
A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2021 => ANO: XXXV => N 1289
Ivone Ortolan Chiodi

Agricultora e empresária

EstradaEstrada
Vida

dada

Segunda a SextaSegunda a Sexta

Apresentação

Ouça na ProvínciaOuça na Província

10 horas10 horas

AngelitaAngelita
CristinaCristina

Geração de empregos mostra sinais Geração de empregos mostra sinais 
de recuperação na microrregiãode recuperação na microrregião

Estado comemora 
maior safra de soja 

da história

Jalmo Fornari

Pixabay

Vista Gaúcha  
inaugura Auditório 

Municipal

Rádio A Verdade

Pag.06

Pag.04 Pag.08



ROTA DO YUCUMÃ, 28 de maio 20212

E-mail:
redacao@provinciafm.com
Fone: (55) 3551 1121/1261
Dep. Comercial: 3551 1877

Província é uma publicação semanal 
da Empresa Rota do Yucumã Ltda. 
Esta publicação tem o objetivo de 
informar e integrar os municípios 
do Noroeste do Rio Grande do Sul. 
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Fundado em 31 de março de 1986
Praça Tenente Bins, 139, sala 3. Tenente Portela, Rio Grande do Sul

CGC/MF: 03.043.551/0001-20

www.clicportela.com.br @ página da região na Internet.
O província pode ser acessado e lido integralmente em qualquer lugar do planeta que tenha conexão com a internet. Basta acessar a 

página www.clicportela.com.br e navegar nos fatos que fazem a história deste pedaço de mundo. Indique-o aos seus amigos.

Editor Chefe: Jornalista Jalmo A. Fornari (RP 5087/RS-MTB) Sub-Editor/Revisor e Diagra-
mação: Jornalista Jonas Martins (RP 19864/RS-MTB) Reportagens:  Jonas Martins  Dep. Co-
mercial/Distribuição: Soraia Fornari Fotos: Jalmo Fornari, Soraia Fornari, Angelita Cristina, 
Bruno Giordano Fornari, Jonas Martins, Maicon Spanic, Diones Roberto Becker Colaborado-
res: Percival Puggina,  Nilton Kasctin dos Santos, Robinson Girardi dos Santos, Maicon Spanic, 
Diones Roberto Bercker Impressão: Cia da Arte - Ijuí/RS

Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Popularmente divulgada pela imprensa a famosa quebra de pa-
tentes, se trata de uma licença compulsória que consiste em um mo-

delo jurídico previsto pelo tratado TRIPs da Organização Mundial do Comércio (OMC). Basicamente, 
ela significa que, diante de alguns critérios políticos, jurídicos e econômicos, o País pode compulso-
riamente, afastar do detentor da patente, o direito de produzir e comercializar com exclusividade um 
determinado produto, no caso atual, as vacinas contra a COVID-19. Esse recurso tem como objetivo 
impedir eventuais abusos cometidos pelo detentor da patente, de forma a evitar o mau uso dos direitos 
oriundos da patente.

No Brasil, a Licença Compulsória está prevista nos Art. 68 a 74 da LPI nº 9.279/96 e, historicamen-
te tal instituto foi utilizado em três momentos distintos: Em 2001, quando o então Ministro da Saúde 
José Serra ameaçou quebrar a patente do medicamento Nelfinavir do Laboratório Roche, para trata-
mento do HIV; Em 2003, Humberto Costa (PT) usou a mesma estratégia com o medicamento Kaletra 
(Abbott), em ambos os casos a quebra das patentes não chegou a ocorrer porque os laboratórios, acei-
taram negociar com o governo brasileiro e reduziram substancialmente o valor dos medicamentos, e as 
patentes foram preservadas. Em 2006 Ocorreu a primeira licença compulsória efetivamente decretada 
pelo presidente LULA e foi chamada de quebra da patente da Merck, com o medicamento Efavirenz.  
Esse decreto foi motivado com a justificativa de interesse público e no abuso de poder econômico. A 
Merck vendia o medicamento para o Brasil a U$ 1,60 e para outros países à U$ 0,60, com isso foi possí-
vel ao Laboratório Franguinhos da Fiocruz, fabricar mais de 130 milhões de unidades do medicamento 
desde 2007, assegurando assim, o fornecimento do retroviral ao sistema de saúde pública, beneficiando 
milhares de pacientes desde então.

Especificamente nos casos das vacinas contra a COVID-19, a produção em larga escala, ampliaria 
o alcance dos imunizantes aos países menos desenvolvidos, e reduziria os preços das vacinas. Uma vez 
que mais laboratórios poderiam fabricá-las e oferecem ao governo e à iniciativa privada a um preço 
menor que os praticados atualmente.

Esse movimento para “quebra de patentes das vacinas” foi iniciado pela Índia e África do Sul, no 
ano passado (2020) na OMC e ganhou força no início desse mês de maio/2021, quando o presidente 
americano Joe Biden anunciou que vai defender a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19.  
A Agência Brasil de notícias, publicou em seu portal no dia 07 de maio, sexta-feira que, numa nota 
conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, da Economia e de Ciência, Tecnologia e 
Inovações o governo brasileiro passou a apoiar as negociações na Organização Mundial do Comercio 
(OMC) nesse sentido (quebra das patentes). Esse fato se deu há apenas alguns dias após anuncio do 
presidente americano Joe Biden e da aprovação pelo Senado brasileiro do projeto do senador Paulo 
Paim que possibilita a quebra das patentes das vacinas, testes de diagnósticos e futuros remédios contra 
a COVID-19. *Wagner José da Silva é advogado de marcas e patentes, técnico avançado em 

marcas e patentes, matriculado no INPI desde 1998, membro da ABAPI - Asso-
ciação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial.

O que quer dizer com “Quebra de patente 
das VACINAS”?

Wagner José da Silva

Cuidado, pessoal. As bandeiras do falso progressismo, como a libera-
ção de certas drogas, acabam elegendo os Joe Bidens da vida.

A frase acima é uma provocação ao leitor. O que estou querendo 
afirmar neste artigo é que esse “progressismo” entre aspas que assola o 
Ocidente defende a liberação da maconha e outras drogas como se elas 
fossem um problema apenas individual e não um gravíssimo problema 
social, na raiz de muitos dos males que a todos atingem e em quase 
uníssono condenamos.

Nessa linha, desconsiderando o fato de tantos de seus atores e artistas 
terem sido vitimados por esses vícios que a empresa quer ver descrimi-
nalizados e liberados, o jornal O Globo afirmou em editorial de 14 de 
novembro do ano passado:

 “(...) Ao mesmo tempo que  a maioria dos eleitores americanos tra-
tava de tirar Donald Trump da Casa Branca, muitos também votavam 
em plebiscitos estaduais para ampliar a liberação do uso recreativo e da 
aplicação medicinal das drogas. Tais consultas mostram quanto o Brasil 
está atrasado nesse campo, apesar dos esforços de legisladores, juízes e 
pesquisadores.

Estou plenamente advertido sobre o fato de que o uso medicinal da  
maconha não se confunde com o recreativo. Aquele pressupõe o emprego 
da cannabis sativa processada em laboratórios para pacientes com enfer-
midades e não para gerar dependências e sequelas em pessoas sadias. Sei, 
também, que o hábito de encher a cara é anterior ao Antigo Testamento; 
que os ameríndios mascavam folha de coca, fumavam cachimbo e destila-
vam a própria aguardente; que no início do século XIX houve uma guerra 
entre a Inglaterra e a China pelo transporte dos derivados da papoula, 
e que a dependência do ópio já era um flagelo na Antiguidade. Sei, por 
fim, que nos filmes da Netflix – uma das referências do “progressismo” – 
fuma-se mais maconha do que cigarros de tabaco porque é “muito mais 
divertido”.

