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Opinião

Muitas pessoas, nas mais variadas ativida-
des e tempo, enobreceram e divulgaram o nome 
da cidade. A tais personalidades somaram-se 
com destaque o escritor Luis Fernando Veríssi-
mo, quando eternizou o Analista de Bagé; e Ed-
gar Vasques, que o desenhou. 

Merecidas homenagens 
das autoridades municipais e de 
associações culturais têm pro-
curado retribuir tais lembranças 
que, em breve, se acrescem tam-
bém de esculturas de perenida-
de. 

Por falar no analista, aon-
de se escondeu?

Segundo o escritor, as 
notícias são desencontradas 
sobre seu destino.

Há quem diga que se apo-
sentou e hoje vive em suas terras perto de Bagé, 
dedicando-se a cuidar de bicho em vez de gente, 
só abrindo exceções para eventuais casos de an-
gústia existencial ou repressão traumática de fun-
do psicossomático entre a peonada da estância.

Lindaura, a recepcionista que além de rece-
ber também dava, estaria com ele e teria concor-
dado em dividir o afeto do analista com uma égua 
chamada Posuda, desde que eles concordassem 
em nunca serem vistos juntos em público.

Também dizem que morreu, depois de tentar, 
inutilmente, convencer o marido de uma pacien-

te que banhos regulares de jacuzzi a dois num 
motel faziam parte do tratamento.

E há os que sustentam, sinaliza LFV, que 
o analista continua clinicando na Europa, onde 
sua terapia do joelhaço, conhecida como “Thé-

rapie du genou aux boules, ou 
le methode gaúcho” tem gran-
de aceitação; e ali ele só tem 
alguma dificuldade com a cor-
reta tradução de “Pos se apeie 
nos pelego respire fundo no 
mas, índio velho “ no começo 
de cada sessão.

Registro dois diálogos do 
psiquiatra gaudério: 

“- Sete”! Uma atrás da ou-
tra, disse a paciente. Todo gaú-
cho é assim?

- Bueno, na verdade fo-
ram quatro. Em Bagé as três primeiras são ape-
ritivo!” 

........................
“- Que férias, hein, Lindaura?
- É como digo, tchê: Deus gastou seis dias 

só pra fazer Bagé.
- Ué, e o resto do mundo?
- Foi por decurso de prazo!”
.........................
Deus queira que o analista reapareça, até 

mesmo para cumprimentar LF Veríssimo por 
seu festivo aniversário.

Composto pela 
Secretaria do 
Ambiente e 
D e s e n v o l -

vimento Sustentável (Sema), 
Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam) e Comando 
Ambiental, o Sistema Estadual 
de Proteção Ambiental (Sise-
pra) promete evitar discussões 
judiciais. O novo modelo de 
gerenciamento foi instituído 
por meio de dois decretos que 
regulamentam o Código Es-
tadual do Meio Ambiente. Há 
16 anos, a fiscalização era ba-
seada em normas consideradas 
incompatíveis com as caracte-
rísticas da fauna, flora e em re-
lação aos recursos hídricos do 
Rio Grande do Sul.

Os decretos instituíram, 
basicamente, a Junta de Julga-
mento de Infrações Ambien-
tais, responsável por julgar, 
em primeira instância, pena-
lidades e medidas administra-
tivas aplicadas pelos órgãos 
que integram o Sistema, e a 

Junta Superior de Julgamen-
to de Recursos, criada para 
julgar defesas e recursos. A 
construção do regramento foi 
feita por servidores da Sema, 
da Fepam e do Comando Am-
biental. As regras represen-
tam mais do que um avanço 
institucional, conferindo agi-
lidade nos processos que se 
acumulam na área ambiental.

Três eixos norteiam o de-
senvolvimento do setor. Após 
incrementar os dispositivos de 
licenciamento e planejamento, 
faltava, ao Estado, aprimorar o 
modelo de fiscalização. A nova 
regulamentação soluciona um 
problema estrutural e jurídico, 
encerrando um ciclo pontuado 
pela instabilidade. A mudança 
oferece, ainda, a perspectiva 
de otimizar os procedimentos. 
Conferindo segurança ao pro-
cesso, abre, também, uma im-
portante janela para o ingresso 
de recursos por meio dos autos 
de infração, uma forma lógica 
de compensar distorções.

