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Editorial

POR QUE OS PRESIDENCIÁVEIS 
NÃO FALAM NISTO?

 Em artigo anterior, publicado na semana passada, afirmei que 
a vitória de Bolsonaro disse ao mundo que, aqui no Brasil, haveria 
resistência à hegemonia esquerdista, autorrotulada “progressista”. 
No entanto, poderosas máquinas de guerra não são enfrentadas 
sem determinar reações. Elas foram interna e externamente impla-
cáveis e causaram dificuldades ao país.

Não creio, porém, que esse contexto tenha levado qualquer fra-
ção do eleitorado vitorioso naquelas urnas a gostar do que antes 
não gostava, a aprovar o que antes condenava, nem a inverter seus 
princípios e seus valores. As coisas não acontecem assim. A es-
tratégia oposicionista, que se faz supor exitosa, consiste em fazer 
crer que o presidente cria os próprios embaraços (eventualmente, 
isso acontece em qualquer governo, mas não é a regra, nem a cau-
sa).

Portanto, tudo se passa na mídia de massa como se o presiden-
te da República conseguisse transformar um perfumado e plácido 
mar de rosas em turbulenta cachoeira de desastres. Quem lê edito-
riais colhe a impressão de que os próprios veículos, o Congresso 
Nacional, o STF, fazem o possível para tudo andar bem, mas o 
governo não deixa! Essa é a mensagem que tentam fazer chegar 
ao eleitor enquanto procuram intimidar os conservadores nos res-
tritos espaços das redes sociais.

A despeito da cotidiana corrida de obstáculos, o governo pode-
ria operar com maior desembaraço não fosse a impossibilidade de 
compor maioria parlamentar. Estou bem atento às manifestações 
dos presidenciáveis. Lidam com o futuro como se as dificuldades 
institucionais do país se resolvessem com suas vitórias pessoais 
nas urnas de outubro. É como se dissessem: “Votem em mim. A 
governabilidade a gente vê depois”...  Tá bom!

Bolsonaro tentou contornar essa montanhosa e espinhosa bar-
reira indicando previamente, para a maior parte de seu ministério, 
técnicos de fora do circuito político-eleitoral. Qual o resultado? O 
mercado de votos parlamentares se sublevou! As cotações dispa-
raram. O pregão teve que ser fechado. Rodrigo Maia era o senhor 
do sim e do não e só liberava o que não tinha importância. De 
responsável pela pauta, tornou-se senhor das decisões e já posava 
com ares de Primeiro Ministro. Lembram?

Ao mesmo tempo, em meio ao deliberado tumulto das rela-
ções institucionais, o STF dava carteiraço operando como dono 
da democracia e  “poder moderador” da República... Logo aquele 
estranho colegiado onde tão frequentemente falta moderação!

A questão, portanto persiste. E persiste num escandaloso silên-
cio das instituições! O que têm a dizer os candidatos a presidente 
que vêm ao eleitor pedir voto depois de haverem, mediante suces-
sivas ações e omissões, procurado impedir o programa vitorioso 
nas urnas de 2018? O que tem a dizer sobre o que se recusaram 
a votar? Pergunto: como esperam obter maioria num parlamento 
onde haverá mais de duas dezenas de minorias no outro lado do 
balcão dos negócios que hoje frequentam?  Como pretendem vo-
tos depois de agirem como agiram?

Este não pode ser um não assunto na campanha eleitoral que já 
começou! À miudeza se responde com grandeza!

Você foi criança um dia... Mas os anos se dobraram e fizeram-no 
um jovem, quase um adulto...

 E agora você observa minhas mãos trêmulas e encarquilhadas e se esquece de que foram as 
primeiras a acariciar as suas, inseguras, na infância.

 Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se de que foram eles que orientaram 
seus primeiros passos.

 Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que meus olhos já não conseguem vislumbrar 
com precisão esquecido das várias palavras que repeti, inúmeras vezes, para que você aprendesse a 
pronunciar.

 Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras iniciativas foram 
por elas incentivadas.

 Diz que sou um velho desatualizado, mas confesso que pensei muito pouco em mim, para fazer 
de você um homem do bem.

 Reclama da minha saúde debilitada, mas, creia, muito trabalho foi preciso para garantir a sua. 
Ri quando não pronuncio corretamente uma palavra, mas afirmo que esqueci de mim mesmo para que 
você pudesse cursar uma universidade.

 Diz que não possuo argumentos convincentes em nossos raros diálogos, muitas foram as vezes 
que advoguei em seu favor, nas situações difíceis em que se envolvia.

 Hoje você cresceu. É um moço robusto e a juventude lhe empolga as horas.
 Esqueceu sua infância, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros sorri-

sos...
 Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado, em cujo peito ainda 

pulsa o mesmo coração de outrora.
 É verdade que o tempo passou, mas nem me dei conta. Só notei naquele dia...Naquele dia em 

que você me chamou de velho pela primeira vez e me olhei no espelho.
 Lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos na face e um certo ar de sabedoria 

que na imagem de ontem não existia.
 Por isso eu lhe digo, meu jovem, que o tempo é implacável, e um dia você também contem-

plará no espelho uma imagem nele que não é a que hoje você admira. Mas sentirá que em seu peito, o 
coração ainda pulsa no mesmo compasso: o afeto que você cultivou não se desvaneceu.  As emoções 
vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos. As palavras amargas ferem-no com a mes-
ma intensidade...

 E que, apesar dos longos invernos, você não ficou frio diante da indiferença dos que embalou 
na infância...

 Por isso, meu filho: não ria do estado em que estou. Já fui o que você é, e você será o que eu 
sou... Aquele que despreza seus velhos é como galho que deixa tombar o tronco que o sustenta.

 A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é semente de amargura para colheita 
futura.

 Pense nisso.

     Professora:
       Tanira Piccinini

Mensagem do velho ao moço:
Tanira Piccinini

A falta de chuva que preocupa
Já faz algum tempo que a falta de água preocupa em Tenente Por-

tela e com a estiagem dos últimos meses essa situação ficou ainda 
mais critica. Caminhões pipas transportam água para a cidade e para o 
interior para amenizar a escassez.

Esse canto do Rio Grande já tem por tradição uma seca a cada ciclo 
de cerca de 10 anos, podendo variar para lá ou para cá. Foi assim em 
2004, 2011 e agora em 2022. 

O problema é que a cada nova rodada temos menos fontes naturais, 
as vertentes estão desaparecidas, as sangas estão sendo fechadas, as arvores cortadas, a produção de 
lixo está maior e o consumo da população está crescendo, logo os efeitos tendem a ser mais severos.

Não podemos controlar o tempo e o clima, na verdade vivemos a mercê deles, no entanto, podemos 
controlar várias outras coisas e melhorar a nossa relação principalmente com as fontes de água, verten-
tes, rios e sangas. 

Precisamos nos unir como sociedade e nos desenvolver com comunidade. O tempo pede isso.
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Legislativo aprova projeto que permite 
transferência de recursos para o 
hospital de Coronel Bicaco

Cidades

Na sessão extraordinária 
ocorrida na tarde da sexta-feira 
(7/1), os edis aprovaram, de ma-
neira unânime, o Projeto de Lei 
(PL) nº 01/2022 que autoriza o 
repasse de recursos financeiros 
da Prefeitura Municipal de Co-
ronel Bicaco para a Associação 
Hospitalar Santo Antônio de 
Pádua (AHSAP).

Conforme o texto, serão 
transferidos R$ 120.650.00. 

Deste total, R$ 70.650,00 ga-
rantirão o pagamento de 471 
horas trabalhadas pelos médi-
cos plantonistas, no período de 
26 de dezembro de 2021 a 25 
de janeiro deste ano. O restante 
(R$ 50.000,00) será destinado à 
cobertura de despesas da AH-
SAP referentes ao primeiro mês 
de 2022.

Em dezembro, a Admi-
nistração Municipal divulgou 
que o montante repassado ao 

hospital em 2021 alcançou 
R$ 1.153.830,00. Foram R$ 
419.270,00 na forma de sub-
venção para despesas diversas 
e R$ 734.560,00 para o paga-
mento dos plantões médicos.

