
Delfino Dal Forno

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, 26 DE NOVEMBRO  DE 2021 => ANO: XXXV => N 1313

POPULAR
Sábado 12h30minSábado 12h30min

Com
Jornalista

JalmoJalmo
FornariFornari

TRIBUNA
Ouça na ProvínciaOuça na Província

Mateando

Província

Ouça na ProvínciaOuça na Província

09:30
Domingo

Apresentação

com a

MarcosMarcos
GuterresGuterres

Regina Reggiori
Enfermeira e vereadora

MP ajuíza ação paraMP ajuíza ação para
implementação do Plano de implementação do Plano de 
Manejo do Parque do TurvoManejo do Parque do Turvo

Diones Roberto Becker

Prefeito de Palmitinho se Prefeito de Palmitinho se 
recupera após ser vítima recupera após ser vítima 
de tentativa de homicídiode tentativa de homicídio

Quatro nomes concorrem Quatro nomes concorrem 
ao cargo de cacique da ao cargo de cacique da 

Terra Indígena do GuaritaTerra Indígena do Guarita

Carlos Macedo/Grupo RBS

D
ivulgação

Pag.08

Pag.04 Pag.09



ROTA DO YUCUMÃ, 26 de Novembro 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, Bruno Giordano 
Fornari, Jonas Martins, Diones Roberto Becker Colaboradores: Percival Puggina,  Nilton 
Kasctin dos Santos, Robinson Girardi dos Santos, Diones Roberto Bercker, Ingrid Krabe -  Im-
pressão: Cia da Arte - Ijuí/RS

Falando de Política
Por Percival Puggina

N
os
sa

N
os
sa

Editorial

Vivemos um momento extraordinário em relação ao uso de tecnologias, pois nunca se teve acesso 
tão fácil e tão ilimitado a informações. Adaptar-se e acompanhar essa era da informação é um desafio 
e ao mesmo tempo necessário, devido a novas maneiras de se comunicar, de se relacionar, de traba-
lhar e de aprender. As novas formas/tecnologias de informação e comunicação – TIC – fazem as in-
formações circularem em maior quantidade e com maior rapidez, resultando num ensino mais veloz e 
significativo. “A velocidade com que ocorrem as informações e transformações na atualidade e todas 
as possibilidades comunicativas existentes nos levam à necessidade de compreender e interpretar a 
realidade alterada em que vivemos”(KENSKI, 2013, p.27). 

Ainda Kenski nos coloca sobre a demanda que os processos de ensino aprendizagem  passam a 
transpor os muros da escola e, para tal, cabe ao professor se apropriar desses recursos e buscar ser 
um mediador em meio à avalanche de informações. Portanto, é necessário salientar que o uso e a 
apropriação da internet não é realidade de todos os nossos educandos. Sabemos que precisamos usar 
diferentes ferramentas da Web, para desenvolver e aprimorar as habilidades e competências  neces-
sárias aos alunos, para que eles transformem informação em conhecimento. E, de fato, a internet é 
necessária na sala de aula atual, mas e aí? Onde ficamos, profissionais da educação, que não temos a 
participação assídua  de muitos alunos quanto ao acesso a mesma? Qual é o real motivo da falta de 
acesso, não ter internet, ou usá-la somente para interesses particulares que julgam ser mais importan-
tes e cativantes para a faixa etária?

Além de fazerem parte do cotidiano, as mídias são motivo de debates e estudos constantes no meio 
escolar. As facilidades proporcionadas por elas no trabalho, no lazer, na busca de informações e na 
construção do conhecimento são imensas e comprovadas. Como salienta Santaella (1992), as novas 
tecnologias estão se tornando onipresentes na vida humana e, por isso, torna-se imprescindível com-
preender o seu impacto perante as mudanças globais pelas quais a sociedade vem passando. 

Contudo, necessitamos de reflexão quanto ao acesso dos alunos. Quais são os reais motivos de 
não  obterem esse acesso? Falta de recurso financeiro, falta de interesse pela real pesquisa/busca que 
se precisa trabalhar? Fica a reflexão para todos, já que a tecnologia da informação chegou para ficar, 
e é, de fato algo positivo, porém, o  porque não temos a participação total dos educandos quanto ao 
interesse de obter mais conhecimento?

Graduada em LETRAS-UNIJUÍ  -Especialista em Educação Especial FAI-FACULDADES

Dioneia Silva Kuhne Caron

Aprendizagem e uso das tecnologias no 
processo de ensino

No dia 22 de novembro passado, viralizou a notícia de que a 
juíza da 1ª Vara de Execuções Criminais do TJ/RS determinara a 
contagem em dobro de cada dia de pena cumprido por detentos do 
Presídio Central de Porto Alegre. Condições desumanas e ultrajan-
tes são a causa da incomum decisão.

Realmente, as condições do presídio são terríveis. Foi inaugu-
rado em 1959 e a pintura ainda era recente quando, em 1962, tive 
ali meu primeiro emprego aos 18 anos de idade. Hoje, o prédio exi-
ge aos berros a própria demolição. Deteriorou-se e abriga o dobro 
da lotação prevista.

Certa vez, um parlamentar antagonista de muitos debates con-
vidou-me insistentemente para visitarmos juntos o mostrengo pri-
sional. Agradeci e disse-lhe que já o conhecia, tanto que trabalhara 
lá. Ele insistiu, alegando o sabido: aquilo desrespeitava quaisquer 
princípios de humanidade; seria uma experiência horripilante.

Afirmei estar ciente disso e que, por certo, passar um dia ali era 
viver o inferno sem fogo. No entanto – continuei – os presos que 
lá estavam e as organizações a que eventualmente pertencessem 
sabiam-no melhor do que nós dois. E sabiam mais, as péssimas 
condições materiais inibiam a segurança interna e favoreciam a 
vida criminosa dentro do presídio.  

No entanto, todo o negócio do crime tem consciência e explo-
ra o fato de que o sistema funciona a seu favor. A aposta que faz 
contra ele paga muito bem no Brasil. Os bandidos sabem de que a 
possibilidade de acabar no Presídio Central é pequena.

***

Por outro lado, como se observa abrindo a janela e dando uma 
olhada para o lado de fora, também o ativismo judicial viraliza 
no país. Se, objetiva ou subjetivamente, a realidade é imperfeita, 
parte-se para o vale-tudo. O dono da caneta é senhor da lei e de sua 
aplicação. Nas palavras do deputado Ten. Cel. Zucco, a magistrada 
partiu para o Black Friday da execução penal... Ao tomar ela a 
atitude que tomou, deu um passo em linha com seu sentimento de 
justiça, mas deu outro contra a segurança dos cidadãos, das vítimas 
reais e das vítimas potenciais dos crimes cometidos pelos que lá 
estão. Curiosamente, o primeiro critério se impôs ao segundo e 
se impôs a todas as sentenças condenatórias expedidas contra os 
presos.