Editorial

Parabéns LF. VeríssimoSegurança jurídica
www.jornalminuano.com.br
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Cidade

volvido em todo o País durante 
esta semana.

Carmem informa que os 
museus possuem um significa-
tivo potencial de contribuição 
para o desenvolvimento e é um 
tema atual. “A palestra é aberta 
a todo o público que queira en-
tender sobre a economia da cul-
tura”, disse.

Verzon nasceu em Porto 
Alegre, é formado em Desenho 
pelo Instituto de Artes Visuais 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, especialista em 
Gestão e Direitos Culturais pela 
Universidade de Girona/Espa-
nha, licenciando em Artes Visu-
ais e mestrando em Poéticas Vi-
suais. Participou da comissão de 
avaliação e seleção de projetos 
do Fundo Municipal de Apoio 
à Produção Artística e Cultural 
de Porto Alegre (Fumproarte); 
foi presidente da Associação 
Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa; conselheiro de 
cultura e vice-presidente do Con-
selho Estadual de Cultura do Rio 
Grande do Sul, além de membro 
do Colegiado Nacional de Artes 
Visuais. Também dirigiu o Mu-
seu de Arte Contemporânea do 
Rio Grande do Sul (Mac-RS)

Aerogeradores serão 
implantados em campos na divisa 
entre Bagé e Dom Pedrito

O projeto das empresas MML Energia e Epcor 
Energia recebeu a licença da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam) para participar do segun-
do Leilão de Energia de Reserva (LER), previsto para 
dezembro deste ano. A medida habilita os empreendi-
mentos denominados Estância do Retiro, 1 e 2, Posto 
Branco, 1 e 2, São Francisco do Sul e Três Marias, 
localizados em campos situados na divisa entre Bagé 
e Dom Pedrito.

De acordo com o diretor da MML Energia, Leo-
nardo Cardoso Massa, o projeto prevê a construção de 
uma central eólica, com duas fases. Na primeira, a ge-
ração será de 108 megawatts (MW). Posteriormente, o 
empreendimento receberá mais 112 MW, alcançando 
220 MW. Massa conta que o projeto foi vendido a in-
vestidores e o valor para a implantação é de R$ 540 
milhões.

A partir do leilão, a empresa terá três anos para 
colocar em operação. “Devem ser gerados cerca de 
400 empregos durante a construção e 40 na operação”, 
informa.

O diretor frisa que desde 2010 estão sendo me-
didos os ventos no local. A Fepam emitiu a licença de 
instalação que autoriza a implantação de 54 aerogera-
dores no complexo eólico de Dom Pedrito.

Conforme o edital da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), os interessados em participar do leilão 
deveriam apresentar a licença ambiental com uma an-
tecedência de 80 dias, prazo que encerrou ontem.

Projeto prevê geração de 108 mW

Empreendimento de energia eólica recebe 
licença para participar de leilão

André Verzon fará palestra 
no Museu da Gravura

Pague 1, leve 3: Museu, 
Memória e Economia da Cultu-
ra será o tema da palestra minis-
trada pelo artista visual André 
Verzon no Museu da Gravura 
Brasileira, em Bagé. O evento 
acontece amanhã, às 18h, no te-
atrinho da Universidade da Re-
gião da Campanha (Urcamp). 
A atividade encerra a exposição 
‘Mudanças - Este é o nosso lu-
gar’, que está disponível ao pú-
blico desde o dia 19 de agosto.

O evento também integra a 
comemoração 60 anos do Museu 
Dom Diogo de Souza. De acordo 
com uma das gestoras do museu, 
Carmem Barros, o tema integra 
a programação da 10ª Primavera 
dos Museus, e está sendo desen-

Artista visual irá 
abordar três temas  

dIVulGAçãOdIVulGAçãO

Histórico
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Postulante do PSdB defende 
ajuda extra para hospital da 
Colônia Nova

“Percebemos que a prioridade dentro 
do município é a saúde”
Candidato do PSDB 
projeta composição de 
governo priorizando 
servidores e agentes 
locais

Gerhard Martens (doutor 
Geraldo) tem 74 anos. O candidato 
do PSDB é médico, natural de Pre-
sidente Vargas, em Santa Catarina. 
O postulante, que já governou 
Aceguá, destaca intenção de incre-
mentar o apoio ao hospital da Co-
lônia Nova e aumentar os investi-
mentos em manutenção das vias 
vicinais.