O Poder Executivo decla-
rou situação anormal na área 
de saúde hospitalar em Coro-
nel Bicaco, por isso, o Hospital 
Santo Antônio de Pádua está 
sob intervenção administrativa 
desde março de 2018.

Valor garantirá o pagamento dos médicos plantonistas e de despesas diversas do Hospital Santo Antônio de Pádua
Clic Portela

CONAB aponta que soja e trigo garantem 
aumento na produção nacional de grãos

Rural

A quarta estimativa da 
safra 2021/2022, divulgada 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), na 
terça-feira (11/1), aponta para 
um crescimento na produção 
de grãos frente à temporada 
2020/2021. De acordo com o 
levantamento, o Brasil deve 
produzir um volume total de 
284,4 milhões de toneladas, 
um incremento de 12,5% ou 32 
milhões de toneladas. O des-
taque ficou por conta da soja, 
com aumento de área semeada 

de 3,8%, e para a safra do trigo, 
que foi encerrada com recorde 
de produção.

Com um crescimento de 
3,8% na área e produção esti-
mada de 140,5 milhões de to-
neladas, a soja mantém o país 
como o maior produtor mun-
dial da oleaginosa. — A lide-
rança do Brasil na agricultura 
mostra os avanços conquista-
dos na produção brasileira de 
grãos — ressalta o presidente 
da CONAB, Guilherme Ribei-
ro. — Além da versatilidade 

dos produtores, que estão cada 
vez mais estruturados a partir 
de informações de inteligência 
agrícola da companhia, outros 
ganhos são resultado da orga-
nização e da parceria de insti-
tuições públicas e privadas para 
o desenvolvimento tecnológico 
da agropecuária nacional — 
completou o dirigente.

Atualmente, a produção to-
tal de milho, considerando a 
primeira, segunda e terceira 
safras, está estimada em 112,9 
milhões de toneladas.

Prazo de inscrição para 
concurso do Censo 
Demográfico 2022 segue 
até 21 de janeiro

Serviço

As inscrições do processo 
seletivo para recenseadores e 
agentes censitários do Censo 
Demográfico 2022 foram pror-
rogadas até 21 de janeiro. São 
206.891 vagas temporárias para 
todo o país. Para se inscrever, é 
preciso acessar o site da organi-
zadora do concurso público.

De acordo com Bruno Ma-
lheiros, coordenador de Re-
cursos Humanos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a decisão de 
prorrogar o prazo foi tomada 
devido ao processo seletivo ter 
sido aberto em período de férias 
e festas de fim de ano, quando a 
população costuma viajar.

— Os alunos das universi-
dades são parte do público que 
se interessa pelo trabalho de 
recenseador, e eles estão de fé-

rias neste momento. Além dis-
so, muita gente está empregada 
com contratos temporários que 
expiraram no final de dezem-
bro, e vai começar a buscar no-
vas oportunidades — ressaltou 
Bruno Malheiros.

As provas, que seriam apli-
cadas em 27 de março, foram 
adiadas para 10 de abril de 
2022.

Estão sendo oferecidas 
183.021 vagas para recenseado-
res, com remuneração variável 
e horário de trabalho flexível; 
18.420 vagas para agente censi-
tário supervisor, com salário de 
R$ 1.700,00; e 5.450 vagas para 
agente censitário municipal, 
com salário de R$ 2.100,00. Os 
agentes censitários têm carga 
de trabalho de 40 horas sema-
nais.

O que é o Censo Demográfico?
Para explicar, precisamos definir o que é censo e porque, neste caso, existe a 
especificidade de defini-lo como demográfico. Censo é um tipo de pesquisa para 
levantamento de dados onde todos os indivíduos de uma população-alvo são en-
trevistados.
O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), por exemplo, investiga a 
cada 2 anos o aprendizado de todos os estudantes de escolas públicas matricu-
lados no 9º ano do Ensino Fundamental. O Censo Agropecuário levanta dados 
sobre estabelecimentos que praticam o cultivo ou comercialização de produtos 
agropecuários. O Censo Demográfico, por sua vez, investiga características de-
mográficas, sociais e econômicas de toda população brasileira que vive em dom-

icílios particulares permanentes (mora-
dores de rua estão excluídos da pesquisa, 
por exemplo).
Em 2021, o questionário censitário, de 
26 perguntas definidas pela Comissão 
Consultiva do Censo, será aplicado a 
residentes de 71 milhões de domicílios, 
abrangendo cerca de 210 milhões de 
brasileiros espalhados pelo país. Tais 
perguntas englobam características dos 
moradores e domicílios, incluindo temas 
como natalidade, fecundidade, mortali-
dade e migração da população, além de 
acesso a água e saneamento básico nos 
domicílios.
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Segurança

Incêndios causam grande preocupação em 
Tenente Portela e Região

Mais um incêndio de gran-
des proporções foi registrado 
nesta quarta-feira, 12, na Terra 
Indígena do Guarita. O fogo 
que começou em uma lavoura 
destruiu 7 hectares de soja e 
mais 1 hectare de milhos antes 
de atingir as áreas de mata que 
ficam próximas das plantações.

Os bombeiros voluntários 
de Tenente Portela foram acio-
nados perto das 14 horas e ini-
ciaram o trabalho de combate 
às chamas, no entanto, o fogo já 
havia se espalhado para outros 
pontos e chegava a ter cinco 
focos em locais diferentes atra-
palhando a ação dos bombeiros 
que atuavam no local.

O Corpo de Bombeiros Mi-
litares de Três Passos chegou a 
ser acionado, no entanto, como 
estavam atendendo outras ocor-
rências não conseguiram se 
deslocar para a Terra Indígena 
do Guarita. O jeito foi contar 
com a ajuda de populares. Ini-
cialmente eram dois bombeiros 
e em seguida mais dois se uni-
ram ao trabalho. Moradores e 
produtores rurais também esta-
vam trabalhando no auxílio ao 
combate às chamas.

Um caminhão pipa da em-
presa São Cristovão de Tenen-
te Portela, também se deslo-
cou para o local para ajudar no 
abastecimento do caminhão dos 
bombeiros, uma vez que a água 
era pouca para tantas chamas.

Nossa reportagem esteve no 
local e testemunhou a destrui-
ção, inclusive, com labaredas 

de fogo que chegavam a mais 
de três metros de altura. A pa-
lha nas lavouras, absolutamente 
seca, as vegetações nas áreas de 
mata e ainda o vento, contribuí-
am como catalizador do sinistro 
fazendo com que as chamas se 
espalhassem de maneira muito 
rápida e ainda formassem novos 
focos isolados, afinal, qualquer 
fagulha de faísca que o vento 
levava era o suficiente para pro-
pagar num novo incêndio.

Nossa reportagem conver-
sou com o indígena, dono das 
lavouras que foram queimadas 
que mostrava grande desespe-
ro. Pai de um menor de idade, 
ele narrou que fez emprésti-
mos para poder plantar e que 
não sabe como vai honrar os 
compromissos que terá, pois se 
com as condições da estiagem 
a situação já estava difícil, ago-
ra, com a lavoura toda perdida 
a situação ficará ainda mais 
complicada. Ele falou que os 

incêndios são criminosos e in-
tencionais e fez uma cobrança 
para que as autoridades consti-
tuídas e as lideranças indígena 
intervissem para que novas si-
tuações não ocorram.

O serviço dos bombeiros 
voluntários de Tenente Portela 
somente foi encerrado próximo 
da uma hora da manhã, quan-
do a equipe carregou o tanque 
do caminhão pela última vez 
e pode descansar. Antes disso 
moradores de Tenente Portela 
reclamavam através das redes 
sociais da fumaça que estava 
chegando na cidade. 

Por volta das 21 horas uma 
nuvem de fumaça bastante den-
sa estava sobre a cidade. Várias 
pessoas reclamaram até de in-
comodo para respirar. Houve 
inclusive relato de moradores 
de Vista Gaúcha que informa-
ram que a fumaça e a fuligem 
do incêndio chegaram até a ci-
dade.

