sublinhou 
Itamar Sartori.

O político do PP, no entanto, 
disse que o incentivo do poder 
público não deve ficar restrito 
ao financeiro. — O município 
pode colocar uma pessoa para 
auxiliar na expansão, abrindo 
novos mercados consumidores. 
A prefeitura também pode ce-
der um veículo para transporte 
dos produtos prontos e busca 
dos insumos para produção — 
enfatizou o edil.

Para o presidente do Poder 
Legislativo, as agroindústrias 
são uma forma viável para gera-
ção de emprego e renda. — Es-
pero que um dia, os estímulos 
a este tipo de empreendimento 
saiam do discurso e vão para a 
prática em Coronel Bicaco — 
finalizou Itamar Sartori.

Luiz Flávio Rangel (PP) 
lembrou da Lei Federal que 
obriga as escolas a comprarem 
uma determinada quantidade de 
gêneros alimentícios oriundos 
da agricultura familiar. — Peço 
que o Poder Executivo auxilie 
de todas as formas a agroindús-
tria do Sítio Demiquelli — soli-
citou o progressista.

Diones Roberto Becker

Aprovada alteração de nome de filhos 
na certidão em caso de divórcio

Os senadores aprovaram, na 
quarta-feira (19/05), o substitu-
tivo do senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) ao Projeto de Lei (PL) 
nº 5.591/2019 que permite a 
averbação simplificada para 
mudar o nome de pai ou mãe 
no registro de nascimento dos 
filhos após divórcios. O texto 
segue para análise da Câmara 
dos Deputados.

De autoria da senadora Da-
niella Ribeiro (PP-PB), o proje-
to modifica a Lei de Registros 
Públicos (Lei nº 6.015, de 1973) 
e teve como relator o senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), autor do 

substitutivo. Foram apresenta-
das oito emendas ao PL, e cinco 
delas foram acolhidas, total ou 
parcialmente no texto do rela-
tor, que também fez ajustes na 
redação.

Uma das principais mudan-
ças feitas por Ciro Nogueira 
assegura ao filho que só tiver 
o sobrenome de um dos pais, 
independentemente de prévia 
autorização judicial, o direito 
de acrescentar o sobrenome do 
outro, a qualquer tempo.

Ao ler seu relatório, Ciro 
Nogueira observou que a pan-
demia aumentou o número de 

divórcios no país. Em 2020, 
foram registrados 43,8 mil pro-
cessos de divórcios no país, nú-
mero 15% superior aos casos 
registrados pelos cartórios em 
2019.

De acordo com o substitu-
tivo, o direito de acrescentar o 
sobrenome de um dos genitores 
será exercido mediante requeri-
mento do filho, acompanhado 
de documento oficial de com-
provação da filiação. No caso 
de incapacidade absoluta, o re-
querente será representado por 
qualquer dos pais ou, se for o 
caso, por outro representante.

Região poderá voltar 
a ter restrições por 
causa da pandemia

A região deverá voltar a ter restrições em virtude dos elevados 
casos de Covid-19 que foram registrados nos últimos dias. Desde 
que a segunda onda passou em nível estadual, por aqui a situação 
teve pouca alteração e as UTIs continuaram sempre com ocupação 
elevada.

Somente nesses últimos dias foram registradas diversas interna-
ções, além de um alto número de casos ativos e por consequência 
de óbitos. Nesta quinta-feira, 20, tempo do fechamento da edição 
do Jornal Província, mais um óbito foi registrado pela doença. Um 
homem de 61 anos, morador do interior de Barra do Guarita mor-
reu  no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Com a nova metodologia de controle da pandemia adotado pelo 
Governo do Estado, que funciona agora em formato de notifica-
ções, a região Palmeira das Missões, na qual Tenente Portela está 
inserida, recebeu um Alerta, que é a segunda modalidade de notifi-
cação e que obriga que os prefeitos decretem protocolos que sejam 
capazes de controlar a pandemia. Se as medidas, adotas pelos pre-
feitos, forem brandas demais ou não surtirem efeitos, então entra 
em cena o que o Governo Estadual chama de Ação e as orientações 
e protocolos a serem seguidas são estipulados diretamente pela es-
fera estadual.

Até o próximo sábado os prefeitos da região precisam estipular 
protocolos para frear o vírus e enviar para serem avaliados pelo 
governo estadual e tudo leva a crer, a contar pelo cenário atual, que 
novas restrições poderão ser impostas, e inclusive, não se descarta 
um novo fechamento do comércio.

