
A vida é bonita, mas pode ser linda

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

R$ 2,00

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

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

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

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA 15 DE JANEIRO DE 2021 => ANO: XXXV => N 1271
Valdelirio Pretto da Silva

Prefeito de Miraguaí

ConexãoConexão
TOTAL

Ouça na ProvínciaOuça na Província

08 horas08 horas
SábadoSábado

EsequielEsequiel
PazinatoPazinato

Apresentação

Atenção
“A  proxima 

edição do Jornal 
Província circula 

no dia 29”

Os desafios da microrregião

Jornal Província abre série com  os prefeitos que assumiram o mandato no último dia 1 de janeiro para  
administrar os municípios da microrregião até 2024. Na primeira reportagem, Claudemir José Locatelli, prefeito 

de Vista Gaúcha, fala dos desafios a serem superados neste novo ciclo em áreas essenciais como saúde,  
educação, finanças e serviço público, além de projetar o desenvolvimento regional.

Redentora reforça 
parceria entre 

Educação e 
Conselho Tutelar

Governo Estadual 
projeta retorno das 
aulas para o dia 08 

de março

Divulgação Arquivo  Jornal Província
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

  Leia e creia. Os tempos verbais coman-
dam os acontecimentos. Os gerúndios, por exemplo, não são usa-
dos com a cautela devida. Por isso, chama a atenção a invasão 
deles na comunicação nacional. Você liga para um 0800. Quer 
providência e solução. Não obstante, a resposta vem assim: Va-
mos estar encaminhando sua solicitação... Vamos estar entrando 
em contato. Vamos estar agendando. E por aí “vão indo” os en-
caminhamentos.

         Poderíamos dizer que é apenas um dos muitos erros aco-
lhidos no nosso modo de falar. No entanto, se prestarmos atenção 
aos motivos dessa construção verbal, perceberemos quanto a lin-
guagem frauda a mensagem. Empregado assim, o gerúndio dissi-
mula a negação do que afirma. Cria uma ilusão, ao sugerir que a 
ação ocorrerá no tempo presente, de modo continuado – encami-
nhando, entrando em contato, agendando. Mas faz o inverso ao 
remeter às imprecisões do futuro e da impessoalidade, através do 
“vamos estar”. Quem diz vamos estar não está, não diz quem es-
tará, nem quando estará. Para que a frase merecesse credibilidade 
seria necessário usar o verbo no tempo futuro, estabelecer quando 
a ação seria cumprida e indicar seu sujeito: encaminharei neste 
momento, entrarei em contato hoje, e assim por diante. Imagine 
o que aconteceria se um gerente, interpelado por seu chefe sobre 
determinado problema, respondesse com um “vamos estar verifi-
cando e estaremos encaminhando”...

         Mas isto aqui não é lição de Língua Portuguesa. Nem eu a 
saberia ministrar. Pretendo mostrar que essa formulação marota, 
depois de ter sido durante muitos anos a cara da nossa política, 
está em pleno vigor no Congresso Nacional que, em breve “vai 
estar elegendo” seus novos presidentes. Sabemos todos que Câ-
mara e Senado vão estar examinando os grandes temas do país. 
Mas isso não significa real interesse, efetivo estudo, ou sensibili-
dade à sua urgência. Os projetos do governo tomam chá de gaveta 
nos gabinetes com poder de mando. As reformas rastejam nos 
corredores, do abandono para a indiferença.

Por outro lado, felizmente, o gerúndio morreu no governo da 
República. Hoje, o Poder Executivo, no que dele depende, fala na 
primeira pessoa. Os ministros do governo usam o presente do in-
dicativo para dizer o que pensam e fazem. Seria bom que aqueles 
governadores, prefeitos e jornalistas para os quais “a economia a 
gente vai estar vendo depois” escrevessem sobre o que estão ven-
do agora. Nada que o ministro Paulo Guedes já não tenha visto há 
oito meses, e no futuro do presente.

         O STF, em má hora, promoveu o velório de um prolon-
gado gerúndio. Em 2018 não aderiu sequer ao presente do indi-
cativo. Foi direto para o imperativo afirmativo. Sujeito a multa e 
guincho. Ou será gancho? Não dissimula. Assumiu o comando 
geral das cacholas nacionais, ficando interdito pensar fora da sua 
caixinha progressista. Justamente a que perdeu fiéis, saiu do po-
der, e devolveu anéis que não eram seus.

O Autoconhecimento e a Convivência consigo e com os outros tem um papel fundamental na forma-
ção e no desenvolvimento das pessoas, pois através de atividades desenvolvidas com as crianças desde 
o início de seu conhecimento  estas têm um desenvolvimento que possibilita  se conhecer e também ter 
uma relação de convivência com os outros, de uma forma mais interativa.  A escola é o principal meio 
capaz de estimular a realização, de proporcionar atividades que desenvolvam nas crianças esses méto-
dos de interação onde as mesmas irão desenvolver cada vez mais no decorrer de suas aprendizagens.

O autoconhecimento e a convivência com os outros proporciona diferentes descobertas, onde  se 
tem a necessidade de as crianças aprenderem esses métodos que estão inseridos diariamente no con-
texto social. De um modo geral, o autoconhecimento tem um papel fundamental no desenvolvimento 
das pessoas, pois  é  onde as mesmas começam a se aceitar melhor,  aceitando-se como são , seja pelas 
suas características físicas ou emocionais.Também,  por se conhecer melhor,  é  possível  ter um olhar 
mais sensível  para si mesma, tendo também um cuidado melhor com suas maneiras de lidar com as  
outras pessoas, através da convivência com os outros podendo  ajudar as demais pessoas através de  
conversas e também com outras formas de convivência que proporcionam um convívio saudável  com 
as demais pessoas.

 O cuidado com si e com os outros também tem um desenvolvimento fundamental no desen-
volvimento das pessoas,pois é  a onde as mesmas começam a se cuidar melhor e também cuidar do 
outro de forma a proporcionar diferentes olhares para  si e também para a sociedade. Dessa forma, é  
possível  começar a ter um olhar diferente para a sociedade em que está  inserida, cuidando melhor das 
pessoas, de forma mais sensível.  Além disso, é importante ter esse cuidado com os outros, pois é a onde 
percebemos a sensibilidade das pessoas e também conhecemos o lado dos  outros de uma forma mais 
sensível.

Segundo Waldow (1998), o ato de cuidar envolve verdadeiramente uma ação interativa a qual está 
calcada em valores e no conhecimento do ser que cuida “para” e “com” o ser que é cuidado. Segundo 
o mesmo, o cuidado ativa um comportamento de compaixão, de solidariedade, de ajuda, visando pro-
mover o bem e, no caso das profissões de saúde, visando ao bem-estar do paciente, à sua integridade 
moral e à sua dignidade como pessoa.

Com o passar de nossas vidas, nos preocupamos muito com  nossa rotina, nosso trabalho e até mes-
mo com nossa vida financeira etc...Mas no decorrer da vida não percebemos que isso acaba tomando 
conta do nosso tempo. No entanto, não nos damos conta de parar, refletir e pensar sobre nós mesmos  e 
verificar como todas essa ações influenciam nossas vidas, e  assim,  muitas vezes,  deixamos de cuidar 
de nós mesmos.

Portanto, percebemos o quanto é importante tirar um tempo parar, pensar e refletir sobre como esta-
mos cuidando de nós  e das demais pessoas que estão ao nosso  redor.  Isso é  importante, pois sempre 
precisamos um do outro  e  nunca sabemos o dia de amanhã. Pode ser qualquer um que   precise de 
ajuda.

