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Há 15 anos comandando o Hospital 
Santo Antônio, Mirna Braucks foi 
escolhida para seguir no cargo até 
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de 2025. A presidente disse que está 
planejando a sua sucessão e usará o 
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Editorial

Os comentários feitos por internautas nas notícias 
da Semana nas redes do Sistema Província de 
Comunicão.

Gastos com
diárias de Redentora e 
Derrubadas
Nelson Moura
O que os Srs tem a dizer sobre essa noticia meus ami-
gos Amauri Macalin, Leandro Lima, Gilmar Gonçalves 
e Malberk Dullius, eu como cidadao rededentorense 
peço que apresentem os projetos que foram adquiridos 
em prol dos cidadoes redentorense , com os gastos des-
sas diarias , pois essas diarias sao dinheiro publico que 
sairam do municipio com objetivo de ter melhorias para 
o nosso municipio?

A interessante disputa para o senado no Rio 
Grande do Sul

O estado terá neste ano uma das mais disputadas eleições para o se-
nado dos últimos tempos. Os nomes que despontam como candidatos 
tem tudo para fazer uma eleição bastante acirrada.

José Ivo Sartori, já anunciou que não vai concorrer. Eduardo Lei-
te que também aparece nas pesquisas, dificilmente se contentará com 
uma indicação ao senado se fracassar seu plano de disputar a presi-
dência.

Sem os dois ex-governadores a disputa ficará entre a ex-deputada Manuela D`Avila, o vice-presi-
dente Hamilton Mourão, a ex-senadora Ana Amélia Lemos, o atual senador Lasier Martins e o candi-
dato do PSDB, que dizem ser o ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquezan Júnior e do MDB que 
por hora é uma incógnita.

A última pesquisa apontou Manuela na frente em todos os cenários com Hamilton Mourão em se-
gundo, tecnicamente empatado com Ana Amélia em terceiro.

Será uma briga de foice pelo mandato de oito anos.
Malberk Dullius

Nelson Moura com certeza meu amigo 
te apresento sim. É um dever de todos 
nos apresentar o que conseguiu trazer 

pra comunidade. Assim como todos, com 
certeza tem alguma coisa pra apresenta.

Manuela D’Avila lidera 
corrida pelo senado no Rio 
Grande do Sul

Emanuel Weschenfelder
Por quais igrejas ela passo todo esse tempo que es-

tava sumida....
Júlio Posenato

Perderam toda a noção do ridículo! 
Aliás, ela, pela pesquisa, já estava elei-

ta como Prefeito de Porto Alegre.

Jeferson Percoski
Tomara que ganhe admiro seu trabalho

Prisão de casal acusado da 
morte de taxista em 
Crissiumal

Genezi Silveira
Nada é feito em oculto que não é descoberto

Adalirio Herckert
Esses lixo merecem prisão perpétua

Estão comentando...

Onix lidera pesquisa no estado
Vanderlei Lunardi
Os Gaúcho não pode eleger esse cara pra 

governador é um fiasco
Alisson Fernando Vargas

Onix governador, BOLSONARO 
presidente 2022 é 22

UMA NOVA REGRA COOPERATIVISTA; 
APOIO À AUTOGESTÃO

A cooperativa é gerenciada por cooperadores/donos que, em ge-
ral, não tem habilidade nem formação em gestão, o que a torna ine-

ficiente. Na gestão democrática, a cooperativa é administrada pelos cooperadores/donos eleitos entre 
si que possuem direitos iguais pelo voto único e que têm o poder de elaborar a formulação das suas 
próprias políticas.

É preciso mudar o gerenciamento da autogestão que é feita por todos os cooperadores, onde não há 
a figura do patrão, pois todos são donos.

Os cooperadores/donos são eleitos para representá-los pelo controle democrático que participam da 
gestão para sugerir, opinar, denunciar falhas, propor soluções e defender suas ideias de forma demo-
crática e participativa. Este tipo de organização faz parte de um todo por pessoas que dividem entre si 
propósitos e interesses no quais todos são donos dos seus negócios.

Criar e manter um orçamento justo e escolhido pelos cooperadores/donos é trabalhoso, mas vale a 
pena para administrar e organizar a autogestão.

A aplicação da regra 30%/70% diz que: As empresas são mantidas por 30% dos cooperadores/do-
nos que sustentam 70% sobrecarregando a empresa e tornando-a inadimplente. Portanto, um pequeno 
número de cooperadores/donos manterá as reivindicações da maioria. O pior, sem atender as suas, uma 
vez que a maioria, com poder aquisitivo menor, pesa na decisão final, em que a minoria, com poder 
aquisitivo maior não se beneficiará, gerando uma situação em que todos se tornarão inadimplentes, 
mesmo os com poder aquisitivo maior, prejudicando a si próprio e a sua empresa, também.

A moderna regra de ouro do cooperativismo 30%/70% é um método que pode ser aplicado para 
buscar a imparcialidade, através de um software colaborativo que poderá ser um dos meios de fazer as 
vezes da real necessidade concentrada e significativa de seu grupo de ação, sem a manipulação de cima 
para baixo, mas o inverso.

A gestão democrática se organiza numa dinâmica administrativa para a organização do social, pois 
precisa do equilibrio entre o econômico e o social, para que tenham credibilidade e condições de 
resolvê-las.

A solução do problema de falta de formação da diretoria na administração da empresa pode ser 
resolvida via aplicação de software colaborativo para se organizar as prioridades da ação, porém, com 
controle e transparência econômica. Ao aplicar na empresa a regra 30%/70% constata-se que seus pro-
jetos prioritários são medidos com imparcialidade e transparência econômica, mas mesmo assim vão 
ser decididos em assembleia.

O levantamento da informação de baixo para cima é estabelecido para transformar-se numa união 
de força e formar uma ação homogênea com o poder de causar uma notável mudança, motivo pelo qual 
as ações serão processadas, através do mercado da informação dos cooperadores/donos.

É indispensável preencher a planilha e consolidar os dados que para organizar a execução é im-
portante para verificar a evolução do projeto, através de um rastreamento e atualização dos valores 
realizados. Rosalvi Monteagudo é contista, pesquisadora, professora, bibliotecária, assistente agro-

pecuária, funcionária pública aposentada e articulista na internet.
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Melhore
o humor

***Dizem por aí que Portela poderá 
expressar sua paixão portenha tendo a 
própria casa rosada.

***Os mais entusiasmados estão em 
plena campanha pela casa da “Barbie”.

***Cenas de filme policial. Carros 
atravessando lavouras para fugir da po-
lícia. Parabéns para a eficiência da Bri-
gada Militar.-

***A campanha começou, nesta se-
mana além de postulantes a deputados, a 
cidade recebeu um candidato a Senador 
e um a Governador.

***Merece aplauso os novos pas-
seios em parceria com a administração 
municipal. Modernos e inclusivos.

***E o senadores Lasier e Heinze 
que encaminharam a mesma emenda 
para o HSA. Aquele ditado, diz que de-
pois que a criança nasce todo mundo 
quer ser o pai.kkkk

Santas emendas em ano eleitoral
Embora muitos 
defendam que 
temos que gas-
tar milhares de 
reais em viagens 
para ir busca-las, 
em ano eleitoral 
as emendas vem 
por conta própria, 
ou melhor vem à 
partir do interesse 
eleitoral dos seus 
autores. Nos úl-
timos dias vários 
parlamentares, es-
taduais, federais e 
até senadores destinaram recursos para a 
nossa região. Ao contrário dos tempos não 
eleitorais, quando encaminham as emendas 
através de seus prepostos cabos eleitorais, 
neste período pré-eleições são os próprios, 
acompanhados dos seus representantes lo-
cais, que entregam as promessas de  recur-

sos à prefeituras e entidades. As emendas, 
mesmo sendo uma jabuticaba brasileira, 
são sempre bem vindas. Indiscutivelmen-
te não deixam de ser a utilização de verba 
pública em promoção pessoal, mas são e 
serão, no atual sistema, sempre bem vindas, 
porque são a solução para a resolução de 
problemas administrativos e a salvação de 
muitas entidades filantrópicas.

Perdidos na noite...
Conforme o depoimento de moradores da 
proximidades do trevo de acesso à Derruba-
das a falta de uma sinalização eficiente tem 
provocado transtornos para muitos motoris-
tas estranhos à região e incomodo de ma-
drugada para os próprios moradores. Como 
o local da acesso à Derrubadas , Palmitinho, 
Três Passos, Santa Catarina, Irai etc. não 
existe sinalização condizente com as op-
ções. Segundo uma moradora já ocorreram 
casos de caminhões “cegonhas” errarem o 
acesso e irem em direção à Derrubadas ten-
do enormes dificuldades de retornas após 
se flagrarem do equívoco. Muitos chegam 
a parar e pedir informações durante a noite 
para evitar acesso errado. Está na hora dos 
vereadores solicitarem providências para o 
DAER sinalizar melhor.