A região de Palmeira das Missões também havia sido classifica-
da com Aviso na reunião do Grupo de Trabalho Saúde  do último 
sábado (15/5), porém, o salto no número de novos casos por 100 
mil habitantes levou o GT à decisão de emitir Alerta para esta re-
gião na reunião de terça (18/5).

Chama a atenção o aumento de incidência semanal de novos 
casos de Covid, que passou de 194 em 9 de maio para 287 em 18 
de maio, resultando em um aumento de 47,9%.

Além disso, houve aumento no número de internados em leitos 
clínicos, passando de 49 para 92 pacientes entre suspeitos e con-
firmados no mesmo período. A taxa de ocupação em leitos de UTI 
superou os 100% em 18 de maio.

Segundos os dados do boletim a Região Covid de Palmeira das 
Missões que abrange municípios da Região Celeiro e Alto Uruguai, 
por aqui já foram confirmados 32.212 pacientes com Covid-19, 
sendo registrados 653 óbitos em decorrência da doença. O número 
de óbitos por cada 100 mil habitantes é de 188,8.  Somente  na 
última semana a região teve 24 mortes em decorrência da doença e 
teve no acúmulo da semana 994 casos confirmados como positivo.

Gráficos que avaliam aumento de casos e óbitos na região

Política
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Publique aqui... 
(55) 3551-1877
Seu edital no 
jornal mais lido
na região...

Pandemia     Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente PortelaAgravamento da pandemia 
no Interior amplia risco de 

nova onda no RS

Após superlotar hospitais 
em uma onda que teve como 
um de seus focos de origem a 
Região Metropolitana, entre 
fevereiro e março, a pandemia 
volta a ganhar força no Rio 
Grande do Sul agora a partir do 
aumento de casos e internações 
no Interior. 

Na avaliação de infecto-
logistas e epidemiologistas, 
tendências de agravamento da 
covid-19 verificadas em áreas 
como as de Santo Ângelo, Cruz 
Alta e Passo Fundo podem pro-
vocar um novo ciclo de avanço 
generalizado do coronavírus 
em solo gaúcho. Esse cenário 
é favorecido pela retomada de 
atividades com a circulação do 
vírus elevada, percentual ainda 
baixo de vacinação e insufici-
ência de testagem e rastreamen-
to de casos. A chegada do frio, 
que pode reduzir a ventilação 
em ambientes fechados, é outro 
possível complicador.

Conforme os dados da ver-
são de ontem, segunda-feira 
(17) do boletim diário de mo-
nitoramento da covid-19, que 
serve de base para a emissão 
de recomendações por parte do 
Piratini, 11 das 21 regiões gaú-
chas havia apresentado aumen-
to no acumulado semanal de 
novos casos da doença, e nove 
tiveram crescimento na deman-
da por UTIs.

As Missões são uma das 
atuais zonas de atenção. Santo 
Ângelo e Palmeira das Mis-
sões, por exemplo, registraram 
62,9% e 47,10% de crescimen-
to de novos casos em uma se-
mana, respectivamente — e ti-
veram quase um terço de subida 
nas mortes no mesmo período. 
Cachoeira do Sul, Uruguaiana, 
Palmeira das Missões e Santo 
Ângelo já apareciam com taxas 
de ocupação de UTI iguais ou 
superiores a 100%, o que au-
menta as preocupações com a 
estrutura de atendimento.

Divulgação

Casos aumentaram no interior do estado

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17/05/2021.
Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Verea-

dores de Tenente Portela, às 18h30min em Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de 
maio de abril de 2021, com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH 
LENA/PDT (Presidente), JAINE SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), NILSON 
GOMES DA SILVA/PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, EDUARDO BARELLA 

FERRARI/PT, HEITOR GROSS FURINI/PREGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA 
SILVA BARTH/MDB, NATANAEL DINIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plená-
rio, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente e pelo meio 
virtual, através de sua 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 Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria de Política Estruturante e Zela-

doria, que seja feito a conclusão do calçamento da Rua Vitorio Casarolli no Bairro Isabel. 
Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria de Políticas Estruturantes e 

Zeladoria e Setor de Engenharia, que seja feito a fiscalização e revisão da construção de meios fios que estão 
sendo feitos na Rua Maracanã. Se o mesmo este conforme o processo licitatório e o material utilizado vai dar 
a devida sustentação. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luisa 
Silva Barth.

Da Vereadora Luisa Silva Barth: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe quantos servidores municipais exercem a função 

de Agente Administrativo e Agente Administrativo Auxiliar, bem como onde estão lotados. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luis Claudir Dos Santos.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural para 
que a mesma efetue a limpeza com as máquinas públicas no açude de propriedade do senhor Paulo da Rosa no 
distrito de São Pedro. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luis 
Claudir Dos Santos.