AUTOCONHECIMENTO E 
CONVIVÊNCIA: CUIDANDO 
DE SI E DOS OUTROS

LEIA E CREIA

Adriani Peyrot Vandressa 
Carolina Kirchheim Cestari

Adriano Peyrot
Vandressa Carolina    kirchheim Cestari  
Graduadas em Pedagogia pela UCEFF 

Em defesa do Hino
No dia 01 de janeiro vereadores negros em Porto Alegre e Bagé se recusa-

ram a cantar o Hino do Rio Grande por considerá-lo racista na parte em que 
ele diz que “povo que não tem virtude, acaba por ser escravo.” Nesta semana 
Fernando Mairnardi, PT, apresentou um projeto na AL, pedindo que esse tre-
cho seja modificado para “povo que não tem virtude acaba por escravizar”. 
A despeito da sensibilidade de quem se sente ofendido ou atacado pelo hino 
riograndense, afinal de contas, a ofensa é algo de cunho windividual e não 
cabe ao coletivo julga-lá, a simples ideia de tentar mudar o hino é absurda. 
A causa negra precisa ser defendida por todos. Para defender  é necessário 

conhecer a história e para se conhecer de história é importante retornar ao conceito da escravidão do qual se refere 
o hino, pois , não é a escravidão dos negros, mas sim da província que buscava se libertar do poder central, que foi 
a causa da   Revolução Farroupilha. Poucos  líderes da época eram abolicionistas, mas todos reconheciam a impor-
tância do negro no campo de batalha, desde a guerra da cisplatina. 

O negro merece uma página mais importante na história farrapa, mas o hino não tem a ver 
com a escravidão abominável do homem sobre o homem e sim do poder sobre a sociedade.  
É importante combater o racismo, mas é preciso fazer isso onde ele existe.  
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Aulas presenciais
Com o retorno das aulas previstos 

para março, a projeção da secretária es-
tadual da educação é de retorno das au-
las presenciais, que ficaram suspensas 
em praticamente todo o ano de 2020. A 
expectativa pode ser confirmada depen-
dendo do ritmo de vacinação no país.

Pouco mais da metade
O Instituto Butatã divulgou que a Co-

ronavac, vacina produzida em parceria 
com os chineses têm 50,38% de eficá-
cia. Isso significa que a pessoa que for 
vacinado terá 50,38% de chance de ficar 
totalmente imunizado. A vacina da Pfi-
zer, por exemplo, tem 95% de eficácia. A 
Anvisa somente autoriza vacinas no país 
com eficácia acima dos 50%, ou seja, a 
Coronavac passou raspando. No entan-
to, quando analisados os demais dados, 
como mostra o gráfico abaixo, a vacina 
tem sido vista com otimismo por espe-
cialistas na área.

Quebrou, pagou
A assessoria de comu-

nicação da prefeitura de 
Tenente Portela anunciou 
essa semana que vai en-
trar com um processo de 
ressarcimento contra um 
motorista que bateu em 
um dos canteiros da ave-
nida central. Segundo a 
notícia publicada, o mo-
torista será identificado e 
terá que arcar com o custo 
das despesas que o erário 
teve para o conserto do 
bem público destruído. 
Esse não é o primeiro 
caso de canteiro central 
da cidade sendo vítima 
de motoristas desaten-
tos. Nos últimos tempos, 
isso virou quase uma 
rotina, gerando inclusive memes nas redes sociais.  
Nos finais de semana, principalmente, houve um tempo em que os canteiros eram 
continuamente atropelados pelos motoristas portelenses. A cobrança, talvez, force os 
motoristas a prestar mais atenção na rua estreita do centro.

11 baixas
Boletim epidemiológico desta sema-

na destaca que Tenente Portela chegou a 
11 óbitos confirmados pela Covid-19. O 
município também passou da marca de 
650 pessoas com casos confirmados  de 
coronavírus, no entanto, a grande maio-
ria já está curado. Na quarta-feira o mu-
nicípio tinha 50  casos ativos da doença, 
com três internações sendo dois deles 
UTI.

Se você está se sentin-
do sozinho, abandonado, 

achando que ninguém liga para você...
Atrase um pagamento.
***
Dois amigos se encontram depois de 

muitos anos.
- Casei, separei e já fizemos a parti-

lha dos bens.
- E as crianças?
- O juiz decidiu que ficariam com 

aquele que mais bens recebeu.
- Então ficaram com a mãe?
- Não, ficaram com nosso advogado.
***

Dois tomatinhos iam atravessar a 
rua, e um disse ao outro:

-Cuidado, vem aí um carro!
O outro não ouviu nada e atraves-

sou. O carro passou por cima dele e o 
outro disse:

– Já não é um tomate, é ketchup!
***
O condenado à morte esperava a 

hora da execução, 
quando chegou o pa-
dre:

- Meu filho, vim 
trazer a palavra de 
Deus para você.

- Perda de tempo, seu padre. Daqui a 
pouco vou falar com Ele, pessoalmen-
te. Algum recado?

***
Um rapaz chegou num velório e a 

primeira coisa que perguntou foi:
– Qual é a senha do Wi-Fi?
Um parente incomodado disse:
– Respeite o falecido!
E ele perguntou:
– É tudo junto?

***Uma pessoa falou: Ser motorista da 
saúde é sinal de bom resultado nas ur-
nas. Se elege mais profissional da área 
que secretário de município.
***A maioria das câmaras da região tem 
um vereador que também é motorista da 
secretaria de saúde.
***Se todos os setores do governo Sala 
trabalharem tanto quanto o setor  de co-
municação, a projeção será de um gran-
de mandato.
***E a eleição para a presidência da câ-
mara de Portela? Que reviravolta.

***Dizem por aí que a oposição já tinha 
projetado a mesa diretora por pelo me-
nos três anos. Esqueceram de combinar 
com os próprios aliados.
***Depois de um tempo de boa oferta, 
Tenente Portela volta a ter dificuldade 
em encontrar residência para alugar.
***Um cidadão disse: as casa e aps que 
ainda estão vagos estão cobrando alu-
guel com preço de litoral. É o mercado.
***Dizem por aí que a Rádio Municipal 
deverá ter uma mulher na direção a par-
tir da semana que vem.
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS.
Aviso de Licitação: CREDENCIAMENTO Nº 01/2021. OBJETO: Chamamento 

público para inscrições de novos fornecedores e promover a atualização de dados, 
dos fornecedores já cadastrados, no cadastro de fornecedores do Município de Vista 
Gaúcha, RS, conforme dispõe o artigo 34 e seguintes da Lei Federal nº 8666/1993 
e suas alterações. Informações: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site 
www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaú-
cha, RS, 15/01/2021. CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI, Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS.
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. OBJETO: Aquisição 

de insumos agrícolas referente ao Convênio FPE nº 151/2020 junto a Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - Consulta Popular 2019/2020. 
JULGAMENTO: 28/01/2021 às 08h:30min. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. 
OBJETO: Aquisição/instalação de poltronas junto ao Centro Cultural do Município 
de Vista Gaúcha, RS. JULGAMENTO: 28/01/2021 às 13h:30mim. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., 
fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagau-
cha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 15/01/2021. CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI, 
Prefeito Municipal

Redentora: Relação entre 
Conselho Tutelar e Escola é 

tema de formação

A primeira dama e secretária Munici-
pal de Educação e Cultura, Eliane Ama-
ral Costa, reuniu hoje, dia 12 de janei-
ro, a representante do Setor Pedagógico 
da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura (Smec) e a coordenadora do 
Conselho Tutelar, Cristiane Gonçalves 
de Lima. Elas estiveram reunidas para 
planejar um trabalho conjunto entre a 
Smec e o Conselho Tutelar, com o obje-
tivo de fortalecer a parceria  existente no 
atendimento às crianças e adolescentes, 
com clareza das competências atribuídas 
às escolas e ao Conselho Tutelar.