O jornalismo militante, que conta com o fator revolucionário 
da criminalidade para seus objetivos políticos e ideológicos, saú-
da a medida e destaca que muitos dos presos estão “aguardando 
julgamento”. Ora, nessas condições, por força de lei e mediante 
solicitação periodicamente renovada, só ficam os criminosos cuja 
liberdade, reconhecidamente, representa elevado risco para a so-
ciedade. O Presídio Central não é hospedaria de inocentes.

Lugar de criminosos é a cadeia, por isso precisamos de mais 
e melhores unidades prisionais. A sociedade, em benefício de sua 
própria segurança, deve se mobilizar em favor de quem combate 
o crime.

INFELIZMENTE, O ATIVIS-
MO JUDICIAL VIRALIZA

O pronome neutro é uma variação linguística e não uma norma 
culta a ser seguida. Qualquer verbete ou modo de linguagem para se 
tornar uma norma culta ele precisar ser falado e escrito pela maioria, 
o que não existe hoje. Logo criticar o uso do pronome neutro é tão 
descabido tquanto usá-lo em qualquer situação.

Se o locutor de uma oração está se referindo de maneira informal a 
uma pessoa que não se alto-classifica nem no gênero masculino, nem 
no feminino, não há problema do uso do pronome neutro, no entanto, 
se a oração em questão não é especifica deve sempre preservar o en-

tendimento da maioria e nesse caso usar  norma culta ou padrão.
Questão de comunicação: para se comunicar precisa de uma mensagem, um emissor, um receptor 

e um código que ambos entendam. Quando estou sendo específico posso usar e abusar das variações 
linguística, desde que o receptor da mensagem conheça o código usado pelo emissor.

 É importante que se diga que o uso do pronome se refere ao gênero e não ao sexo. Detalhe: prono-
mes diretos já são neutros: eu, tu, nós, você! Apesar de fazer parte da família dos pronomes pessoais de 
caso reto, eles são usados de forma direcionada.

Mais um detalhe: a língua geralmente surge na forma oral e depois se transfere para a forma escrita, 
logo, o uso de palavras como Alunxs, meninxs, é absurdo, uma vez que sua pronúncia é impraticável, 
ainda, na língua Portuguesa.

Os gêneros gramaticais são macho e fêmea e isso está diretamente ligada a história da língua, sua 
antropologia e morfologia. Pode mudar algum dia e termos como “todes” passarem a fazer parte de 
nosso vocabulário? Pode, mas esse é um processo natural.

Apesar de respeitar a variação linguística dentro da língua portuguesa e permitir que ela se desen-
volva, é importante que a gramática seja preservada, pois a língua é a garantia da preservação de um 
povo. Se a língua se perde o povo se perde.

Qualquer alteração na língua que não ocorra de forma natural está fadada ao fracasso. A imposição 
do pronome ou do gênero neutro, fora do conceito de variação linguística é inviável na linguagem 
atual. O gênero e o pronome neutro, ocupam, no campo da gramática, o mesmo lugar da gíria, ou seja, 
são variações linguísticas restritas a certos grupos e situações.

Pronome neutro é apenas mais uma variação
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Melhore
o humorMP aciona Estado exigindo

a execução do plano de manejo do Turvo

***Aplausos também para o Prefeito Ila e 
o Prefeito Arlei que como podem ajudam o 
nosso time, que ainda pode ficar como ter-
ceira força do Estado.
***Os integrantes dos CTGs locais estão 
enfrentando o mesmo dilema das atletas. 
Com uma caixinha percorreram o comércio 
local para arrumar dinheiro para representar 
Portela no MTG na Capital.
***De 50 em 50 reais conseguiram 2.300 
para contratar um ônibus para participarem 
de uma solenidade de premiação e destaque 
de portelenses tradicionalistas.
***Muita linda a decoração de natal.
***Dizem que um dos pontos mais des-
tacados, que está servindo de cenário para 
fotos, é o da Praça Infantil.
***Tem gente que não gostou do fim da 
pista de bicicletas na Praça do Imigrante.

***Se espera uma resposta imediata do 
Estado em relação a Ação do MP para o 
adequação do Plano de Manejo do Tur-
vo.
***A demora de uma resposta do Esta-
do poderá frustar a viagem  de muitos 
turistas neste fim de ano.
***Definitivamente vivemos tempos 
diferentes. O Papai Noel se torna gay 
em propaganda norueguesa. O bom ve-
lhinho ganhou nova versão.
***Já era tempo, depois da versão do 
Super Homem gay.
***Dizem e juram por aí que foi pura 
coincidência a viagem do Prefeito e da 
Primeira Dama à Brasília, com o do-
mingo de convenção do PSDB.
***Merece aplauso o comércio que se 
cotiza para ajudar as Gurias do Yucumã.

O promotor públi-
co de Tenente Portela, 
Miguel Germano Pada-
nosche, entrou com uma 
Ação Civil Pública contra 
o Estado do Rio Grande 
do Sul na última segun-
da feira. Ele , sob pena 
de uma multa diária de 
10 mil reais, quer que o 
Estado determine o ime-
diato cumprimento das 
determinações constantes 
no plano  de manejo do 
Parque Estadual do Turvo. O Parquet 
também solicita o fim das visitações de 
turistas ao local enquanto o Estado não 
cumprir com as exigências do Plano de 
Manejo.  Os detalhes do pedido estão 
em uma ampla reportagem neste edição. 
Entre elas pode se destacar a lotação de 
funcionários necessários para os servi-
ços de proteção e segurança da àrea. Ele 
descreve na sua ação que alem de equi-

     
       Somando forças
O Comércio e algumas lideranças de Te-
nente Portela atenderam o apelo dos CTGs  
locais em busca de recursos para contratar 
um ônibus para conduzir tradicionalistas 
que serão agraciados amanhã no Ordem 
dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, a 
ORCAV, um braço do MTG. No total os 
tradicionalistas conseguiram de comer-
ciantes e vereadores, em doações de 50 a 
300 reais, arrecadar a quantia de 2300 reais 
para o pagamento do ônibus à Porto Alegre. 
Segundo um dos organizadores, foi feito o 
pedido de um ônibus da Municipalidade 
que foi negado pelo Prefeito Rosemar Sala. 
Nesta edição você pode acompanhar os de-
talhes do prêmio que levou os tradicionalis-
tas à Capital do Estado.

      Primeiro emprego
Um programa de primeiro emprego  da 
Secretaria de Assistência Social e da Se-
cretária de Industria e Comércio foi um su-
cesso aqui em Portela. Dos 10 jovens que 
ingressaram no programa no início do ano, 
8 permaneceram até o final e estão sendo 
absorvidos pelo comercio e pelos prestado-
res de serviços locais.

 Casamento homoafetivo
Casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
também conhecido como casamento ho-
moafetivo ou igualitário, celebrado em ce-
rimônia civil, começou a ser a realizado no 
País em 2011 através de decisão do STF e 
por força de lei em 2013. Hoje populariza-
do no País, algumas dessas uniões também 
são realizadas em nossa região.

   Eleições para Cacique
Mesmo sofrendo a resistência do cacicado 
comandado por Carlinhos Alfaiate, a co-
missão eleitoral que pretende eleições neste 
ano está em plena campanha eleitoral. São 
quatro os candidatos que disputam o pleito  
para suceder Alfaiate: Valdones Joaquim, 
bandeira branca, Mariano Emilio, bandeira 
vermelha, Oséias de  Souza, bandeira azul e 
Constantino Carvalho com a bandeira ver-
de.