Ouvir em meios culturais e de comunicação um discurso de tolerân-
cia em relação à maconha e outras drogas, ou, o que talvez seja ainda 
pior, perceber que se difunde por repetição a ideia de que maconha não 
faz mal algum (“porque é até medicinal”), resulta inquietante para quem 
tem informação verdadeira e objetiva sobre o assunto. Pergunte, leitor, a 
profissionais da área de saúde que lidam com dependência química. Ouça 
peritos a respeito dos efeitos neurológicos, psicológicos e comportamen-
tais da maconha e suas consequentes companheiras. Indague a pais e pro-
fessores sobre o impacto que o uso dessa droga determina na capacidade 
intelectiva, na concentração, na disciplina e na vida escolar de milhões 
de jovens.

Nunca esqueça ter sido ela que abriu a caixa de maldades e perversida-
des desencadeadas em nosso país nas últimas décadas. Primeiro gerando 
o hábito social, em seguida o vício, e, depois, puxando a longa corrente 
das drogas cada vez mais pesadas que invadiram o mercado com seu po-
der de destruição, violência e corrupção.

Triste a nação que renuncia à tarefa de transmitir valores às suas gera-
ções! Se as famílias cuidam apenas da subsistência material, se as escolas 
se encarregam, quando muito, de transmitir conteúdos didáticos, se as 
Igrejas só se ocupam de questões sociais e políticas, se os meios de co-
municação deixam de lado sua responsabilidade social, quem, afinal de 
contas, vai orientar a sociedade para o bem?

Observe o trabalho dessas meritórias instituições que assumem a 
missão de recuperar os destroços humanos deixados pelas drogas. O 
que oferecem? Qual sua receita? Saudável orientação moral, abstinên-
cia do vício, espiritualidade, disciplina e trabalho. Mas, onde o trabalho 
das grandes instituições? Elas, que durante séculos responderam social 
e responsavelmente por tais tarefas, foram tragadas por um alinhamento 
automático ao “progressismo” que as queria derrotar. Deus abençoe a re-
sistência conservadora!

TODOS CONTRA O MAL, 
MAS QUEM PELO BEM?

De volta para casa
A dupla grenal repatriou dois jogadores da primeira linha do futebol mun-

dial. No Internacional, Taison já vestiu a dez pegou a braçadeira de capitão e 
está jogando. No Grêmio, Douglas Costa, deve estrear apenas no final do mês 
de junho. São dois reforços de peso, que colocam a dupla grenal em outro 
patamar.

Para se ter uma ideia, em quatro dias o Grêmio vende 15 mil camisas com 
o nome de Douglas Costa. Considerando que cada camiseta custa mais de 200 
reais, daria para dizer que somente com as vendas de camisa o tricolor já pas-

sou da casa dos milhões de reais.
Em campo, ainda é cedo para fazer uma análise sobre os efeitos que os dois atacantes poderão apresentar em 

termos de qualidade em suas respectivas equipes, mas somente o efeito que ambos fizeram em seus torcedores já é 
extremamente positivo.

Os jogadores foram revelados por aqui. Taíson ainda teve um papel mais importante vestindo a camiseta do 
Internacional, foi para a Ucrânia e lá ficou até retornar. Apesar de não ter chegado nos gigantes da Europa, foi um 
jogador de reconhecida qualidade, tanto que galgou uma vaga na Copa do Mundo de 2018. 

Douglas Costa  e Taíson chegaram a jogar junto na Ucrânia, mas o gremista atuou em dois dos maiores clubes do 
mundo, Bayer de Munique e Juventus da Itália. Atrapalhado por muitas lesões era sempre uma esperança de alguém 
que despontaria entre os melhores do mundo. Quando estava em campo era importante, craque, diziam, mas suas 
constantes saídas atrapalharam voos ainda maiores, mas também esteve na Copa em 2018, com grande participação. 
São duas grandes contratações. O torcedor agradece.
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100 empregos, 20% do 
prometido?
A administração Sala-Balestrin está come-
morando, com 150 dias de governo a ge-
ração de 100 novos empregos em Tenente 
Portela. A promessa é de que nos 4 anos 
seriam oportunizados 500 novos postos 
de trabalho.  A notícia, boa sem dúvida, só 
deixa no ar uma dúvida sobre em que seg-
mentos e em que setores de atividades estes 
novas 100 trabalhadores estão atuando.  A 
informação que circula nas redes sociais 
não diz em que empresas ou a partir de qual 
iniciativa pública surgiram as vagas. Não 
restam dúvidas de que, se confirmada, é 
uma informação muito positiva. Compro-
vados estes empregos, urbanos e/ou rurais, 
possamos, agregando promessas da vinda 
de empresas como a Cooper A1 e uma filial 
de um mercado com sede em FW fomentar 
o mercado local. 

Super safra
A safra de soja que esta finalizando é um 
marco na agricultura gaúcha. Nossa lavou-
ras produziram mais de 20 milhoes de T.

Virou meme nas redes de wattsapp a foto divulgada pela adminis-
tração, onde o prefeito e a primeira dama, em uma rua deserta e em 
obras, procuram algo, ao que parece....

***Atraso no recolhimento de lixo hospi-
talar em repartição pública causou indigna-
ção no legislativo.
***Ninguém entende porque após as de-
núncias as situações são imediatamente 
sanadas.
***O carro de bombeiros já mostrou sua 
importância e eficácia, agora tem gente que 
gostaria de um “feedback” das câmeras de 
segurança.
***A Procuradoria Geral do Estado deu um 
enquadro em 43 municípios mandando que 
as aulas não sejam suspensas.
***O Ministério Público se pronunciou e 
disse que as aulas só podem ser suspensas 
em últimos casos.
***Enfim, se bares e lojas estão abertas, 
segundo o MP, as escolas também devem 
estar.
***Para a FAMURS está  faltando respeito 

HSA explica situação para a região
A direção do Hospital Santo Antônio, em parceria com o Sistema Província de Comunica-
ções, decidiu apresentar um programa de rádio revelando a real situação do Hospital, re-
velando os apoios efetivos da comunidade e as dificuldades enfrentadas, que muitas vezes 
não são percebidas pela comunidade em geral. O programa será apresentado amanhã, das 
13:15 às 14:15 com a retransmissão no facebook e em outras emissoras da região.

Um homem olha para o seu penis e co-
menta:
Nascemos juntos,
Crescemos juntos,
Brincamos juntos,
Casamos juntos...
Por que razão você quer morrer primeiro 
que eu, seu ingrato???

****

Um homem de 85 anos estava fazendo seu 
checkup anual. O médico perguntou como 
ele estava se sentindo:
- Nunca me senti tão bem - respondeu o 
idoso. minha nova esposa tem 18 anos e 
está grávida, esperando um filho meu. 
Qual a sua opinião a respeito, doutor?
O médico refletiu por um instante e disse:
- Deixe-me contar uma estória: eu conhe-
ço um cara que era um caçador fanático, 
nunca perdeu uma estação de caça. Mas, 
um dia, por engano, colocou seu guarda-
-chuva na mochila em vez da arma. Quan-
do estava na floresta, um urso repentina-
mente apareceu na sua frente. Ele sacou o 
guarda-chuva para o urso e ...BANG... o 
urso caiu morto.
- HA!, HA!, HA! Isto é impossível - disse 
o velhinho - algum outro caçador deve ter 
atirado no urso.
- Exatamente!!!

