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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

O BRASIL, COM TODO 
O GÁS.
São boas as informações que chegam sobre a situação da eco-

nomia nacional. E isso acontece malgrado a ação de tantos que 
puxam o país para baixo, pois, para se dar bem, precisam que as 
coisas vão de mal a pior.

Sabemos todos que, em Economia, as expectativas orientam 
os investimentos sem os quais não há desenvolvimento. Nesse 
setor, expectativas favoráveis, promissoras, podem parecer início 
de namoro, mas não são. Elas envolvem algo que todo investidor 
leva muito a sério: dinheiro.

O Brasil está a todo o gás? O Wall Street Journal diz que a 
retomada da economia brasileira surpreende. Chamou a matéria 
para a capa. De fato, a expectativa de o PIB crescer 5% neste ano 
reverte o pessimismo e é um número que impressiona em nossa 
série histórica. Mas a matéria informa, também, que temos pro-
blemas e cita a dívida interna.  Estão aí as duas faces da moeda: 
o setor privado é ágil, dinâmico, criativo; o setor público lento, 
reacionário a mudanças, a reformas, a privatizações. Um pisa no 
acelerador; o outro, no freio. A base parlamentar do governo é 
parte desse freio e sinal do divórcio entre o Congresso Nacional 
e a nação.  Não deixa de ser um bom indicativo constatar que o 
agronegócio, contra o qual tanto agiu e se manifestou a esquerda 
brasileira, seja a poderosa alavanca de nossa economia.

O Brasil, dizia eu há pouco num vídeo que gravei, é um balão, 
cheio de gás, querendo alçar voo e realizar nossos sonhos, mas 
está preso ao chão por amarras que o impedem de se erguer. É 
um modelo institucional todo errado, um sistema eleitoral errado, 
uma errada relação entre a sociedade e o Estado, e uma visão 
também errada sobre o que seja a democracia. Uma usina de su-
cessivas crises. Tudo isso teria tido solução no processo consti-
tuinte de 1988, se houvesse lá uma consciência sobre a transito-
riedade dos preceitos numa sociedade em transformação. Nossos 
constituintes, notadamente os que atuavam pelo lado esquerdo, 
liderados por Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 
Silva, estavam decididos a constitucionalizar sua visão de Estado 
e de sociedade.

Eles são parte das amarras que prendem ao chão esse imenso 
balão, pronto para voar. Eles andaram juntos nos anos 80, traba-
lharam juntos na Assembleia Nacional Constituinte, empurraram 
a Constituição para a esquerda, encenaram um falso antagonismo 
que durante um quarto de século enganou e removeu da dispu-
ta política nacional todo o lado direito do arco ideológico. Eles, 
agora, resolveram sair do namoro por baixo dos panos e “juntar 
os trapinhos”.

Aproxima-se a hora, portanto, de receberem das urnas a res-
posta da sociedade brasileira.

Lavar o cabelo no outono e no inverno, quando a temperatura é baixa, 
requer alguns cuidados especiais devido ao uso frequente de água muito 

quente e do secador, que acaba ressecando mais o couro cabeludo e os fios. No entanto, existem algumas dicas 
para manter o seu cabelo saudável nessa época do ano. Saiba quais são elas:

- Temperatura da água
Nas estações frias, as pessoas costumam lavar o cabelo com água mais quente ressecando muito mais o fio e 

o couro cabeludo. O couro cabeludo é uma pele e com a temperatura alta da água acaba ressecando, provocando 
assim mais descamação. Já os fios acabam abrindo as famosas pontas duplas e enrijece o fio. Para evitar, o ideal 
é deixar a água de quente para morna.

      2 - Redobrar os cuidados no tratamento
Para repor a camada lipídica (óleo) do fio,  o ideal é apostar em óleos que têm a tecnologia de nanopartículas 

para serem facilmente absorvidos pelo fio. Pode ser aplicado antes de dormir e acordar ou sempre que sentir 
necessidade. Agora, no inverno, por usarmos mais quente a temperatura da água, o ideal é abusar da máscara de 
hidratação para haver uma compensação pela alta temperatura usada. Devolvendo água ao fio e minimizando os 
danos. Se você tem o hábito de aplicar condicionador após a máscara pode proceder. Mas a maioria das máscaras 
devem ser aplicadas após retirada de 60% da água dos fios, assim ela age no córtex e já fecha a cutícula em 5 a 
10 minutos.   Se quiser um cuidado ainda maior pode dormir com o cabelo preso, com um coque frouxo, deixan-
do os fios alinhados e com menos atrito nos fios durante o sono. Assim, o cabelo fica com menos pontas duplas 
também!   Lembrando que nunca devemos dormir com o cabelo molhado!  

3- Tratamentos caseiros
Eles realmente resolvem? Sim, ajudam, mas lembrando que as grandes marcas investem para que os produtos 

sejam altamente eficazes e com alta tecnologia! Agora, na falta de algum, pode usar uma babosa, por exemplo 
Aloé vera, aplicando o gel de dentro da babosa e deixando de 40 minutos a 1 hora antes de lavar como um pré-
-tratamento, e depois hifenizando o couro e aplicando sua máscara profissional durante a lavagem. O mel também 
é uma opção, pois é rico em proteína e entra como um restaurador. Aplique nos fios secos e deixe agir de uma a 
duas horas, depois higienize e aplique máscara durante a lavagem

 4 – Período de queda
Assim como as árvores, que trocam de folhas, esta época do ano é conhecida por causar mais queda de cabelo 

para renovação dos fios. Caso isso aconteça, você pode procurar um salão de beleza para fazer esfoliação, nutri-
ção e detox no couro cabeludo e melhorar essa queda. Também existem produtos mais naturais e dermatológicos 
vendidos na farmácia para tratar a queda dos fios.

   5 – Número de lavagens
Posso lavar todos os dias? Essa é uma dúvida frequente. Sim pode e não prejudica os fios desde que você 

cuide com bons produtos.  Se você tem o hábito de fazer exercício todos os dias e transpira muito o couro, o 
ideal é higienizar ou se você tem a raiz muito oleosa. Pode ser aplicada de duas a três vezes os produtos no couro 
cabeludo até que sinta o couro limpo. (Shampoo somente no couro, fio não!)

   6 – Secador
Sempre ao secar utilize um ótimo protetor térmico, principalmente no outono e no inverno onde secamos mais 

os fios.  Para as cacheadas também há acessório para secar mais rápido e para não perder os cachos!
*Jéssica Yansen é sócia-proprietária do Espaço J, em Vinhedo. É especialista em tratamento capitar e em 

formação em terapeuta capilar, que cuida do coro cabeludo e toda a estrutura do fio do cabelo. É cabeleireira 
formada há 12 anos e tem especializações pela Wella e Keune, em coloração, descoloração e corte.

Cuidados ao lavar o cabelo no outono 
e no inverno Por Jéssica Yansen

Formar palanque
Os quatro pré-candidatos já definidos para disputa presidencial de-

verão buscar palaque no Rio Grande do Sul, o que significa que seus 
partidos terão candidato a Governador.

Lula terá o palanque de Edegar Preto, ambos do PT. Amoedo tenta 
viabilizar Marcel Van Haten no partido Novo e garantir o seu. Ciro ainda 
tenta convencer Romildo Bolzan Jr, com a esperança de que o PDT volte 
ao comando do estado, cargo que não ocupa desde Colares, e lhe garante 
bom desempenho aqui.