Segundo a secretária Eliane, Smec e 
Conselho Tutelar estão  juntos, e, com 

o apoio da Administração Municipal. “O 
prefeito Nilson Paulo Costa autorizou 
uma formação para os conselheiros tu-
telares, da qual vão participar diretores, 
vice-diretores e coordenadores pedagó-
gicos das escolas, para se ter clareza do 
que compete a cada órgão no cuidado de 
crianças e adolescentes”, disse.

Cristiane lembra que a capacitação é 
muito importante, porque existem atri-
buições que cabem ao Conselho Tutelar 
e outras que não cabem.

A formação será realizada no dia 20 
de janeiro, no Auditório da Secretaria 
Municipal de Saúde, das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min.

A reunião tinha por objetivo planejar ações da secretária de educação em parceria com o Conselho Tutelar

Redentora: Matrículas na Rede 
Municipal de Ensino serão feitas 
de 08 de fevereiro a 12 de março

Educação

A Administração Municipal, por 
meio da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, abre as matrículas para 
os alunos na Rede Municipal de Ensino 
para o próximo ano letivo no próximo 

dia 08 de fevereiro e prosseguem até 12 
de março.  

No primeiro ano do Ensino Funda-
mental é assegurada vaga para crianças 
que completarão seis anos de idade até 
31 de março de 2021.

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 WILIAN SALIM FERZOLI nascido em TENENTE PORTELA/RS 

aos 27 DE ABRIL DE 1990.  Filho de EDMOND SALIM FERZOLI E VALNÍ 
MACHADO SOARES FERZOLI. E dona  MAINARA PATRICIA GODOY nas-
cida em TENENTE PORTELA/RS aos 12 DE ABRIL DE 1996. Filha de CELSO 
FRANCISCO GODOY E DE INÊS FATIMA STUMM . Se alguém de impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 12/02/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa 

local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  07 de Janeiro de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado
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Segurança

RS deve receber mais 73 viaturas 
semiblindadas até fevereiro

Depois da entrega, na última 
semana, de 41 viaturas semi-
blindadas que foram encami-
nhadas para a Polícia Civil, o 
governo do Rio Grande do Sul 
informou na sexta-feira (8) que 
agentes de segurança da Região 
Metropolitana terão mais 73 
viaturas entre final de janeiro 
e início de fevereiro. Antes, o 
critério adotado foi contemplar 

locais com veículos sucateados, 
agora serão priorizadas cidades 
com maiores índices de crimi-
nalidade.

De acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública (SSP), 
Porto Alegre e outras cidades 
da Região Metropolitana serão 
o destino dos novos veículos. 
São 53 caminhonetes Hilux 
para a Brigada Militar e 20 para 
a Polícia Civil. Todas resisten-

tes a disparos de armas como 
pistola e com portas que podem 
ser usadas como escudos em ti-
roteios. A SSP destaca que, em 
breve, vai informar quais cida-
des, além de quais batalhões ou 
delegacias, terão estes veículos, 
bem como valores e de onde a 
verba é proveniente.

O órgão ainda destaca que 
existe uma determinação do 
governador Eduardo Leite para 
que, a partir de agora, só sejam 
adquiridas viaturas semiblinda-
das.

A SSP já antecipa que a Bri-
gada Militar vai receber ainda 
neste ano mais 103 viaturas se-
miblindadas. Não há informa-
ções sobre datas.

Secom RS

A coluna é composta por vértebras, discos intervertebrais, 
nervos, músculos, medula e ligamentos. É nesse conjunto que 
acontece a maior parte das disfunções que causam dores nas 
costas. Porém, se dores na coluna não são tratadas de forma 
correta, podem se acentuar e evoluir para doenças mais graves, 
como a hérnia de disco, cujo estágio inicial está presente em 
quase 65% da população adulta brasileira, entre 25 e 50 anos 
de idade.

As vértebras da coluna estão unidas por articulações cha-
madas de discos intervertebrais, que são constituídos de mate-
rial fibroso e gelatinoso, e desempenham a função semelhante a 
um amortecedor, proporcionando mobilidade para locomoção e 
movimentos de impacto. A hérnia de disco ocorre quando parte 
do disco (em geral os das vértebras cervical, dorsal ou lombar) 
se desloca para trás ou para o lado da coluna, comprimindo o 
nervo e causando dores.

No entanto, exercícios físicos podem minimizar as dores 
ocasionadas pela hérnia de disco, além de prevenir protrusões 
futuras, melhorar a nutrição do disco intervertebral, aumentar a 
difusão passiva de oxigênio.

No treinamento de força, os exercícios são efetivos e bené-
ficos para o tratamento da hérnia de disco, já que possibilitam 
ao paciente trabalhar flexibilidade e força, fatores fundamentais 
para um retorno natural ao cotidiano, principalmente ao traba-
lho. Porém, o grande problema é quando a pessoa começa um 
exercício sem orientação, como o agachamento, aumentando 
uma carga na coluna e no joelho sem estar preparada para isso.

O agachamento pode ser considerado um dos exercícios 
mais completos e complexos que existem, já que envolve di-
versos músculos, articulações e tendões. Por isso, pode ser um 
exercício contraindicado para pessoas com lesões mais graves 
na coluna, especialmente pessoas que estão na fase aguda de 
uma hérnia de disco. Para esse exercício ser realizado, é impor-
tante descobrir o limite do corpo de cada paciente. O exercício 
de agachamento requer cuidados e orientação profissional para 
não agravar o quadro da doença. No agachamento, o principal 
cuidado é com a lombar do paciente. É necessário não deixar a 
lombar fazer uma hiperlordose, aumentar a acentuação na so-
brecarga posterior. O ideal é evitar cargas elevadas e não reali-
zá-lo com dor, em hipótese alguma.

As lesões normalmente são causadas pela má execução do 
movimento. Primeiramente, para uma boa execução do exer-
cício é necessária uma carga que o praticante suporte e não so-
brecarregue suas costas. Além disso, o espaço entre as pernas 
deve ser respeitado. Uma boa distância entre elas, afeta menos 
os quadríceps. Vale ressaltar que o melhor lugar para posicionar 
a barra é em cima do trapézio. O exercício pode não ser o mais 
indicado para as pessoas já diagnosticadas com hérnia de disco, 
porém ajuda a prevenir a doença por fortalecer a densidade ós-
sea da lombar e sacro.

Os principais músculos que devem ser trabalhados para es-
tabilizar a coluna e diminuir o risco de novas crises e novas 
hérnias são os multífidos, eretores da espinha e transverso do 
abdome. Para pessoas que possuem hérnia de disco é importante 
realizar atividades físicas de baixo impacto, como alongamento 
e fortalecimento da musculatura, tanto abdominal, quanto pos-
terior da coluna. Essas atividades estabilizam a coluna, redu-
zindo a força para frente ou para trás da mesma. O ideal é dar 
prioridade para exercícios onde a posição é deitada ou em pé, 
com velocidade lenta, exercícios localizados com pouco peso e 
alongamentos. Um indivíduo com uma ou mais hérnias de disco 
pode ter uma rotina normal de treinos, desde que haja uma aten-
ção especial à região afetada. Para um trabalho de reabilitação 
com qualidade, eficiência e segurança é necessário procurar um 
profissional capacitado e qualificado para assegurar um corpo 
saudável. 