3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que convoque a Secretaria Municipal de Saúde para que 
venha a essa Casa Legislativa informar como estão sendo feitos os acompanhamentos, vacinação e demais 
atendimentos referentes ao COVID-19, em nossa comunidade. Bem como, trazer informações dos valores que 
o Município tem gasto com testagens e medicação relativa à doença. Além disso, informe-nos se as empresas 
da cidade e fora dela com quem possuem mais de 10 funcionários, avisam a vigilância do Município de origem 
dos seus empregados que adoecem ou são suspeitos de apresentar os sintomas do vírus. Este requerimento foi 
subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luis Claudir Dos Santos.

 Do Vereador Nilson Gomes da Silva:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e Despor-

to. Que seja construído banheiros no ginásio da Escola Sadi Fortes, no Bairro Rubino Marrone. Este requeri-
mento foi subscrito pelo vereador Luciano Berta Filipin e Jaine Sales.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e Despor-
to. Que seja feita a reforma da calçada entre a entrada da escola até o local, onde dá acesso às salas de aulas, 
na Escola Sadi Fortes, localizada no Bairro Rubino Marrone. Ainda solicitam que seja feita uma cobertura para 
facilitar acesso dos alunos à escola nos dias de chuva. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Luciano 
Berta Filipin.

Da Vereadora Irinéia Koch Lena:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência para o gerente da CORSAN da unidade de Tenen-

te Portela o Srº Maurício dos Santos. “SOLICITANDO MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
JUNTO A COMUNIDADE DE TENENTE PORTELA”. Justificativa solicitando a melhoria do abastecimento 
de água junto ao Bairro Fries, Bairro Ipiranga, Bairro Ramayer, Bairro Isabel, Bairro Rubino Marroni e no 
Centro da cidade. A necessidade da ampliação de novos poços d’água bem como a ideia de uma subestação de 
tratamento de água em nosso Município, pois com o crescimento e o desenvolvimento constante do Munícipio 
de Tenente Portela automaticamente há aumento na demanda.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu o envio de correspondência com as condolências do Poder Legislativo, para os familiares 

do Srª. Eni Penno, em razão do seu falecimento. Este requerimento foi subscrito por todos os Vereadores pre-
sentes.

2- Requereu o envio de correspondência com as condolências do Poder Legislativo, para os familiares 
do Sr. Sebastião Amaro dos Reis, em razão do seu falecimento. Este requerimento foi subscrito por todos os 
Vereadores presentes.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 36/2021: Institui o Programa Parceiro Social e dá outras providências;
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 38/2021: Prorroga excepcionalmente no exercício de 2021, o cum-

primento da obrigação prevista no art. 157, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal nº 
01/2014), em razão da pandemia decorrente do Corona vírus / Covid-19, e dá outras providências.

Indicação, com autoria do Vereador Eduardo José Barella Ferrari: Institui o Programa Municipal de Assis-
tência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) pública e gratuita no Município de Tenente Portela, 
e dá outras providências.

Indicação, com autoria do Vereador Eduardo José Barella Ferrari: Dispõe sobre o “Programa Wi-Fi 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 Executivo nº 037/2021: Altera o Anexo I de que trata o parágrafo único do 

ART.1°da Lei Municipal n°2.599/19- Listagem de Benefícios de casas Habitacionais em Imóveis Públicos do 
Loteamento Especial Popular (Bairro Popular Modelo) e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por 
unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 035/2021: Inclui Dispositivo no PPA na LDO e LOA, autoriza a aber-
tura de crédito especial e dá outras providências. 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 17 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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA

O Presidente da COOPERATIVA MISTA YUCUMÃ – COO-
PERYUCUMÃ, com sede no Município de Derrubadas, RS, a Rua 
Tenente Portela, nº. 121, CEP 98528.000, CNPJ 10.696.943/0001-
54, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da En-
tidade, CONVOCA, seus associados em dia com seus direitos 
sociais, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEM-
BLEIA EXTRAORDINARIA a ser realizada no dia dois dias do 
mês de junho de dois mil e vinte um (02/06/2021), com a primeira 
chamada as 13:30 horas com a presença de 2/3 do número de asso-
ciados, não havendo números de associados suficientes, a segunda 
chamada às 14:30 horas, com metade mais um dos associados, em 
terceira chamada às 15:30 horas com a presença de no mínimo dez 
associados, tendo como local Câmara Municipal  de Vereadores 
de Derrubadas, que fica na Av. Pelotas, nº. 595, Bairro Centro, 
Município de Derrubadas, RS, CEP 98528.000.