Já o atual presidente Jair Bolsonaro, parece que poderá es-
colher o palanque a subir. Osmar Terra deve deixar o MDB para concorrer pelo PSL ou Patriotas, 
Onix Lorenzoni tem seu nome cogitado no DEM e Luiz Carlos Heinze já é nome certo no PP. To-
dos aliados de Jair Bolsonaro. Resta saber se o presidente penderá para o lado de algum deles. 
A disputa no estado terá uma frente ampla na direita, como poucas vezes se viu, no entanto, por outro lado, 
o espectro deverá estar rachado com tantas candidaturas. A esquerda tenta uma união do PT com os de-
mais, inclusive tentando atrair o PDT, tarefa difícil, mas sonha com uma chapa formada por Edegar e Ma-
nuela do PCdo B de vice e Romildo concorrendo ao senado. As cartas estão na mesa e o jogo já começou.
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Melhore
o humorPortela se aproxima de 50% 

vacinados com a primeira dose
Aeroporto e hemodiálise

Em entrevista no Tribuna Popular da Pro-
víncia, o prefeito de Três Passos, Arlei To-
mazzoni, noticiou duas medidas visando 
reforçar a liderança do município na região. 
Ele quer a instalar um posto avançado  de 
hemodiálise do Hospital de Caridade de 
Ijuí no Hospital da cidade, que por anos foi 
uma forte referência em saúde na região. 
Além disso,  ele pretende buscar apoio em 
Brasília para reativar o aeroporto do muni-
cípio.

 
472 será restaurada

Entre as dezenas de obras de rodovias que 
serão retomadas, recuperadas ou recapea-
das no Estado está a mais importante artéria 
rodoviária da região. A RSC 472 será con-
sertada em toda a sua extensão de Três Pas-
sos até a BR 386. O pacote anunciado pelo 
governado Eduardo Leite prevê o investi-
mento de R$ 202,3 milhões em infraestru-
tura viárias somente na Região Noroeste.

Ponte do Guarita
A antiga ponde de ferro sobre o Guarita, 
que liga Redentora a Dois Irmãos das mis-
sões e Erval Seco tem seus dias contados. O 
pacote rodoviário do governador pretende 
destinar recursos para a construção de uma 
nova ponte substituindo a que foi pioneira 
na região.

Queijos Yucumã
A Cooperativa Yucumã de Derrubadas,  se-
gundo informações do diretor administra-
tivo no Tribuna Popular do último sábado, 
tem a intenção de é construir uma fábrica 
de queijo. O objetivo e industrializar a ma-
téria-prima lá bem como promover Derru-
badas .

Sobre o lixo hospitalar
O ex-prefeito Carboni, ligou para a 
100,7 fm durante uma entrevista da titu-
lar da saúde de Portela, Magna Signori, e 
contestou a possibilidade de que seria ele o 
responsável pelo não recolhimento do lixo 
hospital da SMS. Carboni reconheceu que 
houve problemas com licitação, e que não 
havia prazo hábil para novo ranking. Dis-
se e que a atual administração poderia ter 
realizado a licitação em janeiro, bem como 
poderia até  dispensar emergencialmente  
licitação para fazer a contratação de empre-
sa de lixo hospitalar

****Se não fosse trágico seria uma comédia. Nesta semana um matador tentou 
eliminar um sujeito com uma arma. Deu 9 tiros e acertou um de raspão.

***Os familiares da vítima comemoram o fato de que o atirador não frequentou 
nenhuma escola de tiro.

***O ex-prefeito Carboni não aceita ser responsabilizado pela falta de contrato 
para o recolhimento de lixo na SMS. Afirma que deixou os depósitos limpos embo-
ra reconheça problemas na licitação no fim do seu governo.

***Por todos as tragédias da Covid-19, resta o poder de mobiliação e oração que 
ele provoca na comunidade na luta pela vida de nossos amigos. Uma desesperada 
solidariedade que esperamos, permanece após o amanhecer desta noite virulenta.

***Não faltam padrinhos para o programa de recuperação de construção de es-
tradas do governo Leite. Algum merecidamente merecem destaque como do depu-
tado Federal Lucas Redecker.

***Dizem por aí que o assunto de maior debate nacional a partir de hoje é a 
informação dada pelo presidente aos seus seguidores. Ele vai pedir um estudo para 
abolir o uso de máscara para pessoas que já foram infectadas e vacinadas nas duas 
doses.

***Dizem que o objetivo e provocar a esquerda quanto a eficácia das vacinas.
***Osmar Terra, Onix e Marcel Van Haten, três deputados federais que poderão 

concorrer ao governo do estado no ano que vem.

Dois casais estavam jogando uma partida 
de pôquer numa noite de verão, quando um 
dos maridos, Roberto, entrou na cozinha 
para pegar algumas bebidas.
Kátia, a esposa de seu amigo, seguiu-o até 
lá e pergun-tou:
“Você me acha atraente?”
Surpreendido pela sua ousadia, Roberto 
admitiu que sim, um tanto envergonhado. 
Kátia, então disse:
“Bem, eu posso ser sua por uma noite, mas 
vai lhe custar R$ 5.000.”
Depois de alguns minutos avaliando os 
custos financeiros e morais dessa oferta, 
Roberto concordou.
Ela disse a ele que seu marido, José, estaria 
viajando a trabalho na sexta-feira seguinte, 
e Roberto poderia passar por lá nesse dia.
No dia combinado, Roberto veio até a casa 
de Kátia. Eles foram para o quarto e, de-
pois que Roberto fez o pagamento de R$ 
5.000,00, Kátia lhe deu uma noite fantásti-
ca, como havia prometido.
No dia seguinte, José voltou de sua viagem 
de negócios e, ao entrar em casa e encontrar 
sua esposa, perguntou em voz alta:
“Kátia, o Roberto esteve aqui ontem com o 
dinheiro?”
Com um nó na garganta, sua esposa respon-
deu: “Bem, sim, ele veio…”
Seu coração estava pulando, quando José 
perguntou:
“E ele lhe deu R$ 5.000?”
Apavorada, Kátia tinha certeza de que José 
havia descoberto toda a verdade:
“Sim, foi isso…”, respondeu.
Então José, com um olhar de satisfação no 
rosto, disse:
“Que bom! Eu estava esperando por isso. O 
Roberto veio ao meu escritório na quinta-
-feira e pediu 5 mil Reais emprestados, mas 
prometeu que passaria aqui na sexta-feira 
para me pagar de volta.

” Relato de um professor…
Um aluno meu foi na direção pra recla-
mar que eu não tratava ele igual aos outros 
alunos.A diretora perguntou o que exata-
mente estava acontecendo.
Daí ele falou que eu tratava os colegas dele 
com um certo carinho e com ele eu era nor-
mal.Disse que eu chamava a Marcela de 
Má, a Fernanda de Fê, o Renato de Rê, o 
Rodrigo de Rô e etc.
A diretora disse a ele:Volta pra sala Cus-
tódio, o professor gosta muiiiiito de você, 
pode ter certeza disso…

Ontem à tarde a administração municipal de Tenente Portela convocou uma entrevista 
para divulgar novas maneiras de conter o avanço da pandemia no município. No ato foi 
pedido para que as pessoas retomem os cuidados e informado que a fiscalização vai ser 
ampliada. O temor é que se os números não baixarem seja necessário o fechamento do co-
mércio. Um dos fatores determinantes para o controle da pandemia esta sendo alcançado 
pela administração já que o município de Tenente Portela se aproxima da marca de 50% 
das pessoas com mais de 18 anos com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 
aplicada. Este número justifica uma leve queda de casos locais nos últimos dias.
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Extravio de Bloco

JOÃO ANTÔNIO BASSO, residente em DERRUBADAS,  
comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 177 235631 a P 177 235640) com 
inscrição estadual sob o nº 353 1011130  série P 177 235631.