Casa Rosada
A prefeitura Municipal lançou uma con-
sulta via internet para saber qual a prefe-
rência de cor que a população gostaria de 
ver no prédio do Centro Cultural, que está 
sendo revitalizado. O prédio, que reproduz 
os traços arquitetônicos do Ginásio Auré-
lio Porto, que foi consumido pela chamas 
em novembro de 1970, foi inaugurado em 
2000 e tinha as cores originais da Escola 
que foi inaugurada ainda nos anos 40 quan-
do Portela era Distrito de Três Passos. As 
sugestões da administração variam de Rosa 
Barbie, Amarelo alaranjado, Verde clarinho 
e verde. Os comentários em torno do assun-
to estão mobilizando a comunidade. As co-
res originais do Aurélio Porto eram verde  e 
amarelo como a bandeira.

Mourão na Expofred
A Expofred 2022 abriu oficialmente na últi-
ma quarta-feira, às 14h, com a presença do 
vice-presidente da República, general Ha-
milton Mourão. No fim da manhã, ele fez 
palestra com o tema “Os Desafios do Rio 
Grande”, para lideranças políticas e empre-
sariais na Liv Space, no Parque Municipal 
de Exposições Monsenhor Vitor Batistella 
de Frederico Westphalen, onde até o pró-
ximo domingo ocorre a feira multissetorial 
com 360 expositores em 460 estandes.

Um casal de aposentados, ambos com 80 
anos, está conversando no café onde se en-
contraram pela primeira vez.
O velhinho diz: “Você se lembra da primei-
ra vez que nos encontramos aqui, 60 anos 
atrás? Nós saímos deste café, dobramos a 
esquina, fomos até a cerca do posto de ga-
solina e fizemos amor como nunca!” “Ora, 
claro que eu me lembro, querido”, respon-
de a velhinha, com um sorriso.
“Bom, pelos velhos tempos, vamos voltar 
lá e eu vou repetir a dose.” O casal paga 
a conta e sai do café. Um jovem que esta-
va sentado perto deles e ouviu a conversa, 
curioso, resolve ir ver como é que se saem 
os dois velhinhos.Ele se levanta e os segue.. 
O que se seguiu nos 10 minutos seguintes 
foi a performance mais atlética que o jo-
vem já tinha visto. Braços e pernas para to-
dos os lados, corpos movendo-se sem parar 
nenhum instante. Finalmente, os velhinhos 
vão ao chão e ficam assim, imóveis por 
quase uma hora.
O rapaz está sem palavras. Nunca na sua 
vida ele viu algo parecido – nem nos fil-
mes, nem nas histórias dos amigos, nem 
em suas próprias experiências.
Pensando no que ele recém tinha visto, ele 
pensa: “Eu tenho que saber o segredo dele. 
Eu queria poder fazer isso assim agora, 
imagina daqui a 60 anos!”
A essa altura, o casal já se recuperou e se 
vestiu. Reunindo coragem, o jovem se 
aproxima do velhinho, a quem diz:
“Cavalheiro, desculpe, eu ouvi sua conver-
sa com sua esposa lá no café e os segui por 
curiosidade. Eu nunca vi ninguém fazer 
amor assim, especialmente na sua idade! 
Qual é o seu segredo? O senhor também 
era assim 60 anos atrás?”
O velhinho responde: “Acho que não, fi-
lho. Acontece que, 60 anos atrás, aquela 
cerca não era eletrificada!”

***Pior que teve deputado que fez a 
mesma coisa.

***Dizem por aí que o deputado 
Giovani Cherini ao visitar o HSA passou 
mal e precisou ser atendido pela entida-
de. Ficou internado por algumas horas.

***Ficou tão maravilhado com o 
atendimento que afirmou: A partir de 
agora podem me considerar padrinho 
desse hospital.

***Há algumas anos o então secre-
tário de saúde do estado  João Gabbardo 
dos Reis também passou mal e foi aten-
dido na entidade. Desse não veio muita 
coisa, já que logo depois ele deixou o 
cargo.kkk

***Ranolfo Vieira Jr estará em Fre-
derico no sábado.

***Dizem por aí que vem para pres-
tigiar um candidato a deputado estadual 
e um a federal do PSDB no município.
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Cidades Falando de Política

Por Percival PugginaPrefeitura de Coronel Bicaco planeja
lançar a licitação da obra de 
asfaltamento até Campo Santo

Em participação na sessão 
ordinária do Poder Legislativo, 
no dia 4 de abril, o prefeito Ju-
randir da Silva disse que a Ad-
ministração Municipal pretende 
lançar, até o fim deste mês, a li-
citação da obra de asfaltamento 
da estrada que liga a BR 468 e 
a localidade de Campo Santo, 
numa extensão de 8,6 quilôme-
tros.

De acordo com o mandatá-

rio, o projeto de pavimentação 
está em análise no Banco Re-
gional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE), entre-
tanto, a municipalidade precisa 
abrir o processo licitatório. — 
A liberação da parte do BRDE 
é condicionada à licitação. Pro-
vavelmente, [o valor] vai ser li-
berado e contratado assim que 
passar o período eleitoral — en-
fatizou o prefeito.

Jurandir da Silva ainda re-
velou que o município aguarda 

a destinação da verba do pro-
grama Pavimenta. Segundo ele, 
são cerca de R$ 700 mil – entre 
recursos do Governo do Estado 
e contrapartida da prefeitura – 
para construção de um quilô-
metro de asfalto na estrada en-
tre a BR 468 e a comunidade de 
Campo Santo.

— Se nós conseguirmos fa-
zer a licitação, esse um quilô-
metro será construído antes da 
eleição — destacou o chefe do 
Poder Executivo.

Estrada entre a BR 468 e a localidade de Campo Santo tem extensão de 8,6 quilômetros

: Diones Roberto Becker

Os redutores de cérebros

 Há alguns dias, a Gazeta do Povo destacou entre as frases 
idiotas o dito por um professor de História para quem o Holo-
domor é “uma farsa criada por apoiadores do nazismo”. E ainda 
encontro por aí quem diga que “o comunismo não existe mais, já 
era, acabou”... Há quantos anos essas pessoas não entram numa 
sala de aula, nem falam com quem entre?

Certa feita, em uma palestra sobre o Holodomor, aproveitan-
do a circunstância de ser o público formado majoritariamente por 
estudantes, fiz um teste sobre essas criminosas ocultações no en-
sino de história. As respostas que obtive dão o que pensar.

Professores que mencionaram as Cruzadas nada disseram so-
bre a jihad ou o expansionismo islâmico.

Professores que fizeram alusões à interferência norte-ameri-
cana na contrarrevolução de 1964 não falaram sobre o que a Ko-
mintern e, depois, a KGB faziam aqui desde anos 20 do século 
passado.

Professores que criticaram o capitalismo não fizeram menção 
ao socialismo que não fosse elogiosa.

Professores que mencionaram a Igreja Católica de modo de-
preciativo não criticaram qualquer outra religião.

Professores que dissertaram sobre a vitória comunista contra 
o regime dos czares não referiram o Terror implantado pelo esta-
do soviético, a Cheka, nem os vários genocídios que compõem a 
trágica história dessa revolução e do comunismo no mundo.

Temas com reflexo político ou ideológico sempre são tratados 
de modo parcial! Muitas páginas ficam em branco. Tem-se aí a 
prova provada do muito que tenho denunciado sobre manipula-
ção da verdade e ocultação de fatos, com destapado intuito polí-
tico no ensino brasileiro, que está a exigir urgente despartidariza-
ção, despolitização e desideologização. Pluralismo, ou isenção; o 
que temos hoje, não!

Em maio de 2015, um sindicato que representa os professores 
aqui no Rio Grande do Sul lançou manifesto contra Escola Sem 
Partido: “Retirar da Educação a função política é privá-la de sua 
essência” para colocá-la a serviço “da ideologia liberal conser-
vadora”, afirmava o documento. A essa ideologia, os professores 
de nossos filhos atribuem todas as perversidades e tragédias, das 
pragas do Egito ao terremoto do Chile, passando por Jack o Es-
tripador e o naufrágio do Titanic.