“As perdas são economicas 
e na biodiversidade. 
Pedimos mais atenção 
para a comunidade”

Joel Ribeiro de Freitas

Na manhã desta quinta-
-feira, 13, o cacique interino da 
Terra Indígena do Guarita, Joel 
Ribeiro de Freitas foi entrevis-
tado na Rádio Província onde 
relatou que o incêndio foi con-
trolado no lado de Tenente Por-
tela, mas que focos de incêndio 
ainda estavam ativos no lado 
que pertence a Redentora. 

Ele relata que é muito difícil 
controlar as chamas, uma vez 
que os focos são dentro das ma-
tas fechadas e tem difícil aces-
so.

Freitas também fez um ape-
lo para que a comunidade pare 
de mexer com fogo sem a res-
ponsabilidade necessária para 
que ele não se propague para 
outras áreas.

O cacique disse também que 
está preocupado com o prejuí-
zo com que os produtores estão 
tendo que arcar em virtude das 
queimadas. Ele ressaltou que a 

já havia um temor de quebra de 
produção em virtude da estia-
gem e que a situação se agrava 
ainda mais em virtude dessas 
queimadas. 

Outra questão que o líder 
indígena abordou foi as perdas 
nas riquezas naturais que as 
queimadas acabam promoven-
do. “A biodiversidade, tão im-
portante para nossa cultura in-
dígena, também acaba sofrendo 
e vai demorar muito tempo para 
se recuperar”, completou ele 
durante a entrevista.

Sobre as ações que estão 
sendo tomadas para tentar re-
solver o problema, o cacique 
disse que está contatando com 
as lideranças indígenas para 
identificar os incendiários e res-
ponsabilizá-los quanto a essas 
atitudes, inclusive ele se colo-
cou a disposição das autorida-
des, como forças policiais para 
trabalhar nesta identificação.

“Nunca sabemos o que 
vamos enfrentar. Pedimos 
mais compreensão”

Luciano Berta

Nesta quinta-feira também 
foi entrevistado o vereador 
Luciano Berta, ele um dos in-
tegrantes e responsável pelos 
Bombeiros Voluntários de Te-
nente Portela. Ele relatou que 
somente nesses últimos dias fo-
ram queimados mais de 50 hec-
tares de lavoura e mata, somen-
te na Terra Indígena do Guarita 
e dentro da área que pertence a 
Tenente Portela.

Ele também relatou a situ-
ação dos bombeiros, que ain-
da não está regulamentado em 
Tenente Portela que mesmo as-
sim eles têm se deslocado para 
fazer o trabalho de combate as 
chamas e contado com a ajuda 
de populares e voluntários que 
ajudam no combate as chamas.

Luciano Berta também co-

brou que os responsáveis por 
atear fogo sejam punidos, seja 
na comunidade indígena ou 
fora dela.

Ele explicou para os ouvin-
tes que apenas ele e o Tiago 
Wisniewski ficam de prontidão 
no Parque de Máquinas da pre-
feitura, porque são funcionários 
do município, como não há 
regulamentação da atividade, 
também não há remuneração o 
que impede de ter mais pessoas 
a disposição do trabalho.

Ele disse que quando são 
chamados não sabem o que 
vão enfrentar e por isso é muito 
complicado, muitas vezes, fazer 
esse trabalho com poucas pes-
soas e por isso pediu que mais 
voluntários passem a fazer par-
te dos bombeiros voluntários de 
Tenente Portela e da regiãoFumaça se espalhou pelas cidades próximas do incêndio

Bombeiros Voluntários de Tenente Portela trabalharam no combate as chamas na Terra Indígena do Guarita
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

Especial

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 VOLMIR ANTUNES nascido em PINHALZINHO-SC aos 18 
de setembro  de 1985.  Filho de FRANCISCO ANTUNES E DE ROMA-
LINA INES ANTUNES. E dona GRACIELE BARATTO nascida em 
TENENTE PORTELA/RS aos 27 DE ABRIL DE 1988. Filha deVARLEI 
BARATTO E DE ROSANE REGINA PICCININI BARATTO. Se alguém 
de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 28/02/2022.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na im-
prensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 07 de janeiro de 
2018.                                                Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
Anilson John Preznewski residente no município de MIRAGUAÍ - RS, co-
munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (173 637271 a 173 637281) com inscrição estadual sob o nº 
205 1022385 série P 173 637271.

Extravio de Bloco
Roque Aloysio Adam residente no município de VISTA GAÚCHA - RS, co-
munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (195 606621 a 195 606630) com inscrição estadual sob o nº 
332/1003599 série P195606621 .

Prefeitura Municipal Vista Gaúcha
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Fomento    

 
Custo do Projeto R$27.500,00    
Local de realização do projeto: Município de Vista Gaúcha    
Data de assinatura do Termo de Fomento: 22/04/2021 
Início do Projeto: 22/04/2021   Término do Projeto: 31/12/2021
“Objetivos do projeto: 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto desenvolver o Programa A União Faz a Vida, no municí-
pio de Vista Gaúcha que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, 
tendo por objetivo principal construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de 
práticas de educação cooperativa, contribuindo para a educação integral de Crianças e Adolescentes, em âm-
bito nacional.”     

Promovidas junto ao público alvo, através das práticas metodológicas, o projeto teve o alcance de 72h de 
formação para os professores, distribuídos em Formação para Professores, Gestores Escolares e Qualificação 
do Comitê Gestor. Foram estruturados e realizados 23 projetos abrangendo as instituições: EMEF Senador 
Pinheiro Machado , EMEF Nelso Piccinini, EMEI Sonho Meu os quais receberam 58h de assessoria. Todos 
estes projetos estão inseridos na plataforma virtual do Programa A União Faz a Vida, contendo suas evidências, 
incluindo registro de fotos e vídeos.      

Custo de Implementação do Projeto     
Categorias de despesa   Previsto Realizado Diferença
Serviço de Apoio à Educação    R$ 27.500,00   R$ 27.416,74   R$ 83,26 
Rendimento Recursos Aplicados    -R$ 177,97   R$ 177,97 
Totais                              R$ 27.500,00   R$ 27.238,77   R$ 261,23 
Recursos Devolvidos à Prefeitura                            R$ - R$ 261,23   R$ -   
Nome da OSC Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Coo-

perativo - FUNDAÇÃO SICREDI    
Endereço Av. Assis Brasil, nº 3940 - Torre D - 8º andar - Bairro Passo D’areia  
Cidade Porto Alegre RS CEP 91010-003
Telefone (051) 3358 9889 E-mail fundacao_operacional@sicredi.com.br  
Nome do responsável pelo projeto João Francisco Sanchez Tavares          

Cargo/ Função Diretor Executivo  Fundação Sicredi    

Umas das melhoras alternativas para incluir no treinamento 
físico durante o verão. Importante que as pessoas possuam o co-
nhecimento de que além do mundo das academias, com as estei-
ras, bicicletas, aparelhos de musculação, entre outros, existem 
tipos de modalidades diferenciadas para cuidar do corpo.

Atualmente, poucas pessoas possuem o conhecimento sobre 
benefícios na natação, além do fato de que as atividades que são 
realizadas em solo, também podem ser feitas dentro da piscina, 
sendo considerada uma atividade física prazerosa.

A natação é a maneira perfeita de trabalhar todo o seu corpo e 
o sistema cardiovascular e é uma atividade versátil para pessoas 
de todas as faixas etárias.

Obtendo um treino de baixo impacto e uma maneira de rela-
xar. Uma hora de natação queima todas as calorias, sem afetar 
seus ossos e articulações. Auxiliando a ganhar flexibilidade exer-
citando as articulações e os seus movimentos.