Agachamento e Hérnia de Disco



ROTA DO YUCUMÃ, 15 de janeiro 20216

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Milagre da vida

      O Hino Rio-Grandense que hoje cantamos tem a sua 
história particular e, porque não dizer, peculiar. Porque muitas 
controvérsias apresentaram, desde seus tempos de criação até os 
tempos de então. Oficialmente existe o registro de três letras para 
o hino, desde os tempos do Decênio Heroico até aos nossos dias. 
Num espaço de tempo de quase um século foram utilizadas três 
letras diferentes até que finalmente foi resolvido, por uma comis-
são abalizada, que somente um deles deveria figurar como hino 
oficial.

O primeiro Hino
    A história real do Hino, começa com a tomada da então Vila 

de Rio Pardo, pelas forças revolucionárias farroupilhas. Ocasião 
em que foram aprisionados uma unidade do Exército Imperial, 
o 2° Batalhão, inclusive com a sua banda de música. E o mestre 
desta banda musical, Joaquim José de Mendanha, mineiro de nas-
cimento que também foi feito prisioneiro era um músico muito 
famoso e considerado um grande compositor. Após a sua prisão 
ele, Mendanha, teria sido convencido a compor uma peça musi-
cal que homenageasse a vitória das forças farroupilhas, ou seja a 
brilhante vitória de 30 de abril de 1838, no célebre “Combate de 
Rio Pardo”.

    Mendanha, diante das circunstâncias, resolveu compor uma 
música que, segundo alguns autores, era um plágio de uma valsa 
de Strauss. A melodia composta por Mendanha era apenas mu-
sicada. E o capitão Serafim José de Alencastre, pertencente as 
hostes farrapas e que também era versado em música e poesia, 
entusiasmado pelos acontecimentos, resolveu escrever uma letra 
alusiva à tomada de Rio Pardo.

O segundo Hino
    Quase um ano após a tomada de Rio Pardo, foi composta 

uma nova letra e que foi cantada como Hino Nacional, o autor 
deste hino é desconhecido, oficialmente ele é dado como criação 
de autor ignorado. O jornal “O Povo”, considerado o jornal da 
República Riograndense em sua edição de 4 de maio de 1839 
chamou-o de “o Hino da Nação”.

O terceiro Hino
    Após o término do movimento apareceu uma terceira le-

tra, desta vez com autor conhecido: Francisco Pinto da Fontoura, 
vulgo “o Chiquinho da Vovó”. Esta terceira versão foi a que mais 
caiu no agrado da alma popular. Um fato que contribui para isto 
foi que o autor, depois de pronto este terceiro hino, continuou 
ensinando aos seus contemporâneos o hino com sua letra. A letra 
deste autor é basicamente a mesma adotada como sendo a oficial 
até hoje, mas a segunda estrofe, que foi suprimida posteriormen-
te, era a seguinte:

Entre nós reviva Atenas
Para assombro dos tiranos;
Sejamos gregos na Glória,
E na virtude, romanos.
O Hino Definitivo
    1933, ano em que estavam no auge os preparativos para a 

“Semana do Centenário da Revolução Farroupilha”. Nesse mo-
mento um grupo de intelectuais resolveu escolher uma das ver-
sões para ser a letra oficial do hino do Rio Grande do Sul. O atual 
hino do Rio Grande Sul procura exaltar a Revolução Farroupilha, 
também conhecida como Guerra dos Farrapos, que durou de 20 
de setembro de 1835 a 1º de março de 1845.Com a polêmica cria-
da na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na posse dos verea-
dores, segundo no entender do MTG, a afirmação “Povo que não 
tem virtude, acaba por ser escravo” diz respeito à uma submissão 
da então Província de São Pedro ao Império, no período da Revo-
lução Farroupilha. E nada tem de discriminatória. 

   Tchê! Se mudar o Hino do Rio Grande, vamos mete outra 
Revolução.(Mano Lima).

                                                                                  Até a próxima.

A História Real do Hino Rio 
Grandense!

Tribunal de Justiça do RS condenou um 
prefeito por mês em 25 anos

Pioneira no país no julga-
mento de prefeitos e citada 
como modelo de combate à 
corrupção, a 4ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça 
(TJ) do Estado ingressa em seu 
trigésimo ano de atividade fa-
zendo jus à fama. Em média, o 
colegiado condena um prefeito 
por mês.

A atuação de um dos mais 
temidos órgãos do judiciário 
gaúcho foi tema de estudos de 
três cientistas políticos. Em te-
ses de mestrado e doutorado, os 
pesquisadores Bruno Alex Lon-
dero, Juliane Sant’Ana Bento 
e Luciano Da Ros dissecaram 
1.716 ações penais julgadas 
pela 4ª Câmara desde sua cria-
ção, em 1992, até 31 de dezem-
bro de 2016.  

No final do ano passado, 
eles publicaram um artigo na 
Revista de Ciências Sociais da 
PUCRS, compilando os dados 
das três pesquisas. O resultado 
é um retrato fidedigno de como 
a cultura do foro privilegiado 
encontrou no aparato judicial 
do Estado um ambiente ágil 
e eficaz para julgar os crimes 
supostamente cometidos pelos 
gestores municipais.  

– O estudo mostra que a 4ª 
Câmara é um ponto fora da cur-
va no Brasil não porque conde-
na, mas porque julga. Levanta-
mentos semelhantes, sobretudo 
feitos no Supremo, mostram 
que o STF não julga. Os minis-
tros sentam-se nos processos e 
esperam. Assim é na maior par-
te dos tribunais – comenta Da 
Ros.  

Conforme as descobertas do 
trio, foram 315 condenações 
em 25 anos, 85% delas por cor-
rupção. Todos os  gestores fo-
ram sentenciados a penas que 
preveem privação de liberdade, 
mas muitos escaparam da ca-
deia em troca de prestação de 
serviço comunitário ou multa, 
entre outras medidas. Em sua 
maioria, pertenciam a PP, MDB 
e PDT, siglas que tradicional-
mente governam o maior nú-
mero de municípios no Estado.

Composta por quatro de-
sembargadores (embora so-
mente três participem de cada 
julgamento), a 4ª Câmara foi 
criada a partir da inconformida-
de dos magistrados com a imi-
nente impunidade que se avizi-
nhava no início dos anos 1990. 
Como a Constituição de 1988 
recém concedera aos prefeitos 
o foro privilegiado, os proces-
sos deveriam ser julgados pelo 
órgão especial do TJ, formado 
pelos 25 membros mais antigos 
da Corte. Conforme Da Ros, 
durante o intervalo de um jul-
gamentos os desembargadores 
reclamaram da fragilidade das 
provas, da escassez de tempo 
para analisar os casos e do acú-
mulo de denúncias que prescre-
viam, causando “a desmoraliza-
ção da autoridade do tribunal”. 

Para facilitar a aprovação 
pela Assembleia Legislativa de 
mais uma estrutura estatal, o TJ 
alegou aumento de 30% do vo-
lume dos processos, omitindo, 
segundo os pesquisadores, que 
o novo órgão iria julgar exclusi-
vamente prefeitos. A novidade 
no TJ deu origem a atitude se-

melhante do Ministério Público 
(MP).

Também criada em 1992, 
a Procuradoria de Prefeitos é 
composta hoje por 30 servido-
res, entre eles uma procuradora, 
cinco promotores e um auditor 
cedido pelo Tribunal de Contas 
(TCE), além de assessores ju-
rídicos e especialistas em sof-
twares de extração de dados. 
Juntos, eles lidam atualmente 
com 752 procedimentos, sendo 
115 processos tramitando na 4ª 
Câmara e 637 investigações em 
andamento.  

— Toda vez que a Procura-
doria deflagra uma operação, 
com agentes nas ruas e afas-
tamento de prefeitos, surgem 
muitas denúncias novas. As 
pessoas se sentem encorajadas 
a denunciar quando veem que 
algo está sendo feito.