Não é por acaso que nosso sistema de ensino se tornou um dos 
piores do mundo civilizado. Afinal, sua “essência” é ser campo 
de treinamento de militantes para os partidos de esquerda. Os 
sequestradores da educação nacional se têm como isentos do de-
ver de ensinar e como titulares do direito de doutrinar! E creem 
que essa vocação política, superior a todas as demais, “essencial 
à Educação”, encontra na sala de aula o espaço natural para seu 
exercício.

Se lhes for suprimida a tarefa “missionária” e lhes demanda-
rem apenas o ensino da matéria que lhes é atribuída, esses pro-
fessores entrarão em pane, talvez porque isso seja precisamente 
o que não sabem. Pergunto: porque não tentam fazer a cabeça de 
alguém do seu tamanho? A minha, por exemplo?

O Município de Derrubadas/RS torna público, que 
adjudicou e homologou a licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 01/2022. Objeto: Contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de assesso-
ria técnica contábil. Licitante(s) vencedor(es): Cami-
la Freitas Sant Ana – CNPJ 40.965.811-41 – Valor R$ 
25.200,00; Data 18/04/2022.

Chamamento Público 04-2022. O Município de Der-
rubadas/RS torna público, que homologou o credencia-
mento da(s) seguinte(s) empresa(s) para prestação de 
serviços mecânicos. MECANICA MANTELLI LTDA 
- CNPJ nº 93.252799/0001-94; Data 20/04/2022.

Terceiro Termo Aditivo. Contrato nº 127/2021. To-
mada de Preços nº 05/2021. Contratado: Ana Maria Pe-
roza Ltda. CNPJ nº 37.516.426/0001-02. Objeto: Fica 
ajustada entre as partes a prorrogação do contrato supra-
citado para mais 150 (cento e cinquenta) dias. Vigência: 
29/04/2022 a 26/09/2022 Assinatura do Termo Aditivo: 
13/04/2022.

Contrato nº 030/2022. Dispensa de Licitação nº 
011/2022. Contratado: Empresa Pública Rádio Munici-
pal. CNPJ nº 89.478.630/0001-80. Objeto: Aquisição de 
espaço radiofônico compreendido no horário das 12ho-
ras, até as 12h25min, todos os sábados, da transmissão de 
radiodifusão pela CONTRATADA, irradiação na cidade 
de Tenente Portela e micro-região, incluindo o Municí-
pio de Derrubadas, através da configuração ZYK 315, 
620 Khz, ondas médias, visando a divulgação dos atos e 
programas oficiais e administrativos da CONTRATAN-
TE, bem como os avisos da contratante, durante a sema-
na, encaminhados à Contratada, sem limitação de quan-
tidade. Valor: R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais 
com cinquenta centavos) mensais. Vigência: 12/04/2022 
à 12/04/2023. Assinatura do Contrato: 12/04/2022.

Contrato nº 032/2022. Dispensa de Licitação nº 
012/2022. Contratado: Montardo E Nascimento Me. 
CNPJ nº 11.827.241/0001-25. Objeto: Contratação de 
Geólogo ou consultoria especializada para efetuar es-
tudos de locação do poço, elaborar projeto do poço, 
elaboração de termo de referência para perfuração e 

construção, e emitir o laudo de conclusão do poço, em 
conformidade com as especificações do SOP/DRP. Con-
vênio administrativo FPE N° 600/2022, celebrado entre o 
Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria 
de Obras e Habitação, e o Município de Derrubadas/RS, 
objetivando a perfuração/construção de 01 poço tubular 
profundo para abastecimento de água para consumo hu-
mano na localidade de Linha Cascatinha, interior do mu-
nicípio de Derrubadas/RS. Valor: R$ 5.200,00 (cinco mil 
e duzentos reais). Vigência: 12/04/2022 à 10/08/2022. As-
sinatura do Contrato: 12/04/2022.

Contrato nº 033/2022. Dispensa de Licitação nº 
013/2022. Contratado: DG Alcantara Lorentz. CNPJ nº 
32.75.622/0001-69. Objeto: Aquisição de tabelas de bas-
quete para instalação na quadra Poliesportiva do Ginásio 
Municipal. Valor: R$ 16.950,00 (dezesseis mil novecentos 
e cinquenta reais). Vigência: 12/04/2022 à 11/06/2022. 
Assinatura do Contrato: 12/04/2022.

Contrato nº 034/2022. Pregão Presencial nº 01/2022. 
Contratado: Camila Freitas Sant´Ana 03095670095. CNPJ 
n° 40.965.811/0001-41. Objeto: Prestação de serviços de 
assessoria técnica contábil, compreendendo o assessora-
mento ao setor de contabilidade, orientação sobre a correta 
contabilização das mais diversas situações no setor. Rea-
lização de serviços necessários nas seguintes plataformas: 
SIOPE, SIOPS, SICONFI, MSC, RREO e RGF. Asses-
soria e orientação na elaboração das peças orçamentárias 
como PPA, LDO e LOA. Prestação de contas, assessoria 
no planejamento financeiro e na aplicação dos recursos 
vinculados nas áreas da saúde, educação e assistência 
social. Os serviços deverão ser prestados presencialmen-
te no Centro Administrativo Municipal de Derrubadas/
RS, em horário de expediente (07:30 às 11:30 e 13:30 às 
17:30) em uma carga horária de 20 (vinte) horas sema-
nais. “Devendo prestar atendimento via qualquer meio de 
comunicação eletrônica, para esclarecimentos das duvidas 
que surjam no decorrer da execução das atividades corri-
queiras da prefeitura.” Valor: R$ 2.100,00 (dois mil e cem 
reais) mensais. Vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. Assi-
natura do Contrato: 18/04/2022.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS
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Melhores 
soluções 
para o seu

Aqui tem.
IMPOSTO DE RENDA:

Conte com a praticidade 
dos nossos canais 
digitais para efetuar o 
pagamento do seu IR. 
Neles, você consulta seu 
informe de rendimentos 
ou solicita a restituição 
antecipada do imposto.

Saiba mais 
em nosso site.

Cidades
Movimento Democrático Brasileiro

Presidente da Executiva Municipal do MDB

Tenente Portela lança enquete 
para escolha de cor do Centro 
Cultural

A prefeitura de Tenente Por-
tela lançou nesta terça-feira, 19, 
uma enquete para que o cidadão 
possa votar e escolher qual cor 
quer na pintura do Centro Cul-
tural que passa, atualmente, por 
reforma.

São quatro opções: laranja, 

rosa, verde claro e verde vi-
brante. Os projetos foram de-
senvolvidos pelo Departamento 
de Engenharia da Prefeitura. A 
enquete permanecerá no ar até 
o dia 26 de abril. O resultado fi-
nal da será divulgado no dia 27.

A arquitetura do Centro Cul-
tural é baseada no antigo prédio 
do Grupo Escolar da Sede, que 

foi destruído por um incêndio 
em 17 de novembro de 1970. 
Desde sua construção o Centro 
Cultural manteve a cor da esco-
la da época, ou seja, o verde.

Com a enquete a prefeitura 
abre a possibilidade para comu-
nidade votar e escolher se quer 
manter a cor original ou se vai 
optar por uma nova.

Desde sua abertura o Centro Cultural de Tenente Portela preservou as cores verdes e amarelo do antigo Ginásio Aurélio Porto

Graziela Lütz Borges/Facebook
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Mirna Braucks seguirá no comando do 
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

A Assembleia Geral Ordi-
nária da Associação Hospitalar 
Santo Antônio de Tenente Por-
tela, ocorrida quarta-feira, 20, 
confirmou o nome de Mirna 
Braucks para presidir a entida-
de por mais três anos, com isso, 
a gestora deverá ficar, em tese, 
no cargo abril de 2025.

O momento de escolha da 
nova diretoria também foi utili-
zado para apresentar um pouco 
da evolução do hospital nesses 
últimos 15 anos,  tempo em que 
Mirna está na presidência, tanto 
em patrimônio e serviços pres-
tados, quanto em corpo clínico 
e colaboradores.

Equipe
Um exemplo dessa evolução 

pode ser observado no quadro 
de funcionários, onde em 2007 
o HSA tinha 99 colaboradores e 
9 médicos e deve fechar o mês 
de abril de 2022 com 580 cola-
boradores e 39 médicos. Há 15 
anos eram 3 enfermeiros e hoje 
são 61.

Outro crescimento conside-
rável registrado pela entidade 
foi no número de leitos. No ano 
em que a associação assumiu 
eram 64 e atualmente são 132.  
Desde que a diretoria assumiu 
a entidade ainda foram implan-
tadas a UTI e UCI neonatal, 
dois importantes espaços para a 
prestação de serviços em saúde.