 Com a seguinte ordem do dia:
 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
 1º - Prestação de Contas do Exercício 2020, com 
  - Balanço Geral;
  - Demonstrativos;
  - Parecer do Conselho Fiscal;
  - Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas;
 2º - Eleição e Posse do Conselho Fiscal;
 
 ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
3º - Abertura de filial para Instalação  no Município de Espe-

rança do sul
4º - Alteração do Estatuto
5º - Assuntos Gerais.
Para efeito de quórum de instalação o número de associados é 

de trezentos e dez ( 310) associados.

    Derrubadas, 18 de maio de 2021.
  Derli Ladislau Vendrusculo
                                 Presidente

Coronel Bicaco: Edis comemoram 
melhorias na ligação até Campo Santo
No grande expediente da 

sessão ordinária da segunda-
-feira (17/05), alguns verea-
dores comentaram sobre as 
melhorias efetuadas pela Se-
cretaria Municipal de Obras na 
estrada que liga a BR 468 e o 
Campo Santo – uma das princi-
pais comunidades interioranas 
de Coronel Bicaco.

Paulo Hermel (PDT) dis-
se que, na semana passada, 
acompanhado do prefeito Ju-
randir da Silva, se deslocou até 
a localidade de Campo Santo e 
verificou que a via está adequa-
da para o trânsito de veículos, 
restando apenas a conclusão de 
determinados reparos.

— Todas as estradas gerais 
do município deviam ter o mes-
mo tratamento. A ligação até 
Campo Santo é um exemplo e 
os moradores estão satisfeitos 
— destacou o edil. — Vale lem-
brar que muitos tributos vêm 
daquela região — reforçou o 
pedetista.

— O cascalhamento da es-
trada para Campo Santo é um 
pedido meu, feito no meu pri-
meiro mandato, lá em 2009. Era 
uma antiga reivindicação da-

quela comunidade — afirmou 
Elson Bueno Martins (PDT) no 
início da sua manifestação.

Segundo ele, a estrada de 
boa qualidade beneficia os mo-
radores e, principalmente os 
produtores de leite. — Quantos 
dias presenciei tratores arras-
tando os caminhões de trans-
porte de leite. Quantas famílias 
tiveram que jogar o leite fora 
porque o caminhão não chega-
va até as propriedades — frisou 
o vereador.

Elson Bueno Martins tam-
bém reiterou que as condições 
precárias da via prejudicavam o 
transporte escolar. — Uma vez, 
os alunos ficaram cinco dias 
sem ir na aula na cidade porque 
não tinha estrada transitável — 
acrescentou o político do PDT.

O edil solicitou que as me-
lhorias continuem até as loca-

lidades de Paineira e Reassen-
tamento. — Muitas famílias 
da Paineira deixaram a bacia 
leiteira por falta de boas estra-
das. Muitos moradores vieram 
morar na cidade porque em 
dias de chuva não havia condi-
ções de trafegar — disse Elson 
Bueno Martins. Ele demandou 
que o Poder Executivo recupe-
re e mantenha em bom estado 
todos os trechos interioranos, 
pois cerca de 60% dos tributos 
municipais são provenientes de 
atividades agrícolas.

Para o vereador Lucas San-
tos da Cruz (PDT), o cascalha-
mento é a solução mais viável 
para a ligação entre a BR 468 e 
o Campo Santo. — Um sonho 
seria ter asfalto, mas a gente 
sabe das dificuldades que exis-
tem para isso acontecer — su-
blinhou o edil.

Diones Roberto Becker
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS 
Chamamento Público nº 02-2021. O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou 

o credenciamento da(s) seguinte(s) empresa(s) para prestação de serviços de roçada. Valdecir Alves. 
CNPJ: 27.690.113/0001-12. Data 04/05/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho proferido no Processo de Dispensa 
de Licitação nº 19/2021, o Senhor Alair Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser dispensável a 
licitação para aquisição de redes de proteção para quadra de Futebol Society. Fundamento Legal: 
Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): Sartor Artigos Esportivos Ltda. CNPJ n° 
93.414.860/0001-52. Valor: R$ 8.731,00 (oito mil, setecentos e trinta e um reais). Data 07/05/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho proferido no Processo de Dispensa 
de Licitação nº 20/2021, o Senhor Alair Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser dispensável a 
licitação para a aquisição, em regime de urgência em virtude da Pandemia de COVID 19, de gêne-
ros alimentícios e alimentos oriundos da agricultura familiar para composição de Kit Alimentação 
Escolar, o qual será distribuído a alunos matriculados e frequentando as Escolas da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Derrubadas-RS. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. IV. 
Fornecedor(a): Cooperativa Mista Yucumã Cooperyucuma – CNPJ 10.696.943/0002-35. Valor Total: 
R$ 50.063,11 (cinquenta mil sessenta e três reais com onze centavos). Data 07/05/2021.