O processo criminal tam-
bém tem essa finalidade, de de-
sestimular a conduta criminosa 
– afirma a chefe da Procurado-
ria, Ana Rita Schinestsck, há 
seis anos à frente da equipe.

Segundo o estudo do trio de 
pesquisadores, a 4ª Câmara Cri-
minal do TJ, o TCE e a Procu-
radoria compõem o “triângulo 
de ferro”, um conjunto institu-
cional capaz de aperfeiçoar o 
andamento dos processos e, ao 
cabo, o próprio funcionamento 
da Justiça. Não por acaso, em 
torno de 80% das denúncias 
apresentadas pelo Ministério 
Público são fundamentadas em 
relatórios do TCE que, segundo 
documento do próprio TJ, é a 
“polícia judiciária da adminis-
tração municipal”.

Conforme as descobertas do trio, foram 315 condenações em 25 anos, 85% delas por corrupção

Divulgação

Essa será a quinta vez que o município de Vista Gaúcha será administrada por Claudemir José Locatelli
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SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Natu-
rais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 
apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão CLOVIS ANDRÉ MÜLLER nascido em TRES 
PASSOS/RS aos 09 de DEZEMBRO 1993.  Filho de WILMAR 
MÜLLER E DE INÊS LUCIA MOMBACH MÜLLER. E dona  
LIANA SOARES nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 12 
DE MAIO DE 1997. Filha de VANDERLEI MACHADO SOA-
RES E DE ROMILDA PINNO SOARES . Se alguém de impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 12/02/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  07 

de Janeiro de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Locatelli: o maior desafio será 
ofertar politicas públicas que promovam 

o crescimento e a geração de renda

O Jornal Província come-
ça nesta edição uma série de 
artigos que vai tratar sobre os 
desafios que serão enfrentados 
pelos municípios da microrre-
gião nos próximos quatro anos. 
Em nossa primeira reportagem 
conversamos com o prefeito de 
Vista Gaúcha, Claudemir José 
Locatelli, MDB, que ocupa a 
cadeira de prefeito pela quinta 
vez. Politico experiente, um dos 
principais expoentes da política 
regional, Locatelli já ocupou 
entre outros cargos, a secreta-
ria adjunta do desenvolvimen-
to rural no governo Sartori. 
Questionado sobre o principal 
desafio que será enfrentado 
pelo seu governo nos próxi-
mos quatro anos, ele respondeu 
que será na área de geração 
de emprego e renda. Ele dis-
se que será um grande desafio 
no momento em que se vive 
conseguir apresentar politicas 
públicas que sejam capazes de 
gerar desenvolvimento e renda. 
A geração de emprego apareceu 
em mais de uma vez na entre-
vista do prefeito que entende, 
que com a geração de emprego, 
o consumidor terá mais poder 
de compra e poderá de maneira 
natural fomentar a economia. 
Sobre as finanças, Locatelli dis-
se ser muito difícil de fazer al-
guma projeção, uma vez que os 
municípios dependem muito do 
comportamento da economia 
estadual e nacional. Ele explicou 
que as receitas dos municípios 
são muito dependentes do Fun-
do de Participação dos Municí-
pios e da arrecadação de ICMS. 
Para o prefeito, a superação das 
dificuldades tanto local quanto 
estadual e nacional passam pelo 
combate ao desemprego. A eco-

nomia volta a aquecer quando 
as pessoas voltarem a trabalhar 
com isso conseguirem recupe-
rar a sua condição de consumo. 
Essa engrenagem vai come-
çar a girar a partir deste ponto. 
O prefeito também falou de 
um assunto que é sempre um 
desafio na administração, prin-
cipalmente dos pequenos mu-
nicípios, que é gerir a folha 
de pagamento, sem compro-
meter as receitas, mas mes-
mo assim, manter a valoriza-
ção dos servidores públicos. 
Locatelli lembrou que uma 
lei federal de 2020 impede 
os prefeitos de criarem no-
vos cargos, e dar promoções 
ou reajustes aos servidores. 
Essa lei ficará em vigor até o 
final de 2021, no entanto, Loca-
telli entende que a relação com 
os servidores, no que se refere 
a reajustes, vai depender muito 
do que vai acontecer ao nível 
estadual e federal. Os reajus-
tes estão diretamente ligados 
às receitas e essas diretamen-
te ligadas ao estado e a união. 
A saúde que sempre foi des-
taque em qualquer adminis-
tração pública, foi a gran-
de estrela do ano de 2020 
em virtude da pandemia. 
Essa é uma área que, segundo 
Locatelli, a região de modo 
geral está bem estruturada e 
quando se trata de Vista Gaú-
cha, o prefeito disse que o ca-
minho percorrido até aqui dá 
segurança para o setor uma 
vez que o município apresenta 
condições de resolutividade, 
atendimento, acolhimento e en-
caminhamento. A estrutura da 
saúde de Vista Gaúcha se so-
lidificou no decorrer dos anos. 
Já na educação, o prefeito vê 

que ainda há muita incerte-
za em relação à pandemia, e 
que hoje, está condicionada 
ao governo do estado e ao sis-
tema de distanciamento so-
cial estipulado pelo governo. 
O prefeito disse que muitos 
pais e até alunos estão fazen-
do pressão pelo retorno das 
aulas presenciais, mas que a 
decisão será conjunta com o 
estado e enquanto isso não 
acontecer não há muito o que 
se fazer no âmbito municipal. 
Locatelli defende que a gestão 
da educação deveria ser do mu-
nicípio e não do governo do es-
tado, uma vez que a realidade 
dentro da mesma região não é a 
mesma. Vide Palmeira das Mis-
sões, região na qual Vista Gaú-
cha está inserida. É uma cidade 
muito maior e que está distante 
de Vista Gaúcha, no entanto, 
os mesmos protocolos que são 
aplicados em Palmeira tam-
bém valem para Vista Gaúcha. 
A última pergunta feita por nos-
sa reportagem para o prefeito 
Claudemir Locatelli foi sobre 
quais os desafios regionais que 
ele previa para os próximos 
quatro anos? O prefeito respon-
deu que o principal deles é a 
mobilização politica da região. 
Ele afirmou que nos últimos 
tempos falta adesão dos prefei-
tos da região em causas e pautas 
regionalizadas, no entanto, ele 
disse acreditar  ser  possível que 
os prefeitos voltem a se mobili-
zar e formar unidade em torno 
de pautas que serão importan-
tes para o desenvolvimento da 
Região Celeiro e assim con-
seguir de maneira coletiva de-
fender essas pautas em nível 
nacional e estadual, buscan-
do o desenvolvimento local.. 

Esportes

Centro de Futebol 
feminino abrirá temporada 

em fevereiro

O Centro Regional de Fu-
tebol Feminino Gurias do Yu-
cumã, em parceria com o Fla-
mengo de São Pedro, vai iniciar 
a sua temporada de treinos no 
próximo dia 6 de fevereiro, 
às 14 horas, em Derrubadas. 
Os jogos treinos ocorrerão 
todos os sábados a tarde em 
São Pedro, interior de Tenen-
te Portela, ou Derrubadas. 
O Centro contratou a treina-
dora Mônica Bohn, ex-joga-
dora da seleção brasileira, que 
disputou a Copa do Mundo 

na Africa do Sul em 2012. 
As inscrições para atle-
tas já estão abertas e não 
será cobrado mensalidade. 
O Centro Gurias do Yucu-
mã, planeja participar do 
Campeonato Gaúcho de Fu-
tebol Feminino deste ano, 
junto com a dupla Grenal. 
Segundo o professor Ildo 
Scapini, diretor do Cen-
tro, serão ofertadas dez va-
gas para atletas indígenas.  
Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones 55 
3551-1896 ou 55 99184-1846.