UTI
Em seu discurso Mirna 

Braucks ressaltou a importân-

cia da UTI para a casa de saúde, 
relatando os desafios durante a 
pandemia de Covid-19. Mirna 
afirmou que o estado contratou 
5 leitos para atender pacientes 
pelo SUS, mas que o hospi-
tal chegou a disponibilizar 19, 
bancando com recursos da pró-
pria casa de saúde e abraçando 
a sua missão de salvar vidas.

O índice de mortalidade das 
UTIs no Brasil na pandemia de 
Covid-19 ficou em 70%, en-
quanto que no HSA o número 
ficou em 33%. Isso significa 
que de cada dez pessoas que in-
ternaram em UTIs pelo Brasil, 
sete não resistiram e morreram, 
enquanto que no HSA apenas 3 
perderam a vida.

Especialidades
Com 18 especialidades que 

abrangem Anestesiologia, Bu-
comaxilofacial, Cardiologista, 
Cirurgia Geral, Cirurgia Vascu-
lar, Gastroenterologia, Gineco-
logia / Obstetríca, Infectologia, 
Neurologia Clínica, Oftalmolo-
gia, Oftalmologia Visão Sub-
normal, Otorrino, Ottorino Pe-
diátrico, Pediatria, Psiquiatria, 
Radiologia, Traumatologia e 
Urologista, a entidade realiza 
em média 522 cirurgias por ano 
e mais de 6 mil consultas por 
mês.

A emergência do hospital 
está sempre lotada e a maioria 
dos atendimentos são da mi-
crorregião de municípios como 
Tenente Portela, campeão em 
atendimentos, Redentora, Mi-

raguaí, Barra do Guarita, Der-
rubadas e Vista Gaúcha. A de-
manda é tão alta que a entidade 
passou a escalar dois médicos 
para cobrir a emergência nos 
horários de pico que é compre-
endido entre as 17 e ás 23 horas.

Finanças
As finanças do Hospital 

Santo Antônio, assim como de 
todas as entidades filantrópicas 
do estado, sempre foram um 
grande problema. É preciso fa-
zer muitas manobras para poder 
gerenciar um grande volume de 
entradas e saídas. Mirna Brau-
cks explica que os atendimen-
tos do SUS geram um déficit 
mensal que fica entre R$ 500 
mil e R$ 800 mil. Esse valor 
é compensado, na maioria das 
vezes por emendas parlamenta-
res que chegam para o custeio 
da entidade.

Em 2021 foram mais de R$ 
4 milhões em emendas. Para 
esse ano o valor caiu e o nú-
mero anunciado até aqui deve 
ficar próximo de R$ 1,5 milhão. 
Mirna espera que novos recur-
sos entrem, principalmente no 
segundo semestre para bancar o 
custeio da entidade.

A receita bruta no ano pas-
sado foi de R$ 58,7 milhões en-
quanto que o custo com saúde 
ficou em 50,5 milhões. O mon-
tante de sobra foi comprometi-
do com investimentos, manu-
tenção e pagamentos de dívidas 
anteriores. No final do ano o 
hospital apresentou um superá-

vit de R$ 2,8 milhões.
No entanto, o “lucro” é en-

ganoso, uma vez que no final de 
2021 a entidade tinha um défi-
cit de algo próximo de R$ 2 mi-
lhões para o pagamento do 13ª 
dos colaboradores e como não 
havia previsão de nova injeção 
de recurso a entidade buscou 
um empréstimo no Banrisul de 
R$ 3 milhões, mas no último 
dia útil do ano o Governo do 
Estado pagou a parcela de de-
zembro e ainda adiantou uma 
parcela de recursos, fazendo 
com que nessa entrada o enti-
dade fechasse o ano com os R$ 
2,8 milhões que sobraram.

Mirna explicou que esse di-
nheiro foi deixado em caixa e 
passou a cobrir os déficits dos 
primeiros meses do ano. Segun-
do ela ainda resta em torno de 
R$ 1 milhão, o que dará pelo 
menos mais dois meses de co-
bertura dos déficits e depois a 
entidade voltará a depender das 
emendas parlamentares para 
cobrir o excedente.

A presidente do hospital 
anunciou que nem todas as 
emendas anunciadas chegam de 
fato na entidade, algumas são 
para equipamentos e levam até 
dois anos para chegar e não in-
fluenciam na gestão direta. Ela 
narrou também casos de emen-

das duplicadas, quando dois 
parlamentares se apresentam 
como autores da mesma emen-
da parlamentar, ou seja, há no-
tícia de duas emendas, mas ao 
final chega apenas uma. Ela 
também relatou caso de parla-
mentares que somam emendas 
já repassadas em outros anos e 
deixam a notícia correr como se 
fosse todas elas deste momento.

Sucessão
No final do encontro Mirna 

Braucks disse que tem pensado 
na sua sucessão, uma vez que 
já está com 69 anos e há 15 em 
frente da entidade. Segundo ela 
está sendo estudado a criação 
de um cargo assalariado para 
assumir o comando do hospi-
tal, uma vez que dificilmente 
alguém assumirá todas as res-
ponsabilidades de maneira vo-
luntária, como ela. 

Ela disse que pretende en-
contrar uma pessoa que assumi-
ria esse cargo e passaria a traba-
lhar em conjunto com ela até ter 
condições de repassar de fato o 
comando da entidade para outra 
pessoa, o problema, que ecoou 
dos presentes na assembleia é 
quem, afinal seria uma missão 
árdua substituir a mulher que 
mudou o conceito de saúde na 
região.

Assembléia ocorreu  no auditório do Hospital Santo Antônio

Jonas M
artins

Diretoria eleita para 2022 à 2025

Presidente: Mirna Kinsel Braucks

Vice-presidente: Márcia Muller Medeiros

1ª Secretária: Maria Salete Cansi

2ª Secretária: Márcia Bandeira

1ª Tesoureira: Gládis Nilson

2º Tesoureiro: Elio Elias Abegg

Conselho Fiscal (Titulares)
Valmir Bergonci

Jorge Luis Graciolli

Guido Taffarel

Gilmar Luiz Cansi

Israel Capellari

Conselho Fiscal (Suplentes)
Maria Bergonci

Juraci Castamann

Pedro Luiz Antôniollo
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Especial

Aumento dos casos de Dengue ativam 
alertas na região

O crescente número de ca-
sos de Dengue registrados na 
região tem acendido um sinal 
de aleta nas autoridades de 
saúde. O temor é que se repita 
em 2022 o que se viu em anos 
como 2019 e 2020 quando um 
grande volume de casos foi re-
gistrado, inclusive, alguns evo-
luindo para casos graves.

Nos últimos dias a 2ª Coor-
denadoria Regional de Saúde, 
com sede em Frederico Wes-
tphalen e que abrange na Região 
Celeiro os municípios de Barra 
do Guarita, Bom Progresso, 
Derrubadas, Esperança do Sul, 
Tenente Portela, Tiradentes do 
Sul, Três Passos e Vista Gaúcha 
confirmou o primeiro óbito na 
sua área de abrangência.

A regional é a que enfrenta a 
situação mais grave, onde desde 
o inicio desse ano já foram re-
gistrados 954 casos autóctones. 
A média de 524 casos para cada 
grupo de 100 mil habitantes é a 

maior de todo o estado. Todos 
os 26 municípios de abrangên-
cia da coordenadoria registram 
grave situação de infestação do 
mosquito Aedes Aegypt, trans-
missor da doença.

Apesar da média de casos 
ser menor na 15ª Coordena-
doria Regional de Saúde, que 
abrange vários municípios da 
Região Celeiro, entre eles Mi-
raguaí, Redentora e Coronel 
Bicaco, com sede em Palmei-
ras das Missões, com 103 casos 
para cada 100 mil habitantes, a 
regional já registrou dois óbitos 
em decorrência da doença des-
de o início de 2022. 

A situação é grave em todo 
estado, uma vez que de janeiro 
a abril desse ano o número de 
casos confirmados já superou 
todo o ano passado com 10.547 
infecções e cinco óbitos, sendo 
que três foram registrados nas 
regiões abrangidas pela 2ª e 
pela 15ª coordenadorias.

Para se ter uma dimensão 
de como o número é elevado, 
basta olhar para os anos ante-
riores. Em 2021 o estado teve 
10.147 casos confirmados, nú-
mero já superado neste ano. Fo-
ram registrados no ano passado 
11 mortes em decorrência da 
doença. Em 2020 foram pouco 
mais de 3.600 casos e seis óbi-
tos. Entre 2016 e 2019 o estado 
não registrou nenhum caso de 
óbito por Dengue.

Quando olhamos em nível 
nacional, o aumento no núme-
ro de casos de Dengue também 
preocupa, uma vez que foi re-
gistrado um crescimento de 
95% quando comparado esse 
ano com o mesmo período do 
ano passado.