Cidades

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 JOVIR JOSE REGLISKI nascido em TENENTE 
PORTELA/RS aos 10 DE ABRIL DE 1965 .  Filho de ROMA-
NO RIGLISKI e de GERALDINA MARIA RIGLISKI. E dona  
NADIR DOMINGUES MACHADO nascida em SÃO MIGUEL 
DAS MISSÕES/SC aos 10 DE JULHO DE 1960. Filha de JOÃO 
DOMINGUES MACHADO e de OCTACILIA DA ROSA COS-
TA. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 09/07/2021.
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  02 

de junho de 2021.                                                    
Istaniéla Rossi Cassol
Escrevente Autorizado

Cidades

Prefeito de Três Passos 
quer abrir centro de 

hemodiálise

O prefeito de Três Passos, Arlei Tomazzoni noticiou em entre-
vista na Rádio Província que a intenção da administração é traba-
lhar para que Três Passos volte a ser um polo regional em saúde, 
posição que foi ocupada por muitos anos, mas que perdeu força 
nos últimos tempos.

Para isso o prefeito informou que estão sendo tomado medidas 
para buscar junto ao Hospital de Caridade de Ijuí uma unidade 
avançada do setor de hemodiálise daquela entidade para se instalar 
no município.

O prefeito disse que o projeto se justifica pelo grande número 
de moradores da região que precisam ser transportados para Ijuí 
para fazer o procedimento. O prefeito não explicou como está o 
andamento de tal projeto.

ARQUIVO PESSOAL

Cooperativa pretende instalar 
fábrica de queijos em Derrubadas

O diretor administrativo da 
Cooperativa Yucumã de Der-
rubadas, Almir Bagega, foi en-
trevista no programa Tribuna 
Popular do último sábado, onde 
relatou que a intenção da coo-
perativa é construir no municí-
pio uma fabrica de queijo.

A ideia é desenvolver um 
queijo com a marca Yucumã, 
para ser vendido a partir do mu-
nicípio para outros lugares do 
Brasil, fato que segundo Bage-
ga, além de contemplar ajudar o 
município na geração de renda 
e empregos, também ajudará a 
divulgar ainda mais a marca do 
Yucumã que beneficia o muni-
cípio.

A cooperativa esteve na se-
mana passada em uma reunião 
com a administração municipal 

onde foram debatidos os assun-
tos relacionados ao projeto.

Arlei Tomazzoni, prefeito de Três Passos

Almir José Bagega, diretor administrativo da Cooperyucumã



Almir José Bagega, diretor administrativo da Cooperyucumã
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Coronel Bicaco repassará R$ 30 
mil ao Hospital de Tenente Portela

Encaminhado pelo Poder 
Executivo, os vereadores apro-
varam na sessão extraordinária 
da terça-feira (01/06) o substi-
tutivo ao Projeto de Lei (PL) 
nº 048/2021 que autoriza o 
repasse de R$ 30 mil ao Hos-
pital Santo Antônio (HSA), de 
Tenente Portela. O PL original 
previa a transferência de R$ 20 
mil.

Os recursos financeiros se-
rão aplicados na aquisição de 
medicamentos para o tratamen-
to de pacientes infectados com 
a Covid-19, que, muitas vezes, 
precisam de internação por 
maior período. O valor também 
poderá ser direcionado para a 
compra de remédios do chama-
do ‘kit intubação’, utilizados 
em pacientes ocupando leitos 
de UTI.

O PL ainda destaca que o 
Hospital Santo Antônio é refe-
rência para Coronel Bicaco no 

encaminhamento de pacientes 
em estado grave e que necessi-
tam de tratamento intensivo.

Diones Roberto Becker

Geral
Corsan moderniza site para 
melhorar acesso do cliente

uma das ações de comunicação 
que a companhia vem prepa-
rando para fortalecer a marca e 
a prestação de serviços da em-
presa. Outra iniciativa é a aná-
lise e qualificação da presença 
da companhia nas redes sociais, 
tendo como exemplo o lança-
mento, na semana passada, do 
perfil @corsanoficial no Insta-
gram, no qual serão publicados 
diversos conteúdos relaciona-
dos à Corsan, sempre com uma 
abordagem leve.

A Corsan lançou hoje (08) o 
novo layout da plataforma on-
line da companhia, focado no 
atendimento ao cliente, a mo-
dernização melhorará a expe-
riência do usuário. O endereço 
do site é corsan.com.br.

As mudanças foram desen-
volvidas com base em análises 
dos acessos ao site, as quais 
mostram que as principais bus-
cas são de serviços, segunda 
via da fatura e notícias. Essa é 

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela
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Cidades ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS 

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou 
a licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2021. Objeto: Re-
gistro de preço para futuras aquisições de material escolar e de 
expediente. Empresa(s) vencedora(s): ASTOR STAUDT ME- 
CNPJ 91.824.383/0001-78 - Valor R$ 365,25; J P CAVEDON 
SOARES - CNPJ 10.925.677/0001-94 - Valor R$ 4.878,50; MA-
QUIPEL COMERCIO E REPR LTDA- CNPJ 93.805.521/0001-
05- Valor R$ 22.200,25; PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODU-
TOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 37.076.968/0001-01 - Valor R$ 
6.840,19; VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ 
22.783.106/0001-41 - Valor R$ 2.276,91; Data 10/06/2021.

Ata de Registro de Preços nº 03/2021. Pregão Eletrônico nº 
10/2021. Aderentes: Cooperativa Mista Yucumã Cooperyucumã. 
CNPJ nº 10.696.943/0002-35. Supermercado Freese Eireli. CNPJ 
nº 95.073.011/0001-08. Objeto: Registro de preço para futuras 
aquisições de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Ha-
bitação e Assistência Social. Valor: R$ 85.963,97 (oitenta e cinco 
mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos). 
Vigência: 02/06/2021 à 30/11/2021. Assinatura da Ata de Registro 
de Preços: 02/06/2021.

Quarto Termo Aditivo. Contrato N° 144/2019. Tomada de 
Preço 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 45 
(quarenta e cinco) dias. Vigência: 08/06/2021 à 23/07/2021. Assi-
natura do Termo Aditivo: 07/06/2021.

Oitavo Termo Aditivo. Contrato N° 067/2019. Tomada de Pre-
ço nº 03/2019. Contratado: Nadir Brum Raffaelli Eirelli - Me. 
CNPJ nº 26.988.801/0001-09. Objeto: Fica ajustada entre as par-
tes a prorrogação de vigência do Contrato supracitado por mais 90 
(noventa) dias. Vigência: 20/04/2021 à 19/07/2021. Assinatura do 
Termo Aditivo: 19/04/2021.