MINUANO - Qual será a 
prioridade do seu governo, caso 
seja eleito?

GERALDO - Sinto que o 
povo de Aceguá entende que pre-
cisa haver uma mudança. Percebe-
mos que a prioridade dentro do 
município é a saúde. O hospital da 
Colônia Nova, por exemplo, preci-
sa de uma ajuda extra. Outra prio-
ridade é a parte de estradas, para 
escoamento da produção, grãos e 
leite. Mas hoje temos situações em 
que o transporte escolar, que de-
pende das estradas, não tem condi-
ções de transitar em dias de chuva. 

Por Sidimar Rostan Em função destas condições, as 
crianças, muitas vezes, perdem 
aula. Atendi uma senhora, outro 
dia, que perdeu o recurso do Bolsa 
Família porque o filho não conse-
gue ir à escola por conta disso. O 
ônibus não chega no local onde ela 
mora. As pessoas dependem das 
estradas. Com as vias em boas 
condições é possível produzir, se 
deslocar para o hospital, para esco-
las, enfim, é possível fazer o muni-
cípio evoluir.

MINUANO - O setor pri-
mário é estratégico para a eco-
nomia de Aceguá. O senhor tem 
alguma proposta específica para 
esta área?

GERALDO - Os grandes 
produtores dependem, principal-
mente, das estradas. O apoio finan-
ceiro que precisam, por exemplo, 
eles mesmos procuram, nos ban-
cos. O pequeno produtor depende 
de ajuda da prefeitura. Temos, 
hoje, várias patrulhas agrícolas, 
equipamentos muito bons, que fo-
ram viabilizados à época do nosso 
governo. Este apoio é fundamen-
tal. O governo municipal precisa 
dedicar mais atenção. Falamos de 
pessoas que não têm condições de 
comprar um trator. Este apoio, cer-
tamente, vamos dar, porque gran-
de parte da receita do município 
vem da produção primária. Somos 
obrigados a dar atenção básica aos 
homens do campo.

MINUANO - Como será 
montada sua equipe de governo, 
caso seja eleito? O senhor prevê 
criação ou redução de secretarias?

GERALDO - Temos uma 
projeção, mas só teremos uma de-
finição sobre composição de secre-
tarias depois de eleitos. Queremos 
contar com pessoas que são do 
município. Isso podemos adiantar. 
Vamos valorizar as nossas pesso-
as. O concurso é aberto, evidente-
mente. Mas o primeiro e o segun-
do escalão, onde podemos definir, 
certamente iremos colocar pessoas 
de Aceguá. Temos gente com ca-
pacitação técnica, qualificada para 
assumir estas tarefas. Falamos de 
pessoas que conhecem nossos pro-

blemas, nossas necessidades. En-
tão, não há necessidade de trazer-
mos gente de fora.

MINUANO - A manuten-
ção de ruas e estradas vicinais é 
um desafio para o município de 
Aceguá. O senhor tem algum 
projeto específico para estas de-
mandas de infraestrutura?