Centro de formação terá como treinadora ex-jogadora da seleção brasileira

Essa será a quinta vez que o município de Vista Gaúcha será administrada por Claudemir José Locatelli

A
rquivo
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Mutirão da Agricultura 
Familiar é realizado em 

Tenente Portela

Aconteceu na tarde desta 
terça-feira,12, nas dependên-
cias do Centro Pastoral de Te-
nente Portela, o lançamento do 
Mutirão da Agricultura Fami-
liar, e na ocasião, o lançamento 
e distribuição da cartilha para 
levantamento de qualificação 
da ação sindical.

Dentre os assuntos, foram 
discutidos, o incentivo aos sui-
nocultores, feira de produto-

res, e a concessão de R$ 0,01 
aos produtores de leite. Proje-
to este, já praticado em alguns 
municípios da região.

Participaram do evento, o 
coordenador geral da FETRAF 
- RS Rui Valença, a presidente 
do SINTRAF de Tenente Porte-
la Ivete Ulrich, entidades locais 
e regionais, representantes de 
cooperativas, sindicatos, e au-
toridades municipais.

Mutirão discutiu assuntos relacionados a agricultura familiar na região

Eleições 2020

Cartórios eleitorais já
 estão recebendo a 

prestação de contas dos 
candidatos não eleitos

O dia 08 de março é a data 
limite para que os candidatos 
não eleitos e seus respectivos 
partidos políticos apresentem, 
presencialmente, a documen-
tação comprobatória referente 
às suas prestações de contas 
eleitorais. A contagem do prazo 
de 60 dias teve início na quinta-
-feira (07/01).

Todas as informações de-
vem ser geradas por meio do 
Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais (SPCE) e gravadas 
em mídias eletrônicas a serem 
entregues nos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TREs) ou 
nos cartórios eleitorais respon-

sáveis pela análise das contas 
apresentadas pelos partidos e 
candidatos.

O partido político que dei-
xar de entregar a documentação 
ou apresentar mídia eletrônica 
com número de segurança di-
ferente daquele que foi gerado 
pelo SPCE pode ter as contas 
julgadas como não prestadas 
e perder o direito ao recebi-
mento de recursos do Fundo 
Partidário. Já o candidato fica 
impedido de obter a certidão de 
quitação eleitoral, documento 
necessário para comprovar o 
pleno exercício de seus direitos 
políticos.

As declarações deverão ser feitas até o dia 08 de março

Diones Roberto Becker

Maicon Spanic

Governo do RS assegura 
aquisição de 10 milhões de seringas

Pandemia

O governo do Estado ga-
rantiu, por pregão eletrônico, a 
compra de 10 milhões de serin-
gas. Conforme informou nesta 
segunda-feira, a licitação prevê 
o fornecimento, por pelo me-
nos um ano, de seringas ao va-
lor de R$ 0,36 cada, abaixo dos 
R$ 0,69 estabelecidos como 
referência pela Subsecretaria 
Central de Licitações do Es-
tado (Celic), órgão vinculado 
à Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão (SPGG). 
A economia, segundo o gover-
no, é de quase 48% para o ma-
terial, que terá custo de R$ 3,6 
milhões, ante R$ 6,91 milhões 
projetados inicialmente.

Os itens serão utilizados 
em campanhas de vacinação, 

incluindo a previsão de imu-
nização contra o coronavírus 
no território gaúcho. O pregão 
eletrônico, que foi iniciado na 
quinta-feira e finalizado na sex-
ta, terá o resultado publicado no 
Diário Oficial do Estado (DOE) 
desta terça-feira. O pagamento 
e a entrega dos materiais pode-
rá ser realizada de acordo com 
a demanda ao longo destes doze 

meses.
As 10 milhões de unidades 

se somarão às 4,5 milhões em 
estoque no Estado. Além disso, 
o governo salientou que exis-
tem cinco milhões de agulhas 
que podem ser usadas em outras 
seringas, caso necessário para o 
início da imunização contra o 
coronavírus quando as vacinas 
forem disponibilizadas.
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A Sicredi Raízes RS/SC/
MG, instituição financeira coo-
perativa que nasceu do agrone-
gócio, oferece soluções que au-
xiliem no desenvolvimento do 
produtor rural. Neste sentido, 
está disponibilizando recursos 
para custeio e investimento das 
Safras de Inverno 2021.

Os recursos têm o objetivo 
de oportunizar ao produtor ru-
ral melhores negócios, através 
do planejamento da sua safra, 
permitindo a organização do 
fluxo de caixa para aquisição de 
insumos à vista. Os associados 
podem contar com a segurança 
e agilidades das linhas de crédi-
to disponibilizadas antecipada-
mente para a safra de inverno. 

Segundo o assessor de de-
senvolvimento do agronegó-
cio da Sicredi Raízes, Fabian 
André da Rosa, “a contratação 
de recursos como esse auxilia 
na gestão financeira e desen-
volvimento da atividade. Com 
ele, o associado pode adquirir 

Sicredi Raízes disponibiliza 
recursos para safra de inverno  

produtos com antecedência, 
aproveitando as oportunidades 
de ofertas, disponibilidade, va-
riabilidade e preços, além de 
tecnologias mais apropriadas 
a sua necessidade e realidade 
produtiva, favorecendo a rela-
ção custos x benefícios”.

A Sicredi Raízes RS/SC/
MG já está recebendo as pro-
postas de financiamento para a 
Safra de Inverno. O produtor 
rural associado pode fazer o 
planejamento da próxima safra 
(considerando o que vai plan-
tar, qual é a área de cultivo e 

o orçamento necessário com 
base na análise de solo e sob 
orientação técnica quanto ao 
uso dos insumos e os demais 
serviços que serão utilizados) e 
procurar a sua agência para dar 
andamento à proposta e demais 
procedimentos para aprovação 
e liberação do crédito.

Os associados poderão soli-
citar informações diretamente 
ao gerente da sua conta através 
do WhatsApp (51) 3358-4770, 
sem precisar sair de casa, man-
tendo a segurança e a saúde de 
sua família.

Crédito rural sobe 18% em 
relação ao último 
semestre de 2019

Os produtores rurais bra-
sileiros estão pegando mais 
dinheiro emprestado. Segun-
do o Balanço de Financia-
mento Agropecuário da Safra 
2020/2021, divulgado pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, as contra-
tações de crédito rural somaram 
R$ 125,3 bilhões entre julho e 
dezembro de 2020. Isso repre-
senta crescimento de 18% em 
relação ao emprestado no mes-
mo período do ano passado.

O crédito para investimento 
totalizou R$ 39,57 bilhões e re-
gistrou o maior crescimento, de 
44% na comparação com o se-
gundo semestre do ano anterior. 
Os financiamentos de custeio 
alcançaram R$ 67,86 bilhões, 
crescimento de 12%, e de in-
dustrialização, R$ 7,18 bilhões, 
crescimento de 2%.

A única modalidade a re-
gistrar queda nas contratações 
foram os financiamentos de co-
mercialização, que caíram 9% e 
somaram R$ 10,67 bilhões.

Os financiamentos de custeio alcançaram R$ 67,86 bilhões, crescimento de 12%

Divulgação
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Educação

Calendário escolar de 2021 da 
rede estadual de ensino do RS 

começa em 08 de março

Diante da pandemia do novo 
coronavírus e da necessidade de 
priorizar a segurança de alunos, 
professores e comunidade esco-
lar em 2021, a Secretaria Esta-
dual da Educação (SEDUC) dá 
continuidade ao modelo híbrido 
de ensino. As aulas na rede es-
tadual de ensino, que incluem 
atividades presenciais e remo-
tas, por meio da plataforma 
Google Sala de Aula, começam 
em 08 de março e se encerram 
em 21 de dezembro.