Quarto Termo Aditivo. Contrato N° 057/2018. Pregão Presen-
cial nº 17/2018. Contratado: Mega Net – Provedor Internet Ltda. 
CNPJ nº 43.481.973/0001-88. Objeto: Fica ajustada entre as partes 
a prorrogação de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses. 
Vigência: 11/06/2021 à 11/06/2022. Assinatura do Termo Aditivo: 
09/06/2021.

Segundo Termo Aditivo. Contrato N° 041/2020. Pregão Pre-
sencial nº 10/2020. Contratado: Nitrovalle Distribuidora De Ni-
trogênio Liquído Eireli. CNPJ nº 10.176.887/0001-27. Objeto: 
Fica ajustado entre as partes o aditamento de mais 320 (trezentos 
e vinte) litros de nitrogênio líquido para conservação de sêmen, fi-
cando dentro dos 25% (vinte e cinco por cento) da cláusula quarta 
do contrato que podem ser acrescidos. Valor: R$ 1.440,00 (hum 
mil quatrocentos e quarenta reais). Assinatura do Termo Aditivo: 
09/06/2021.

Governo anuncia investimento 
recuperação da RSC-4372

Governador do estado Edu-
ardo Leite anunciou  o investi-
mento de 1,3 bilhão de reais em 
infraestrutura viária em diversas 
cidades do Rio Grande do Sul.

O investimento de R$ 1,3 
bilhão é um dos maiores da his-
tória do Rio Grande do Sul na 
área da mobilidade. No total, o 
plano inclui a conclusão de 28 
acessos municipais e 20 liga-
ções regionais, além da elabo-
ração de 39 projetos executivos, 
do pagamento de 39 convênios 
em vigor em diferentes cidades 
do Estado e da recuperação e 
conservação de rodovias.

Em nossa região serão con-
templadas a RSC-472, com 
obras de recuperação em todos 
os trechos, ou seja, de Três Pas-
sos a Tenente Portela e de Te-
nente Portela a Osvaldo Cruz, 
no interior de Frederico We-
tphalen. Ligação de Chiapetta 
com a ERS-155 em Santo Au-
gusto, além de asfaltamento 
da ERS-305 entre Horizontina 
Crissiumal e Três Passsos e  
reforma da ponte sobre o Rio 
Guarita, entre Redentora e Dois 
Irmãos das Missões e Erval 
Seco na ERS-330.

A previsão do governo é que 
todas as obras estejam concluí-
das até o final de 2022.

Na R7, nomeclatura dado 
pelo Governo para nossa re-
gião, que abrange 77 municí-
pios das regiões Corede Noro-
este Colonial, Celeiro, Missões 
e Fronteira Noroeste, a previsão 
de investimento é de R$ 202,3 
milhões.

Uma das obras já entregues 
na R7 é o o acesso ao municí-

pio de Ubiretama. Os 7,8 qui-
lômetros que ligam a cidade 
até a BR-392 foram concluídos 
em abril deste ano, com inves-
timento de mais de R$ 7,4 mi-
lhões.

Há previsão de investimen-
tos em seis acessos municipais. 
O valor total chega a cerca de 
R$ 60,9 milhões.

Entre eles os acessos mu-
nicipais que serão executados 
em 2022: a Alegria, Braga, São 
José do Inhacorá e Senador Sal-

gado Filho. Juntos, somam 24,8 
quilômetros e contarão com in-
vestimento de R$ 37,2 milhões.

Está prevista a conclusão de 
três ligações regionais em 2022. 
São os trechos entre Cerro Lar-
go e Rolador, na ERS-165, en-
tre Crissiumal e Horizontina, na 
ERS-305, e entre Crissiumal e 
Padre Gonzales (Três Passos), 
na ERS-305. Os 69,59 quilôme-
tros de extensão somados terão 
investimento previsto de cerca 
de R$ 80 milhões.

Redentora retoma as aulas presenciais
Cidades

Após o Decreto Municipal 
3322, assinado pelo Nilson 
Paulo Costa e publicado no 
dia 08 de junho, os estudantes 
voltaram às salas de aula para 
as aulas presenciais. Os pais 
fizeram uma declaração auto-
rizando que seus filhos retor-
nassem à escola. Também os 
que preferiram continuar com 
as atividades remotas assina-
ram um termo. 

No dia 09 de junho as au-
las presenciais iniciaram para 
os alunos da Pré Escola A, Pré 
Escola B, 1º ano do Ensino 
Fundamental e 2º ano do En-
sino Fundamental, conforme 

o Plano de Contingência de 
cada escola.

Para a modalidade de en-
sino presencial do 3º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental, 
as aulas se iniciam no dia 16 
de junho de 2021, conforme 
o Plano de Contingência de 
cada escola.

A Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, Eliane 
Amaral Costa, lembra que to-
dos os protocolos de preven-
ção ao Covid 19 estão sendo 
respeitados e os professores e 
funcionários das escolas estão 
devidamente equipados com 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs).
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    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Politica

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/06/2021.
Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 

Portela, às 18h30min horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de junho de 2021, com as seguin-
tes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH LENA/PDT (Presidente), JAINE SALES/PROGRESSIS-
TAS (Secretário), DERLI DA SILVA/PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, EDUARDO JOSÉ BARELA 

FERRARI/PT, HEITOR GROSS FURINI/PROGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA BARTH/MDB, 
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 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 Saúde para que seja priorizada a vacinação dos presta-

dores de serviços essenciais, tais como funcionários de Postos de Combustíveis, Supermercados, Farmácias, etc., os quais estão expostos 
diretamente com o publico em geral. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luisa Silva Barth 
e Luis Claudir dos Santos. 

Do Vereador Derli da Silva: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria e Departamento de 

Transito, que seja melhorado a sinalização entre a Rua Santos Dumont e Avenida Perimetral, colocando placas indicando o caminho a ser 
seguido para chegar às RS-330 e RST-472, principalmente para veículos pesados de outros municípios que acabam se perdendo naquele 
local.  Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luciano Berta Filipin, Natanael Diniz de Campos 
e Luis Claudir Dos Santos.

Da Vereadora Luisa Silva Barth: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que priorize a canalização da Rua Luís Carlos Schepp, abaixo do Posto de Saúde, conside-

rando que nessa época as fortes chuvas adentram nas residências dos moradores, alagando suas casas e causando prejuízos. Sabemos que 
esse problema não é de hoje, mas com as frequentes chuvaradas, principalmente os moradores da Rua Ipanema, são os mais atingidos. 
Dessa forma, sabedores de que os materiais estão disponíveis, dentre eles a tubulação que que está no local para ser colocada, prezamos 
que o erário público nos auxilie com a prioridade nesse local. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross 
Furini e Natanael Diniz de Campos.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe a essa Casa Legislativa quais são os valores repassados pelos governos 
federal e estadual para desenvolver ações e demais demandas no combate ao COVID-19, bem como quais os valores gastos em medi-
camentos e contratação de profissionais da área. A Vereadora justifica sua solicitação, afirmando ser necessário que a população tenha 
conhecimento dos referidos gastos, bem como tenha ciência das ações que estão sendo desenvolvidas no combate à doença. Além disso, 
que precisamos de ações para que nossa comunidade não fique sem atendimento por muitos dias, considerando que a doença é silenciosa, 
podendo agravar os quadros dos pacientes que demoram em serem atendidos. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor 
Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos e Luís Claudir Dos Santos.