Um executivo, nos seus 40 
anos, bem apessoado, senta-se 

na poltrona do avião com destino a Nova 
York e fica animadíssimo quando depara-
-se com uma morena escultural sentada na 
poltrona junto à janela.
De pernas cruzadas, saia curta, longos ca-
belos e lábios carnudos, a morena é, sem 
dúvida, umas das mulheres mais lindas que 
já viu.   Decola a aeronave, céu de briga-
deiro, e o homem está com uma vontade 
enorme de puxar conversa, mas a morena 
não tira os olhos de um grande livro que 
está lendo.
Passam 15 minutos de vôo e o cavalheiro 
não se contém:    “É a primeira vez que vai 
a Nova York?”, pergunta. 
Ela, gentil, com uma voz muito sensual, 
mas de certa forma reservada, responde:  
“Não, é uma viagem habitual, vou sempre”.  
Ele, animado, pergunta: “Trabalha com 
moda, por acaso…?”  
“Não”, responde a moça. Viajo em função 
de minhas pesquisas”.   
“Desculpe-me a curiosidade, mas você é 
escritora?  - “Não, sou sexóloga”.   
Agora, ainda mais animado, o homem per-
gunta: “Muito interessante! E o que suas 
pesquisas indicam?”  
“Bem, de todos os pesquisados, já concluí 
que os índios, sem dúvida, são aqueles que 
têm os maiores órgãos sexuais, com as di-
mensões mais avantajadas.
Em contrapartida, os árabes são os que per-
manecem mais tempo no coito e, por isso, 
são os que proporcionam mais prazer às 
suas parceiras… Ah! Desculpe-me! Estou 
aqui falando e nem sei o seu nome!”, diz 
a moça.  
Sem pensar duas vezes, o homem respon-
de: “Cacique Mohamed, às suas ordens!”

DO PAPAGAIAO
Um dia o mágico foi se apre-
sentar no navio. O capitão 
amou o truque e deixou o 
mágico ficar por lá mesmo, 

fazendo shows todas as noites. Só que o pa-
pagaio, a menina dos olhos do capitão, de 
tanto observar o mágico treinando, decifrou 
todos os truques, e começou a gritar os se-
gredos no meio das apresentações:
-O coelho está ali, debaixo da mesa!
-A carta tá na outra manga dele!
-O lenço tava no bolso!
E o mágico sentia mesmo era vontade de 
matar o tal bicho e colocar na panela, mas 
se fizesse isso tava desempregado.
Até que um dia, o navio foi atingido por 
uma tempestade e afundou. Não sobreviveu 
ninguém, só o mágico e o danado do papa-
gaio. E os dois se seguraram por três dias 
e três noites nas madeiras que restavam do 
navio sem trocarem uma palavra.
Até que, no 4° dia, o bicho falou:
-Tá bom, desisto. Onde é que você enfiou 
o navio?

par os  trabalhadores 
com Epis necessários a Secretaria Es-

tadual do Meio Ambiente e Infraestrutu-
ra também deve promover a qualificaçaõ 
dos mesmos para a condução de lanchas 
e outros tipos de embarcação no local. A 
Urgência solicitada decorre dos perigos 
e dos riscos que a área estaria submetida 
em o cumprimento do Plano de Manejo 
aprovado para o local.
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Cidades Negócios Daqui

Eleição para Cacique tem quatro 
candidatos

Mesmo sem o reconheci-
mento do atual cacique Carli-
nhos Alfaiate, a comissão elei-
toral formada na Terra Indígena 
do Guarita prossegue com o 
processo eleitoral para a es-
colha de uma nova liderança. 
A eleição está marcada para o 
próximo dia 12 de dezembro.

No último sábado, ocorreu 
no KM 10, o lançamento das 
candidaturas e a abertura para o 
processo de campanha eleitoral 
dos candidatos. Quatro nomes 
se escreveram para concorrer: 
Valdones Joaquim, bandeira 
branca; Mariano Emilio, ban-
deira vermelha; Oséias de  Sou-
za, bandeira azul e  Constantino 
Carvalho com a bandeira verde.

Carlinhos Alfaiate em entre-
vista ao programa Tribuna Po-
pular do último sábado reiterou 
que a comissão não tem legiti-
midade para realizar as eleições 
e disse, mais uma vez, que seu 
mandato vai até o final de 2022. 
Ele disse que somente no final 

do próximo ano será organiza-
da uma nova eleição, sendo que 
a liderança atual convocará os 
setores para montarem a comis-
são eleitoral. Carlinhos também 
disse que seria candidato nesse 
pleito.

Já a comissão sustenta que o 
mandato de Alfaiate, por ser de 
4 anos, finaliza em fevereiro de 

2018  e por isso está organizan-
do as eleições para definir o su-
cessor. A comissão sustenta que 
Carlinhos querendo ou não terá 
que deixar o poder, afinal, está 
sendo organizado um processo 
democrático e que a comunida-
de vai definir quem será o ca-
cique para os próximos quatro 
anos.

Cerimonia marcou o lançamento das candidaturas

Definidas palestras da 
Feira Negóicios Daqui

A Feira Negócios Daqui que vai acontecer nos dias 3 e 4 de 
dezembro em Tenente Portela, também oportunizará a qualificação 
através de eventos que ocorrerão na Câmara Municipal.

No local serão realizadas duas palestras e um painel. No dia 03 
as 14 horas ocorre a palestra Imposto de Renda para o produtor ru-
ral, como evitar problemas ministrada pelo extensionista da EMA-
TER Roberto Ferreira. No dia 04 as 09h30min, ocorre um painel 
com o presidente da Emater Edmilson Pedro Pelizzari. O evento é 
destinado a prefeitos e lideranças regionais. 

E no dia 04 também, só que as 10h30min ocorre uma palestra 
sobre as perspectivas econômicas para o milho e para a Soja com 
o economista do Sistema Farsul Antônio da Luz. Para as palestras, 
como há um número de vagas limitados, será necessário reservar 
vagas antecipadamente pelo número 3551-1863.
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Cooperativismo

Para os atletas alcançarem uma ótima perfor-
mance, eles precisam seguir um método de treinamento que garanta o 
equilíbrio entre o estresse causado pelo treino e uma ótima recuperação. 
Fatores fisiológicos, psicológicos e sociais podem ter um grande im-
pacto no estado físico dos atletas e o sono é uma ótima estratégia para a 
recuperação pós-treinos desses indivíduos (e nem sempre essa estratégia 
tem a sua devida importância reconhecida por eles).

Sabe-se que o sono adequado é de grande importância para atletas 
que estão lesionados, que estão passando por períodos intensos de treino 
ou períodos competitivos.

É comum atletas terem problemas para “cair no sono” e também 
para despertar de manhã (um indício de privação de sono). Um sono 
ruim pode reduzir a performance motora e também cognitiva do atleta, 
diminuindo tempo de reação, afetando também o humor e a estabilidade 
emocional.