Duas loiras estavam tomando banho jun-
tas na academia. Uma vira pra outra e diz:
- Te dou R$-10,00 se você subir no chu-
veiro pela água.
A outra indignada responde:
- Ah, tá!!! Você pensa que sou besta? Te-
nho cara de idiota? ... Eu começo a subir e 
quando estou quase chegando, você desli-
ga o chuveiro e eu caio no chão...

Operação
O Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(MPRS), por meio da Promotoria de Justi-
ça Especializada Criminal de Porto Alegre, 
desencadeou a Operação Aliança Crimino-
sa em sete cidades gaúchas nesta quinta-fei-
ra, 27 de maio.  Uma ex-servidora pública 
da Prefeitura de Dona Francisca e o dono 
de duas empresas de Frederico Westphalen 
foram presos por fraudes em licitação, or-
ganização criminosa, lavagem de dinheiro, 
peculato-desvio e elevação arbitrária de 
valores. Por medida cautelar, as empresas 
estão proibidas de firmar contrato com a 
administração pública.  Além das prisões, 
foram cumpridos 17 mandados de busca 
e apreensão em endereços comerciais e 
residenciais em Dona Francisca, Frederico 
Westphalen, Erval Seco, Caiçara, Pontão, 
Santa Cruz do Sul e Rio Pardo, inclusive na 
prefeitura desta última por fatos cometidos 

na gestão anterior.
Na tarde desta quinta-feira o prefeito de Er-
val Seco convocou a imprensa e concedeu 
uma entrevista coletiva onde falou sobre a 
operação e fez questão de afirmar que a mu-
nicipalidade não está na mira do MP e sim 

uma empresa situada no município.

entre os entes.
***Talvez a pior Fake News apresentada 
sobre a pandemia é aquela que diz que os 
hospitais recebem R$ 19 mil por cada mor-
te pela doença.
***Pior que tem gente que acredita.
***A primeira pesquisa de intenção de vo-
tos para o Governo do Estado surpreendeu 
muita gente. Onix Lorenzoni, DEM apare-
ce na dianteira seguido pelo presidente do 
Grêmio, Romildo Bolzan Jr, PDT.
***Os protocolos adotados ao nível regio-
nal em nada mudaram a vida do povo por 
aqui. Não teve nenhuma novidade.
*** Estado garante que se não houver que-
da nos números da pandemia, vai intervir na 
região e decretar seus próprios protocolos.
***Professores demoraram para serem va-
cinados, mas pelo menos grande parte deles 
está recebendo vacina da Pfizer, a mais efi-
caz das vacinas aplicadas no Brasil.
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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 JUVENIR DOS SANTOS nascido em XAXIN-SC 
aos 09 DE SETEMBRO DE 1965 .  Filho de LEONEL JOSÉ 
DOS SANTOS E LUCINDA DOS SANTOS. E dona  SOLANGE 
MARIA PEDROZO nascida em ITAPIRANGA-SC aos 01 DE 
ABRIL DE 1968. Filha de LUÍS PEDROZO e de ZÉLIA MARIA 
KERN. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 02/07/2021.
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

Rural

Em vídeo, governador 
celebra a maior safra de 
soja da história do RS

Com produção de 20,2 mi-
lhões de toneladas em área de 
6,08 milhões de hectares, o Rio 
Grande do Sul finaliza a maior 
safra de soja da sua história. 
Devido à pandemia, pelo se-
gundo ano consecutivo a tradi-
cional Abertura da Colheita de 
Soja, realizada em Tupanciretã, 
foi cancelada. Porém, diante de 
marcas nunca antes atingidas no 
Estado, ogovernador Eduardo 
Leite divulgou um vídeo nesta 
quarta-feira (26/5) celebrando a 
safra histórica.

Ao lado dos prefeitos Gus-
tavo Terra, de Tupanciretã, e 
Bernardo Quatrin Dalla Corte, 
de Júlio de Castilhos – dois dos 
maiores municípios produtores 
de soja do RS; do líder do go-
verno na Assembleia Legislati-
va, deputado estadual Frederico 

Antunes; e do presidente da Fe-
deração da Agricultura no Rio 
Grande do Sul (Farsul), Gedeão 
Pereira, o governador lembrou 
a severa estiagem que castigou 
as lavouras gaúchas em 2020 e 
reconheceu o esforço e a dedi-
cação dos produtores rurais.

Conforme a Emater-RS, 
96% das áreas já estão colhidas 
no Estado. Se confirmadas as 
expectativas, nos próximos dias 
a produção da oleaginosa terá 
alcançado crescimento de 80% 
em relação a 2020.

A soja está presente em 
95.482 estabelecimentos de 424 
dos 497 municípios gaúchos, 
segundo o IBGE. Entre eles, 
destacou o deputado Frederico 
Antunes, Tupanciretã é o maior 
produtor do grão, seguido por 
Júlio de Castilhos..

Emater/Ascar

Exames apontam predomínio da variante 
P.1 do coronavírus no Rio Grande do Sul

O novo boletim genômico 
do coronavírus, publicado nesta 
quarta-feira (26/5) pelo Centro 
Estadual de Vigilância em Saú-
de (Cevs), aponta para o pre-
domínio da variante P.1 no Rio 
Grande do Sul. Foram analisa-
das 516 amostras de 112 muni-
cípios gaúchos, sendo que em 
91% dos exames o resultado foi 
indicativo para essa linhagem.

Desde a primeira detec-
ção da variante P.1 no Estado, 
ocorrida em janeiro, esse tipo 
de mutação do SARS-CoV-2 
aumentou sua proporção entre 
as amostras sequenciadas. To-
das as 161 amostras coletadas 
em maio deram resultado para 
a P.1, assim como 244 das 246 
(99%) de abril.

Este novo boletim trouxe 
uma análise diferente dos an-
teriores. Não foram incluídos 
nesta edição os resultados de 
sequenciamentos completos, 
que são realizados na Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio 
de Janeiro. Dada a importância 

de acompanhar a ocorrência 
dessas variantes, o Centro de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CDCT) e o Labo-
ratório Central do Estado (La-
cen) implementaram um novo 
teste com resultados mais rápi-
dos e com menor custo.

SES/RS
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS, 
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial nº 21/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializa-

da para prestação de serviços técnicos profissio-
nais para regência de Banda Marcial. Julgamento: 
14/06/2021 às 08h:30min. Local: Centro Adm. 
Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: 
No Centro Adm., fone (55) 3552-1022, site www.
vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagau-
cha-rs.com.br. 

Vista Gaúcha, RS, 28/05/2021. 
Claudemir José Locatelli, 

Prefeito Municipal

Artrite significa 
inflamação das arti-
culações, um termo 
geral que engloba 
mais de 100 tipos de 
doenças reumáticas. 
As doenças reumá-
ticas são aquelas que 
afetam articulações, 
músculos e teci-
do conjuntivo, que 
compõem ou dão 
sustentação às várias 

estruturas do corpo. Comumente, a artrite é crônica, prolongan-
do-se por toda a vida do paciente. Os primeiros sinais de aviso de 
ocorrência da artrite são dor, inchaço e limitação dos movimen-
tos que prolongam por mais de duas semanas.

A doença afeta aproximadamente 1% da população mundial. 
Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a preva-
lência e a incidência da artrite reumatóide são três vezes maiores 
nas mulheres do que nos homens. A doença pode surgir em qual-
quer idade, sendo mais comum entre os 40 e 70 anos. A doença 
é classificada em osteoartrite, artrite reumatóide, artrite gotosa, 
artrite piogênica aguda, artrite psoriática, artrite séptica e espon-
dilite anquilosante.