3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe à esta casa legislativa, o Projeto de Lei regulamentando o anteprojeto 
aprovado pela Câmara de Vereadores referente à ampliação do Adicional de Insalubridade para grau máximo vinculado ao salário base 
de todos os servidores da Rede Publica Municipal de Saúde, durante a Pandemia do COVID-19, inclusive aos agentes de saúde.  Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos e Luis Claudir Dos Santos.

4- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe à essa Casa Legislativa o porquê da demora da administração em encaminhar 
a licitação referente a materiais de construção utilizados no chamado Plantão Social do Município, dos quais são direcionados através de 
laudo social para atender famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Além disso, que seja encaminhado um cronograma 
informativo se o município está auxiliando a nossa comunidade com esse tipo de ajuda. Essa demanda é de extrema necessidade para 
aquelas pessoas que precisam de material para construir sanitários e elétricos, reformas em moradias vulneráveis, aquisição de telhados e 
similares e demais materiais que possam ser utilizados na ajuda à comunidade.  Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor 
Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos e Luis Claudir Dos Santos.

Do Vereador Eduardo José Barella Ferrari: 

1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com o Departamento de Trânsito, que melhore a sinalização no perímetro 
entre o Cemitério Municipal e a estrada de acesso ao Distrito de São Pedro, entrada que dá acesso a Comunidade de Nossa Senhora da 
Saúde, visto que nestes locais tem grande fluxo de veículos e nesta época de neblina fica difícil a visão, onde já ocorreu acidente com 
morte neste local. 

Dos Vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Natanael Diniz de Campos: 
1 - Requereram o envio de ofício transmitindo condolências aos familiares pelo falecimento do Sr. Cristiano Megier Trautmann. Este 

requerimento foi subscrito por todos os Vereadores presentes.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

Indicação, com autoria do Vereador Eduardo José Barella Ferrari: Indicou ao Senhor Prefeito Municipal para que, havendo interesse, 
apresente perante a Câmara de Vereadores, Projeto de Lei instituindo o Programa Municipal de Microcrédito Juro Zero, de crédito emer-
gencial no município de Tenente Portela, e dá outras providências. 

Moção de Apoio, de Autoria dos Vereadores Luisa Silva Barth, Luis Claudir dos Santos, Natanael Diniz de Campo e Heitor Henrique 
Gross Furini: Moção de apoio ao Movimento Pró-Ponte RS/SC. 

Moção de Apoio, de Autoria da Vereadora Presidente Irinéia Koch Lena: Moção de apoio ao “Movimento Pró-Ponte”, que visa à 
construção da ponte sobre o Rio Uruguai. 

Moção de Apoio, de Autoria do Vereador Eduardo José Barella Ferrari: Moção de apoio ao Projeto de Lei que propõe alterar a Lei do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (FEAPER).

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:

Projeto de Resolução nº 004/2021: Altera o artigo 5º da Resolução nº 200/14, de 1º/09/2014. Este projeto, com emenda apresentada 
pela Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Obras, foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 039/2021: Autoriza pagar serviço de Pessoa Jurídica, com abertura 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 07 de junho de 2021. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

Tenente Portela: 
Ex-prefeito contesta e critica 
versão do município sobre 

lixo hospitalar
O ex-prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, contesta a 

versão dada pela administração municipal sobre o não recolhimen-
to hospitalar nos primeiros meses do ano.

A polêmica já havia circulado na cidade, mas ganhou novo ca-
pitulo no último sábado quando a Secretária Municipal de Saúde 
de Tenente Portela, Magna Sinhori, concedeu entrevista ao progra-
ma Tribuna Popular, e disse que o recolhimento do lixo hospitalar 
no município não foi feito, em virtude de que não havia uma em-
presa contratada, já que o contrato havia vencido em dezembro e 
não havia sido renovado.

O ex-prefeito Clairton Carboni procurou nossa reportagem e 
contestou as declarações da secretária, onde, segundo ele, deixou-
-se entender que a falta da empresa contratada seria uma falha do 
governo passado.

Segundo o ex-mandatário de Tenente Portela, foi realizado uma 
licitação para contratação, onde apenas uma empresa participou, 
no entanto, ela não conseguiu apresentar a documentação necessá-
ria para um novo contrato, diante da situação, o prefeito enviou um 
oficio durante a transição, comunicando a nova administração para 
que essa efetuasse a contratação dos serviço no mês de janeiro, já 
que, segundo Carboni, não haveria tempo hábil para se organizar 
uma nova licitação.

Diante do fato de não ter uma empresa licitada, Carboni afirmou 
que no dia 31 de dezembro contratou uma empresa e que fez o re-
colhimento total de lixo hospitalar que havia nos depósitos do mu-
nicípio  e que o entregou sem qualquer depósito de lixo hospitalar.

Clairton Carboni disse que a atual administração poderia ter re-
alizado a licitação em janeiro, bem como poderia usar da dispensa 
de licitação para fazer a contratação de empresa para recolhimento 
de lixo hospitalar, já que usou desse recurso para uma série de con-
tratação de outros serviços e não o fez para o recolhimento do lixo, 
que era algo que deveria ser prioritário.

O ex-prefeito disse também que a saúde e tudo que é relaciona-
do a ela precisa ser prioridade que somente está se pronunciando, 
porque o assunto é relacionado a essa área que ele acredita ser a 
mais fundamental dentro da gestão pública.

Redentora dá início aos 
serviços de asfaltamento 

em Vila Ottonelli

Geral

A Administração Municipal iniciou os serviços de preparação 
da rua central da Vila Ottonelli, sede do Distrito de Sítio Cassemi-
ro, para receber a pavimentação asfáltica.

O valor da obra é de R$ 241.902,36, oriundos de recursos do 
Município, do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Cai-
xa. O término do asfaltamento está previsto para o dia 30 de agosto 
deste ano.

Trabalhos já foram iniciados

Divulgação
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Sicredi Raízes comemora 40 anos no mês de junho

No mês de junho, há 40 
anos, dois grupos de agriculto-
res, comerciantes e cidadãos in-
teressados no desenvolvimento 
social e econômico de suas co-
munidades davam início a duas 
cooperativas: Credinovo, em 
Campo Novo/RS, e Credipal-
ma, em Palmeira das Missões/
RS. Ao longo dos anos, am-
bas cresceram, expandiram e, 
apoiadas pelos seus associados 
e norteadas pelo propósito de 
construir juntos uma sociedade 
mais próspera, se uniram dando 
origem a Sicredi Raízes RS/SC/
MG.  Assim, neste dia 10 de ju-
nho, a cooperativa comemora 
suas quatro décadas de trabalho 
colaborativo nas comunidades. 

Atualmente, a Sicredi Raí-
zes conta com cerca de 60 mil 
associados, administra mais de 
R$ 2 bilhões em recursos totais 
(depósitos, poupança, aplica-
ções e crédito), mantém uma 
carteira de crédito de mais de 
R$ 975 milhões e possui R$ 
254 milhões de patrimônio lí-
quido. Seu resultado em 2020 
foi superior a R$ 40 milhões. 
A Cooperativa conta com 32 
agências no noroeste do Rio 
Grande do Sul e extremo oeste 
de Santa Cataria. Além disso, 
está expandindo a sua área de 
atuação para 40 municípios da 
região central de Minas Gerais, 
onde deve inaugurar as suas pri-
meiras agências ainda em 2021. 