Terceiro Termo Aditivo. Contrato N° 144/2019. Tomada de Preços nº 10/2019. Contratado: Nadir 
Brum Raffaelli Eirelli - Me. CNPJ nº 26.988.801/0001-09. Objeto: Fica ajustada entre as partes a 
prorrogação de vigência do Contrato supracitado por mais 90 (noventa) dias. Vigência: 09/03/2021 à 
07/06/2021. Assinatura do Termo Aditivo: 09/03/2021.

Termo de Credenciamento nº 46/2021. Chamamento Público nº 02/2021. Contratado: Valdecir 
Alves. CNPJ n° 27.690.113/0001-12. Objeto: Prestação de serviços de roçada, capinada, plantio de 
grama, corte de grama, poda controlada, serviços de jardinagem e paisagismo em geral, plantio de 
árvores, colocação manual de terra, varrições em geral, para órgãos/secretarias municipais. Valor 
unitário: R$ 15,00 (hora). Limite total estimado: 2.000horas/ano. Valor Total: R$ 30.000,00(trinta mil 
reais). Vigência: 07/05/2021 à 06/05/2022. Assinatura do Contrato: 07/05/2021.

Contrato nº 44/2021. Dispensa de Licitação nº 19/2021. Contratado: Sartor Artigos Esportivos 
Ltda. CNPJ n° 93.414.860/0001-52. Objeto: Aquisição de redes de proteção para quadra de Fute-
bol Society. Valor: R$ 8.731,00 (oito mil e setecentos e trinta e um reais). Vigência: 07/05/2021 à 
06/07/2021. Assinatura do Contrato: 07/05/2021.

Contrato nº 45/2021. Dispensa de Licitação nº 20/2021. Contratado: Cooperativa Mista Yucumã 
Cooperyucumã. CNPJ n° 0.696.943/0002-35. Objeto: Aquisição, em regime de urgência em virtude 
da Pandemia de COVID 19, de gêneros alimentícios e alimentos oriundos da agricultura familiar para 
composição de Kit Alimentação Escolar, o qual será distribuído a alunos matriculados e frequentando 
as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Derrubadas-RS. Valor: R$ 50.063,11 (cinquenta 
mil e sessenta e três reais e onze centavos). Vigência: 07/05/2021 à 06/07/2021. Assinatura do Con-
trato: 07/05/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 003/2021. Pregão Presencial n° 21/2020. Contratado: Ro-
seli Ines Von Muller Zugel. CNPJ nº 07.866.235/0001-00. Objeto: Fica ajustado entre as partes o 
aditamento de 25% do total da licitação. Valor: R$ 1.119,12(hum mil cento e dezenove reais e doze 
centavos).  Assinatura do Termo Aditivo: 10/05/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Ata de Registros de Preços N° 01/2021. Pregão Presencial nº 05/2021. 
Contratado: Abastecedora Gral Ltda. CNPJ nº 05.830.793/0001-90. Objeto: Reequilíbrio econômico-
-financeiro do combustível: Óleo Diesel B S10. Valor: R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos) o litro. 
Assinatura do Termo Aditivo: 03/05/2021.

Segundo Termo Aditivo. Ata de Registros de Preços N° 01/2021. Pregão Presencial nº 05/2021. 
Contratado: Abegg & Cia Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: Reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro do combustível: Gasolina Comum, a vigorar a partir da data de 26/05/2021. Valor: R$ 6,18 
(seis reais e dezoito centavos) o litro. Assinatura do Termo Aditivo: 11/05/2021.

Segundo Termo Aditivo. Contrato N° 032/2020. Tomada de Preços n° 01/2020. Construtora Santa 
Vitória Ltda. CNPJ nº 12.153.450/0001-01. Objeto: Ficam ajustadas entre ambas as partes o ree-
quilíbrio econômico financeiro da obra Construção do Centro de Convivência, conforme planilhas 
orçamentarias e justificativas técnicas anexas. Valor: R$ 33.736,24 (trinta e três mil setecentos e trinta 
e seis reais e vinte e quatro centavos). Assinatura do Termo Aditivo: 11/05/2021.