O recomeço no modelo hí-
brido de ensino está programa-
do de forma escalonada. No dia 
08, retornam os alunos dos anos 
iniciais do ensino fundamental 
(1º ao 5º). No dia 11, os estu-
dantes dos anos finais do ensino 
fundamental (6º ao 9º ano). Por 
último, no dia 15, os matricula-
dos no ensino médio e técnico.

Como o ano letivo de 2020 
só se encerra em 31 de janeiro 
de 2021, durante o mês de fe-
vereiro ocorrem as férias cole-
tivas para diretores, professores 
e estudantes da rede estadual de 
ensino.

O calendário letivo de 2021 
também prevê aulas aos sába-
dos. As férias de inverno para 
professores e colegiais estão 
marcadas para o período de 28 
de julho e 03 de agosto.

Conforme o titular da SE-
DUC, Faisal Karam, em função 

da pandemia e de possíveis de-
cretos de restrição de atividades 
que poderão ocorrer em deter-
minados municípios, eventuais 
ajustes no calendário ao longo 
do ano não estão descartados. 
— Este é o nosso calendário 
inicial. Caso tenhamos que re-
alizar ajustes pelo bem-estar de 
estudantes, iremos analisar e 
ajustar conforme a necessidade 
— explica o secretário.

Retorno presencial:

No retorno das aulas presen-
ciais em 2020, o Estado reali-
zou um investimento extra na 
ordem de R$ 270 milhões para 
aprendizagem, capacitação, 
aquisição de equipamentos de 
proteção e materiais de desin-
fecção e contratação de profes-
sores e profissionais de apoio 
(serventes e merendeiras).

Somente para a compra de 
Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs), foram inves-
tidos R$ 15,3 milhões. Esses 
materiais e toda a estrutura 
montada pelo Governo do Esta-
do serão utilizados no ano leti-
vo de 2021.

As escolas deverão seguir 
o cumprimento dos protoco-
los sanitários estabelecidos em 
portaria conjunta publicada 
pelas secretarias municipais da 
Saúde e da Educação no ano 
passado com todas as orienta-

ções. Os alunos terão aulas em 
revezamento com a divisão da 
turma, estando presencialmente 
ao mesmo tempo no máximo 
50% dos estudantes. O reveza-
mento poderá ser realizado com 
os grupos alternando diaria-
mente ou semanalmente.

Aulas remotas:

Em 2021, a realização das 
aulas remotas continuará pela 
plataforma Google Sala de 
Aula. Até o momento, mais de 
700 mil estudantes já ativaram 
as suas contas educacionais. A 
iniciativa também prevê a dis-
tribuição de 50 mil Chrome-
books para os docentes regen-
tes de classe e coordenadores 
pedagógicos das 2,4 mil escolas 
da rede estadual de ensino até o 
início das aulas.

Professores e alunos terão 
à disposição as ferramentas de 
incentivo à leitura ‘Árvore e 
Elefante Letrado’, além de uma 
plataforma voltada para a ma-
temática que será lançada nas 
próximas semanas.

Para ampliar o processo de 
capacitação dos professores, 
iniciado em 2020, será realiza-
da mais uma edição do Letra-
mento Digital. A formação tem 
o intuito de instrumentalizar os 
docentes para o uso das plata-
formas Google e outras ferra-
mentas virtuais.

O calendário letivo para este ano prevê aulas aos sábados

Rio Grande do Sul: 
Pagamento do IPVA 2021 

em janeiro pode gerar 
desconto de até 22,4%

Transito

Contribuintes do Rio Gran-
de do Sul podem economizar 
com o pagamento antecipado 
do Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2021 em janeiro, an-
tes do vencimento por placas, 
que acontece durante o mês de 
abril. Quem realizar a quitação 
até o dia 29 deste mês tem des-
conto de 3% pela antecipação 
e pode garantir vantagens que 
chegam a 22,4%.

Para ter o desconto máxi-
mo, além do benefício de 3% 
da antecipação, o proprietário 
do veículo precisa somar as 
vantagens como os descontos 

de Bom Motorista (de até 15% 
para três anos sem infrações de 
trânsito) e de Bom Cidadão (até 
5% para 150 notas fiscais ou 
mais com CPF).

Parcelamento:

Outra possibilidade de paga-
mento do IPVA 2021 é o parce-
lamento em três vezes com des-
conto. Para isso, o proprietário 
do veículo precisa pagar a pri-
meira parcela até 29 de janeiro, 
com 3% de desconto. As pró-
ximas duas serão em fevereiro, 
até o dia 26 com redução de 
2%, e março, até o dia 31 com 
desconto de 1%.

Outra possibilidade de pagamento do IPVA 2021 é o parcelamento em três 
vezes com desconto

Estresse um vicio mundial
 O estresse é uma praga, pois cada um que convive com o 

estresse é dominado por ele e perde as vezes até o sentido da vida.
 No mundo de hoje não estar estressado é uma vitória, 

cada vez mais poluição, violência e desmatamento.
 Meu mundo, minha cabeça, meus pensamentos são meus, 

apenas uma pessoa escolhe o que fazer, quem? Eu, apenas eu pos-
so escolher estar estressada ou não.

 O estresse está se tornando um vicio mundial, a cada cin-
co pessoas, três estão estressadas. Esse estresse passa de pessoa 
para pessoa.

 Apesar disso podemos nos livrar desse vicio? Sim. É di-
fícil claro, mas impossível nunca, a primeira coisa a fazer é tentar 
desabafar com alguém que com certeza lhe entenderá e tentara 
ajuda-lo, se mesmo assim continuar estressado leia um livro, as-
sista um filme, ou então vá para uma academia e faça musculação, 
as vezes gastar energia ajuda contra o estresse. 

 O emprego e o trânsito são as maiores causas do estresse, 
chegar atrasado em compromisso, perder uma entrevista de traba-
lho, contas a pagar e tantos outros problemas.

 Assim sendo o estresse precisa ser detido pois um mundo 
inteiro estressado, iria ser um mundo sem futuro, sem cultura, sem 
vida e sem pessoas sensatas dificilmente conseguiríamos viver.

ARTIGO

Professora:
Tanira Piccinini

Diones Roberto Becker

Diones Roberto Becker
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Educação

SEDUC prorroga inscrições para 
contratação emergencial da rede estadual

A Secretaria Estadual da 
Educação (SEDUC) informa 
que as inscrições para o Banco 
de Cadastro Temporário para 
Contratação Emergencial da 
Rede Estadual foram prorro-
gadas até o dia 17 de janeiro. 
A medida é válida para os edi-
tais de cadastro temporário de 
especialistas da área da educa-
ção, servidores e professores. 
O prazo inicial se encerrava no 
domingo (10/01).

A iniciativa também suspen-
de a alínea ‘b’ do item 3.3 do 
edital nº 05/2020, que trata da 
obrigatoriedade de apresenta-
ção do registro profissional no 
Conselho Regional de Educa-
ção Física (CREF) no ato da 
inscrição. Portanto, a apresen-
tação deste documento se torna 
obrigatória somente na posse e 
admissão do candidato à vaga 
emergencial.

Medida é válida para os editais de cadastro temporário de especialistas da 
área da educação, servidores e professores

Diones Roberto Becker

Pandemia

Municípios da Região Celeiro 
ganham verba para 

enfrentamento da Covid-19

Quatro municípios da Re-
gião Celeiro receberam R$ 60 
mil cada para o enfrentamento 
do novo coronavírus. Foram 
beneficiados: Chiapetta, Mi-
raguaí, Derrubadas e Tenente 
Portela.