Além disso, pode afetar também processos metabólicos e imunológi-
cos, principalmente em períodos mais intensos de treino e competitivos, 
causando um efeito negativo na recuperação e podendo surgir estados de 
“overreaching” e “overtraining” onde a performance do atleta diminui e 
lesões podem ocorrer.

Estudos mostram que 30 min de soneca durante o dia (geralmente 
após almoço) possui efeito positivo, aumentando a performance física e 
cognitiva durante o dia, em especial em atletas que possuem privação de 
sono durante a noite.

Uma recomendação frequente e generalizada é que os atletas pre-
cisam de pelo menos 7 a 9 horas de sono por dia, mas isso varia entre 
indivíduos. Geralmente, os atletas precisarão de mais sono para promo-
ver os processos de recuperação quando submetidos a altas cargas de 
treinamento e estresse nas competições.

Programar para ir para a cama à noite e acordar de manhã aproxima-
damente nos mesmos horários todos os dias, ajuda a formar uma rotina 
regular de sono, que promove um sono de boa qualidade. Evite hábitos 
ruins de sono, como assistir televisão ou usar o celular na cama.

No recovery, algumas estratégias para recuperação adequada após as 
sessões de treinamento podem contribuir para a restauração dos proces-
sos fisiológicos e psicológicos (fatores importantes que contribuem para 
melhorar o sono). Reduções na dor muscular, inflamação e dor podem 
permitir uma melhor qualidade do sono, duas das estratégias de recupe-
ração mais comumente usadas são a crioterapia e uso de equipamentos 
de compressão. Lembrando que o Recovery não substitui o repouso. En-
tão, respeite o descanso sempre!

Descanso, Sono e 
Desempenho

A Pedagogia Sistêmica tem como base o movimento da Conste-
lação Familiar de Bert Hellinger. Em 2006, a terapeuta e professora 

alemã Marianne Franke Gricksch levou essa visão sistêmica para a docência, dando origem assim a 
pedagogia sistêmica.

Esta técnica não substitui nada, ela respeita e agrega o trabalho, entende a força de cada metodolo-
gia, vem para uma nova postura e novo olhar diante da educação.

Neste ambiente onde se coloca em prática o olhar sistêmico, o educador possibilita aos alunos ge-
renciar novas experiências e mostra que em toda ação há uma reação. Por isso, a importância de agir 
adequadamente, respeitar o sistema familiar de cada aluno entender que cada ser, que cada aluno não 
é sozinho, que junto dele existe toda a força e energia do seu sistema familiar.

Quando o aluno vem para a escola, vem trazendo junto todo seu sistema familiar que faz com que 
cada um aja de acordo com seu sistema. Na pedagogia sistêmica os professores são apenas profes-
sores, os pais são os pais dos alunos, cada um exerce seu papel, não havendo inversão dos mesmos.

Com este olhar sistêmico, percebemos que não há “erros” e sim possibilidades de acerto, não ve-
mos os alunos com “pena” ou “dó”, pois assim nos colocaríamos como superiores, pois ninguém é 
melhor ou pior que ninguém. A base de todo esse trabalho é o não julgamento, é o respeito ao outro, 
um olhar de amor.

A visão sistêmica é belíssima, por que vê nas atitudes disfuncionais dos alunos, somente um amor 
profundo da criança a seu sistema familiar. Uma lealdade incondicional e inconsciente a seu pai e sua 
mãe.

Ao iniciar seu processo educacional, principalmente nos primeiros dias onde o espaço é desconhe-
cido de sua casa, a criança é sustentada por uma certeza que ela carrega dentro de si que há um pai 
e uma mãe que acompanham nesses passos. Se não ali fisicamente, estão presentes em seu coração.

Na infância, a criança é muito leal a seus pais, a seu sistema familiar e é neste pertencimento que 
ela encontra calma.

A Pedagogia Sistêmica nos tem mostrado é que quando o sistema de ensino permite, reconhece e 
valoriza a presença invisível e permanente do sistema familiar da criança no dia a dia da escola, uma 
nova possibilidade de educação e desenvolvimento surge no aluno.

Segundo Marianne Franke, no livro Você é um de Nós “A postura que exclui o que o aluno traz 
da sua vivência familiar tem pesado nas costas de muitos professores, cuidadores e profissionais de 
ensino. Ao excluir essa parte do aluno, de forma inconsciente o professor incita a rebeldia, a falta de 
atenção da criança, em defesa da sua origem”.

Quando o sistema educacional pode olhar para o aluno e acolher verdadeiramente o que ele traz do 
seu sistema familiar, ambos ganham. A escola deixa de competir com o sistema familiar e o aluno não 
se sente mais atacado em seu pertencimento e com este reconhecimento do sistema educacional ele se 
torna livre e seguro para se desenvolver e ser quem é.

Divanéia Ferri
Pedagogia Sistêmica: Um novo 
olhar para a Educação

Divanéia Ferri - Professora de Educação Infantil – EMEI Sonho Meu, Vista Gaúcha /RS - 
Consteladora Familiar e Sistêmica

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS. Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 08/2021. Objeto: Aquisição de materiais 

e mão de obra para execução de recuperação de pavimentação 
asfáltica na Rua Guarita. Julgamento: 15/12/2021 às 08h30min. 
Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. In-
formações: No Centro Adm., fone (55) 3552-1022, site www.
vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. 
Vista Gaúcha, RS, 26/11/2021. Claudemir José Locatelli, Prefeito 
Municipal

Sicredi participa de simpósio para 
debater a presença de mulheres e 
jovens nas cooperativas

O Sicredi participou do 
World Bank International Sym-
posium, evento organizado pela 
Cooperative Financial Institu-
tion (CFI) por meio do Centro 
de Excelência (CoE) do Banco 
Mundial. Realizado de 2 a 11 
de novembro, o encontro reuniu 
representantes de cooperativas 
de crédito de diferentes países 
para debater iniciativas para a 
modernização e o fortalecimen-
to do empreendedorismo social. 

A participação da instituição 
financeira cooperativa foi mar-
cada pelo incentivo ao aumento 
da participação de mulheres e 
jovens no segmento. 

O Woccu (Conselho Mun-
dial das Cooperativas de Cré-
dito, na tradução da sigla em 
inglês), do qual o Sicredi é in-
tegrante, foi responsável pelo 
painel ‘Envolvendo Mulheres e 
Jovens Rurais no Fortalecimen-
to e Expansão das CFIs (Insti-

tuições Financeiras Coopera-
tivas)’. Entre os participantes 
estiveram Manfred Alfonso Da-
senbrock (presidente da Central 
Sicredi PR/SP/RJ), Ivete Scho-
ffen (membro do Conselho de 
Administração e do Comitê 
Mulher da Sicredi Aliança PR/
SP) e Vinicius Mattia (associa-
do e membro do Comitê Jovem 
da Sicredi do Vale do Piquiri 
ABCD PR/SP).