Segundo Termo Aditivo. Contrato N° 036/2020. Tomada de Preços n° 03/2020. Construtora Santa 
Vitória Ltda. CNPJ nº 12.153.450/0001-01. Objeto: Ficam ajustadas entre ambas as partes o reequi-
líbrio econômico financeiro da obra Construção de Praça no Bosque Municipal, conforme planilhas 
orçamentarias e justificativas técnicas anexas. Valor: R$ 32.498,02 (trinta e dois mil quatrocentos e 
noventa e oito reais e dois centavos). Assinatura do Termo Aditivo: 11/05/2021.

Terceiro Termo Aditivo. Ata de Registros de Preços N° 01/2021. Pregão Presencial nº 05/2021. 
Contratado: Abastecedora Gral Ltda. CNPJ nº 05.830.793/0001-90. Objeto: Alteração de dados ca-
dastrais da Empresa como CNPJ nº 05.830.793/0002-70, endereço Rua Hugo Schirmer, s/n, Distrito 
Industrial, cidade de Coronel Barros/RS, assim como demais dados pertinentes ao contrato vigente 
para emissão de notas fiscais. Assinatura do Termo Aditivo: 14/05/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 045/2021. Dispensa de Licitação nº 20/2021. Contratado: 
Cooperativa Mista Yucumã Cooperyucumã. CNPJ n° 0.696.943/0002-35. Objeto: A distribuição dos 
kits nº 1, 2, 3 e 4, referem-se a produtos fornecidos pela Razão Social Cooperativa Mista Yucumã, 
CNPJ nº 10.696.943/0002-35 (Filial), e o kit nº 5 refere-se alimentos oriundos da agricultura familiar 
fornecidos pela Razão Social Cooperativa Mista Yucumã, CNPJ nº 10.696.943/0001-54 (Matriz), po-
dendo as notas fiscais deste kit, ser emitidas neste mesmo CNPJ, pois está habilitado a fornecer este 
nicho. Assinatura do Termo Aditivo: 17/05/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 041/2020. Pregão Presencial nº 10/2020. Contratado: Nitro-
valle Distribuidora De Nitrogênio Liquído Eireli. CNPJ nº 10.176.887/0001-27. Objeto: Fica ajus-
tada entre as partes a prorrogação de vigência do Contrato supracitado por mais 60 (sessenta) dias. 
Vigência: 12/05/2021 à 11/07/2021. Assinatura do Termo Aditivo: 11/05/2021.

Segundo Termo Aditivo. Contrato N° 112/2019. Dispensa de Licitação nº 45/2019. Jefferson Pen-
no Megier E Cia Ltda. CNPJ nº 31.733.598/0001-51. Objeto: Fica ajustada entre as partes a prorro-
gação de vigência do contrato supracitado por mais 180 (cento e oitenta) dias. Vigência: 20/05/2021 
à 16/11/2021. Assinatura do Termo Aditivo: 19/05/2021.

A construção da identidade gaúcha pode ser avaliada sob di-
versos aspectos. A influência é uma palavra muito ampla, é ver-
dade. Talvez não expresse o sentimento desse povo tão único, tão 
identificado com suas raízes.

     Nos tempos em que vivemos, cada vez mais se torna 
importante preservar, valorizar e difundir a nossa tradição. No 
entanto, pouco se fala sobre como essa tradição foi construída. 
Desde o Alasca à Patagônia, uma infinidade de etnias de povos 
originários povoa ou povoam, no passado mesmo, pois muitas 
delas estão extintas, esse enorme continente. Portugueses e Espa-
nhóis, os colonizadores da América do Sul também desembarca-
ram em outras praias mundo afora. Então, por que, afinal temos 
esse gaúcho?

     A resposta é muito singela, mas esconde um caudal de 
cultura que precisamos melhor entender: influência, geografia e 
exploração econômica.

     Como influências, sabemos que as caravelas aqui apor-
tadas, navegaram o oceano Atlântico trazendo muito mais que 
descobridores. Elas traziam o Ocidente, a civilização grega, a 
romana, o renascimento...A pampa, sua vastidão vegetal, seus 
ventos e a ermo, sua horizontalidade variando para coxilhas, sou-
be moldar o caráter dos homens e mulheres desta terra. E, a sua 
vez, a exploração econômica.