Segundo o presidente da 
Sicredi Raízes RS/SC/MG, se-
nhor Vitor Augusto Rizzardi, 
“comemorar 40 anos de atu-
ação é valorizar um trabalho 
que vem sendo construído por 
diversas mãos: sócios funda-
dores, colaboradores, conse-
lheiros,  associados e todos 
aqueles que acreditam no coo-
perativismo como uma forma 
de conceber um mundo melhor 
através de um círculo virtuoso 
de desenvolvimento social e 

econômico das comunidades. 
São quatro décadas de atuação, 
contadas através de milhares de 
histórias e de sonhos realiza-
dos”. Ademais, “muito além de 
comemorar, esse é um momen-
to de agradecer e relembrar que 
estamos aqui construir juntos 
uma sociedade mais próspera”, 
comenta Rizzardi.

Letreiros turísticos 
foram entregues 
aos municípios

PPara marcar a sua presença 
nas comunidades, a cooperativa 
estará entregando aos 28 mu-
nicípios de sua área de atuação 
nos quais possuí agências em 
atividade, um letreiro turístico. 

Esse tipo de letreiro é fa-
moso nas principais cidades 
turísticas do mundo sendo uma 
intervenção urbana que traz 
aos seus moradores e visitantes 
sentimento de orgulho e perten-
cimento, sendo esse o objetivo 
da instituição, valorizando ain-

da mais as potencialidades do 
município. 

A entrega ocorre baseada no 

sétimo princípio do cooperati-
vismo – Interesse nas Comu-
nidades – onde a Cooperativa 
e coletividade local vinculam-
-se magneticamente, exercendo 
atração recíproca. 

Agências 
decoradas para 

comemorar

Devido ao cenário atual, o 
conceito de celebração teve de 
ser reformulado. Desta forma, 
buscando proximidade e co-
memorar a data junto aos as-
sociados, que são os donos do 

empreendimento cooperativo, 
todas as agências da Sicredi Ra-
ízes estarão decoradas durante a 

semana. 

Música e vídeo 
comemorativo

Quem é a Sicredi Raízes 
hoje? Como faz a diferença nas 
comunidades e na vida das pes-
soas? 

Respondendo a estas per-
guntas, a Cooperativa realizou 
o lançamento de uma música e 
vídeo comemorativo de seus 40 
anos.  Assim como as demais 
ações, ela foi pensada a fim de 
valorizar as raízes da Coopera-
tiva, tudo aquilo que lhe torna 
próxima de seus associados. 

A trilha sonora que serve 
de base para o vídeo é de com-
posição de Cristiano Sonntag, 
do município de Palmeira das 
Missões. Além dos músicos, as 
vozes utilizadas para a gravação 
foram de colaboradores da Si-
credi Raízes: Helenara Cristine 
Scherer, Guilherme Francisco 
Carneiro, Jessica Drabach e Jar-
del Rodrigo Schmitt Bohmer.

Todas as imagens utilizadas 
no vídeo são de colaboradores, 
participantes de programas so-
ciais e associados dos municí-
pios da área de atuação da co-
operativa, em suas atividades 
diárias.  O vídeo está disponível 
no canal do YouTube da Sicre-
di Raízes RS/SC/MG através 
do link: https://youtu.be/Vf7I-
6zDoYpo.  Você pode acompa-
nhar o trabalho desenvolvido 
pela Cooperativa através do 
Facebook e Instagram: Sicredi 
Raízes. 

Clipe da música comemorativa pode ser conferido no Youtube do Sicredi

Letreiro instalado em Palmeira das Missões. Monumentos semelhantes serão instalados nos demais municípios



ROTA DO YUCUMÃ, 11 de junho 202110

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Economia

Vista Gaúcha será contemplada 
com mais de um milhão de reais 

em emendas parlamentares

O município de Vista Gaúcha 
divulgou a notícia de que deverá 
receber mais de um milhão de 
reais em emendas parlamentares 
no decorrer deste ano.

O expressivo valor que será 
usado em beneficio daquela co-
munidade é fruto da articulação 
politíca da atual administração, 
formada pelo MDB e pelo Pro-
gressista nas pessoas do prefeito 
Claudemir José Locatelli e do 
vice André Danete.

 Segundo os dados divulga-
dos pela Rádio Web A verdade, o 
Senador Luiz Carlos Heinze, PP, 
destinou R$ 150.000,00 (Cento 

e Cinquenta Mil Reais), Depu-
tado Federal Jerônimo Goergen 
PP, destinou R$ 150.000,00 
(Cento e Cinquenta Mil Reais), e 
Deputado Federal Vilson Covat-
ti Filho PP, R$ 100.000,00 (Cem 
Mil Reais). Todas as Emendas 
dos parlamentares Progressistas 
são destinadas na área da saúde. 

Já o Deputado Federal Al-
ceu Moreira MDB destinou R$ 
150.000,00 (Cento e Cinquenta 
Mil Reais) a ser investido em 
qualquer área que o Município 
desejar, Deputado Federal Gio-
vani Felts MDB 287.305,00 
(Duzentos e Oitenta e Sete Mil, 

Trezentos e Cinco Reais), para 
pavimentação das Ruas Abrão 
Groff, Luiz Mazetti e Ivaldir 
Baratto e o Senador Paulo Paim 
PT, destinou R$ 245.000,00 
(Duzentos e Quarenta e Cinco 
Mil Reais), para ser aplicadas 
em Cultura no Município de 
Vista Gaúcha. 

Para o Prefeito Locatelli, este 
é o reflexo de quanto o municí-
pio é bem vistos por estes par-
lamentares e no meio Político. 
O Mandatário vistagauchensse  
acredita que mais emendas se-
rão destinadas para ainda neste 
ano.

Prefeito de Vista Gaúcha Claudemir José Locatelli e o vice André Danette

Professores de Derrubadas participam 
de Formação Continuada da UCEFF em 

parceria com o PUFV

Os Profissionais da Educa-
ção da Rede Pública Municipal 
de Ensino de Derrubadas estão 
participando do Curso de For-
mação Continuada de Professo-
res, com o tema “Educação em 
transformação: abrindo portas 
para um novo momento”. Os 
encontros fazem parte do pro-
cesso de aperfeiçoamento de 

professores das escolas que par-
ticipam do Programa “A União 
Faz A Vida (PUFV)”, com o ob-
jetivo de oferecer o aprofunda-
mento das práticas docentes e 
auxiliar os professores e gestão 
escolar a ponderar e melhorar 
todos os aspectos pedagógicos, 
propondo estratégias com a fi-
nalidade de sanar dificuldades 
e sugerindo mudanças signifi-
cativas para toda a comunidade 
escolar.

A formação é divida em duas 
etapas: 30h de formação geral 
para todos os professores e mais 
10h de formação específica por 
áreas, como: Educação Infantil, 
Anos Iniciais, Educação Espe-
cial Inclusiva, Línguas, Artes, 
Educação Física, História/Ge-
ografia, Matemática, Ciências 
e Formação de Gestores, totali-

zando 40h de certificação para 
quem participar de todos os en-
contros virtuais.