GERALDO - A prioridade 
são as estradas. Quando éramos 
governos, elas eram ótimas. No 
início, tínhamos apenas uma única 
patrola. No transcorrer dos quatro 
anos, conseguimos a segunda, via 
consórcio, junto com uma série de 
outras máquinas e equipamentos. 
Deixamos encaminhada a terceira 
patrola, que veio logo no início do 
governo atual, através do PAC 
(Programa de Aceleração do Cres-
cimento). Temos, hoje, equipa-
mentos suficientes para manter as 
estradas. Acredito que não foi 
dada maior atenção, nestes últimos 
quatro anos, por falta de recursos. 
Vamos ter que trabalhar, agora, 
em cima da economia, reduzindo o 
comprometimento da receita com 
a folha de pagamento. Na sede, as 
ruas precisam melhorar. O projeto 
de saneamento básico, assinado 
através do Focem, que beneficia 
Aceguá, no Brasil, e Aceguá, no 
Uruguai, vai beneficiar a drenagem 
pluvial, a pavimentação de todas as 
ruas, além da coleta de lixo. Preci-
samos saber porque não avançou e 
trabalhar para alavancar. A habita-
ção é outro ponto muito importante. 
Temos uma grande demanda por 
moradias dignas, tanto na zona ru-
ral quanto urbana. Havia um proje-
to para construção de 50 casas no 
interior e 40 na zona urbana. O pro-
cesso parou. Se ainda estiver dispo-
nível, vamos levar adiante. No inte-
rior, foram feitas 23 moradias. Va-
mos analisar a situação.

MINUANO - Quais serão as 
prioridades do seu governo nas 
áreas da saúde e da educação?

GERALDO - Hoje, o hospi-
tal da Colônia Nova é uma refe-
rência para toda a região. Pacien-
tes de Pedras Altas, Pinheiro Ma-
chado, Candiota, Hulha Negra, 

Lavras do Sul, Dom Pedrito e até 
Bagé procuram o hospital pela fa-
cilidade de atendimento. Temos 
boas condições higiênicas. Sempre 
buscamos valorizar o atendimento 
humanizado. Todos são atendidos 
da mesma forma. Quem sofre de 
alguma moléstia, merece ser bem 
atendido. Se paga ou não paga, 
não interessa. Quando estive no 
governo, o hospital passou por um 
período muito bom. Conseguimos, 
logo no início, assinar uma contra-
tualização com o Estado e o Mi-
nistério da Saúde. Este convênio 
vigora até hoje. Conseguimos re-
cursos para a nossa lavanderia. 
Compramos todos os equipamen-
tos novos. Implantamos o sistema 
de eletrocardiografia, interligado 
com o Instituto de Cardiologia de 
Porto Alegre. Compramos dois 
aparelhos de ecografia. Consegui-
mos trazer o Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência). 
É muito importante. Na época, 
muitos imaginaram que não seria 
possível implantar. Uma questão 
muito importante é retomar o aten-
dimento médico 24 horas na sede 
do município. Hoje, os pacientes, à 
noite, por exemplo, precisam se 
deslocar para o hospital. Não é um 
deslocamento exagerado, mas é 
complicado, principalmente para 
quem não tem carro. Havíamos im-
plantado o serviço com um médico 
uruguaio. Ele atendia nossos pa-

cientes do lado de lá. À época, o 
Brasil não autorizava os uruguaios 
a atuarem no País. Com o Programa 
Mais Médicos, vamos buscar novos 
profissionais. Na parte da educa-
ção, temos três escolas municipais 
de referência, em pontos estratégi-
cos. Vamos tentar qualificar cada 
vez mais nosso ensino, dando apoio 
aos professores. Isso significa ofe-
recer cursos e estabelecer canais de 
diálogo com os servidores. Valori-
zo muito isso. Estarei para ouvir os 
funcionários. Dependerei deles.

GERALDO - Precisamos 
melhorar a saúde, garantir a manu-
tenção das estradas e a construção 
de novas moradias. São pontos fun-
damentais. Temos propostas para as 
áreas de cultura, esporte e lazer. 
Construímos um ginásio, com recur-
sos próprios. Esta estrutura serve de 
exemplo para outros municípios. A 
ideia é concluir a segunda etapa, co-
locando piso. Implantamos o nosso 
Parque do Gaúcho. Havia uma 
emenda de R$ 250 mil, do deputado 
federal Afonso Hamm, para come-
çar um CTG. A obra não foi feita. 
Vamos dar uma atenção especial à 
cultura gaúcha. Nosso município 
tem várias culturas. Podemos incen-
tivá-las. Também podemos estimu-
lar o intercâmbio com o Uruguai. 
Queremos trabalhar para aproximar 
ainda mais as duas comunidades.