Quando nadamos, trabalhamos muito a respiração, o que nos 
ajuda a relaxar. Além disso, a tensão à qual submetemos os mús-
culos durante o exercício, significa que, quando terminamos, 
sentimos um relaxamento muscular em todo o corpo. Tudo isso 
pode ajudar-nos a combater o stress, a relaxar, a melhorar o nos-
so humor e a reduzir a nossa fadiga mental. Como em qualquer 
desporto, geramos endorfinas que nos ajudam a produzir um sen-
timento de felicidade.

Natação e Verão

Cooper A1 inicia atividades 
em Tenente Portela

Cooperativa colocou em 
funcionamento a loja agrope-
cuária e de materiais de cons-
trução e deu início as obras 
do supermercado. Prefeito e 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico visitam o empreen-
dimento.

A Cooper A1 iniciou nesta 
segunda, 10, as atividades da 
loja de produtos agropecuários 
e de materiais de construção, 
em Tenente Portela. Esta é 21ª 
cidade em que a cooperativa, 
com sede em Palmitos (SC), 
se instala. A loja funciona jun-
to ao antigo Centro Evangélico 
Martin Luther e representa o 
primeiro passo de um grandio-

so projeto que prevê a inaugu-
ração até o final do ano de um 
supermercado.

O prefeito Rosemar Sala, e a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Elisan-
gela Lutz, visitaram o empreen-
dimento. Eles foram recebidos 
pelo gerente, Paulo Ademir Lu-
catelli, e pelo vice-presidente 
da cooperativa, Lauri Inácio 
Slomki. Os gestores municipais 
também estiveram no terreno, 
localizado em frente, onde tam-
bém começou nesta segunda-
-feira o trabalho de escavação 
da área que abrigará o prédio 
do supermercado. O serviço 
de terraplanagem é subsidiado 
pelo Município como incentivo 

para a instalação da empresa.
Conforme os dirigentes 

da Cooper A1, neste primeiro 
momento, foram gerados seis 
empregos diretos e outros 40 
deverão ser criados com a en-
trada em funcionamento do 
supermercado. Tem ainda as 
vagas para trabalhadores da 
construção civil que serão aber-
tas a partir do início da obra. A 
prioridade é contratação de mão 
de obra local.

Rosemar Sala, reiterou o 
desejo de sucesso e agradeceu 
a cooperativa por expandir suas 
atividades para Tenente Porte-
la, gerando renda e empregos e 
contribuindo para o fomento da 
economia portelense.

O prefeito e a secretária de desenvolvimento econômico do municipio visitaram a empresa
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Falta de água afeta cidade e interior em Tenente Portela

A estiagem que já obrigou a maioria 
dos municípios da região a decretar si-
tuação de emergência ainda não deu tré-
gua e além dos prejuízos que tem trazido 
para a agricultura também tem sido uma 
grande vilã no abastecimento de água 
em Tenente Portela e nos municípios da 
região.

No interior de Tenente Portela são vá-
rias as famílias que estão sofrendo com a 
falta de água, inclusive para o consumo 
humano e animal. Caminhões pipas da 
prefeitura tem feito a distribuição nas 
comunidades mais atingidas. Segundo 
a prefeitura municipal atualmente estão 
sendo transportados cerca de 50 mil li-
tros por dia para as propriedades rurais 
que mais sofrem com a estiagem e falta 
de água.

Na cidade a situação não é diferente 
as carretas à serviço da Corsan que trans-
portam água diariamente já fazem parte 

do cotidiano local. Segundo Mauricio 
dos Santos, o Fifo, chefe do escritório da 
Corsan em Tenente Portela, atualmente 

esses veículos estão trazendo cerca de 
150 mil litros por dia para ajudar abaste-
cer o município. São dois veículos dedi-
cados ao serviço, sendo uma carreta com 
capacidade de transporte de 30 mil litros 

e uma segunda de carroceria dupla que 
transporta mais 45 mil litros. 

Para suprir a demanda a Corsan 
tem buscado a água em Miraguaí, mas 
Fifo ressalta que isso precisa ser feito 
com muito cuida-
do, pois apesar do 
poço ser de boa va-
zão ele tem capaci-
dade de ofertar 300 
mil litros de água 
por dia e os técni-
cos estão cuidando 
para que ele não 
seque também.

O problema é 
que a demanda de 
Tenente Portela 
não para de crescer. 
Somente nos últi-
mos dois anos fo-
ram realizadas 144 
novas ligações. O 
consumo atual da cidade é de cerca de 
50 mil litros por hora. No final de ano, 
entre o natal e o ano novo foi ainda 
maior, causando uma grande ruptura na 
demanda do município.

As partes mais altas da cidade, inevi-

tavelmente acabam sofrendo com a falta 
de abastecimento. A situação é tão criti-
ca que a Corsan está recomendando que 
as pessoas adquiram caixas de água para 
instalar em suas casas para amenizar a 
situação nos momentos mais críticos.

Atualmente a Corsan trabalha para 
melhorar o abastecimento de água no 
município. As obras de um novo reser-
vatório iniciaram, mas precisaram ser 
interrompidas para repactuação do con-
trato. Segundo Fifo, assim que o novo 
reservatório, com capacidade de 500 mil 
litros estiver pronto, o problema de água 
do município estará solucionado por 
médio tempo.

Enquanto esse reservatório não fica 
pronto a Corsan tenta buscar mais água 
já fora da bacia da cidade. Foram perfu-
rados 12 poços novos, somente nos últi-
mos 12 meses, sendo que desses apenas 
três deram água.

Dois em Lajeado Bonito, sendo que 
um já está em processo de entrar em fun-
cionamento, sendo que a rede de mais de 
2500 mil metros será feita nos próximos 
dias. Depois será feita uma ligação do 

segundo poço nesse mesmo local com 
mais 1800 metros de rede e ainda será 
colocado em funcionamento um poço 
em Linha Pedreira com mais 2200 me-
tros de rede. Com esses três poços em 

funcionamento será possível aumentar a 
capacidade de água do município em 45 
mil litros por hora, o quê, em condições 
normais seriam suficientes para restabe-
lecer o abastecimento.

Por outro lado, os caminhões somen-
te serão dispensados após uma chuva 
que gere acumulados entre 100  e 200 
milímetros. Não há nenhuma previsão 
para isso. O grande problema é que as 
fontes que sempre foram as principais 
responsáveis pelo abastecimento de 
água em Tenente Portela estão operando 
com 10% da sua capacidade normal.

Fifo chama a atenção para o bom 
senso e o uso consciente da água por 
parte da população. Segundo ele, a Cor-
san não tem planos de racionamento de 
água e não vai proibir as pessoas em re-
lação ao uso, mas pede que cada um te-
nha consciência e pense no coletivo. Ele 
explica que possíveis regras de multa ou 
punição pelo desperdício de água devem 
ser elaborados pelo município através 
de decretou ou de lei. Quando a Corsan 
recebe qualquer denúncia, o que resta 
é conscientizar as pessoas por um uso 
mais consciente.

Equipes da Corsan também estão 
fazendo um trabalho de identificação e 
rastreamento de possíveis vazamentos. 
Os trabalhos começaram no lado do 
Bairro Operário, onde foram localizados 
18 vazamentos, sendo 3 grandes e que 
não eram visíveis da superfície. Agora o 
trabalho iniciou no Bairro Fries e vai se 
estender até a avenida Ceres. Na próxi-
ma semana mais uma equipe vai chegar 
na cidade para auxiliar nesse trabalho.

Sobre a construção de uma Estação 
de Tratamento de Água, ela foi discuti-
da, mas nesse primeiro momento a Cor-
san optou por melhorar a quantidade de 
água através de poços e de aumentar a 
capacidade de armazenamento, mas a 
possibilidade não está descartada a mé-
dio ou longo prazo a depender da de-
manda e do comportamentos das fontes 
e dos poços do município.