O período do Curso é de 28 
de abril a 20 de julho. Entre as 
palestras programadas estão as 
Formações de Professores para 
a Educação Inclusiva, que in-
centiva os debates acerca das 
diferenças e da importância do 
desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que visem à in-
clusão. Também fazem parte 
do curso as Formações sobre 
as questões Raciais e Diversi-
dade Cultural, assuntos sobre 
Educação e Tecnologia, Ensino 
Híbrido, Práticas de Leitura e 
Escrita, Saúde Mental de crian-
ças e adolescentes e questões 
interdisciplinares. Momentos 
de aprendizagem significativa a 
todos os envolvidos.

Educação

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS 
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial nº 22/2021. Objeto: Aquisição de combus-
tíveis para uso da frota municipal. Julgamento: 24/06/2021 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@vistagaucha-rs.
com.br. Vista Gaúcha, RS, 11/06/2021. 

Claudemir José Locatelli, 
Prefeito Municipal

Essa é uma novidade que não sabíamos.
        Quando João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes e Barbosa 

Lessa resolveram sair “ao mundo” e buscar mais sobre nossas 
danças, o PEZINHO foi a primeira recolhida, ali nas bandas da 
vila de Palmares, no município de Osório.

      Nas palavras dos autores, “o Pezinho ressuscitou para as 
festas regionais do Rio Grande do Sul, e hoje é divulgado em 
diversos Estados da União como a mais bela manifestação do 
folclore gaúcho.”

    O Pezinho é aquela dança barbadinha, uma das primei-
ras a se ensinar (junto com o Maçanico) em praticamente todos 
os CTGs para as invernadas pré-mirim e mirim. Além disso, na 
Educação Infantil também é utilizada muitas vezes pelos profes-
sores, por não ter complexidade grande, e ter caráter bem anima-
do e descontraído.

    O Pezinho constitui uma das mais simples danças e ao 
mesmo tempo uma das mais belas danças gaúchas. A melodia do 
Pezinho, muito popular em Portugal e nos Açores, veio a gozar 
de imensa popularidade nos litorais dos Estados brasileiros de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

    “Ou seja, mais uma origem Açoriana, que veio para ficar 
entre os nossos”. Entre os gaúchos, a música do Pezinho amol-
dou-se à instrumentação típica, e adquiriu, graças a cordeona, 
mais vivacidade e alegria, ao mesmo tempo em que a coreografia 
amoldava ao espírito da gente do litoral rio-grandense, adquirin-
do muito de sã ingenuidade.

    Mas o que realmente tu não deves saber (e nem nós tínha-
mos ideia), é que o Pezinho é “irmão” de várias outras danças de 
fora, como Paixão e Lessa citam no trecho abaixo:

    “O Pezinho pertence a uma geração coreográfica especial, 
que apresenta duas figuras características: na primeira figura, há 
uma marcação de pés, e na segunda, os pares giram em redor 
de si próprios, tomados pelo braço. Desta forma, o Pezinho rio-
-grandense é irmão da “Raspa” mexicana, do “Chilberi” francês, 
do “Herr-Schimidt” alemão, etc...”    E ainda concluem: “Sua 
ingenuidade e sua ternura é que o fizeram a dança predileta dos 
tradicionalistas rio-grandenses.”

    No primeiro Manual, é dito que é uma dança de pares IN-
DEPENDENTES, porém “para melhores efeitos coreográficos, 
entretanto, costumam os pares se dispor em fileiras opostas ou, 
como no Caranguejo, em fileiras opostas em círculo.”

    Essa é uma diferença considerável perante o que é dançado 
nos rodeios, principalmente o fato de ser em roda, mas que em 
algum momento no meio da história, foi alterado, e não sabemos 
exatamente a explicação.

Fonte: Guilherme Milani Lorscheider – Estancia Virtual.

Lembrete: Continuem com os protocolos recomendados pe-
los Órgãos da Saúde. A pandemia ainda não acabou, mesmo va-
cinado, eu, você, corremos o risco de contrair o vírus. Portanto: 
Eu cuido de você, você cuida de mim. Juntos vamos vencer essa 
batalha.

                  Até a próxima.

 Pezinho: A Primeira Dança 
Recolhida!

Divulgação
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Segurança

O jagunço Riobaldo, personagem do livro Grande Sertão: Ve-
redas, de Guimarães Rosa, pretende organizar o mundo de tal for-
ma, que o mal não possa mais surpreender as pessoas, a fim de 
que todos possam precaver-se das desgraças com facilidade. Bela 
ideia. Já que não pode acabar definitivamente com as coisas ruins, 
então sonha separar o bem do mal. Mas essa árdua e longa luta 
do herói dá em nada. Completamente. Desanimado, certo dia ele 
compreende que o mal “está misturado em tudo”. O diabo pode 
ser encontrado “nas mulheres, nos homens, até nas crianças”, con-
clui.

 Mas o pior não é o fato de o mal estar misturado em tudo; 
para Riobaldo, o pior é que o mal exerce o domínio do mundo. E 
o homem, pobre homem, não tem alternativa, é obrigado a viver 
nesse mundo dominado pelo “cão”.

 O Jagunço sabe que Deus foi quem criou tudo, tem poder 
sobre tudo, é dono de tudo. Mas está longe demais para livrar o 
homem de cada coisinha ruim que o diabo faz, no varejo, todos os 
dias. É que Deus entregou a posse do mundo para o diabo, e agora 
“só escritura os livros mestres” lá no céu, sem importar-se com o 
sofrimento cotidiano do homem.

 A ideia de Riobaldo sobre Deus e o diabo não é nenhuma 
bobagem; representa na verdade uma cultura que impregna a hu-
manidade toda. Fomos ensinados quando crianças que Deus mora 
no céu, e tem a imagem de um homem muito idoso, de longas bar-
bas brancas, vestido de branco, assentado em um trono segurando 
um cajado com a mão direita. Um senhor de rosto extremamente 
sério e olhar fechado, circunspecto. Ninguém (nem mesmo um 
adolescente) ousa descrevê-lo sorridente, numa roda de amigos ou 
participando de alguma brincadeira aqui na terra.

 Para quase a totalidade das pessoas do mundo todo, Deus 
não brinca, não sorri, não tem amigos, enfim, é um sujeito mal 
humorado. Então penso: como poderemos nós, pais, espelharmo-
-nos nEle para conviver em família, para criar nossos filhos? E 
nem precisa dizer que uma pessoa sem amigos, solitária e mal 
humorada, que não sorri, que não brinca, é um grande desastre 
como pai ou como mãe.

 Já a imagem que se tem do diabo, por incrível que pareça, 
é exatamente o contrário; embora aprendemos que por natureza é 
feio, guampudo e malcheiroso, como sempre está querendo nos 
enganar, aprendemos também que costuma apresentar-se como 
um sujeito bem apessoado, sedutor e brincalhão. Às vezes do sexo 
masculino, às vezes feminino. E, principalmente, ouvimos desde 
criança que o diabo está constantemente a nos rodear, está sempre 
bem pertinho de nós, ao contrário de Deus, que mora a milhões de 
anos-luz daqui.