     Sabemos que os primeiros descobridores se jogaram de 
corpo e alma aos sonhos metálicos do El-Dorado. Os aventu-
reiros europeus buscavam, ao sul, confirmara as muitas lendas 
sobre um Rei Branco vivendo em uma serra de Plata, depois 
revelada sob el cerro rico de Potosí. Nossa costa, de extenso e 
estéreis areais, ventos inclementes e com falta de portos naturais, 
despertava pouco interesse nos navegadores.

     Essa falta de recursos minerais, no entanto, seria compen-
sada numa fase posterior com o gado, a riqueza maior. Como 
bem sentenciou Severino Sá Brito: “o nosso ouro sempre foi o 
couro”. Se a Pampa soube moldar o caráter, o cavalo e o gado, 
forjaram o âmago dos nossos antepassados. O trato continuado 
com esses animais, especialmente com o cavalo e na exploração 
dos gados, chimarrões nas vacarias sedimentaram o que tornaria 
tradição.

    “Os homens criados nessas lides rudes e grosseiras eram 
moços na destreza, maduros no vigor e guapos na ação. Os ca-
valos desde potrilhos exercitavam suas forças nas correrias e 
depois de domados entravam em trabalhos reiterados e longos, 
saíam robustos e valentes, capazes de serviços de sol a sol. Tal 
foi o período áureo da boa cavalhada, em que com prazer se lida-
va e era um gosto vê-los trabalhar. […] A rusticidade dos touros 
se equiparava à robustez dos cavalos. Para laçar e derrubar esses 
animais pesados, em pleno vigor da força, só com laço grosso de 
inhapa forte, cincha bem resistente com látegos reforçados. […] 
Como se vê não era só no guerrilhar frequente que o nosso cam-
ponês se colocava em contínuo contato com o perigo ou a morte. 
Era também nesses trabalhos arriscados em que se exercitavam 
a sua intrepidez, coragem, perícia, decisão pronta, espírito de 
união”. (Severino Sá Brito, Trabalhos e Costumes dos Gaúchos).

     O período da Idade do Couro, como entrou para a história, 
durou cerca de um século. Um longo tempo em que as rudes lides 
das vacarias assentaram conhecimentos, vivências e habilidades. 
Essa ciência campeira com um acumulo cultural, passou para as 
sesmarias, depois estâncias e depois... depois virou tradição.

 Fonte: Henrique Fagundes da Costa.

Lembrete: Ainda estamos num período muito crítico da Pan-
demia do Corona Vírus. Portanto, não deixe de seguir os pro-
tocolos recomendados, evite aglomerações, use máscara, álcool 
gel. A vida é uma Dádiva de Deus. Protejam-se.

   Até a Próxima.

Tradição: O Legado da 
Ciência Campeira
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Trânsito

Polícia Civil de Tenente Portela 
prende suspeito de envolvimento 

em tentativa de assalto
Na tarde da terça-feira 

(18/05), a Polícia Civil de Te-
nente Portela prendeu um dos 
homens suspeitos de participa-
ção na tentativa de roubo (assal-
to) registrada no dia 1º de feve-
reiro deste ano.

Na ocasião, dois indivíduos 
solicitaram uma corrida de táxi 
com início no pórtico da cidade 
de Vista Gaúcha. Durante o des-
locamento, já na localidade de 
Parizinho – interior de Tenente 
Portela – a dupla agrediu fisi-
camente e tentou enforcar o ta-
xista. A vítima reagiu utilizando 
uma arma branca e os dois ho-
mens fugiram sem levar nada.

A equipe da Delegacia da 
Polícia Civil de Tenente Porte-
la conseguiu identificar os sus-
peitos e representou pela prisão 
preventiva de ambos, que foi 
expedida pelo Poder Judiciário.

Segundo as informações di-
vulgadas, um jovem de 19 anos 
de idade e morador de Vista 
Gaúcha, foi preso na tarde desta 
terça-feira. Gean Carlo Rafaelli, 
de 20 anos de idade e natural de 
Guaraciaba/SC, é considerado 
foragido.FORAGIDO

Brasil registrou 14 mil casos de roubos 
de cargas em rodovias em 2020

A Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logísti-
ca (NTC&Logística), divulgou 
seu tradicional levantamento 
que mostra que, em 2020, o 
Brasil registrou 14.159 ocor-
rências de roubos de cargas. 
O relatório, publicado desde 
1998, tem como base informa-
ções colhidas em fontes formais 
e informais.

O número de 2020 revela 
uma queda de 23% em relação 
ao ano anterior, quando foram 
registrados 18.382 casos. No 
entanto, o cenário ainda é pre-
ocupante. Os prejuízos compu-
tados ao setor somam R$ 1,2 
bilhão.