Segundo o Ministério da 
Saúde já foram registrados 400 
mil prováveis casos de Dengue 
no país, numa média de 184 ca-
sos para cada 100 mil habitan-
tes.Saúdes da região reforçam busca ativa por focos de mosquito da dengue

Divulgação

Especial

Pré-candidato do MDB ao Governo do estado 
foi entrevistado na Província

O deputado estadual Gabriel 
Souza, MDB, pré-candidato do 
partido ao governo do estado, 
esteve nesta quinta-feira, 21, 
cumprindo uma agenda política 
por municípios da região. O po-
lítico esteve em Frederico Wes-
tphalen, Palmitinho e Tenente 
Portela.

Na passagem por Tenente 
Portela, o ex-presidente da As-
sembleia Legislativa concedeu 
entrevista na Rádio Província 
onde falou sobre as suas expec-
tativas relacionadas a disputa 
eleitoral desse ano.

Gabriel Souza começou fa-
lando a respeito da sua idade, 

ele tem 38 anos, e terá a missão 
de representar o maior partido 
do estado no pleito de outubro. 
Ele brincou que apesar da pou-
ca idade, já não será o governa-
dor mais novo do estado, uma 
vez que Eduardo Leite foi eleito 
aos 32 anos.

Apesar de ainda não ter 

chegado aos 40 anos, Gabriel 
Souza registou que tem bastan-
te experiência, uma vez que já 
ocupou o cargo de líder do Go-
verno Sartori na Assembleia e 
foi presidente da casa. O depu-
tado tem está no segundo man-
dato.

O pré-candidato disse que 
sua candidatura nasceu, depois 
de muita discussão dentro do 
partido, para ser uma opção útil 
ao debate político e para evi-
tar que se viva aqui no estado 
a polarização que está sendo 
notada em nível nacional. Ele 
disse que o gaúcho não pode se 
contentar em escolher o menos 
pior e deve ter opções que con-
tribuam com o debate de ideias.

Sobre o fraco desempenho 
que demonstrou em pesquisas 
recentes, ele disse que isso não 
o preocupa uma vez que his-
toricamente os candidatos do 
MDB iniciam com baixos ín-
dices e crescem no decorrer do 
processo eleitoral e ele acredita 
que com dessa vez não será di-
ferente. 

Sobre a possível composi-

ção da chapa, Souza disse que 
já está conversando com al-
gumas legendas, mas que tem 
procurado partidos que tenham 
alinhamento ideológicos pró-
ximos dos seus. Sobre a vaga 
para o senado ele afirmou que 
ela pertence ao ex-governador 
Sartori e ele poderá ocupar se 
assim desejar, no entanto, em 
caso de negativa de Sartori, não 
se descarta a possibilidade da 
vaga ser cedida a outro partido 
na composição.

Sobre a situação econômi-
ca do estado, que sempre foi 
um problema, o deputado disse 
que vai montar um plano de go-
verno alicerçado na responsa-
bilidade. Sobre as queixas dos 
servidores públicos em relação 
a valorização salarial, ele disse 
que os reajustes devem ser no 
limite máximo do que o estado 
pode pagar. Segundo deputado, 
não adianta prometer um rea-
juste grande e depois não con-
seguir bancar. Ele adiantou que 
vai votar a favor do reajuste de 
6% que está em discussão na 
Assembleia Legislativa. 

Gabriel Souza foi entrevistado por Jonas Martins nesta quinta-feira

Joel Vargas
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TANIA REGINA DOS SANTOS, residente em Coronel Bicaco  
comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 158 740871 a P 158 740880) com 
inscrição estadual sob o nº 187 1039573 série P 158 740871.

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Cidades

Extravio de Bloco

     A cultura crioula do Uruguai foi uma das mais diretamente 
influenciadas pela cultura indígena, quanto às técnicas, aos costu-
mes, às tradições, à medicina, às crenças e aos valores. Com eles, 
o povo campesino aprendeu os segredos do ecossistema e a rela-
ção de amor com a natureza. Índios e gaúchos andavam a cavalo 
com um sentimento comum aos povos originários dos campos.

    Os primeiros habitantes da região onde hoje pertence ao 
Estado do Rio Grande do Sul eram caçadores e provavelmente te-
riam chegado por volta de 11 mil anos atrás. Sabe-se que eram nô-
mades, em razão da constante busca de alimento, principalmente 
oriundos da caça, fazendo usos de toscos instrumentos feitos de 
pedra lascada.

    É possível que não fossem numerosos, mas esses grupos 
tinham o domínio de todo o território, até que sobre eles se derra-
mou um grande avalanche guarani (grupos originários do tronco 
Tupi) que desceram pelos grandes rios, desde a Amazônia alcan-
çando o Rio Uruguai, há 2 mil anos atrás. Essa migração pode 
ter sido a fuga dos grandes períodos de seca ou a procura de uma 
terra sem males, um dos mitos da sua cultura.

    Os guaranis eram muito agressivos e dominavam quase 
todo o território sul rio-grandense. Eles dominaram os Tapes no 
alto Taquari e Rio Pardo, deixando os campos rasos do sul e as 
regiões mais altas para os grupos Charruas e Minuanos. Os guara-
nis tinham preferência em ocupar os vales dos rios com florestas 
subtropicais e o litoral.

    Quando os primeiros europeus aportaram nesta terra, havia 
entre 100 e 150 mil habitantes, quase todos guaranizados. Eles 
encontraram tribos remanescentes dos primeiros habitantes, como 
os charruas e os minuanos que ocupavam a pampa e as tribos jês, 
que habitavam a região do planalto. Assim, a ocupação do estado 
se deu primeiro pelos campos, depois se seguiu para as florestas e 
planalto e, por último, a região do litoral.

    Quando os europeus pisaram no solo rio-grandense, já ha-
viam habitantes por mais de 8 mil anos. Por serem nômades, as 
tribos aparecem com nomes diferentes em quase todas as regiões 
do Brasil, mesmo sendo do mesmo ramo. Havia três grupos indí-
genas principais no Rio Grande do Sul: os Guaranis, os jês e os 
Pampeanos (Charruas e Guaranis).

    Foram os índios guaranis que introduziram a horticultura 
no Rio Grande do    Sul. Os guaranis legaram o milho, os feijões, 
a mandioca, a abóbora, a pimenta, o algodão, a batata-doce, o 
amendoim, a moranga, o chimarrão e o fumo. Eles usavam arco 
e flechas, a lança, o tacape e machados de pedra polidos. Eles 
acreditavam que um banho frio pela manhã prolongava a vida. 
Praticavam a antropofagia com os inimigos e enterravam os seus 
mortos em igaçabas (potes de cerâmica). Acreditavam no curupi-
ra, no caipora e na Iara. A cultura gaúcha herdou dos guaranis a 
lenda do boitatá, o pala, a erva-mate e a cultura do fumo, que eles 
utilizavam em rituais religiosos.

    “Aqui nascemos, aqui temos nossas raízes”

Fonte: A Terra dos Quatro Ventos, livro de Juarez Nunes da 
Silva

Até a Próxima.

A influência Indígena na 
Cultura Gaúcha

Vista Gaúcha realiza 
terraplanagem para instalação 
de projeto de R$ 10 milhões

Teve início na segunda-fei-
ra, 18/04, o trabalho de terra-
planagem para a construção da 
Usina de Tratamento de Resí-
duos Orgânicos no Município 
de Vista Gaúcha. 

O trabalho está sendo exe-
cutado com máquinas e cami-
nhões da Prefeitura Municipal 
de Vista Gaúcha, através da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos. 

A empresa CHZ ECOVIS-
TA LTDA, iniciará as obras de 

construção no decorrer da pró-
xima semana. A previsão é de 
que as obras sejam concluídas 
ainda neste ano e o empreen-
dimento de cerca de R$ 10 mi-
lhões em investimento deve es-
tar funcionando entre o final de 
2022 e início de 2023.

A atividade da usina será a 
geração de energia elétrica, a 
partir de resíduos orgânicos e 
a produção de fertilizante orgâ-
nico. A empresa projeta, incial-
mente processar cerca de  100 
toneladas de de lixo por dia, 
com uma produção estimada de 

5.010MW ano de energia elé-
trica renovável e uma produção 
de 18 mil toneladas de adubo 
orgânico. O projeto irá gerar in-
cialmente cerca de 15 vagas de 
trabalho direto. 