Por Jonas Martins
Caminhões pipa estão abastecendo o reservatório de água na cidade

Jonas Martins

Jonas M
artins
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Os caminhões de água passaram a fazer parte do cotidiano da cidade
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Coronel Bicaco: PL reduz prazo 
de pagamento de financiamento 
para construção de asfalto até 
Campo Santo

Cidades

Na sessão ordinária do dia 13 de de-
zembro do ano passado, a maioria dos 
vereadores aprovou o Projeto de Lei 
(PL) nº 078/2021 que possibilitava o 
Poder Executivo de Coronel Bicaco a 
contratar operação de crédito junto ao 
Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE). O montante 
de R$ 7,5 milhões é destinado à pavi-
mentação asfáltica do trecho de 8,6 qui-
lômetros entre a BR 468 e a localidade 
de Campo Santo.

No primeiro PL, a Administração 
Municipal tinha fixado prazo máximo 
de 180 meses (15 anos) para liquidação 
do empréstimo, com até três anos de 
carência. Após estudos de viabilidade 
econômica, o Poder Executivo elaborou 
novo Projeto de Lei estipulando o perí-
odo máximo de dez anos para quitação 
do financiamento. Na nova redação, a 
carência é de três meses.

O PL nº 095/2021 foi colocado em 
votação na sessão extraordinária reali-
zada na tarde da sexta-feira (7/1) e apro-
vado por cinco votos favoráveis e três 
contrários.

O vereador Leandro Briato (PP) 
afirmou que o valor previsto será insu-
ficiente para a conclusão do asfalto. — 
Veio esse projeto pedindo carência [no 
pagamento], daqui uns dias vêm outros 
pedindo mais tempo. Mais para frente 
virá projetos solicitando mais dinheiro 
— disse o vice-presidente da Mesa Di-
retora. — Não sou contra o asfalto. Sou 
contra a maneira que será feito. Já votei 
contra esse projeto e novamente vou vo-
tar contra — acrescentou o progressista.

— Por questão de coerência, vou 
votar contra o projeto — destacou Luiz 

Flávio Rangel (PP). Ele frisou que des-
confia das condições utilizadas para a 
pavimentação asfáltica até Campo San-
to. O edil já havia se posicionado con-
trário ao PL nº 078, na votação em de-
zembro.

O vereador Elson Bueno Martins 
(PDT) ponderou que a redução do prazo 
para quitação do empréstimo vai signi-
ficar uma economia aproximada de R$ 
6 milhões somente na cobrança de ju-
ros. — Antes, o município pagaria quase 
R$ 16 milhões em juros. Essa redução 
no prazo [de pagamento] também é uma 
forma de diminuir os custos — enfatizou 
o pedetista. Ele ainda esclareceu que a 
carência para início da liquidação das 
parcelas é uma exigência do BRDE.

— Durante as tratativas para concre-
tizar o financiamento, foi colocado que é 
necessário um prazo de carência. É nor-
ma bancária — reiterou o vereador Pau-
lo Hermel (PDT). Ele elogiou o estudo 
técnico que mostrou que a redução do 
período de pagamento diminui conside-
ravelmente a cobrança de juros.

O vereador Lucas Santos da Cruz 
(PDT) disse não ter dúvidas que após a 
aprovação do projeto e a liberação dos 
recursos não irá demorar muito tempo 
para iniciarem as obras do asfalto até 
Campo Santo. Ele também repetiu que 
é requisição do BRDE um prazo de ca-
rência neste tipo de operação de crédito.

Votaram favorável ao PL nº 095: 
Lucas Santos da Cruz (PDT), Florisbal 
Scherer (PDT), Elson Bueno Martins 
(PDT), Paulo Hermel (PDT) e Itamar 
Sartori (PP). Votaram contra: Loredi 
Saquet (PP), Luiz Flávio Rangel (PP) e 
Leandro Briato (PP).

Plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicacoa

Diones Roberto Becker
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Negócios

                                                Prefeitura Municipal Derrubadas
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Fomento    

 
Custo do Projeto R$  34.500,00    
Local de realização do projeto Município de Derrubadas    
Data de assinatura do Termo de Fomento 18/03/2021 
Início do Projeto: 18/03/2021  Término do Projeto: 31/12/2021
“Objetivos do projeto: 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto desenvolver o Programa A União Faz a Vida, no muni-
cípio de Derrubadas que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, 
tendo por objetivo principal construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de 
práticas de educação cooperativa, contribuindo para a educação integral de Crianças e Adolescentes, em âmbi-
to nacional.”     

“Resultados alcançados: Promovidas junto ao público alvo, através das práticas metodológicas, o projeto 
teve o alcance de 67h de formação para os professores, distribuídos em Formação para Professores, Gestores 
Escolares e Qualificação do Comitê Gestor. Foram estruturados e realizados 25 projetos abrangendo as insti-
tuições:  Escola Municipal De Ensino Fundamental Juscelino K. De Oliveira , Escola Municipal De Ensino 
Fundamental Duque De Caxias, Escola Municipal De Ensino Fundamental Salto Grande E Escola Municipal 
De Educação Infantil Meu Primeiro Passo os quais receberam 64h de assessoria. Todos estes projetos estão 
inseridos na plataforma virtual do Programa A União Faz a Vida, contendo suas evidências, incluindo registro 
de fotos e vídeos.      

Custo de Implementação do Projeto     
Categorias de despesa                  Previsto                Realizado   Diferença
Serviço de Apoio à Educação    R$ 34.500,00   R$ 25.019,26   R$ 9.480,74 
Rendimento Recursos Aplicados    -R$ 307,19   R$ 307,19 
Totais                                R$ 34.500,00        R$ 24.712,07   R$ 9.787,93 
Recursos Devolvidos à Prefeitura  R$ -                  R$ 9.787,93   R$ -   
Nome da OSC  Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Coo-

perativo - FUNDAÇÃO SICREDI    
Endereço Av. Assis Brasil, nº 3940 - Torre D - 8º andar - Bairro Passo D’areia  
Cidade Porto Alegre  RS CEP 91010-003
Telefone (051) 3358 9889 E-mail fundacao_operacional@sicredi.com.br  
Nome do responsável pelo projeto João Francisco Sanchez Tavares    
Cargo/ Função Diretor Executivo  Fundação Sicredi    

A pilcha do homem campeiro com o pas-
sar dos tempos sofreu mudanças, por fatores 
sociais ou econômicos. Os trajes dos Ibéricos foram adaptados e al-
gumas peças criadas para que o homem da campanha, platina ou por-
tuguesa, pudesse enfrentar as lidas e intempéries. A débil população 
da Região Sul era influenciada a defender o território ao qual lhe 
pertencia ou desejava tomar posse. Em tempos de paz as relações de 
troca eram constantes, fossem comercial ou cultural.

    As trocas mencionadas podem ser e são vistas em nosso dia a dia 
quando usamos algum termo em Espanhol como o “buenas”, quando 
comemos uma “paeja”, quando jogamos o “truco” e na “tava” grita-
mos “culo “ou “suerte”. A região Sul do Brasil colônia e Império por 
estar afastada do centro administrativo teve como influência cultural 
e comercial o lado Platino. Os conflitos de Fronteira, a disputa pelo 
que hoje é o Uruguai, ajudaram na metamorfose sofrida pelo homem 
meridional, tal transformação o diferencia do homem brasileiro por-
tuguês de tal forma a ser confundido com o homem Platino.

    No processo de seleção das coisas tradicionais alguns aspectos 
foram deixados de lado por influência da histografia, as pesquisas 
anteriores a 1950 deixar de relatar grandes contribuições do povo 
platino, e também aspectos da cultura do índio e africanos.

    Nos propomos a falar de uma peça da indumentária pouco 
reconhecido como também de uso do gaúcho brasileiro, a boina. As 
vertentes historiográficas são importantes para analise desta material, 
alguns autores trazem em seu arcabouço evidencias da forma de uso, 
forma da peça e tipo de homem que usava a boina. É comum vermos 
tal cobertura em sujeitos não trajados a moda gaúcha nem na forma 
alternativa mas de “cola fina” dada a pratica e conforto da cobertura 
preferindo assim a boina.