— Desde 2017 onde tive-
mos o maior número de ocor-
rências desde que nossa área de 
segurança vem monitorando, 
estamos acompanhando uma 
redução, e isso é positivo, mas 
mesmo assim estamos falando 
de milhares de roubos em todo 
o Brasil, e a NTC, juntamente 

com os órgãos públicos e priva-
dos vão continuar trabalhando 
para que esses crimes não acon-
teçam mais — afirma o presi-
dente da entidade, Francisco 
Pelucio.

De acordo com o assessor de 
segurança da NTC e responsá-
vel pelo levantamento, coronel 
Paulo Roberto de Souza, a re-
dução tem muito a ver com o 

investimento alto das empresas 
em tecnologias e medidas de 
segurança em suas operações, 
o que possibilita uma resposta 
muito mais rápida e ativa em 
relação às tentativas de delito, 
e, também, com o trabalho dos 
órgãos de segurança pública, 
que têm atuado com mais rigor 
no combate aos delitos de rou-
bos de cargas.

8,89% das ocorrências registradas no ano passado aconteceram na Região Sul

Diones Roberto Becker

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

CONTRATO Nº 82/2021
DATA: 17/05/2021
CONTRATADO: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTO-

RIA LTDA
CNPJ: 24.083.642/0001-48
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços 

de Elaboração e Acompanhamento de Projetos junto ao Governo 
Estadual e Federal.

VALOR R$: 16.200,00

Redentora: Reunião na 
Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura informa 
sobre Busca Ativa Escolar

Educação

A Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, Eliane 
Amaral Costa, coordenou uma 
reunião com os professores da 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Assis Brasil, reali-
zada, dia 17 de maio, na Secre-
taria Municipal de Educação e 
Cultura.

O objetivo da reunião foi 
acompanhar as atividades es-
colares do educandário e expor 
sobre a adesão do Município de 
Redentora ao Programa de Es-
tratégia Busca Ativa Escolar, 
ferramenta usada no combate à 
evasão escolar.

A Professora Giciéli Pretto, 
integrante da Equipe Técnica da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, falou sobre a 
Busca Ativa Escolar, uma estra-
tégia para a identificação, regis-
tro, controle e acompanhamento 
de crianças e adolescentes que 
estão fora da escola ou em risco 

de evasão.
Através da Busca Ativa é 

possível identificar os estudan-
tes e tomar as providências ne-
cessárias para seu atendimento 
nos diversos serviços públicos, 
bem como sua (re)matrícula e 
permanência na escola. 

A Secretária Eliane falou a 
respeito do Programa Rede de 
Apoio ao Desenvolvimento In-
tegral da Criança e do Adoles-
cente de Redentora (Radicar), 
instituído pela Lei Municipal 
2.518, de 30 de dezembro de 
2019, que está ativo e já deu 
bons resultados. O Radicar é 
desenvolvido pelas Secretarias 
Municipais de Educação e Cul-
tura; Assistência Social e Saú-
de.

“A Busca Ativa Escolar e 
o Radicar são ferramentas im-
portantes no combate à evasão 
escolar”, declarou a Secretária 
Eliane. 

Divulgação

Reunião debateu o programa e os beneficios dessa ação
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Estado aguarda cadastro de doses 
aplicadas para traças estratégias
Empresa paralisa as obras do Hospital 
de Palmeira das Missões

Agravamento da pandemia amplia 
risco da segunda onda
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Décimo terceiro do INSS começa a ser 
pago no próximo dia 25

Vereadores de Bicaco cobram incentivo 
para instalação de agroindustrias
Vereadores pedem limpeza e constru-
ção de caminhodromo na 317 07
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Polícia Civil prende suspeito de 
assalto e divulga foto de foragido

Vista Gaúcha concluíu a construção de 
muros no cemitério municipal

Nesta semana, o município de Vista Gaúcha concluiu a construção de muros de contenção nos 
fundos do cemitério municipal.  

A obra foi construída com recursos da municipalidade e resolve um problema que há anos existia. 
O Prefeito Locatelli, destacou que a obra foi realizada com a finalidade de resolver um velho problema 
que lá existia, “agora iremos melhor na parte da frente, próximo a RSC-163, vamos colocar grama e 
deixar um aspecto mais bonito para as pessoas que vão ver seus entes queridos que estão sepultados 
neste local, ” concluiu.

Nos últimos meses Vista Gaúcha tem realizado investimentos pontuais em infraestrutura no muni-
cípio, resolvendo problemas nesta área e melhorando o aspecto e a qualidade de vida da cidade.

Divulgação