No painel, foram trabalha-
dos os seguintes temas: como 
a participação e liderança das 
mulheres da zona rural nas co-
operativas é fundamental para 
promover o empoderamento 
econômico; a promoção, re-
levância e engajamento dos 
jovens; e os desafios e oportu-
nidades na ampliação da parti-
cipação de mulheres e jovens 
para o desenvolvimento das 
instituições financeiras coope-
rativas.

D
iones R

oberto B
ecker
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

CONTRATO Nº 143/2021
DATA: 12/11/2021
CONTRATADO: SL PEDREIRA E SERVIÇOS DE PAVI-

MENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 40.719.974/0001-44
OBJETO: Execução de passeios públicos junto ao prolonga-

mento da Avenida Nove de Maio
VALOR R$: 74.848,82

CONTRATO Nº 144/2021
DATA: 19/11/2021
CONTRATADO: PAMELA PICCININI 02758641038
CNPJ: 42.791.576/0001-64
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados para 

ministrar oficina de dança gauchesca junto a Secretaria Municipal 
de Assistência Social

VALOR R$: 21.120,00

CONTRATO Nº 145/2021
DATA: 22/11/2021
CONTRATADO: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI
CNPJ: 14.767.899/0001-87
OBJETO: Aquisição de Rolo Compactador e Pá Carregadeira 

para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Ur-
banos

VALOR R$: 1.082.000,00

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 Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão ROBERTO JOEL GIEHL nascido em ITAPIRANGA/SC aos 06 DE AGOSTO DE 1983.  Filho 

de ZENO ROQUE GIEHL e de IRENE EDIT GIEHL. E dona  DEBORA DOS SANTOS nascida em GUARA-
CIABA/SC aos 25 de setembro de 2001. Filha de JAIR DOS SANTOS E DE ELIANE ALVES DOS SANTOS. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 10/12/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 24 de novembro de 2021.                                                    

Claudinéia Holland
Escrevente Autorizado

Reunião da Udime/RS 
debate educação nos 
municípios

A Secretária Municipal de 
Educação e Cultura de Reden-
tora, Eliane Amaral Costa, que 
coordena o Conselho dos Secre-
tários Municipais de Educação 
(Conseme) da Região Celeiro, 
participou de uma reunião com 
a Diretoria Executiva da União 
dos Dirigentes Municipais de 
Educação do Rio Grande do Sul 
(Undime-RS), no dia 18 de no-
vembro. O encontro aconteceu 
no auditório da Federação das 
Associações dos Município do 
RS (Famurs), em Porto Alegre.

O Conseme/Undime é for-
mado pelos coordenadores titu-

lares e suplentes das 27 
regionais do Estado. 

Na oportunidade, 
foi realizada a reunião 
mensal da entidade, 
onde foram abordados 
assuntos da educação 
municipal, ao longo de 
todo o dia.

A reunião foi co-
ordenada pela Presi-
dente da Undime/RS 
e Dirigente Municipal 
de Educação de Novo 
Hamburgo, Maristela 
Guasselli. A Secre-
tária Eliane recebeu, 
como presente, o livro 
“Formação docente e 
interfaces da inclusão: 

Epistemologia e Prática”, de 
Maristela, sua autora.

N apauta foram tratados  di-
versos assuntos, entre os quais, 
o PL nº 369/2021, que trata do 
ICMS Educação, o calendário 
escolar do Estado para o ano 
letivo de 2022, orientações para 
a CONAE municipal, edital de 
parcerias institucionais da Un-
dime/RS para 2022, retorno 
presencial das atividades esco-
lares e as normativas vigentes 
no Estado, entre outros.

O próximo encontro ocorre-
rá nos dias 8 e 9 de dezembro, 
no mesmo local.

Eliane recebendo livro Maristela
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Derrubadas adquire novos computadores 
para as escolas municipais

Um dos objetivos da Admi-
nistração Municipal de Derru-
badas, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto (SMECD) é a 
ampliação do acesso às novas 
tecnologias e à internet junto à 
Rede Pública Municipal de En-
sino. Em vista disso, no decor-
rer do ano letivo de 2021, várias 
ações foram realizadas para 
expandir a internet nas escolas 
municipais. 

Com a aquisição do Siste-
ma de Gestão e da Plataforma 
Virtual de Aprendizagem do 
Aprende Brasil, a preocupação 
da SMECD voltou-se para a 
disponibilização de ferramentas 
de qualidade, que auxiliem o 
professor em sala de aula e que 
possibilitem acesso aos alunos 
às novas tecnologias educacio-
nais. 

Para atender a esse objeti-
vo, foram adquiridos CPUs, 
monitores, Nobreaks e 20 No-

tebooks do modelo Book, fabri-
cados pela Samsung. Os equi-
pamentos já estão à disposição 
dos professores e alunos das 
escolas municipais e marcam o 
avanço das instituições na área 
tecnológica. 

Os equipamentos foram ad-
quiridos a partir de recursos 
próprios, com investimento de 
R$ 105.976,12. Segundo a Se-
cretária Municipal de Educa-
ção, Cultura e Desporto, Pro-
fessora Cristiane Führ: “Com a 
pandemia da COVID-19 as es-
colas, mais do que nunca, pre-
cisaram incluir as novas tecno-
logias ao ambiente educacional, 
com aulas on-line, plataformas 
virtuais de aprendizagem, en-
tre outros recursos digitais. Em 
vista disso, equipamentos mo-
dernos e eficientes como esses 
adquiridos pela SMECD contri-
buem para melhorar a qualida-
de do ensino que é ofertado aos 
estudantes e auxiliar a prática 
docente, melhorando o aten-
dimento e o acompanhamento 
dos alunos”.

Divulgação

Vista Gaúcha aquire mobilário 
para auditório municipal

Cidades

A Administração Municipal 
de Vista Gaúcha juntamente 
com a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura adquiriram 
mobiliário para o Auditório 
Municipal Michele Prates.

O local foi recentemente foi 
inaugurado e é usado pela co-

munidade para pratica de reuni-
ões e palestras de cunho social.

Foram adquiridas cadeiras 
para uso na mesa das autori-
dades quando da realização de 
eventos e reuniões. O mobiliá-
rio foi adquirido com recursos 
próprios do município de Vista 
Gaúcha.

Cadeiras adquiridas para o auditório municipal de Vista Gáucha

Divulgação
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Ministério Publico ajuíza ação cobrando implementação 
do Plano de Manejo do Parque Estadual do Turvo

O Ministério Público em Te-
nente Portela ajuizou, na última 
segunda-feira, 22, uma ação ci-
vil pública com pedido de tutela 
de urgência para que o Estado 
do Rio Grande do Sul adote to-
das as medidas necessárias para 
a implementação completa do 
Plano de Manejo do Parque Es-
tadual do Turvo, localizado no 
município de Derrubadas, con-
templando a efetivação da zona 
de amortecimento, ações de fis-
calização, educação ambiental 
e outros pontos.

Dentre os pedidos formu-
lados pelo promotor de Justiça 
Miguel Germano Podanosche, 
destaca-se a suspensão das vi-
sitações públicas ao parque en-
quanto estejam pendentes de 
cumprimento as determinações 
sugeridas, “uma vez que tais vi-
sitações, diante de quadro fun-
cional deficitário e de descum-
primento do plano de manejo, 
acarretam, sem sombra de dú-
vidas, prejuízo à fauna e à flora 
locais”, explica ele.