 Refletindo um pouco, não é difícil concluir que essa cul-
tura sedimentada no mundo em relação a Deus e o diabo contribui 
para o triunfo da injustiça, da mentira, do engano, enfim, de tudo o 
que não presta, em detrimento da verdade, da justiça, da alegria e 
de outras coisas boas. Por quê? Porque, se Deus está longe, então 
fica difícil confiar nele e esperar pela sua ajuda imediata quando 
estamos em apuros. Ainda mais porque sabemos que ele não tole-
ra o pecado, e todos somos pecadores (por isso às vezes queremos 
distância do Criador).

 A partir dessa ideia, somos levados a culpar Deus pelos 
nossos fracassos e por desgraças que acontecem no mundo, pois, 
afinal, foi ele quem permitiu que o diabo tomasse conta do mun-
do. E já que o diabo está por perto, fica fácil dizer que nossos atos 
errados se devem a tentações do tinhoso.  

 Mas a Bíblia ensina diferente: Deus está mais perto de 
nós do que o diabo. Se o diabo nos rodeia para nos enganar, Deus 
está entre ele e nós para nos proteger. E se quisermos, Deus estará 
dentro de nós, inundando nossa vida de alegria e paz. Basta para 
isso que busquemos a sua companhia, empenhando-nos a fazer o 
bem. E aí pouco importa se o mal está misturado com o bem ou 
se o diabo está sempre por perto. Diz o salmo 121: “O Senhor é 
quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita; o Senhor te 
guardará de todo mal; Ele guardará a tua alma”.

Sobre Deus e o diabo

7º BPM, SUSEPE e Polícia Civil 
prestam homenagem a agente 
penitenciário morto em serviço
O  agente da SUSEPE Cló-

vis Antônio Ronan foi vítima 
de disparos de arma de fogo em 
confronto com criminosos que 
buscavam resgatar um preso 
durante uma escolta para aten-
dimento médico  na cidade de 
Caxias do Sul ontem, segunda-
-feira (07/06).

O comando, oficiais e pra-
ças do 7º BPM se solidarizam 
com os familiares e amigos do 
agente Clóvis, bem como todos 
os integrantes da Susepe do Rio 
Grande do Sul. Profissionais se reuniram em Três Passos em frente ao presídio

Divulgação

Caso Rafael: Justiça agenda data 
do julgamento da mãe do garoto

Justiça

Em decisão publicada na 
segunda-feira (07/06), a juíza 
Marilene Parizotto Campagna, 
da Comarca de Planalto, defi-
niu para o dia 08 de novembro 

de 2021, a partir das 09 horas, 
o júri de Alexandra Salete Dou-
gokenski, acusada de matar o 
filho, Rafael Mateus Winques. 
O crime ocorreu em maio do 
ano passado.

A sessão plenária do Tribu-
nal do Júri acontecerá na cida-
de, mas o local específico e as 
condições ainda serão defini-
dos.

Na mesma decisão, a magis-
trada negou o pedido formula-
do pela defesa de revogação da 
prisão preventiva da ré, recolhi-
da na Penitenciária Municipal 
de Guaíba desde julho de 2020.

Além do homicídio qualifi-
cado (motivo torpe, motivo fú-
til, meio cruel, dissimulação e 
recurso que dificultou a defesa), 
Alexandra Salete Dougokenski 
responderá pelos crimes cone-
xos de ocultação de cadáver, 
falsidade ideológica e fraude 
processual. São agravantes ain-
da, os fatos de o crime ter sido 
cometido contra menor de 14 
anos – Rafael tinha 11 anos – e 
contra descendente.

Alexandra Salete Dougokenski responde por homicídio qualificado e outros 
crimes conexos

Arquivo Pessoal

Guedes: auxílio será prorrogado por 
mais 2 meses e pode ser estendido

Economia 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou nes-
ta terça-feira (8) que o auxílio 
emergencial será prorrogado 
por pelo menos mais dois me-
ses. Previsto para terminar em 
julho, o benefício será estendi-
do até setembro, mas esse perí-

odo ainda poderá ser ampliado, 
caso a vacinação da população 
adulta não esteja avançada.

“Todos os governadores 
estão dizendo que toda a po-
pulação adulta estará vacinada 
no final de setembro. Se isso 
não acontecer, a gente estende 
o auxílio emergencial. Nós es-
tamos estendendo para agosto 
e setembro. Se for necessário, 
estenderemos mais”, afirmou 
Guedes, durante conferência 
virtual do Bradesco BBI em 
Londres.

“O presidente Jair Bolsona-
ro é quem vai decidir o prazo. 
Primeiro, esses dois ou três me-
ses, e então devemos aterrissar 
em um novo programa social 
que vai substituir o Bolsa Famí-
lia”, acrescentou. 

Segundo Guedes, os recur-
sos para a prorrogação do auxí-
lio serão viabilizados por meio 
de abertura de crédito extraor-
dinário. Atualmente, o custo 
mensal do programa, que paga 
um benefício médio de R$ 250 
por família, é de R$ 9 bilhões.  
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Forças de segurança prestam home-
nagem a agente morto

Diretor da AveNutri garante que 
projeto de frigorifico em Vista 
Gaúcha está em andamento

Leandro Ro-
drigues dos San-
tos, diretor da 
empresa Avenu-
tri, de Vista Gaú-
cha, foi entrevis-
tado no programa 
Tribuna Popular 
do último sábado, 
onde relatou ao 
jornalista Jalmo 
Fornari em que 
pé está o proje-
to que pretende 
construir e insta-
lar um frigorifico 
de aves e uma fa-
brica de ração em 
Vista Gaúcha.

Segundo o diretor o proje-
to atrasou em virtude da mor-
te, por covid-19, do presidente 
da empresa Paulo José Balla. 
Como foi necessário reorgani-
zar a diretoria, depois da morte 
do diretor, as documentações 
que estavam junto ao BNDES 
para aprovação de um finan-
ciamento que vai bancar o em-
preendimento precisaram ser 
atualizadas e reavaliadas pela 
instituições e por causa disso 

está ocorrendo uma demora 
maior. Leandro afirmou que a 
proposta já estava aprovada, 
e que esse procedimento é de 
praxe da instituição financeira.

O diretor fez questão de 
tranquilizar os agricultores que 
já formaram parceria com a 
empresa, segundo ele já estão 
acertados a construção de 191 
aviários para 100 produtores. 
Ele disse que uma empresa foi 
contratada para trabalhar com 
os licenciamentos ambientais 
para a construção desses aviá-

rios e que no prazo de 15 dias 
os agricultores parceiros de-
verão receber o contato dessa 
empresa para dar entrada na do-
cumentação necessária para dar 
inicio às obras.

Leandro disso também que 
a partir dessa semana, todas as 
22 prefeituras, dos municípios 
onde a empresa está montando 
parcerias serão contatadas por 
ele e pela sua equipe, para ex-
plicar os motivos da demora no 
início do projeto.

Sobre as áreas a serem ad-
quiridas Leandro informou que 
já foi comprada uma área na 
qual já foi pago parte do valor 
acordado e o restante do paga-
mento será feito quando sair 
o financiamento do BNDES. 
Ele também informou que es-
tão sendo negociados e já com 
contratos em fase de finalização 
de duas artes em Alto União, 
uma de 14,9 hectares e outra de 
27,44 hectares, onde além do 
abatedouro serão construídos 
cerca de 50 aviários da própria 
empresa, para complementar a 
demanda vinda do produtor e 
uma escola para treinamento 
das equipes de trabalho.

Arquivo Pessoal