Estudos apontam que aproximadamente 66% dos pacientes 
perdem em media 39 dias por ano de trabalho devido à doença. 
Outros estudos indicam que de 20% a 30% dos pacientes tornam-
-se incapacitados profissionalmente em três anos desde o inicio 
da doença. 

Alguns fatores contribuem o desenvolvimento da doença 
como e sobrepeso e obesidade, o excesso de peso pode contribuir 
para a ocorrência e para progressão da osteoartrite de joelho. Le-
sões articulares podem contribuir para a ocorrência de osteoartri-
te na articulação lesionada. As infecções, já que muitos agentes 
microbianos podem infectar articulações, podendo causar várias 
formas de artrite. A ocupação das pessoas que envolvem movi-
mentos repetidos de dobrar o joelho está associada à osteoartrite 
do joelho.

A chave para o tratamento da artrite é o diagnostico precoce 
e um plano individualizado que leve em consideração as neces-
sidades de cada paciente. O tratamento terapêutico da artrite tem 
quatro metas principais: redução da dor, diminuição da inflama-
ção dolorosa, melhora da função, e redução da lesão articular. 
Quase todos os programas de tartamento consistem em uma 
combinação de educação do paciente, medicação, exercício, re-
pouso, uso de calor e frio, técnicas de proteção da articulação e, 
em alguns casos, cirurgia.

No passado, freqüentemente os médicos aconselhavam os 
pacientes com artrite a repousar e evitar exercício. O repouso 
permanece importante, especialmente durante as exacerbações, 
mas a inatividade pode acarretar músculos fracos, articulações 
rígidas, redução da amplitude de movimentos, e diminuição da 
energia e da vitalidade. Dessa forma o Colégio Americano de 
Medicina Esportiva recomenda programas de exercício para pa-
cientes com artrite voltados para força e resistência muscular, 
resistência aeróbia, flexibilidade articular e amplitude de movi-
mentos, condicionamento neuromuscular e melhora da capacida-
de funcional.

Fica evidenciado a importância de um estilo de vida saudável 
para minimizar a possibilidade do aparecimento da doença, já 
nos casos de pacientes com diagnostico de artrite, o exercício 
físico é uma das ferramentas no tratamento, porém esse trabalho 
deve ser feito em conjunto com todos os profissionais responsá-
veis, para um controle maior da progressão da doença e melhora 
da capacidade funcional, melhorando assim a qualidade de vida 
dos indivíduos.

Exercício Físico no Tratamento 
da Artrite

FAÇA SUA 
PUBLICAÇÃO 
OFICIAL 
AQUI...
(55) 3551-1877 
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Mercado de trabalho da microrregião 
tem movimento positivo nos primeiros 

quatro meses do ano

Nesta semana a adminis-
tração municipal de Tenente 
Portela comemorou a geração 
de 100 empregos formais no 
município. Em sua campanha o 
prefeito Rosemar Sala, prome-
teu que iria gerar 500 vaga até o 
final de seu mandato. O fato do 
município ter gerado 100 vagas 
nos primeiros cinco meses de 
governo foi amplamente come-
morado.

Nossa reportagem consultou 
os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED), onde são registrados 
todos os dados relacionados a 
empregabilidade no país, para 
verificar como está a situação 
nos demais municípios da mi-
crorregião.

O CAGED ainda não tem os 
registros do mês de maio, por 
motivo evidente do mês ainda 
não ter acabado, mas mostra que 
nos primeiros quatro meses do 
ano, terminados em 30 de abril, 
a região teve saldo positivo na 
geração de vagas de emprego. 
Tenente Portela  teve neste pe-
ríodo um saldo positivo de 81 
vagas, ou seja, pela divulgação 
da municipalidade se acredita 
que mais 19 vagas tenham sido 
gerados neste mês.

Os dados serão atualizados 
após o fechamento de maio. 
Foram 349 contratações contra 
268 demissões no período. O 
mês de janeiro foi o que apre-
sentou o maior saldo com 36 
empregos. Naquele mês houve-
ram 105 contratações no muni-
cípio e 69 desligamentos. Em 
fevereiro foram 90 contratações 

contra 69 desligamento, em 
março foram 85 carteiras assi-
nadas contra 65 baixas e no mês 
de abril, que foi o pior desde o 
início do ano, foram 68 con-
tratações contra 65 demissões. 
Vale destacar que o mês de abril 
foi quando registramos mais 
uma onda da pandemia, o que 
forçou o fechamento de parte 
do comércio. 

Se comparar com dados do 
ano passado, percebemos que 
houve uma melhora, principal-
mente nos meses de fevereiro e 
abril. No segundo mês de 2020, 
foram contratados 76 trabalha-
dores e demitidos 95. É interes-
sante essa análise, porque em 
fevereiro Tenente Portela ainda 
não vivia a pandemia.

Em abril, quando a pan-
demia estava presente e o co-
mércio do município ficou 
praticamente um mês fechado, 
foram contratadas 31 pessoas e 
demitidas 59. Janeiro e março 
de 2020 tiveram saldo positi-
vo com 75 contratações contra 
49 demissões e 95 contratações 
contra 74 demissões, respecti-
vamente.

Apesar de mais tímidos, ou-
tros municípios da região tam-
bém apresentaram saldo posi-
tivos na geração de emprego. 
Miraguaí, por exemplo, teve 
uma alta rotatividade com 324 
admissões e 306 desligamentos, 
totalizando um saldo positivo 
de 18 vagas, no entanto, apenas 
um dos quatro meses apresen-
tou saldo positivo. Fevereiro 
teve 151 contratações e 77 de-
missões. Janeiro com 57 entra-
das e 86 saídas, março com 53 

entradas e 70 saídas e abril com 
63  e 73  fecharam todos com 
queda nas contratações.

Enquanto em números abso-
lutos, Tenente Portela apresenta 
o maior índice de contratações, 
proporcionalmente é Vista Gaú-
cha quem se destaca com a ge-
ração de 30 vagas. No período 
foram 62 admissões contra 32 
demissões. Os quatro meses re-
gistraram saldos positivos com 
7 em janeiro, 12 em fevereiro, 7 
em março e 6 em abril.

Barra do Guarita foi o mu-
nicípio que teve a menor mo-
vimentação entre todos, com 
apenas 7 vagas em jogo, ou 
seja, com 4 contratações e 3 
demissões, fazendo com que o 
município tivesse efetivamente 
a geração de apenas uma vaga.

Redentora, por outro lado, é 
único município que apresentou 
saldo negativo nestes primeiros 
quatro meses. O município teve 
o fechamento de uma vaga, fo-
ram 26 admissões contra 27 de-
missões. Coronel Bicaco teve 
um saldo de 8 vagas, com 95 
contratações e 87 demissões.

Quando analisado os primei-
ros quatro meses do ano de 2020, 
o mês de abril, aquele em que o 
comércio teve mais dias fecha-
dos foi o que mais teve reflexos 
negativos. Todos os municípios 
fecharam vagas naquele mês. 
Em Tenente Portela foram 31 
contratações para 59 demis-
sões, em Redentora 2 contrata-
ções para 12 demissões, em Mi-
raguaí foram 20 contratações 
para 90 demissões, em Vista 
Gaúcha uma contratação para 
11 demissões.

Pixabay

Cidades
Poder Executivo de 

Três Passos antecipa 
parte do 13º salário 

do funcionalismo

O Poder Executivo de Três 
Passos realizou, na sexta-feira 
(21/05), o pagamento dos valo-
res referentes a 40% do 13º sa-
lário dos servidores públicos do 
município.