Para o prefeito Claudemir 
José Locatelli a empresa irá ge-
rar além de vagas de trabalho, 
retorno de impostos ao muni-
cípio na produção de energia 
elétrica e fertilizantes orgânico, 
sendo que a principal matéria 
prima será a utilização do lixo 
orgânico da região da AMZOP 
e AMUCELEIRO.

Máquinas da prefeitura iniciaram os trabalhos de terraplanagem

Rádio A Verdade

Cidades

Miraguaí tem 11 casos suspeitos 
de Dengue

O número de pessoas com 
sintomas da dengue está au-
mentando. O município já soma 
11 casos suspeitos de dengue, 
as pessoas que procuraram a 
Unidade Básica de Saúde apre-
sentam sintomas como febre 
alta, dor de cabeça e no fun-
do dos olhos, náuseas, cansa-
ço extremo e dor abdominal e 
manchas pelo corpo. “Estamos 
aguardando resultado dos exa-
mes laboratoriais encaminha-
dos para o Lacen, que devido ao 
grande número de casos regis-
trados o Estado está demoran-
do para retornar o resultado”, 
reforça o Setor de Endemias de 
Miraguai.

Segundo a secretária de 
Saúde a dengue só é transmiti-
da através de picada da fêmea 
infectada.

Então nesse momento além 
de eliminar os criadouros dian-

te da possibilidade da circula-
ção viral é importante fazer uso 
de repelente e usar roupas com-
pridas para proteger os braços 
e as pernas, principalmente no 
início da manhã e final da tarde 
que é quando a fêmea costuma 
picar. 

As agentes de endemias e os 
agentes de saúde estão visitan-
do as residências orientando e 

eliminado criadouros. 
Nesta terça, dia 19 de abril, 

estiveram no distrito de Tron-
queiras.

Conforme o Setor de En-
demias, é necessário que toda 
população faça a sua parte, e 
elimine qualquer recipiente que 
possa acumular água, 80% por 
dos criadouros estão nas resi-
dências.

Equipe de endemias está realizando busca ativa aos focos do mosquito

Divulgação

Texto: Radio Planeta FM

Divulgação
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Especial

Exercício Físico e Fibromialgia
Fibromialgia é uma síndrome que provoca 

dores no corpo todo, principalmente na cabeça, pescoço, costas, 
mãos e pés. Outros sintomas como sono não repousante, cansaço, 
dificuldade de memorização e concentração, alteração de humor e 
depressão também são características desse distúrbio, que atinge 
mais as mulheres do que os homens. Para se ter ideia, a cada dez 
pessoas com o problema, nove são do sexo feminino.

O tratamento inclui remédios, que ajudam a reduzir a sensi-
bilidade à dor, psicoterapia, acupuntura e exercícios físicos, que 
liberam endorfina (hormônio que produz a sensação de relaxa-
mento e bem estar). Para as pessoas sedentárias, o recomendado 
é começar com atividades físicas leves, como caminhada de 20 
minutos, de duas a três vezes por semana, em dias alternados.

Muitas pessoas preferem fazer exercícios na água, como hi-
droterapia ou hidroginástica, que também trazem benefícios e 
relaxamento muscular. Vale destacar que o alongamento é funda-
mental na rotina diária, pois ele ajuda na mobilidade e flexibilida-
de do corpo, além de contribuir para a prevenção de dores.

Para aqueles que gostam de pegar mais pesado na malhação, 
a musculação também é uma opção, desde que supervisionada 
por um educador físico. Essa atividade aumenta a força e massa 
muscular, melhora o desempenho motor e, combinada com exer-
cícios aeróbicos, gera uma mudança significativa na composição 
corporal, aumentando a massa magra e diminuindo o porcentual 
de gordura, o que facilita o emagrecimento. O treino deve ser 
individualizado e respeitar o limite de cada um.

Para finalizar, é importante deixar claro que no início de qual-
quer uma dessas atividades, podem surgir dores, já que o corpo 
não está acostumado a essa quantidade de exercícios. Esse incô-
modo será o limite para o desenvolvimento do treino, por isso é 
fundamental ficar atento ao seu desempenho. Aos poucos o orga-
nismo se adapta à nova rotina, o que permitirá aumentar a frequ-
ência e a intensidade do exercício. Os resultados devem aparecer 
entre oito e dez semanas.

Quem sofre de fibromialgia deve fazer sempre um tratamento 
multidisciplinar de especialistas, com o acompanhamento de reu-
matologista, nutricionista, psicólogo e educador físico.

Prefeito de Tenente Portela 
participa de Prêmio realizado 
pelo Sebrae

A sede da Fecomércio, em 
Porto Alegre, recebeu no iní-
cio da noite desta terça-feira, 
19, representantes de 43 mu-
nicípios gaúchos finalistas do 
prêmio Prefeito Empreendedor. 
O evento é promovido pelo 
Sebrae-RS e chegou na sua 11ª 
edição. Entre os gestores esteve 
o chefe do Executivo de Tenen-
te Portela, Rosemar Sala. 

O município conquistou a 
condição de destaque com o 
programa Juro Zero, classifi-
cado para a etapa final na ca-
tegoria Sala do Empreendedor. 
Todos os projetos inscritos 
passaram por avaliações téc-
nicas de comissões formadas 
por especialistas de entidades 
representativas, universidades e 
órgãos de controle.

Rosemar Sala recebeu o 
troféu que reconhece a impor-
tância da iniciativa desenvol-
vida pelo Governo Municipal 
ao longo de 2021. O Juro Zero 
injetou cerca de R$ 1,1 milhão 
na economia local através de 
microcrédito facilitado para 
pequenos negócios. O empre-
endedor buscou o empréstimo 
nas instituições conveniadas e 
o Município assumiu os juros e 
correções das operações. Mais 
de 130 empresas portelenses 
aderiram ao programa que vi-
sou a retomada econômica em 
meio a pandemia.

“A condição de finalista é 
um fato que nos enche de or-
gulho. Seguiremos trabalhan-
do para retornar nas próximas 
edições com novas iniciativas 
de desenvolvimento econômi-
co e social de Tenente Portela”, 
destacou Sala. O prefeito fez 
questão de dividir os méritos 
da condição de destaque no 
prêmio do Sebrae com toda a 
equipe de Governo, em especial 
com os servidores da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo. A titular da pasta, 
Elisangela Lutz, acompanhou o 
prefeito na solenidade.

Derrubadas: De 768 
moradores infectados 
com Covid-19, 755 
estão curados

Desde o começo da pandemia, em março de 2020, Derruba-
das contabiliza 768 diagnósticos positivos do novo coronavírus, 
755 pacientes recuperados e sete óbitos atribuídos ao vírus. Os da-
dos epidemiológicos foram atualizados na tarde da segunda-feira 
(18/4).

No momento, o município tem seis casos ativos da doença, mas 
nenhum contaminado ocupa leito hospitalar. Também não há mo-
radores esperando o resultado de exames laboratoriais.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento 
(SMSS), dos 2.056 testes realizados para detecção da Covid-19, 
1.288 resultados foram descartados.

Diones Roberto Becker
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Informativo da Câmara de Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18/04/2022.
Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela, às 18h30 em Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2022, com as 
seguintes presenças: Vereadores: JAINE SALES/PROGRESSISTAS (Presidente), NATA-
NAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB (Vice-presidente), IRINÉIA KOCH LENA (Secretária), 
HEITOR HENRIQUE GROSS FURINI/PROGRESSISTAS, DERLI DA SILVA/PSDB, LU-
CIANO BERTA FILIPIN/PSDB, EDUARDO JOSÉ BARELLA FERRARI/PT, LUIS CLAUDIR DOS SAN-
TOS/PDT E LUISA SILVA BARTH/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência 
em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente e pelo meio virtual, através 
de sua página no Facebook/Youtube e também aos ouvintes da Rádio Municipal de Tenente Portela e Rádio 
Cidade FM. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando 
continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Proposições e requerimentos:
Da Vereadora Luisa Silva Barth:
1. Requereu ao Poder Executivo, que providencie com recursos livres a possibilidade de realizar o 

calçamento que dá acesso ao cemitério do bairro São Francisco, uma vez que o local encontra-se com dificul-
dades e está sendo utilizado pela comunidade constantemente. Outro fator importante é que os moradores do 
bairro colocam a disposição de construir o local, disponibilizando a mão de obra. Este requerimento foi subs-
crito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos, Irinéia Koch Lena, Luciano Berta Filipin, Heitor Henrique 
Gross Furini, Luis Claudir dos Santos e Derli da Silva.