Estão presentes na ACP os 
seguintes pedidos: execução 

integral do Plano de Manejo; 
com a lotação do número de 
servidores previsto; a transfe-
rência de armas disponíveis na 
Brigada Militar para a Secreta-
ria Estadual do Meio Ambien-
te e Infraestrutura (Sema) e o 
fornecimento de equipamentos 
de proteção individual; a viabi-
lização do curso de habilitação 
para pilotar embarcações – Ar-
rais, tanto para os servidores da 
Sema, quanto para os policiais 
lotados na BM ainda não habi-
litados que atendem a região do 
parque; a autorização de horas 

extras para os soldados desig-
nados nas operações de fiscali-
zação; a abertura de edital para 
reativar a função dos CVMIs 
(Corpo Voluntario de Militar 
Inativo), com edital específico 
para atender a área ambiental; 
inclusão das despesas necessá-
rias à implementação do Plano 
de Manejo e regularização fun-
diária do Parque Estadual do 
Turvo.

Em entrevista na Rádio Pro-
víncia, na última terça-feira o 
promotor falou que a intenção 
não prejudicar a atração turís-
tica, mas preservar de maneira 
significativa a fauna e a flora. 
Na ação ele pede que a Justiça 
determine multa diária, sujeita 
a atualização, sugerindo o valor 

de R$ 10 mil, devida por qual-
quer ato praticado em desacor-
do à ordem judicial.

Conforme a inicial da ACP, 
a urgência dos pedidos reside 
no fato de que os danos à fauna 
e à flora podem ser irrecuperá-
veis, na medida em que a caça e 
a pesca ilegais estão ocorrendo 
sem fiscalização por ausência 
de guarda-parques, bem como 
pelos incêndios, incontidos por 
ausência de pessoal, recursos e 
equipamentos. “Em determina-
do momento, para a cobertura 
dos mais de 17 mil hectares, 
havia apenas um guarda-parque 
para toda a extensão da unida-
de de conservação. Isso acabou 
gerando vários problemas”, 
conta o promotor.

Na ação o promotor pede que sejam suspensas as visitações no Parque até que o estado cumpra o plano de manejo

Jonas Martins

O Salto do Yucumã fica dentro da área do Parque do Turvo

Jonas Martins

Tenente Portela promoveu primeiro 
Seminário Regional de Educação Fiscal

Especial

Com a presença da prefei-
ta em exercício, Irinéia Koch 
Lena, o municipio de Tenente 
Portela promoveu nesta quarta-
-feira, 24, o I Seminário Re-
gional de Educação Fiscal. O 
evento foi organizado pela Se-
cretária de Educação, Cultura e 
Desportos.

Dentre os assuntos em deba-
te esteve a “Sensibilização do 
Programa de Educação Fiscal 
e Nota Fiscal Gaúcha” e “Edu-
cação Financeira”. A programa-

ção contou ainda com explana-
ção dos projetos de educação 
fiscal realizados pelas escolas 
de Tenente Portela e pelos re-
presentantes dos municípios 
convidados. 

O auditor fiscal da Receita 
Estadual - RS, Joaquim Henri-
que John de Oliveira, ministrou 
palestras sobre temas relaciona-
dos à cidadania  e educação fis-
cal. Já Gerson Dutra, represen-
tante da Cooperativa Sicredi de 
Tenente Portela, destacou sobre 
a importância da Educação Fi-

nanceira.  
A prefeita Irinéia, parabeni-

zou a Secretaria de Educação, 
professores e alunos que par-
ticiparam do projeto, que vem 
acrescentar na cidadania e tam-
bém nos direitos e deveres do 
nosso cidadão.

Foram mais de 160 partici-
pantes oriundos de cerca de 20 
municípios, entre os quais Barra 
do Guarita, Vista Gaúcha, Mira-
guaí, Derrubadas, Humaitá, In-
dependência, Catuípe, Reden-
tora e Três Passos, entre outros. 
 

Eventro ocorreu no clive comercial de Tenente Portela e contou com grande público

RGE doa Usina Solar e 
lâmpadas de led para o 
Hospital Santo Antônio

Especial

Para ajudar hospitais pú-
blicos e filantrópicos a reduzir 
gastos com energia elétrica, a 
RGE criou o Programa RGE 
nos Hospitais. O Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela foi 
beneficiado com a instalação de 
uma usina solar e 524 lâmpadas 
LED. A economia gerada pode-
rá ser revertida em saúde para a 

comunidade. 
O mesmo programa já bene-

ficiou outros hospitais da região 
como o Hospital de Caridade de 
Três Passos. As placar não su-
prem a totalidade da demanda 
de energia da entidade, mas já 
propiciam uma boa economia 
de energia e aos cofres dos hos-
pitais.

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Jonas Martins

Divulgação

Prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello
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Cooperar com a 
economia local 
rende comunidades
melhores

Para toda ação existe uma reação. E 
quando incentivamos o consumo de 
produtos e serviços da sua comunidade, 
o impacto positivo é maior do que você 
imagina.

   Criação e manutenção de empregos;
   Desenvolvimento econômico e social 
da região;
   Melhores condições de vida e  de 
desenvolvimento  para todos. 

Faça parte dessa causa.

.

.

eco
no
mia
local

.

Prefeito de Palmitinho é atacado á faca 
dentro da prefeitura

Especial

Uma das notícias que mais 
repercurtiu durante essa sema-
na na região foi ataque sofrido 
pelo prefeito de Palmitinho, 
Caetano Albarello, que foi esfa-
queado dentro da prefeitura do 
município.

O prefeito foi ferido com 
dois golpes de faca no abdô-
men, mas ambos os golpes não 
atingiram órgãos vitais.  eo pre-
feito de 76 anos, já deu alta e se 
recupera em casa. 

Na manhã de segun-
da-feira o prefeito foi 
atacado dentro da pre-
feitura. Ele, como faz 
toda a segunda e quinta-
-feira, abre a gabinete 
para atender a popula-
ção. Ele recebeu Lucin-
da Canova de Campos, 
35 anos, que segundo 
as informações colhidas 
até o momento estaria na 
prefeitura para reclamar 
de uma medição, para 
regularização fundiária, 
que estava sendo feito 
no bairro onde a mesma 

mora e onde existe um conjunto 
habitacional.

Baseado no depoimento da 
agressora e nas imagens do cir-
cuito interno da prefeitura, os 
dois teriam se exaltados e no 
corredor da prefeitura, já fora 
do gabinete, o prefeito e ela 
teriam discutido. Houve uma 
espécie de empurra-empurra 
entre a suspeita e o prefeito e 
na sequencia ela sacou a faca e 
desferiu vários golpes no pre-
feito, acertando dois deles.

Enquanto o prefeito era so-
corrido pelo SAMU, a Policia 
Civil foi comunicada e foi até 
a casa da suspeita. Ela não foi 
encontrada em casa, no entan-
to, no momento que a polícia 
deixava o bairro a localizou em 
um veículo indo em direção da 
casa. Ela recebeu voz de prisão.