     Segundo Edison Acri (1985) a bombacha vem do Uruguai e 
entra no Rio Grande do Sul durante a guerra do Paraguai, sendo ado-
tada por todas as classes sociais dominando a região da campanha. 
Tal peça da indumentária vai substituir o chiripá, a troca se faz por 
uma questão de praticidade e funcionalidade da peça. Acri descreve 
em sua obra a pilcha usada pelo homem gaúcho fazendo recortes 
em uma linha temporal, o recorte de tempo que analisaremos agora 
é de 1870 a 1920, o marco temporal se faz importante uma vez que 
comprova o longo período de circulação da peça de indumentária. 
Descrevemos aqui a bombacha para que possamos usar o mesmo 
argumento para justificar o uso da boina que tem a mesmo origem de 
influência além de aparecer no mesmo período. Diferente da bom-
bacha que vai acabar excluindo o uso do chiripá, a boina não vai 
substituir o chapéu.  Segundo Acri, a boina surge com as imigrantes 
bascos espanhóis e franceses a partir de 1870. A boina era de pano 
ou lã e não era maior que a circunferência da cabeça além de ter suas 
cores limitadas ao vermelho, branco, azul marinho e o mais comum 
na cor preta. Esta cobertura já foi eternizada na cultura do Rio Gran-
de do Sul sendo usada por artistas como Cesar Passarinho e Jayme 
Caetano Braun.

     Copiar ou incorporar aspectos e até ideias da cultura plati-
na não é novidade, João Cezimbra Jaques, patrono do tradicionalis-
mo, cria o Grêmio Gaúcho tendo por base a iniciativa do uruguaio 
Elias Regules que em Montevidéu cria a associação “La Criolla” em 
1894. A entidade tinha a finalidade de preservar os valores do gaú-
cho que estava ameaçado pelo modernismo. Qual quer semelhança 
com o mito fundador do tradicionalismo gaúcho não é coincidência, 
os pioneiros do “grupo dos 8” também tiveram esta entidade como 
referência para adaptar a entidade que estava sendo criado na década 
de quarenta e que hoje no século XXI tem representações em todo o 
mundo.

     Assunção nos traz esta peça como de principal característica do 
povo que migrou para a América platina e não se desprendeu de sua 
marca, a boina se tornou um traje que identificava a nacionalidade 

do Vasco ou Frances. Esta ideia de preservação de valores tradi-
cionais, manutenção da identidade se mostra forte em todos os ha-
bitantes desta parte meridional do continente, o mais importante a 
ressaltar é que este sentimento de preservação se tornou hoje uma 
coisa única, difícil de sedimentar e atribuir a uma nação diferente da 
que povoou a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, tanto o sen-
timento, quando as peças da indumentária, difundidos pelos homens 
que circulavam pelo território, isto é, os trajes e costumes são coisas 
de gaúcho.

Fonte: Internet.                    
Até a próxima.

A Boina do Gaúcho!

Valor Grandes Grupos: Sicredi entre 
as 200 maiores empresas do país

O Sicredi marca novamente 
presença no ranking dos maio-
res grupos empresariais do Bra-
sil. A instituição repete o feito 
dos últimos anos e é destaque 
no anuário ‘Valor Grandes Gru-
pos’, elaborado pelo jornal Va-
lor Econômico, que apresenta a 
análise das 200 principais com-
panhias em atividade no país.

Na edição 2021, publicada 
em dezembro, o Sicredi su-
biu uma posição em relação a 
2020 e figurou na 68º colocação 
geral, considerando todas as 
empresas listadas. Entre as 20 
maiores companhias da área de 
finanças, a instituição ficou em 
12º lugar. Outros marcos foram 
o 9º lugar entre os 20 maiores 

em ‘Lucro Líquido’ e também 
entre os 20 melhores em ‘Patri-
mônio Líquido’; e a 12ª posição 
em ‘Rentabilidade Patrimo-
nial’.

Neste ano, o ‘Valor Grandes 
Grupos’, que considera as de-
monstrações financeiras com-
binadas, completa duas décadas 
de existência. O anuário traz or-
ganogramas completos com as 
participações acionárias de gru-
pos empresariais, além de pro-
jeções e análises de especialista 
sobre quatro grandes setores: 
comércio, indústria, serviços e 
finanças.

Em 2021, o Sicredi também 
marcou presença em outros 
rankings e premiações nacio-
nais de relevância, evidencian-

do a robustez do modelo de 
gestão da instituição financeira 
cooperativa. Além da conquista 
de posições no ‘Valor Grandes 
Grupos’, recentemente, a insti-
tuição foi destaque também nos 
rankings ‘Finanças Mais’ (jor-
nal O Estado de S.Paulo), ‘Me-
lhores & Maiores’ (revista Exa-
me), ‘Valor 1000’ (jornal Valor 
Econômico) e ‘Época Negócios 
360º’ (revista Época).

Também neste ano, o Sicre-
di teve seu Relatório de Susten-
tabilidade 2020 premiado no 
23º Prêmio da Associação Bra-
sileira das Companhias Abertas 
(ABRASCA), com o segundo 
lugar na categoria ‘Empresas 
de Capital Fechado’.

Na edição 2021, publicada em dezembro, o Sicredi subiu uma posição em relação a 2020 e figurou na 68º colocação geral

Diones Roberto Becker
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Rural

18 municípios da Região Celeiro já decretaram situação 
de emergência em virtude da estiagem

Prefeitos de 18 dos 21 muni-
cípios da Região Celeiro já as-
sinaram decretos de situação de 
emergência por causa da estia-
gem. As exceções, por enquan-
to, são Braga, Inhacorá e Três 
Passos. Os documentos foram 
confeccionados entre meados 
de dezembro de 2021 e janeiro 
de 2022.

Até o momento, Barra do 
Guarita, Crissiumal, Humaitá, 
Santo Augusto, Tenente Portela 
e Tiradentes do Sul tiveram os 
decretos homologados pelo Go-
verno do Estado. Dos seis mu-
nicípios listados anteriormente, 
apenas Humaitá ainda não teve 
a situação de emergência reco-
nhecida.

A falta de chuvas regulares 

tem castigado, principalmente, 
as lavouras de soja e de milho 
no Rio Grande do Sul.

Segundo a Emater-Ascar, os 
produtores rurais não avançam 
no plantio da oleaginosa em ra-
zão da ausência de umidade no 
solo. O mais recente Informa-
tivo Conjuntural da instituição 
revela que resta a semeadura de 
cerca de 6% da área projetada 

para a safra 2021/2022.
A cultura do milho segue 

afetada pelo déficit hídrico. Há 
registros de perdas irreversí-
veis. Dezenas de agricultores 
já ceifaram suas lavouras com 
o intuito de garantir ao menos a 
silagem – que serve de alimen-
tação para animais.

Entre o mês de outubro e a 
primeira quinzena de janeiro, a 
Emater-Ascar recebeu aproxi-
madamente 2,4 mil pedidos de 
verificação de laudo do Progra-
ma de Garantia da Atividade 
Agropecuária (PROAGRO). A 
maioria das solicitações é oriun-
da das regiões de Santa Rosa, 
Ijuí e Frederico Westphalen.

Localidades de várias partes 
do RS enfrentam a falta de água 
potável para consumo humano e 
animal. Nestes casos, as prefei-
turas auxiliam as famílias com 
o abastecimento de água por 
meio de caminhões pipas. Rios 
e açudes estão secando. Estima-
-se que, pelo menos, 5,4 mil fa-
mílias gaúchas não têm nenhum 
acesso a fontes.

De acordo com o controle 
da Defesa Civil Estadual, 231 
municípios encontram-se em 
situação de emergência em de-
corrência da seca.

Os números pertinentes à 
estiagem foram atualizados na 
quarta-feira (12/1).Falta de chuvas frequentes tem causado graves prejuízos nas lavouras de soja e de milho no Estado

Diones Roberto Becker

Falta de água já prejudica o interior de vários municípios
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Na sessão ordinária do dia 
13 de dezembro do ano passa-
do, a maioria dos vereadores 
aprovou o Projeto de Lei (PL) 
nº 078/2021 que possibilitava 
o Poder Executivo de Coronel 
Bicaco a contratar operação de 
crédito junto ao Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Ex-
tremo Sul (BRDE). O montante 
de R$ 7,5 milhões é destinado 
à pavimentação asfáltica do tre-
cho de 8,6 quilômetros entre a 
BR 468 e a localidade de Cam-
po Santo.