— Isso reforça o empenho 
desta administração na valo-
rização do servidor público, 
pensando também no desenvol-
vimento do nosso município, 
pois mais de R$ 800 mil esta-
rão circulando com um mês de 
antecedência em nosso comér-
cio — destacou o prefeito Arlei 
Tomazoni.

O artigo 8º da Lei Comple-
mentar nº 173/2020 dispõe que 
a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios afe-
tados pela calamidade públi-
ca decorrente da pandemia da 

Covid-19 ficam proibidos, até 
31 de dezembro de 2021, de 
conceder, a qualquer título, 
vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração a 
membros de poder ou de órgão, 
servidores e empregados públi-
cos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de de-
terminação legal anterior à ca-
lamidade pública; criar cargo, 
emprego ou função ou alterar 
estrutura de carreira que impli-
quem aumento de despesa.

A antecipação dos 40% do 
13º salário para o mês de maio, 
dá-se em virtude da Lei Com-
plementar nº 18 de 16 de agosto 
de 2011, que possibilita o ato, 
antes feito em junho, por ges-
tões anteriores.

Antecipação dos 40% do 13º salário para o mês de maio, dá-se em virtude 
da Lei Complementar nº 18 de 16 de agosto de 2011

O Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, por meio do 
Centro de Apoio Operacional 
da Infância, Juventude, Educa-
ção, Família e Sucessões (Caoi-
jefam) e Promotorias de Justiça 
Regionais de Educação (Pre-
ducs) emitiu nesta quarta-feira, 
26 de maio, nota pública em 
que manifesta o entendimento 
de que os gestores municipais 
devem primar, na edição dos 
decretos, pelo caráter essen-
cial e prioritário das atividades 
escolares presenciais, suspen-
dendo-as apenas como último 
recurso, não sem antes mitigar 
o exercício de outras atividades 
potencialmente disseminadoras 

da Covid-19.
A divulgação deve ser feita 

também às famílias dos estu-
dantes, a fim de que a socieda-
de como um todo tenha acesso 
às informações indispensáveis 
ao cumprimento dos protocolos 
sanitários no ambiente escolar, 
contribuindo com a fiscaliza-
ção.

Os 10 signatários do docu-
mento reforçam a conclamação 
a toda comunidade gaúcha, ao 
diálogo e ao trabalho colabora-
tivo dos gestores, profissionais 
da educação e famílias, para ga-
rantir que sejam ofertadas aulas 
presenciais aos alunos da rede 
pública e da rede privada.

MPRS estabelece que a 
educação presencial é prioritária 

às demais atividades
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Cidades
Reunião volta a debater ponte 

entre Barra do Guarita e Itapiranga
Na manhã desta quinta-feira 

(27), o Coordenador da Banca-
da Gaúcha, Deputado Giovani 
Cherini, participou de reunião 
sobre a construção da Pon-
te sobre o Rio Uruguai (Ponte 
do Guarita), com as entidades 
Ameosc, Amuceleiro, Amu-
fron, Assemit, Facisc, Famurs, 
Fecam, Federasul e Cacis. O 
Movimento Pró-Ponte tem o 
objetivo de estimular a discus-
são e acelerar as ações para 
concretização da ponte sobre 
o rio Uruguai, entre os municí-
pios de Itapiranga/SC e Barra 
do Guarita/RS. Solicitada pelo 
deputado Bohn Gass, e imedia-
tamente aceita pelo deputado  
Cherini, o qual deu priorida-
de ao tema, a reunião foi con-
duzida pelo prefeito Rodrigo 
Locatelli, de Barra do Guarita. 
Locatelli apelou pelo apoio da 
Bancada Gaúcha para a imedia-
ta construção da ponte (hoje a 
travessia é feita de Balsa), pois 
será importante para a geração 
de desenvolvimento, riqueza 
e renda aos dois Estados (RS-

-SC), tanto no turismo, no agro-
negócio, na infraestrutura e na 
economia, possibilitando, tam-
bém, o crescimento dos muni-
cípios da região. 

O Deputado Cherini assu-
miu o compromisso de promo-
ver reuniões da Bancada com  
ministérios, com o objetivo 
de fazer com que o Governo 
Federal atenda essa reivindi-
cação. Assim como os demais 
participantes da reunião, o co-
ordenador da Bancada Bancada 
Gaúcha entende que o passo 

principal para viabilizar a obra 
é a federalização da ERS-163, 
nos lados gaúcho e catarinense. 
O projeto que prevê a federali-
zação da rodovia do lado do RS 
está tramitando na Assembleia 
Legislativa, aguardando apro-
vação.

“O nosso papel, enquanto 
coordenador da Bancada Gaú-
cha é de promover a união, na 
busca de recursos para a viabi-
lização de obras que atendam 
o interesse do nosso Estado”, 
afirmou Cherini.

Deputado se comprometeu a agendar reuniões em Brasília para debater o assunto

Homem suspeito de matar 
jovem filha de Portelense tem 
prisão preventiva decretada

Justiça

O homem de 24 anos, sus-
peito de matar a jovem Mauri-
céia Estraich, de 22 anos, teve 
a prisão preventiva decretada 
pelo Poder Judiciário da Co-
marca de Descanso na noite 
desta quarta-feira, 26. Ele está 
preso desde o dia do crime, em 
28 de março. As informações 
são da Rede Peperi.

Para a Polícia Civil as pro-
vas colhidas até o momento 
demonstram com clareza a ma-
terialidade do crime de homicí-
dio, com indícios suficientes de 
autora. Entretanto, a ausência 
de alguns laudos periciais re-
quisitados não permitiu a con-

clusão do Inquérito Policial, 
pois tais exames devem escla-
recer importantes circunstân-
cias do crime e auxiliar na cor-
reta tipificação dos fatos.

Por essas razões, formali-
zou-se o pedido de prisão pre-
ventiva, cuja modalidade se 
fundamenta na necessidade da 
manutenção da ordem pública, 
por conveniência da instrução 
criminal e para assegurar a apli-
cação da lei penal e, diferente 
da prisão temporária, não tem 
prazo para encerrar.

A Polícia Civil de Descanso 
espera poder concluir as inves-
tigações nas próximas semanas.

Rede Peperi
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    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela
SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/05/2021.

Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vere-
adores de Tenente Portela, às 18:30 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 24 
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, CELSO RI-
BEIRO QUEIROZ/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 e o público presente. Em seguida solicitou ao Secre-
tário a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de 
requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Requerimentos:

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria de Desenvolvimento Rural que 

seja instalada uma pracinha com academia no bairro Caxambu, visto que é um dos bairros mais antigos da 
cidade, possui um grande número de moradores (muitos deles crianças), e ainda não possui academia. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Luisa da Silva Barth e Luis Claudir dos Santos.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que faça reunião com quem realiza som de rua, com a fina-
lidade de orientá-los sobre a legislação municipal a respeito do assunto. O vereador justificou sua solicitação, 
informando que muitos não estão cadastrados conforme exige a norma municipal e, mesmo assim, realizam 
som de rua de forma descoordenada.

3- Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, estudem 
alguma possibilidade de melhoria no controle de velocidade de veículos que transitam pela Rua Romário Rosa 
Lopes, no trecho com pavimentação asfáltica, visto que o excesso de velocidade na referida via é um risco para 
os moradores.