2. Requereu ao Poder Executivo, para que, dentro das suas condições, estude a possibilidade de colocar 
um servidor do município a disposição dos usuários do IPE, que utilizam esses serviços atrelados ao estado, 
uma vez que muitos dependem do IPE e somente podem ser atendidos via contato telefônico. Este requeri-
mento foi subscrito pelos vereadores Irinéia Koch Lena, Luciano Berta Filipin, Heitor Henrique Gross Furini 
e Luis Claudir dos Santos.

3. Requereu ao Poder Executivo, que determine ao setor competente o conserto e recuperação dos bura-
cos da calçada na rua Goiás, nas proximidades da Escola Estadual de Educação Básica Professora Cléia Salete 
Dalberto, uma vez que o referido local encontra-se danificado, em razão do grande volume d’água que desce 
pelo muro da escola (foto, em anexo). Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross 
Furini e Luis Claudir dos Santos.

4. Requereu o envio de correspondência desta Casa Legislativa à Direção da Rádio Municipal, para 
que informe o que segue: - cópia da folha de pagamento de todos os funcionários, bem como cargos comis-
sionados e FGTS; - relação contendo todas as informações de programas terceirizados, com os respectivos 
valores repassados a emissora nos últimos seis meses; - cópia atualizada de passivos da empresa públicas dos 
últimos seis meses; - cópia das despesas com serviços terceirizados de pessoa jurídica e serviços advocatícios 
dos últimos seis meses. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luis 
Claudir dos Santos.

5. Requereu o envio de correspondência a Sra. Francieli Karine Trancoso Podanoshe, para parabeniza-
-la. Bem como os demais integrantes da Corrente do Bem, pelas diversas ações sociais que vêm sendo reali-
zadas no âmbito do município de Tenente Portela. 

Do Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1. Requereu ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, para que seja 

feita a avaliação e manutenção nas pontes, bueiros e pontilhões existentes no interior do nosso município. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Irinéia Koch Lena, Luciano Berta Filipin, Heitor Henrique Gross 
Furini, Luisa Silva Barth.

2. Requereu ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, 
que seja feita a avaliação nas bocas de lobo existentes nas ruas e avenidas de nossa cidade, também que seja 
feita a limpeza e manutenção necessária para melhorar o escoamento da água nos dias chuvosos. Este reque-
rimento foi subscrito pela vereadora Irinéia Koch Lena.

3. Requereu ao Poder Executivo, solicitando informações a respeito das emendas impositivas do ano de 
2022, se a parte do credenciamento das entidades foi concluída e se há alguma previsão para a liberação dos 
recursos às respectivas entidades. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Irinéia Koch Lena, Heitor 
Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos e Luisa Silva Barth.

4. Requereu o envio de correspondência ao Superintendente do DAER para que sejam instaladas pro-
teções nos barrancos de pedras ao longo das rodovias da região noroeste, tendo em vista o início das chuvas, 
que ocasionam desmoronamentos de pedras, podendo causar acidentes, danificando os veículos que trafegam 
naquele local. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Irinéia Koch Lena, Luciano Berta Filipin, 
Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Luisa Silva Barth e Derli da Silva.

Do Vereador Luciano Berta Filipin:
1. Requereu ao Poder Executivo, que encaminhe a Secretaria competente, solicitando que seja feita a 

limpeza e poda das árvores que estão invadindo a rua Caxambú, nas proximidades da residência de Noeli Sou-
za. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luis Claudir dos Santos.

2. Requereu ao Poder Executivo, que instale placas indicativas nas saídas do município, que dão acesso 
aos municípios de Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas e Três Passos.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 027/2022: Autoriza a aquisição de bens e cedência à empresa na 

forma que especifica a Lei Municipal nº 2.233/14, que cria o Distrito Industrial, e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade.

Indicação: De autoria do vereador Luciano Berta Filipin. Dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo 
ao Desenvolvimento da Suinocultura, Avicultura e Pecuária leiteira no Município de Tenente Portela e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
Indicação: De autoria do vereador Eduardo José Barella Ferrari. Cria o Programa Municipal de Agroeco-

logia e Incentivo à Agricultura Orgânica.
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em 

nome de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 18 de abril 
de 2022. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do 
Legislativo Municipal de Tenente Portela.

Administração Municipal 
de Redentora participa de 
planejamento referente ao 
Programa Farmácia Cuidar +

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, juntamente com a 15ª Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS), realizou no dia 19 de abril um planeja-
mento de ações em saúde pública referente à Farmácia do Estado e 
o Programa Cuidar +.

O planejamento foi realizado na sede da 15ª CRS, em Palmeira 
das Missões, com a presença de todos os farmacêuticos de abran-
gência da Coordenadoria.

Planejamento aconteceu na cidade de Palmeira das Missões

Geral

Câmara dos Deputados 
aprova PEC que flexibiliza 
gastos na educação em 
2020 e 2021

A Câmara dos Deputados 
aprovou a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) nº 
13/2021 que impede a punição 
a gestores municipais que não 
aplicaram os percentuais míni-
mos de gastos com educação 
em 2020 e 2021 devido à pan-
demia de Covid-19. A proposta 
já havia passado pelo Senado e 
agora segue para promulgação.

A justificativa para aprova-
ção da PEC é que a pandemia, 
que obrigou a suspensão de 
aulas e, ao mesmo tempo, o re-
direcionamento de verbas para 
a área da saúde, impediu pre-
feitos de investirem em educa-
ção uma porcentagem mínima 
prevista em lei. Por conta da 
suspensão de aulas presenciais, 

gastos com transporte escolar 
e merenda não foram necessá-
rios.

A Constituição Federal de-
termina que a União aplique 
em educação pelo menos 18% 
e estados e municípios pelo 
menos 25% do total de receitas 
vindas de impostos. Se a PEC 
não tivesse sido aprovada no 
Congresso, os gestores que não 
aplicaram o mínimo previsto 
poderiam sofrer penalidades cí-
veis ou criminais, além de san-
ções administrativas.

Segundo levantamento da 
Consultoria do Senado, apenas 
280 municípios não cumpriram 
com a destinação mínima, o 
que representa 5% do total de 
municípios do país.

Segundo levantamento da Consultoria do Senado, apenas 280 municípios 
não cumpriram com a destinação mínima

Diones Roberto Becker
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Casal suspeito de matar taxista 
em Crissiumal pode ser autor de 
outra morte na Serra

O casal Sheila Daiane Cor-
rêa Ceconi e Martielo de Souza 
Martins, que são apontados pela 
Polícia Civil como autores do 
homicídio de Cleber Roni Tor-
mes ocorrido em Crissiumal no 
dia 21 de março, cujo o corpo 
foi encontrado comente no úl-
timo final de semana, também é 
suspeito de um homicídio ocor-
rido no inicio do mês passado 
em Bento Gonçalves.

O casal foi preso ontem, 
18, no Bairro Restinga, Zona 
Sul de Porto Alegre. Há dias a 
Polícia Civil já fazia buscas pe-
los suspeitos, mesmo antes do 
corpo do taxista ser encontrado. 
Com a prisão a Polícia Civil de-
verá fechar os dois inquéritos 
de homicídios, onde as provas 
apontam para o casal como au-
tores do crime.

Cleber Roni Tormes era 
um conhecido taxista de Cris-
siumal. No dia do crime ele 
foi chamado para atender uma 
corrida da localidade de Lajea-
do Barreiro até a rodoviária do 
município.

Testemunhas da comunida-
de interiorana relataram para 
a Polícia que ouviram barulho 
de disparo de arma de fogo no 
dia em questão, depoimentos 
que levam a polícia a crer que a 
vitima foi assassinada ainda em 

Crissiumal e o corpo foi oculta-
do no interior de Campo Novo, 
em uma mata chamada Matão 
dos Bones.

No dia 23 de março os do-
cumentos do taxista foram en-
contrados em Humaitá, entre a 
ponte do Lajeado Grande e o  
CITEGEM. Seguido as investi-
gações a polícia descobriu que 
na mesma noite do crime, ou 
seja, 21 de março, o táxi já foi 
visto em Bento Gonçalves na 
serra gaúcha.

A investigação também 
apontou que o casal suspeito do 
crime era investigado por outro 
homicídio justamente na cidade 
da Serra e tudo leva a crer que 
os dois teriam fugido para o in-
terior de Crissiumal na intenção 
de se esconder.

Com a informação de que o 
Taxi de Tormes esteve em Bento 
Gonçalves e de posse da identi-
dade dos suspeitos, agentes da 
Delegacia de Crissiumal chega-
ram a ir até a cidade da Serra e 
efetuaram buscas em um ende-
reço conhecido dos criminosos. 
Eles não foram localizados.