No primeiro PL, a Adminis-
tração Municipal tinha fixado 
prazo máximo de 180 meses 
(15 anos) para liquidação do 
empréstimo, com até três anos 
de carência. Após estudos de 
viabilidade econômica, o Poder 
Executivo elaborou novo Pro-
jeto de Lei estipulando o perí-
odo máximo de dez anos para 
quitação do financiamento. Na 
nova redação, a carência é de 
três meses.

O PL nº 095/2021 foi colo-
cado em votação na sessão ex-
traordinária realizada na tarde 
da sexta-feira (7/1) e aprovado 
por cinco votos favoráveis e 
três contrários.

O vereador Leandro Briato 
(PP) afirmou que o valor pre-
visto será insuficiente para a 
conclusão do asfalto. — Veio 
esse projeto pedindo carência 
[no pagamento], daqui uns dias 
vêm outros pedindo mais tem-
po. Mais para frente virá proje-
tos solicitando mais dinheiro — 
disse o vice-presidente da Mesa 
Diretora. — Não sou contra o 
asfalto. Sou contra a maneira 
que será feito. Já votei contra 
esse projeto e novamente vou 
votar contra — acrescentou o 
progressista.

— Por questão de coerên-
cia, vou votar contra o projeto 
— destacou Luiz Flávio Rangel 
(PP). Ele frisou que desconfia 
das condições utilizadas para 
a pavimentação asfáltica até 
Campo Santo. O edil já havia se 
posicionado contrário ao PL nº 
078, na votação em dezembro.

O vereador Elson Bueno 
Martins (PDT) ponderou que 
a redução do prazo para quita-
ção do empréstimo vai signifi-
car uma economia aproximada 
de R$ 6 milhões somente na 
cobrança de juros. — Antes, o 
município pagaria quase R$ 16 

milhões em juros. Essa redução 
no prazo [de pagamento] tam-
bém é uma forma de diminuir 
os custos — enfatizou o pede-
tista. Ele ainda esclareceu que a 
carência para início da liquida-
ção das parcelas é uma exigên-
cia do BRDE.

— Durante as tratativas para 
concretizar o financiamento, 
foi colocado que é necessário 
um prazo de carência. É norma 
bancária — reiterou o vereador 
Paulo Hermel (PDT). Ele elo-
giou o estudo técnico que mos-
trou que a redução do período 
de pagamento diminui conside-
ravelmente a cobrança de juros.

O vereador Lucas Santos 

da Cruz (PDT) disse não ter 
dúvidas que após a aprovação 
do projeto e a liberação dos re-
cursos não irá demorar muito 
tempo para iniciarem as obras 
do asfalto até Campo Santo. 
Ele também repetiu que é re-
quisição do BRDE um prazo de 
carência neste tipo de operação 
de crédito.

Votaram favorável ao PL 
nº 095: Lucas Santos da Cruz 
(PDT), Florisbal Scherer 
(PDT), Elson Bueno Martins 
(PDT), Paulo Hermel (PDT) e 
Itamar Sartori (PP). Votaram 
contra: Loredi Saquet (PP), 
Luiz Flávio Rangel (PP) e Le-
andro Briato (PP).

Coronel Bicaco: PL reduz prazo 
de pagamento de financiamento 
para construção de asfalto até 
Campo Santo

Planério da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco

Diones Roberto Becker

Asfaltamento na estrada é uma demanda antiga do município
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Subsídio de 100% no 
Programa Troca-Troca 
vale para produtores que 
residam em municípios 
com decreto de 
emergência homologado

Para os produtores rurais receberem o subsídio de 100% dos va-
lores do Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo para 
a safra 2021/2022, é preciso que o município onde residam tenha 
o decreto de emergência por causa da estiagem homologado pelo 
governo do Estado. Até esta terça-feira (11/1), o Rio Grande do Sul 
contabiliza 53 municípios nesta situação (acompanhe atualizações 
na página da Defesa Civil).

O subsídio foi autorizado pelo governador Eduardo Leite em 
reunião com a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural, Silvana Covatti, na semana passsada.

O Troca-Troca subsidia 28% do valor da semente oferecida, e 
os produtores rurais têm até o final de abril para pagar os 72% 
restantes. “Até abril, o governo do Estado terá um panorama mais 
claro sobre quais municípios decretaram situação de emergência e 
quais tiveram seus decretos homologados para poder orçar o va-
lor total que será destinado para o subsídio”, explica o diretor de 
Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Flavio Smaniotto.

Caso o agricultor beneficiado com a subvenção de 100% já te-
nha efetuado o pagamento que lhe cabia para a prefeitura, sindicato 
ou cooperativa, que operacionalizam o programa, estas entidades 
farão o ressarcimento.

A secretária Silvana diz que o governo está sensível aos pedi-
dos dos agricultores e, desde os primeiros dias do ano, o gover-
nador Eduardo Leite já autorizou que a Seapdr providenciasse a 
ampliação do Troca-Troca, bem como do Programa de Sementes 
Forrageiras, que incentiva a implantação de pastagens principal-
mente para atender às necessidades do rebanho leiteiro. “Estamos 
buscando todas as ações que estiverem ao nosso alcance, de forma 
rápida, para mitigar os efeitos da estiagem que castiga novamente 
o nosso Estado”, destaca.

Para a safra 2021/2022, o Programa Troca-Troca de Sementes 
recebeu pedidos de mais de 122 mil sacas de sementes, a maioria 
de milho, vinda de 43,6 mil agricultores. O programa foi acessado 
por 491 entidades, sendo 287 prefeituras, 200 sindicatos de traba-
lhadores rurais e de agricultores familiares/rurais e quatro associa-
ções/cooperativas, com abrangência em 391 municípios do Estado.

Programa Troca-Troca fomenta o cultivo de milho (foto) e sorgo no RS

Fernando Dias/Ascom Seapdr

Por Jonas Martins
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SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 
apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasi-
leiro em seus números I, III e IV.
O cidadão ALCEMAR DA SILVA STUMM nascido em 
TENENTE PORTELA aos 12 DE OUTUBRO DE 1995.  Filho 
de ALDAIR STUMM E IRANI FARIAS DA SILVA. E dona 
SCHEILA DAIANE TAMIOSO nascida em CAMPO ERÊ/SC 
aos 03 DE BRIL DE 1988. Filha de JOÃO PEDRO TAMIOSO 
E DE IVONE CATARINA TAMIOSO. Se alguém de impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 18/02/2022.
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 12 de 
janeiro de 2022      Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 
apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasi-
leiro em seus números I, III e IV.
O cidadão VIVALDINO KAJER RIBEIRO CAMARGO nas-
cido em TENENTE PORTELA/RS aos 23 DE DEZEMBRO 
DE 1983.  Filho de ALBINO CAMARGO DE LIMA E DE 
EVA RIBEIRO. E dona MARIA CIBELE ALVES nascida em 
TENENTE PORTELA/RS aos 29 DE ABRIL DE 1983. Filha 
de CONCEIÇÃO ALVES E DE JUSSARA SALES ALVES. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 11/02/2022.
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 13 de 
janeiro de 2018.      Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 
apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasi-
leiro em seus números I, III e IV.
O cidadão JOÃO BATISTA CLAUDINO nascido em TENEN-
TE PORTELA/RS  aos 06 DE SETEMBRO DE 1958.  Filho 
de JESUS SALES. E dona CLERINÊS RIBEIRO nascida em 
TENENTE PORTELA/RS aos 27 DE JULHO DE 1967. Filha 
de ALFREDO RIBEIRO EDE FRANCELINA RIBEIRO. Se 
alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 11/02/2022.
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 13 de 
janeiro de 2022.      Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Especial

Padre Guido completa meio século em Tenente Portela

Aos 80 anos o padre 
Guido Taffarel levanta 
cedo, pratica seus exercí-
cios físicos, realiza uma 
caminhada e então está 
pronto para começar o 
seu dia, que poderá ser 
preenchido por encontros, 
reuniões e celebrações ou 
então por leituras, escri-
tas e estudos. O sacerdote 
disse que nunca para de 
estudar, e que esse é um 
ensinamento que carrega 
consigo desde a época 
em que era um jovem em 
formação para a vida re-
ligiosa.