A mulher disse em seu de-
poimento que a discussão foi 
por causa que o prefeito queria 
tirar a sua casa. A arma do cri-
me foi apreendida pela Polícia 
Civil. A mulher já tem uma ex-
tensa ficha criminal, inclusive 
com passagem por tráfico de 
drogas.

Conduzido ao Hospital San-
ta Teresinha de Palmitinho o 
prefeito foi transferido para o 
Hospital Santo Antônio de Te-
nente Portela onde permanecia 
em observação na manhã de 
hoje, mas pode dar alta a qual-
quer momento e terminar a re-
cuperação em casa.

A agressora foi conduzida 
para o Presidio de Frederico 
Westphalen onde permanecerá 
a disposição da justiça.

Prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello

A
sc

om

Flamengo de São Pedro 
estreia na Copa Gaúcha de 
Futebol Feminino Sub 17 
no dia 27 de novembro

Esportes

A delegação do Flamengo 
de São Pedro (Tenente Porte-
la) parte na sexta-feira (26/11) 
para Eldorado do Sul, aonde 
será disputada a Copa Gaúcha 
de Futebol Feminino Sub 17, 
edição 2021. Os jogos aconte-
cerão no CT Hélio Dourado, do 
Grêmio.

Nesta semana, a Federação 
Gaúcha de Futebol (FGF) di-

vulgou o regulamento específi-
co e a tabela da competição que 
será realizada entre os dias 27 
de novembro e 4 de dezembro.

Serão sete equipes dividi-
das em dois grupos – um com 
quatro e outro com três. Na fase 
inicial, os clubes se enfrentam 
dentro das respectivas chaves e 
em turno único. Os dois melho-
res de cada grupo avançam para 
as semifinais.

Primeiro adversário do Flamengo de São Pedro será o União Harmonia

Divulgação
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Cidades

    Falar sobre indumentária é sempre 
importante. Baseado nas obras de 
Paixão Côrtes (que cita diversos 
outros autores que são autoridades 
quando o assunto é a Psicologia 
das Cores) é que trazemos aqui 
alguns pontos importantes e que 
sempre causam algumas dúvidas.   
De cara já temos uma baita citação 
do livro Gaúcho: Danças Trajes 

Artesanato, de João Carlos Paixão Côrtes:
    “Assim como uma pessoa, diante de seu estado d’alma, pre-

fere executar determina música ou escutar este ou aquele ritmo, 
as cores parecem falar também quanto aos nossos sentimentos, 
traduzindo, psicologicamente, o momento pessoal que estamos 
vivendo ou o estágio cultural coletivo que atravessamos.”

    Ou seja, a cor da roupa que utilizamos no dia-a-dia, assim 
como o traje para dançar, refletem o que estamos sentindo. Claro, 
é importante comentar sobre a questão do ENART utilizar na sua 
maioria dos grupos trajes todos iguais, para representar um deter-
minado personagem de uma determinada época, e por exemplo, 
uma bombacha azul marinho pode ser parecer excelente para um 
peão, porém outro não gosta… mas não vem ao caso essa discus-
são sobre todos trajarem iguais ou não, qualquer coisa é só ima-
ginar a pilcha que vai para um baile e não pra dançar o ENART.

    Simão Goldman diz que “através da cor, conseguimos trans-
mitir (pela pintura de ambientes e até mesmo pela nossa indumen-
tária) mensagens que expressam sentimentos de desejo”, o que 
reforça essa questão da Psicologia de cada cor.

      Uma dúvida grande sempre está em torno da cor PRETA 
para a indumentária. É importante destacar que o Sr. Paixão cita 
Simão Goldman, dizendo o seguinte:

    “Psicologicamente, relaciona-se com o azar, maldição e per-
versidade. Nas civilizações ocidentais, tem significado de aflições, 
morte, tristeza e solidão. O preto é depressão, e quando misturado 
com qualquer cor, agrava as influências negativas”

    E conclui:
    “O nosso homem do campo, por ocasião da morte de algum 

ente querido, demonstra seu maior sentimento de tristeza vestin-
do-se de preto do chapéu às botas. Deixa crescer a barba e até os 
cabelos. Não ouve música, não participa de festividades, e passa 
meses sem beber um trago. Psicologicamente, esta cor demonstra 
o seu sentimento de tristeza.”

    Logo, historicamente, o PRETO retrata o luto. Usar preto 
está certo ou errado?

    “Aaah mas o meu avô sempre usou lenço preto pra tudo, e 
nem por isso estava de luto, então ele tava errado?”

    Claro que não… Cada um usa o que quiser no seu dia-a-dia. 
Se gosta do preto, usa o preto. Porém é importante sempre falar 
sobre as importâncias e costumes históricos, e historicamente, o 
preto puxava sempre para coisas negativas. Agora se tu quer saber 
se está certo ou errado o Preto para os concursos de dança, aí vai 
do que cada um está avaliando, mas lenço com certeza nenhum 
pode…

Fonte. Estância Virtual.
    Lembrem-se: Continuem com os cuidados recomendados 

pela Saúde. A pandemia ainda não acabou, protejam-se, vacinem-
-se, e não deixem de usar a máscara. A vida é uma Dádiva Divina.

                        Até a próxima.

A Cor do Gaúcho!

Extravio de Bloco

Neli Tossin dos Santos, residente em Tenente Portela,  comu-
nica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fis-
cais de Produtor Rural em nome de João Teixeira dos Santos (P 
151 452311 a  P 1151 452320) com inscrição estadual sob o nº 
205/1019716 série P 1151 452311.

Vista Gapucha realiza decoração natalina

Já entrando no espírito na-
talino o municipio de Vistas 
Gaúcha realizou na semana que 
passou o trabalho de ornamen-
tação das ruas e praças da cida-
de e do Distrito de Bom Plano.

O trabalho teve a coorde-
nação voluntária da Primeira 
Dama Eni Galli Locatelli,  da 
coordenadora da Terceira Ida-
de Tania Lucatelli, equipe do 
PIM, Emater, Secretarias de 

Educação e Cultura, Desporto 
e Lazer, Indústria e Comercio e 
demais voluntários.

Os enfeites e ornamentação 
chamam atenção da comuni-
dade pelos diversos modelos e 
atrativos, principalmente a noi-
te dando um aspecto luminoso 
e diferente a quem reside na 
cidade e para quem passa pelos 
locais ornamentados, destacan-
do a presença do presépio ins-
talado em frente ao prédio da 
Prefeitura Municipal.

Para o Prefeito Locatelli, 
neste momento difícil e turbu-
lento em que a sociedade vive 
devido a Pandemia e suas con-
sequências a melhor mensagem 
de Natal é aquela que sai em 
silêncio de nossos corações e 
aquece com ternura os corações 
daqueles que nos acompanham 
em nossa caminhada pela vida.