Do Vereador Nilson Gomes da Silva:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que priorize as empresas municipais nos editais de licitações 

realizadas pela Prefeitura. Este requerimento foi subscrito pela vereadora Luisa da Silva Barth.
Do Vereador Celso Ribeiro Queiroz: 
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria 

que seja realizada a limpeza e melhoramento das áreas institucionais do nosso município, tendo em vista o 
número de áreas que pertencem ao município e que estão criando mato e acumulando lixo nestes locais. Re-
quereu, ainda, que seja realizada uma campanha com proprietários de terrenos baldios para que os mesmos 
mantenham seus terrenos limpos. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luisa da Silva Barth, Luis 
Claudir dos Santos e Natanael Diniz de Campos.

Da Vereadora Luisa Silva Barth: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que envie à esta Casa Legislativa, para conhecimentos dos 

Edis a lista de todos os móveis descritos no patrimônio do município de Tenente Portela. Este requerimento foi 
subscrito pelo vereador Natanael Diniz de Campos. 

 Dos Vereadores Irineia Koch Lena e Luciano Berta Filipin:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada reformulação que prevê a reestruturação do 

plano de carreira, cargos, insalubridade e salários dos servidores municipais, bem como a criação de um Proje-
to de Lei autorizativo a todos os funcionários que queiram buscar qualificação, podendo ausentar-se do muni-
cípio pelo período de “tantas” horas semanais (a ser definido), sem prejuízo de seus vencimentos do município 
de Tenente Portela. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Nilson Gomes da Silva, Luciano Berta 
Filipin, Natanael Diniz de Campos, Luis Claudir dos Santos, Luisa da Silva Barth e Celso Ribeiro Queiroz.

Do Vereador Eduardo Jose Barella Ferrari:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe à esta Casa Legislativa relatório pormenoriza-

do sobre a questão que polemizou na última semana, sobre o recolhimento do lixo contaminado nas Unidades 
de Saúde do Município, mas especificamente em relação ao processo licitatório sobre o tema.

Indicações:

Da Vereadora Luisa da Silva Barth:
1- Indicou ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe ao setor competente da Administração o trâmite 

de um novo processo seletivo para a contratação temporária de farmacêutico.
2- Indicou ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe ao setor competente da Administração o pe-

dido para adesão ao Programa Habitacional do Governo Federal chamado Verde e Amarelo, que está aberto 
no Ministério do Desenvolvimento Regional. Justificou o pedido, considerando que o nosso município não se 
encontra cadastrado ao referido programa, e os mesmos tem prazos para a finalização.

Do Vereador Eduardo Jose Barella Ferrari:
1- Indicou ao Senhor Prefeito Municipal para que, havendo interesse, apresente perante a Câmara de Ve-

readores, projeto de Lei instituindo o Programa Municipal de Assistência Técnica para habitação de interesse 
social (ATHIS) pública e gratuita no município de Tenente Portela, e dá outras providências.

2- Indicou ao Senhor Prefeito Municipal para que, havendo interesse, apresente perante a Câmara de 
Vereadores, projeto de Lei dispondo 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 pro-
vidências.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

Projeto de Resolução nº 04/2021: Altera o artigo 5º da Resolução nº 200/14, de 1º/09/2014.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 038/2021: Prorroga, excepcionalmente, no exercício de 2021, o cum-
primento da obrigação prevista no artigo 157, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal 
nº 01/2014), em razão da pandemia decorrente do Coronavírus – Covid-19, e dá outras providências. Este 
projeto foi aprovado por unanimidade. 

Vista Gaúcha entrega 
Auditório Michele Prates

Cidades

No último dia 20 de maio foi inaugurado em Bista Gaúcha o 
novo Auditório Municipal, batizado de Michele Prates.

A inauguração aconteceu com a presença de autoridades muni-
cipais eclisiáticas s e Civis. A abertura contou com o corte da fita 
inaugural pelo Prefeito Claudemira José Locatelli acompanhado da 
preimeira-dama, Eni Galli Locatelli,  do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, Alexandre da Silva e Elenir Fatima Queiroz 
Capelari, Secretaria de Educação e Cultura.

 Logo após foi feito o descerramento da placa inaugural pelo  
prefeito Locatelli  e esposa e pelo ex-prefeito Celso Dal Cero e 
esposa Nelsi, familiares da Professora Michele Prates, Sra. Mirian, 
Sr. Abel, Rafael Prates e André Marion.

 O Auditório Municipal Michele Prates é uma obra que foi pen-
sada, para ampliar o bem-estar e a qualidade de vida dos munícipes 
de Vista Gaúcha. Teve seu início na Administração 2013/2016 de 
Locatelli e Vani, com sua continuidade na administração 2017/2020, 
com o Prefeito Celso José Dal Cero, e contou com o apoio e incen-
tivo de todos os envolvidos na administração municipal. 

Foi feito a benção do Auditório pelo Pastor da Igreja Assem-
bleia de Deus João Darci de Azvedo Linhar, Pastor da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no Brasil, Nestor Schul, e Padre Gui-
do Tafarel, Pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Tenente 
Portela. 

Na oportunidade fez uso da palavra a Secretaria de Educação e 
Cultura Elenir Capelari, a mesma destacou da grande utilidade que 
este centro terá no Município de Vista Gaúcha para realizações de 
eventos da comunidade. Presidente da Câmara Municipal de Vere-
adores Alexandre da Silva parabenizou a todos os que se envolve-
ram para a realização desta obra e disse que o Legislativo sempre 
será parceiro e que muitas conquistas ainda teremos pela frente. 

O prefeito Locatelli disse que essa obra teve a participação de 
muitas mãos para a sua construção, destacou o quanto será impor-
tante para a sociedade para a realização de eventos e parabenizou a 
todos os que se envolveram para a realização desta obra.A inaugu-
ração seguiu com todos os Protocolos de saúde.

Inauguração do auditório ocorreu no dia 20 deste mês

Comunidade acompanhou a inauguração

Fotos: Divulgação
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Saiba mais em
sicredi.com.br/site/atendimento/canais

Conte com 
os nossos 
canais para 
ter mais
facilidade.

Queremos melhorar o seu dia a dia. 

Por isso, disponibilizamos diversos 

canais de relacionamento, nos quais 

você pode resolver suas questões 

financeiras de onde estiver, com a 

rapidez, a segurança e a praticidade 

que a vida moderna exige. 

Coronel Bicaco: Edil comemora 
concessão de auxílio para

 trabalhadores da Mais Frango

Ausente na ocasião em que foi apre-
ciado, o vereador Lucas Santos da Cruz 
(PDT) comemorou a aprovação do Pro-
jeto de Lei que destina auxílio financeiro 
às pessoas que saem diariamente de Co-
ronel Bicaco para trabalhar no frigorífi-
co Mais Frango, em Miraguaí.

— Fizemos proposições pedindo o 
auxílio aos trabalhadores já no ano pas-
sado. Queríamos que o transporte para o 
frigorífico da Mais Frango fosse gratui-
to. Infelizmente, existe uma Lei Federal 
que proíbe aumentar o repasse para es-
ses bicaquenses — frisou o edil.

Lucas Santos da Cruz disse ainda que 
os trabalhadores pagam em torno de R$ 
150,00 por mês de transporte coletivo. 
— Sabemos que o valor [a ser repassa-
do] é baixo, mas ajudará a amenizar os 
custos — destacou o pedetista.

Segundo ele, aproximadamente 70 
moradores de Coronel Bicaco são con-
tratados da empresa Mais Frango atual-
mente. — Quando foi elaborado o proje-
to prevendo a destinação de R$ 3.600,00 
mensais eram poucos trabalhadores. 
Hoje, o número triplicou — afirmou Lu-
cas Santos da Cruz.