Outra paixão que o 
padre Guido carrega con-
sigo desde a época de me-
nino é gosto por passari-
nhos e por isso ele dá uma 
atenção especial ao vivei-
ro que ele mantém junto a 
casa paroquial.

No domingo, dia 23, 
o padre Guido estará co-
memorando junto com 
a sua comunidade os 50 
anos de trabalho em Te-
nente Portela. Ele chegou 
no município em 1972, 
como vigário paroquial 
e três anos mais tarde, 
em 1975, assumiu como 
Pároco, responsável pela 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, função que 
exerceu até o ano passado 
quando entregou o cargo.

Antes de qualquer 
coisa o padre faz questão 
de ressaltar que deixou o 
cargo de pároco, mas que 
seguirá atuando na paró-
quia, celebrando missas e 
convivendo com a comu-
nidade que ele chama de 
família. Segundo o padre, 
a sua família natural que 
era de 11 irmãos, atual-
mente tem apenas quatro, 

no entanto, ele tem em 
seu coração o sentimento 
familiar por todos os pa-
roquianos.

Padre Guido Taffa-
rel conta que o inicio do 
trabalho foi difícil. Ele 
assumiu alguns anos após 
a saída do padre Albi-
no Bussato, que deixou 
o comando da paróquia 
em 1968. Segundo o sa-
cerdote a paróquia estava 
enfrentando dificuldades 
em virtude de algumas 
dívidas que se acumula-
ram que estouraram ainda 
nos anos 60, mas que com 
responsabilidade e con-
trole foi possível sanar os 
problemas financeiros da 
época.

O padre também lem-
bra que um dos grandes 
trabalhos que realizou 
foi a formação de leigos, 
pois logo depois de as-
sumir, ainda no final dos 
anos 70, o então vigário 
paroquial deixou a co-
munidade portelense e 
pelos 12 anos seguintes 
ele atendeu sozinho toda 
a paróquia que compreen-
dia Tenente Portela, Vista 
Gaúcha, Barra do Guarita 
e ainda parte de Miraguaí. 
Segundo o padre foi essa 
formação de lideranças 
que proporcionou a rea-
lização do trabalho com 
tranquilidade, tanto é que 
nos 12 anos ele tirou fé-
rias normalmente, saben-
do que mesmo a igreja 
matriz estava em boas 
mãos.

Foi numa dessas via-
gens de férias que padre 
Guido visitou  Recife e 
teve um encontro com 
Dom Helder Câmara. Ele 
narra que estava acom-
panhado de outro padre 

e contavam para Dom 
Helder sobre os desafios 
e dificuldades que enfren-
tavam em suas paróquias 
quando esse disse uma 
frase que lhe marcou mui-
to: “Apesar dos homens 
quem governa e igreja é 
Deus!”

Essa inclusive é uma 
das máximas do padre 

Guido quando questiona-
do sobre o que mais lhe 
marcou nesses 50 anos. 
Ele comenta que para ele 
nunca foi um trabalho e 
sim uma missão e que o 
ato de evangelizar e de 
estar junto das pessoas 
e das famílias levando a 
palavra de Deus é a sua 
conquista pessoal como 

homem e como sacerdote.
A mensagem para as 

gerações futuras deixadas 
pelo padre Guido é para 
que as pessoas se recon-
ciliem com Deus e encon-
trem Deus dentro de si, 
pois a vida sem Deus não 
é nada. “Se Deus não está 
presente a vida não esta 
perfeita”, concluí o padre.

Padre Guido Taffarel completa 50 anos de sacerdócio em Tenente Portela

Padre Guido Taffarel, 80 anos
Por Jonas Martins

Jalmo FornariDivulgação

Rádio Luz e Alegria
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Coronel Bicaco renova convênio 
com o Hospital Santo Antônio de 

Tenente Portela

A Câmara de Vereadores au-
torizou que o Poder Executivo 
de Coronel Bicaco firme novo 
convênio com a Associação 
Hospitalar Beneficente San-
to Antônio (HSA), de Tenente 
Portela. O assunto era trata-
do no Projeto de Lei (PL) nº 
100/2021, aprovado por unani-
midade na sessão extraordiná-
ria no dia 7 de janeiro.

De acordo com o texto, o 
município repassará mensal-
mente o valor de R$ 40 mil. Em 

2021, o montante pago era R$ 
35 mil. O atual convênio irá vi-
gorar entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro deste ano, podendo 
ser prorrogado mediante rene-
gociação entre as partes.

O Poder Executivo expli-
cou que o convênio visa pro-
porcionar a continuidade no 
atendimento de demandas de 
serviços médicos e hospitala-
res aos pacientes de Coronel 
Bicaco, 24 horas por dia e sem 
custo adicional aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS), 
exceto se a pessoa optar por 
atendimento particular ou pla-
no de saúde. Na justificativa do 
PL, também consta que houve 
aumento da demanda de aten-
dimentos – muitos em razão do 
surgimento de novas patologias 
– especialmente relacionadas à 
Covid-19.

Atualmente, o HSA é refe-
rência na prestação de serviços 
via SUS para mais de 60 muni-
cípios da macrorregião Norte.

Novo convênio foi autorizado pela Câmara de Vereadores através da aprovação de Projeto de Lei

Entenda novas orientações 
sobre quarentena de quem 
está com covid-19

Os pacientes com caso leve 
ou moderado de covid-19 se-
guirão agora novos protocolos 
de isolamento, adotados esta 
semana pelo Ministério da Saú-
de. Manter a pessoa infectada 
fora do convívio da sociedade 
é uma medida adotada desde o 
início da pandemia que segue 
pesquisas sobre o tempo que o 
paciente pode transmitir a do-
ença.

Pelas novas recomendações 
do ministério, foram previstos 
três intervalos diferentes para o 
isolamento dos infectados. Os 
tempos passam a contar do iní-
cio dos sintomas, e não da ob-
tenção do resultado do exame 
positivo.

Isolamento de 5 dias
A pessoa só poderá sair do 

isolamento nesse prazo se no 
fim do quinto dia:

- Não estiver com sintomas 
respiratórios nem febre há pelo 
menos 24 horas;

- Não tiver utilizado antitér-
micos há pelo menos 24 horas;

- Testar negativo com exa-
mes de PCR ou antígeno;

Mesmo se a pessoa testar 
negativo, é indicado continuar 
adotando medidas adicionais, 
como trabalhar de casa se pu-
der, usar máscara em locais com 

pessoas. Se o indivíduo testar 
positivo, é necessário manter o 
isolamento até o décimo dia.

Isolamento de 7 dias
Ao fim de 7 dias, é possível 

sair do isolamento sem teste se 
o paciente:

- Não estiver com sintomas 
respiratórios nem febre por 
pelo menos 24 horas;

- Não tiver tomado antitér-
mico há pelo menos 24 horas;

Se os sintomas respiratórios 
ou febre persistirem no sétimo 
dia, o indivíduo deve seguir ou-
tras orientações. Caso a pessoa 
teste negativo no sétimo dia, 
pode sair do isolamento, desde 
que o exame seja de PCR ou 
antígeno e desde que aguarde 
24 horas sem sintomas respi-
ratórios ou febre e sem uso de 
antitérmico.

Isolamento de 10 dias
Se o teste der positivo no sé-

timo dia, a pessoa deve manter 
o isolamento até o décimo dia. 
Para sair da quarentena no déci-
mo dia é necessário:

- Estar sem sintomas respi-
ratórios e sem febre por pelo 
menos 24 horas;

- Não ter utilizado antitérmi-
co por pelo menos 24 horas.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Avanço da Omicron está obrigando medidas mais severas