Divulgação



ROTA DO YUCUMÃ,  26 de Novembro de 2021 11
Votação

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

Chamamento Público 06-2021. O Município de Derrubadas/RS torna 
público, que homologou o credenciamento da(s) seguinte(s) empresa(s) 
para prestação de serviços de pedreiro. Clovis Scherer 53092201000. 
CNPJ nº 20.662.470/0001-28; Celsir Weber 66084539068. CNPJ 
19.315.703/0001-37; Data 19/11/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que a licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 24/2021, objetivando a aquisição de equi-
pamentos para o Centro Fisioterapêutico Municipal (Itens desertos ou 
fracassados no PE 20/2021) foi FRACASSADA. Data 19/11/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho profe-
rido no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021, o Senhor 
Alair Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser inexigível a licitação 
para contratação de empresa para apresentação em evento de confra-
ternização entre usuários do Centro de Referência da Assistência So-
cial. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 25, inc. III. 
Fornecedor(a): Associação Cultural Alemã de São João do Oeste. CNPJ 
n° 72.376.767/0001-20. Valor Total: R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e 
oitenta reais). Data 19/11/2021.

Décimo Quinto Termo Aditivo. Ata de Registro de Preços nº 01/2021. 
Pregão Presencial nº 05/2021. Aderente: Abastecedora Gral Ltda. CNPJ 
nº 05.830.793/0002-70. Objeto: Fica ajustado entre as partes o reequilí-
brio econômico-financeiro do combustível: Óleo Diesel B S10. Valor: 
R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos) o litro. Assinatura do Termo 
Aditivo: 17/11/2021.

Décimo Sexto Termo Aditivo. Ata de Registro de Preços nº 01/2021. 
Pregão Presencial nº 05/2021. Aderente: Abegg & Cia Ltda. CNPJ nº 
97.881.098/0004-18. Objeto: Fica ajustado entre as partes o reequilí-
brio econômico-financeiro do combustível (Gasolina comum) á vigorar 
a partir da data de 11/11/2021. Valor: R$ 7,31 (sete reais e trinta e um 
centavos) o litro. Assinatura do Termo Aditivo: 17/11/2021.

Contrato nº 118/2021. Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. Con-
tratado: Associação Cultural Alemã De São João Do Oeste. CNPJ Nº 
72.376.767/0001-20. Objeto: Apresentação em evento de confraterni-
zação entre usuários do Centro de Referência da Assistência Social – 
CRAS. Valor: R$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais). Vigên-
cia: 19/11/2021 à 31/12/2021. Assinatura do Contrato: 19/11/2021.

Termo de Credenciamento nº 124/2021. Chamamento Público 
nº 06/2021. Credenciado: Clóvis Scherer 53092201000. CNPJ N° 
20.662.470/0001-28. Objeto: Futuras e eventuais prestações de pedrei-
ro serão realizadas parceladamente de acordo com as necessidades do 
Município. Valor: R$ 15,00 (quinze reais) hora, total de 1.610 hora/ano. 
Vigência: 23/11/2021 à 31/12/2021. Assinatura do Termo de Credencia-
mento: 23/11/2021.

Termo de Credenciamento nº 125/2021. Chamamento Públi-
co nº 06/2021. Credenciado: Celsir Weber 66084539068. CNPJ nº 
19.315.703/0001-37. Objeto: Futuras e eventuais prestações de pedrei-
ro serão realizadas parceladamente de acordo com as necessidades do 
Município. Valor: R$ 15,00 (quinze reais) hora, total de 1.610 hora/ano. 
Vigência: 23/11/2021 à 31/12/2021. Assinatura do Termo de Credencia-
mento: 23/11/2021.

Votação da Consulta 
Popular 2021 prossegue 
até 30 de novembro

Desde a segunda-feira (22/11), interessados em participar da Consulta 
Popular 2021 poderão votar virtualmente por meio do aplicativo COLAB. 
A escolha das demandas se encerra em 30 de novembro.

Instituída em 1998 pelo Governo do Estado, a Consulta Popular 
permite aos votantes que definam diretamente parte dos investimentos 
a constarem no orçamento estadual. Neste ano, o valor disponibilizado 
será de R$ 30 milhões para as 28 regiões dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (COREDES). A verba é distribuída de acordo com os 
critérios como população de cada região e o Índice de Desenvolvimento 
Socioeconômico (IDESE).

Seja pelo aplicativo ou pela web, é necessário fazer login pelo CO-
LAB – quem ainda não se cadastrou, precisa criar uma conta. É reco-
mendável, antes de iniciar a pesquisa, ter em mãos o CPF e o título de 
eleitor. Após o cadastro e com base nas informações prestadas, haverá 
direcionamento automático para a cédula do Corede correspondente ao 
domicílio eleitoral. Cada eleitor poderá votar em apenas uma proposta, 
sendo selecionada aquela com maior número de votos.

Neste ano, em sua primeira fase, a Consulta Popular recebeu cerca de 
mil sugestões enviadas por cidadãos. As propostas foram selecionadas 
após o término do prazo de envio, com base em uma análise técnica, a 
partir de critérios como viabilidade de execução, orçamento e competên-
cia.
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A Ordem dos Cavaleiros do 
Rio Grande do Sul (ORCAV), 
braço do MTG responsável 
pela organização das cavalga-
das realizadas em todo o esta-
do, estará entregando medalhas 
e outorgando os cavaleiros por 
suas participações em eventos 
de cavalgadas. Serão entregues 
medalhas para cavaleiros e ca-
valeiras que se escreveram e 
comprovaram participação em 
cavalgadas e que somam de 
mais de 200 a mais de 10 mil 
quilômetros percorridos.

A 20ª Região Tradicionalis-
ta teve somente 27 cavaleiros 
outorgados até hoje, sendo que 
destes 4 são de Tenente Portela. 
A última medalha recebida por 
um representante do município 
ocorreu em 2010, quando o tra-
dicionalista Milton Sganderla 
foi um dos homenageados. 

O evento vai ocorrer domin-
go pela manhã, junto com a re-
alização da 90ª Convenção do 
MTG e a 20ª região tradiciona-
lista estará representada por 20 
cavaleiros, sendo 16 de Tenente 
Portela. Segundo o tradiciona-
lista Giordano Bruno Fornari, 
coordenador campeiro da 20ª 
RT, membro e Coordenador 
Macrorregional da ORCAV, os 
representantes de Tenente Por-
tela receberão as medalhas por 

terem percorrido desde 330 até 
4.569 quilômetros no lombo do 
cavalo.

Para fazer a via-
gem o grupo procurou 
o poder público, mas 
com a negativa de 
conseguir o ônibus, 
contou com o apoio 
de 22 colaboradores 
entre vereadores, co-
mércio e pessoas pú-
blicas que ajudaram 
com valores entre 50 
e 300 reais somando 
os R$ 2.300 neces-
sárias para bancar o 
ônibus até a capital do 
estado.

Os nomes dos 
apoiadores serão di-
vulgados nas redes 

sociais como forma de agrade-
ciomento pela colaboração.

Portelenses receberão medalhas Portelenses receberão medalhas 
da Ordem dos Cavaleiros do Rio da Ordem dos Cavaleiros do Rio 
Grande do SulGrande do Sul
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