Lucas Santos da Cruz lamentou que Lei Federal proíbe aumentar o auxílio financeiro

Diones Roberto Becker
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Provavelmente tu já ouviste essa mar-
ca, que tem melodia e interpretação do Jari 
Terres e os versos de Alex Silveira. E tá gravada num baita CD de 
nome: Poncho y Pampa, lançado em 2004.

    Então na música, empeza da seguinte forma. Meu poncho, 
um brasedo em flor, quando um agosto se achega. Num florão de 
colorado, sou a estampa do meu pago, num retrato do Berega. E 
no final de quase todos os versos se termina com “é um retrato do 
Berega”.

    Mas aí eu te pergunto quem é o tal desse Berega dos retra-
tos? É um fotógrafo, um modelo, um domador, um estancieiro, 
um pintor? O Berega é Luiz Alberto Pont Beheregaray, nascido 
em 26 de maio de 1934 na cidade de Uruguaiana.  Acertou a pro-
fissão do Berega quem disse pintor, ou melhor: um artista plásti-
co. O Berega ficou muito conhecido pelo seu inconfundível traço 
e temática, que retratava o gaúcho do campo com um jeitão bem 
autêntico e com muita riqueza nos detalhes

    Os retratos de Berega são bem vastos, pois vão desde os com 
lado jocoso e brincalhão dos tipos terrunhos apresentados nos Ca-
lendários da Petróleo Ipiranga S.A., que circulou durante 20 anos 
de 79 a 99, inclusive alguns desses calendários tinham versos do 
Jayme Caetano Braun. E também muitos outros, talvez mais de 
centenas de retratos realistas de pessoas e animais sobre couro 
como suporte, isso foi uma técnica dele que foi aperfeiçoando 
com o passar dos anos.

    É importante explicar que se tu quiseres buscar esses tipos 
de imagens, tem que dar uma juntada com as buscas em espanhol. 
Os pintores argentinos e uruguaios desses temas campeiros são 
chamados de pintores costumbristas.

    Sem sombra de dúvidas, o Berega foi um pintor fora de sé-
rie, ele foi muito reconhecido por pintar cavalos, principalmente 
os crioulos e árabes, mostrando profundo conhecimento de suas 
características. Che e inclusive ele chegou a receber convites pra 
julgar provas morfológicas em exposições de cavalos, como foi o 
caso da Expointer, entre tantas outras.  Os retratos de cavalos de 
sua autoria encontram-se em coleções particulares e de criadores 
em vários Estados brasileiros e também em muitos outros países 
como Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos da América, 
Suécia, Alemanha.

     E o dom que o Berega teve pra desenhar lhe foi ceifado 
aos poucos, acometido pelo Mal de Parkinson foi perdendo a ca-
pacidade de fazer o que mais gostava e o que melhor tinha que 
era a arte. Faleceu em Uruguaiana em 09 de abril de 2012, mas 
nos deixou essa vasta obra que sempre será lembrada, porque pra 
galopear um bagual num grito de chega, chega, vou firme no teu 
costado, que a imagem deste quadro é um retrato do Berega!

Fonte: Linha Campeira.
Lembrem-se: Estamos ainda num momento crítico da Pande-

mia do Vírus. Não deixe que pessoas que você ama sejam infecta-
dos. Continue seguindo os protocolos recomendados. Tudo passa, 
mas temos que fazer a nossa parte.

                  Até a próxima.

Os Retratos do Berega                                       

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021
CONTRATO Nº 83/2021
DATA: 21/05/2021
CONTRATADO: ROTA DO YUCUMÃ TURISMO LTDA ME 
CNPJ: 03.043.551/0001-20
OBJETO: Prestação de Serviço de Publicidade junto ao Jornal de cir-
culação semanal e de abrangência regional.
VALOR R$: 14.100,00

CONTRATO Nº 84/2021
DATA: 21/05/2021
CONTRATADO: TRANSPORTES VALE VENETTO LTDA EPP 
CNPJ: 01.581.295/0001-08
OBJETO: Aquisição de insumos para financiamento via FUNDE-
RUR aos produtores rurais do Município de Vista Gaúcha, RS
VALOR R$: 140.800,00
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Educação
Administração Municipal de Redentora 

promove reunião com Diretores das 
Escolas Municipais

A Administração Municipal, 
através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, promo-
veu uma reunião com os Dire-
tores das Escolas Municipais e 
a Equipe da Secretaria, na ma-
nhã de quinta-feira, dia 27 de 
maio. O Prefeito Nilson Paulo 
Costa falou na abertura da reu-
nião, colocando sobre a impor-
tância de cada um desempenhar 
sua função com responsabilida-
de e agradecendo a parceria e o 
comprometimento de todos.

No encontro foi realizada 
uma roda de conversa sobre a 
avaliação e diagnóstico da situ-
ação da Educação. A Secretária 
Eliane falou sobre a qualidade 
emocional dos profissionais de 
Educação e levantou a possibi-
lidade de atendimento com as 
psicólogas do Município. Ela 
colocou sobre a preocupação da 

Administração Municipal em 
valorizar o professor e resguar-
dar seus direitos.

A Equipe Pedagógica da Se-
cretaria Municipal de Educação 
e Cultura falou sobre a Busca 
Ativa, a Rede que a forma e as 
atribuições de cada profissio-

nal.
Também foi explanado na 

reunião sobre o Projeto Sondar, 
uma avaliação de sondagem de 
aprendizagem que acontecerá 
com todas as turmas, para um 
levantamento da situação da 
aprendizagem.

Na reunião foram discutidas ações relacionadas a educação no município

Divulgação

Saúde

Coronel Bicaco:Hospital Santo Antônio 
recebe indicação de emenda no valor 

de 150 mil reais

Na última semana o Prefeito 
Jurandir da Silva e as lideranças 
locais do MBD, receberam ofí-
cio do Deputado Federal Osmar 

Terra, comunicando a indica-
ção de emenda ao Orçamento 
Geral da União - OGU, na or-
dem de 150 mil reais, em favor 

da Associação Hospitalar Santo 
Antônio de Pádua de Coronel 
Bicaco.

Essa importante indicação 
é fruto da atuação política das 
lideranças locais, e das forma-
lidades e visita dos representan-
tes do Executivo e do Legisla-
tivo Bicaquense, ao Gabinete 
do Deputado Osmar Terra em 
meados deste mês, na capital 
federal. O hospital está habili-
tado a receber recursos federais 
por indicação direta, sem a ne-
cessidade da intermediação do 
município.