Desde o dia do despareci-
mento tanto a Polícia como 
familiares e amigos já realiza-
vam buscas pelo taxista. Todas 
as pistas indicavam que o casal 
havia cometido homicídio no 
interior de Crissiumal e deixa-

do o corpo em alguma área de 
mata. Foram feitas inclusive 
buscas no Matão dos Bones.

Estavam previstas para essa 
terça-feira, 19, novas diligen-
cias com o uso de cães fareja-
dores, no entanto, na sexta-fei-
ra, 15, o cão de um morador das 
proximidades entrou na mata e 
saiu com um pedaço do corpo. 
Com novas buscas o corpo foi 
encontrado.

Familiares reconheceram as 
roupas que a vítima usava no 
dia em que saiu para fazer a tal 
corrida. A perícia deve confir-
mar se o corpo é mesmo do ta-
xista, no entanto, a polícia não 
tem dúvidas.

Pelas pistas levantadas pela 
investigação trata-se de um 
latrocínio, (roubo seguido de 
morte) e ocultação de cadáver. 
Pelo que foi divulgado até o 
momento tudo aponta para o 
roteiro onde o taxista foi mor-
to no interior de Crissiumal, o 
casal saiu em direção a Bento 
Gonçalves e no caminho jogou 
fora os documentos da vítima 
nas margens da rodovia em Hu-
maitá e se desfez do corpo no 
Matão dos Bones em Campo 
Novo.

O crime de grande reper-
cussão gerou muita comoção e 
revolta no município de Cris-
siumal.

Casal (foto principal) acusado do homicí-
dio do taxista Cleber Tormes (detalhe) foi 

preso em Porto Alegre

Gurias do Yucumã 
participarão de torneio
 na Argentina

Esportes

A equipe do Gurias do Yucu-
mça Flamengo, que se prepara 
para o Campeonato Brasileiro 
A3 de Futebol Feminino deve-
rá fazer neste final de semana 
sua estreia em confrontos inter-
nacionais. O time principal vai 
disputar o Torneio Mercosul na 
Argentina. Os jogos já vinham 
sendo articulados desde o mês 
de março pelo diretor da equi-
pe, professor Ildo Scapini.

No trabalho de preparação 
a equipe fez recentemente uma 
viagem a Porto Alegre para en-
frentar o time sub-17 do Inter-
nacional, mas o jogo foi cance-
lado em virtude da chuva. Seria 
a primeira oportunidade para o 
treinador Tiago avaliar o elenco 
em ação. A espinha dorsal da 
equipe segue sendo a mesma 
que foi campeã do interior no 
ano passado, no entanto, o gru-
po recebeu 8 novos reforços. 

No outro sábado dia 30, a 
equipe fará um treino no Cam-
po do Flamengo em São Pedro, 
reunindo todas as suas catego-
rias. Neste dia uma equipe do 
Globo do Rio de Janeiro estará 
fazendo uma reportagem para 
o Esporte Espetacular, que será 

vinculada em rede nacional.
Esse ano será realizado a 

primeira edição do Brasileiro 
A3 de Futebol Feminino, que 
equivale a uma terceira divi-
são da competição nacional. 
Segundo a CBF, o certame será 
no formato mata-mata, inician-
do com 32 equipes. A tabela e 
os horários dos jogos ainda não 
foram anunciados.

A competição contará com 
nomes tradicionais do futebol 
como Remo do Pará, CRB de 
Alagoas, Náutico e Sport de 
Pernambuco, Vila Nova de 
Goiás, Cuiabá e Misto do Mato 
Grosso, Itapatinga de Minas 
Gerais, Cabofriense do Rio de 
Janeiro, Chapecoense e Criciu-
ma de Santa Catarina.

Mais uma vez, oficialmente 
a CBF reconhecerá a equipe da 
região apenas como Flamengo 
de São Pedro, uma vez que para 
disputar competição o projeto 
Gurias do Yucumã precisava 
estar associado a um clube fe-
derado, neste caso, o Flamengo 
de São Pedro que mantinha o 
registro, por iniciativa do pro-
fessor Scapini, junto a Federa-
ção Gaúcha de Futebol.

Equipe do Flamengo 
se prepara para série 

de competições que 
terá durante o ano. 

Primeiro em nível 
nacional e depois em 

nível estadual

Divulgação

Divulgação

Equipe fez visita as instalações do Sport Clube Internacional



Na espera de restauração, 
ERS 330 segue recebendo 
operações tapa-buracos

Enquanto aguarda as obras 
de restauração completa – cujos 
recursos financeiros (R$ 6 mi-
lhões) foram anunciados pelo 
Governo do Estado no dia 25 de 
fevereiro – a ERS 330 prosse-
gue recebendo operações tapa-
-buracos para amenizar a preca-
riedade.

Devido às volumosas chu-
vas ocorridas nas últimas sema-
nas, a rodovia que liga Tenente 
Portela, Miraguaí e Redentora 
apresenta inúmeros buracos e 
imperfeições na pista. Na tarde 
da quinta-feira (14/4), a reporta-
gem do site Clic Portela flagrou 
uma equipe do Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-

dagem (DAER) efetuando o fe-
chamento de buracos existentes 
no asfalto. Esse trabalho come-
çou em Redentora e seguia em 
direção à Miraguaí.

Em relação à restauração 
completa, o DAER informou 
que ainda não tem data prevista 
para o início das obras. Através 
de e-mail, a autarquia estadual 
afirmou que a empresa respon-
sável pela revitalização da ERS 
330 trabalha atualmente na re-
gião de Frederico Westphalen, 
e somente após a conclusão do 
cronograma por lá é que os fun-
cionários e maquinários serão 
remanejados para o trecho en-
tre Tenente Portela, Miraguaí e 

Redentora.
Durante agenda junto ao 

Governo do Estado na primei-
ra semana de abril, o prefeito 
de Tenente Portela, Rosemar 
Sala, solicitou a formação de 
uma segunda frente de trabalho 
para atuar exclusivamente na 
rodovia 330. O mandatário, no 
entanto, não recebeu garantias 
que seu pedido seria atendido.

A ERS 330 é um dos princi-
pais trechos da Região Celeiro. 
A via estadual é utilizada dia-
riamente para o transporte de 
pessoas e de mercadorias. Além 
disso, tem relevância funda-
mental no escoamento das pro-
duções agrícolas.

Equipe do DAER realizou uma operação tapa-buracos no trecho durante a quinta-feira (14/4)

Diones Roberto Becker

Uceff abre inscrições para 
Jornada das Licenciaturas

O curso de Pedagogia da UCEFF Itapiranga está organizando 
a 16ª Jornada das Licenciaturas sob o tema Educação em cena - o 
retrato da vida, com início marcado para o dia 16 de maio de 2022. 
Este já é um evento tradicional com participação dos professores 
e acadêmicos de toda grande região de abrangência da Instituição.

Conforme a coordenadora, professora Maria Preis Welter, a 16ª 
Jornada das Licenciaturas disponibiliza à comunidade momentos 
de reflexão e aprendizagem, uma oportunidade de, através de ati-
vidades diferenciadas, proporcionar a formação ampliada e con-
tinuada dos profissionais da educação e se constitui de palestras, 
espetáculo teatral e apresentações culturais e artísticas. 

A professora Maria lembra que nas edições anteriores estiveram 
na Jornada profissionais como: Mário Sérgio Cortella, Clóvis de 
Barros Filho, Leandro Karnal, o jornalista Caco Barcellos e a Mon-
ja Coen. Este ano, a palestra central será com o evangelista digital, 
Dado Schneider, que vai abordar na palestra de abertura do evento 
a “Inovação e Criatividade em uma Era de Mudanças”.

O evento expedirá certificado de participação de 20 horas, que 
para acadêmicos participantes agregará em horas de atividades 
acadêmicas científico-culturais e complementares, e para professo-
res em horas de formação continuada.

Nova versão da Delegacia 
Online no RS conta com 
ícone para violência 
doméstica

A plataforma online de atendimento da Polícia Civil, a Delega-
cia Online (www.dol.rs.gov.br), conta agora com um novo ícone 
especifico para agilizar os registros de ocorrências de violência do-
méstica em todo o Estado. Por essa via, as vítimas poderão comu-
nicar o fato com mais facilidade, a partir de qualquer dispositivo 
com acesso à internet, 24 horas por dia.

Para os casos em que haja necessidade da solicitação de medida 
protetiva de urgência, a vítima deverá comparecer com brevidade 
à delegacia de polícia. Nos casos de crimes ocorridos fora do Rio 
Grande do Sul, o atendimento presencial também será indispensá-
vel.

No site, também está disponível a Cartilha Violência Domés-
tica, que fornece diversas informações sobre esse tipo de delito e 
auxilia no momento do registro online.