Através da portaria nº 3.874, 
o Ministério da Saúde liberou 
R$ 143,9 milhões para os cen-
tros de atendimento e centros 
comunitários de referência para 
enfrentamento de Covid-19. 
O recurso será destinado para 
a manutenção dos estabeleci-
mentos voltados para o atendi-

mento de pessoas com sintomas 
leves da doença ou casos de 
síndrome gripal.

No total, serão beneficiados 
2.223 centros de atendimento 
e 58 centros comunitários de 
referência que funcionam em 
1.983 municípios do país. O re-
forço financeiro do Ministério 
da Saúde leva em conta que a 
Atenção Primária, porta de en-
trada para o SUS, tem papel es-
sencial na identificação precoce 
de casos graves de Covid-19. 
Além disso, o atendimento nos 
postos de saúde pode interrom-

per a transmissão do vírus ao 
conter a ida de pessoas com 
sintomas leves aos serviços de 
urgências ou hospitais.

Municípios da Região Celeiro 
contemplados com o incentivo 

financeiro:

- Chiapetta: R$ 60.000,00;

- Derrubadas: R$ 60.000,00;

- Miraguaí: R$ 60.000,00;

- Tenente Portela: R$ 60.000,00;

Tenente Portela receberá R$ 60 mil para combate a pandemia. Outros três municípios da região serão beneficiados

Diones Roberto Becker

Desejando mostrar ao filho de oito anos a realidade em que 
vivem as pessoas simples do interior, um homem muito rico leva 
o menino a várias residências de agricultores que produzem para 
subsistência. Casas de madeira sem pintura, galpões com estre-
barias e chiqueiros, açudes, potreiros, pomares, vacas, galinhas, 
marrecos, patos, cavalos e cachorros constituem cenário comum 
de todas as moradias por onde passam.

 Gustavo convence o pai de que devem pernoitar numa 
casinha daquelas, pois havia gostado muito das crianças dali. O 
pai não quer tal aventura, mas, afinal, pensa ele, isso seria bom 
para que o filho sinta como é ruim a vida de pobre, e passe a va-
lorizar a vida de fartura que leva na cidade.

 À noite, enquanto a esposa do agricultor prepara um jan-
tar simples, o pai do menino rico conversa sem jeito com o dono 
da casa. Lá fora, em um vasto gramado iluminado pelo luar, sem 
saber que é rico, Gustavo brinca feliz com as três crianças da 
casa. Só entram para tomar banho e jantar depois de muita insis-
tência dos pais.

 No quartinho onde improvisaram no assoalho uma cama 
para o menino visitante, as quatro crianças só se aquietam após a 
meia noite, isso depois de várias intervenções dos donos da casa 
e até do pai de Gustavo.

 Bem cedinho, a ordenha das vacas, o milho para as gali-
nhas, patos e marrecos no terreiro, ração para os porcos, tudo com 
a ajuda entusiasmada de Gustavo. Depois o café da manhã com 
leite fresco, ovos que as crianças colheram dos ninhos, pão feito 
em forno de barro e outras iguarias que o menino da cidade nunca 
havia provado.

 O pai de Gustavo decide que é hora de voltar. Em coro, 
as crianças da casa pedem que o novo amigo fique pelo menos 
para o almoço. E não seriam atendidas não fosse o caçula, de três 
anos, irromper em choro implorando à mãe que falasse com o pai 
de Gustavo para deixá-lo ficar.

 A volta para a cidade se dá só à noitinha, depois que to-
dos comem os lambaris fritos que as crianças pescaram no riacho. 
Não que Gustavo quisesse voltar tão cedo; só concorda com o 
retorno depois de intensa negociação com o pai, que promete re-
tornar ao local com o menino e a mãe nas férias escolares, para 
ficar mais tempo.

 Na despedida, Gustavo quer passar seus endereços ele-
trônicos para os novos amigos. Desiste dessa fidalguia, no entan-
to, quando o pai explica que naquela casa não há internet.

 Durante a viagem de volta, o pai milionário pergunta ao 
filho:

 - O que achou do passeio?
 - Legal demais, pai.
 - Mas você observou como é triste ser pobre e como é 

bom ser rico?
 - Sim, deve ser tão boa a vida daquelas crianças da colô-

nia. Gostaria de estar no lugar delas.
Perplexo, o pai replica:
- Como, meu filho, você está brincando?!
- Não, pai. Veja só: enquanto na nossa casa só tem uma pisci-

na de dez metros, na deles tem um rio imenso, e ainda cheio de 
peixes. Enquanto possuímos meia dúzia de árvores no quintal, na 
casa deles há uma floresta, cheia de pássaros. E são donos da lua 
e das estrelas, dá para brincar a noite toda no gramado... Só tenho 
alguns cavalinhos de brinquedo; eles têm cavalos, vacas e um 
montão de outros bichos, tudo de verdade! 

E assim vai a conversa, até que chegam em casa. Mal o carro 
para, Gustavo salta correndo em direção à mãe, aos gritos:

- Mãe, mãe, hoje conheci umas crianças muito ricas, quero ser 
igual a elas.

Os conceitos de riqueza e pobreza deveriam ser exatamente 
como entende Gustavo. Riqueza de verdade deveria significar a 
oportunidade de encontrar prazer nas coisas simples. Pobreza, o 
apego às coisas materiais.

Riqueza e pobreza



Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

CLICPORTELA.COM.BR
55 3551 1200

ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2021
ANO XXXIV    Nº 1270  R$ 2,00

Leia Mais
Rio Grande do Sul deverá receber 
mais 63 viaturas até fevereiro
Tribunal de Justiça condenou um prefei-
to por mês em 25 anos

Pagamento de IPVA em janeiro ga-
rante desconto de 22%

05

06

08

08

Tenente Portela realiza mutirão da 
agricultura familiar
Não-eleitos já podem prestar contas para 
a justiça eleitoral
Crédito Rural sobe 18% em relação ao 
ultimo semestre de 2019 08

10

NESTA EDIÇÃO

Robinson 
dos Santos
A importân-

cia da coorde-
nação motora

Ingrid 
Krabe
Feliz 2021, 

uma mensagem 
de esperança e 
paz

Percival 
Puggina

Uma vaci-
na do ano de 
1776 contra o 
totalitarismo

O som da 
estupidez

Nilson
Kasctin

11
Seduc prorroga prazo para contra-
tações emergênciais

URI disponibiliza ultrafreezers para
 armazenar vacinas contra Covid-19 em 

Frederico Westphalen

Universidade Regional Integrada (URI), campus de Frederico Westphalen, anunciou que irá dispo-
nibilizar dois ultrafreezers para armazenamento das vacinas contra o Covid-19. As estruturas ficarão à 
disposição da prefeitura local, a qual deverá proceder a imunização da população, a partir da chegada 
das vacinas encaminhadas ao Estado pelo Ministério da Saúde. As informações foram divulgadas pelo 
repórter Augustinho Piovesan.

A diretora da URI, Sílvia Regina Canan, disse que a instituição está engajada na luta contra o 
coronavírus e, desde o início da pandemia, a universidade novamente disponibilizará sua estrutura 
para contribuir com a comunidade regional no enfrentamento da pandemia. “Depois de ter produzido 
e distribuído álcool gel ao poder público e instalar um laboratório para testagem de pacientes, agora 
a universidade coloca dois ultrafreezers à disposição da Prefeitura de Frederico Westphalen para o 
armazenamento das vacinas, sendo esta ação certamente muito importante e decisiva neste momento 
de tanta incerteza”, disse.

Os dois equipamentos fazem parte dos laboratórios da universidade, e são capazes de operar a -75ºC

Augustinho Piovesan