Vereadores de Coronel Bicaco fizeram pedido ao Deputado Osmar Terra

Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco

Reprodução/RBS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS 

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho proferido no 
Processo de Dispensa de Licitação nº 21/2021, o Senhor Miro Mulbeier, Prefeito 
Municipal em Exercício, reconheceu ser dispensável a licitação para contratação 
de empresa especializada em execução de projeto paisagístico, incluindo serviço 
técnico, materiais necessários, acompanhamento e orientação. Fundamento Le-
gal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): Marcia Paisagismo 
Ltda – ME. CNPJ n° 41.570.077/0001-84. Valor: R$ 12.946,65 (doze mil, no-
vecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Data 21/05/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2021. Objeto: Aquisição de pneus novos e 
câmaras de ar novas para veículos e máquinas da frota municipal. Empresa(s) 
vencedora(s): GABRIEL ANDRES FLACH - ME- CNPJ 24.693.328/0001-07 - 
Valor R$ 572,00; MODELO PNEUS LTDA - CNPJ 94.510.682/0001-26 - Valor 
R$ 12.106,00; ZEUS COMERCIAL EIRELI - CNPJ 34.840.358/0001-44 - Valor 
R$ 437.940,00; ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS 
AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ 01.820.705/0001-18 - Valor R$ 3.380,00. Data 
24/05/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação 
modalidade Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: Registro de preço para aqui-
sição de tubos de concreto. Empresa(s) vencedora(s): Artefatos de Cimento 
Mocelin LTDA - CNPJ 05.878.425/0001-11 – Valor R$ 18.160,00. Pre Molda-
dos Dalmolin LTDA - CNPJ 93.865.202/0001-87 – Valor R$ 16.804,00. Data 
25/05/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que a licitação modalidade 
Pregão Eletrônico nº 03/2021, objeto contratação de empresa para instalação 
TURN-KEY de Sistemas de Mini e ou Microgeração de Energia Solar Fotovol-
taica ON-GRID foi FRACASSADA. Data 08/03/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho proferido no 
Processo de Dispensa de Licitação nº 22/2021, o Senhor Miro Mulbeier, Prefeito 
Municipal em Exercício reconheceu ser dispensável a licitação para aquisição 
de peças para manutenção de iluminação pública no interior do Município. Fun-
damento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): Dari 
Sefrin. CNPJ n° 94.112.976/0001-08. Valor: R$ 4.884,00 (quatro mil, oitocentos 
e oitenta e quatro reais). Data 27/05/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho proferido no 
Processo de Dispensa de Licitação nº 23/2021, o Senhor Miro Mulbeier, Prefeito 
Municipal em Exercício reconheceu ser dispensável a licitação para aquisição 
de tijolos para utilização em manutenções no serviço urbano, reformas de bocas 
de lobo e construções diversas no âmbito das Secretarias Municipal de Obras, 
Viação e Transportes. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. 
Fornecedor(a): Sandro Reginaldo Salvador. CNPJ 31.051.249/0001-50. Valor: 
R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais). Data 27/05/2021.

Segundo Termo Aditivo. Contrato N° 086/2020. Locatário: Neimar Valentim 
Laste. CPF nº 014.739.830-45. Objeto: Fica ajustada entre as partes a prorro-
gação de vigência do contrato supracitado por mais 6 (seis) meses. Vigência: 
08/06/2021 à 08/12/2021. Assinatura do Termo Aditivo: 21/05/2021.

Contrato nº 47/2021. Dispensa de Licitação nº 21/2021. Contratado: Marcia 
Paisagismo Ltda. CNPJ n° 41.570.077/0001-84. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em execução de projeto paisagístico, incluindo serviço técnico, 
materiais necessários, acompanhamento e orientação. Valor: R$ 12.946,65 (doze 
mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: 
19/05/2021 à 17/08/2021. Assinatura do Contrato: 21/05/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 058/2020. Pregão Presencial nº 
16/2020. Contratado: Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. CNPJ nº 
61.198.164/0001-60. Objeto: Fica ajustada entre as partes a prorrogação de vi-
gência do Contrato supracitado por mais 12 (doze) meses e adequação do valor 
total. Valor: R$ 2.030,36(dois mil e trinta reais e trinta e seis centavos). Vigência: 
09/06/2021 à 09/06/2022. Assinatura do Termo Aditivo: 21/05/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 059/2020. Pregão Presencial nº 
16/2020. Contratado: Gente Seguradora S/A. CNPJ nº 90.180.605/0001-52. Ob-
jeto: Fica ajustada entre as partes a prorrogação de vigência do Contrato supra-
citado por mais 12 (doze) meses. Vigência: 09/06/2021 à 09/06/2022. Assinatura 
do Termo Aditivo: 21/05/2021.

Contrato nº 48/2021. Pregão Eletrônico nº 09/2021. Contratado: Modelo 
Pneus Ltda. CNPJ n° 94.510.682/0001-26. Objeto: Fornecimento de pneus no-
vos e câmaras de ar novas para veículos e máquinas da frota municipal. Valor: 
R$ 12.106,00 (doze mil cento e seis reais). Vigência: 25/05/2021 à 31/12/2021. 
Assinatura do Contrato: 25/05/2021.

Contrato nº 49/2021. Pregão Eletrônico nº 09/2021. Contratado: Gabriel 
Andres Flach- Me. CNPJ n° 24.693.328/0001-07. Objeto: Fornecimento de 
pneus novos e câmaras de ar novas para veículos e máquinas da frota municipal. 
Valor: R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais). Vigência: 25/05/2021 à 
31/12/2021. Assinatura do Contrato: 25/05/2021.

Contrato nº 50/2021. Pregão Eletrônico nº 09/2021. Contratado: Zeus Co-
mercial Eireli. CNPJ N° 34.840.358/0001-44. Objeto: Fornecimento de pneus 
novos e câmaras de ar novas para veículos e máquinas da frota municipal. Valor: 
R$ 437.940,00 (quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta reais). 
Vigência: 25/05/2021 à 31/12/2021. Assinatura do Contrato: 25/05/2021.

Contrato nº 51/2021. Pregão Eletrônico nº 09/2021. Contratado: Zp-
neus Comércio De Pneus, Peças E Acessórios Automotivos Ltda. CNPJ N° 
01.820.705/0001-18.  Objeto: Fornecimento de pneus novos e câmaras de ar 
novas para veículos e máquinas da frota municipal. Valor: R$ 3.380,00 (três 
mil trezentos e oitenta reais). Vigência: 25/05/2021 à 31/12/2021. Assinatura do 
Contrato: 25/05/2021.

Ata de Registro de Preços nº 02/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Aderen-
tes: Pré Moldados Dalmolin Ltda. CNPJ nº 93.865.202/0001-87. Artefatos De 
Cimento Mocelin Ltda. CNPJ nº 05.878.425/0001-11. Objeto: Registro de pre-
ços para futuras e eventuais aquisições de tubos de concreto. Valor: R$ 34.964,00 
(trinta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais). Vigência: 25/05/2021 à 
31/12/2021. Assinatura do Contrato: 25/05/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 057/2020. Pregão Presencial nº 
16/2020. Contratado: Mapfre Seguros Gerais S/A. CNPJ nº 61.074.175/0001-
38. Objeto: Fica ajustada entre as partes a prorrogação de vigência do Contrato 
supracitado por mais 12 (doze) meses. Vigência: 09/06/2021 à 09/06/2022. Assi-
natura do Termo Aditivo: 26/05/2021.
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Administração de Redentora 
promove reunião com diretores

Profissionais da educação são 
vacinados em Tenente Portela

Segundo a assessoria de um-
prensa do município de Tenen-
te Portela, até a última quinta-
-feira, 157 servidores  da área 
de educação com idade entre 40 
a 59 anos havia recebido a pri-
meira dose da vacina. Na próxi-
ma semana imunização deverá 
avançar para as demais faixas 
etárias.

O quarta-feira, 26, foi movi-
mentada na sala de vacinas do 
ESF 2 (Postão). Somente nes-

te dia as equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Tenen-
te Portela aplicaram 119 doses 
contra a Covid-19. Destas, 33 
foram da segunda e as outras 86 
da primeira dose, deste conjun-
to 64 eram servidores da área 
de educação e os demais dos 
demais grupos prioritários.

A vacina aplicada nos po-
rofissionais de educação foi a 
Pfizer/Biontech, cuja dose dois 
deverá ser feita em 90 dias

Entre os vacinados estão 
professores, monitores, vigias, 
domésticas, serviços gerais e 
motoristas do transporte esco-
lar. A Secretaria Municipal da 
Saúde estima que com a chega-
da de um novo lote será possí-
vel dar sequência a vacinação 
deste segmento. A previsão é 
de que na próxima semana a 
imunização alcance professores 
e servidores com idade inferior 
aos 39 anos.

Divulgação