Considerações finais

Candidato pretende reduzir comprometimento 
da receita com a folha

TIAGO ROlIm de mOuRA
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Peemedebista projeta
descentralização de atividades 
da prefeitura 

“Precisamos manter o ritmo das
atividades que estão em andamento”
Candidato do PMDB 
busca a reeleição
defendendo novos 
investimentos em 
estradas do interior

Julio Cézar Vinholes Pintos 
tem 64 anos. O candidato do PMDB 
é natural de Bagé e busca a reelei-
ção. O peemedebista, que cumpre o 
terceiro mandato à frente do muni-
cípio, defende a construção de um 
centro administrativo e esforço no 
sentido da capitação de recursos.

MINUANO - Qual será a 
prioridade do seu governo, caso 
seja eleito?

JÚLIO - Estamos encerran-
do o terceiro mandato. Cumpri-
mos, até então, principalmente nos 
dois primeiros governos, um perí-
odo de implantação, que se deu em 
todas as áreas. Foi uma etapa ven-
cida. Quando retornamos, espe-
cialmente no que diz respeito à 
mobilidade, tivemos que fazer 
uma ampla recuperação. Isso tam-
bém foi vencido. Tivemos que 
avançar, mas em um período mui-
to difícil, onde a arrecadação não 
está acompanhando as despesas, 
com reflexos nos investimentos. 
Precisamos manter o ritmo das ati-
vidades que estão em andamento. 
Temos um projeto de saneamento 
básico, binacional, prestes a ser 
implementado em um futuro muito 
breve, financiado pelo Focem. 
Além de ter uma importância enor-

Por Sidimar Rostan me no que diz respeito à saúde, 
tem também a possibilidade de 
alavancar toda a urbanização. Pre-
cisamos construir um centro admi-
nistrativo. O município de Aceguá 
funciona em vários prédios, na 
maioria alugados, e que têm, evi-
dentemente, uma despesa que que-
remos reverter em patrimônio. Já 
dispomos de uma área para que 
possamos estabelecer um conjunto 
de seis prédios. Obtivemos, junto 
ao governo do Estado, a doação de 
uma área, no distrito da Colônia 
Nova, onde pretendemos instalar 
uma estrutura para descentralizar 
as atividades do município. Pensa-
mos em destinar uma área para la-
zer e construir uma creche no mes-
mo local. Os recursos para investi-
mentos serão cada vez mais escas-
sos. Podemos afirmar isso com 
base na conjuntura econômica. 
Não podemos nos iludir. Haverá 
necessidade de esforço grande na 
capitação de recursos e uma racio-
nalização extraordinária.

MINUANO - O setor pri-
mário é estratégico para a eco-
nomia de Aceguá. O senhor tem 
alguma proposta específica para 
esta área?

JÚLIO - A grande demanda 
é estrada. A vida, a pleno, depende 
da mobilidade. As vias têm sido 
uma preocupação nossa desde 
2001, quando começamos o muni-
cípio. Quando temos excesso de 
chuva, de fato não conseguimos 
dar aquele atendimento que se de-
sejaria. Mas estamos trabalhando 
ativamente com todos os equipa-
mentos. Queremos fazer a renova-
ção de alguns e partir para experi-
ências novas. Temos um modelo, 
hoje, onde a manutenção é muito 
cara. Acontece que a maioria des-
tas estradas foram concebidas no 
tempo das carroças. Tudo passará 
por um processo de reavaliação. 
As estradas eixo, como a que liga a 
sede ao distrito de Colônia Nova, 
receberão atendimento especial, 
juntamente com as vias da bacia 
do Rio Negro, por onde passa um 
tráfego pesado muito intenso. Fa-
lamos em infraestrutura, mas o 
atendimento à pequena proprieda-
de rural é fundamental. Recupera-
mos a patrulha agrícola, que hoje 
atende em todas as áreas, de ma-
neira subsidiada, onde existe a 
oportunidade de fazer o pagamen-
to em seis vezes. Acrescenta-se a 

isso o fundo municipal de desen-
volvimento, que pode financiar 
atividades. Um dos desafios que 
temos é justamente a questão de 
treinamento na mecanização. Com 
a evolução tecnológica, uma pes-
soa com conhecimentos básicos de 
tratorista, não tem condições de 
operar equipamentos. O uso racio-
nal do solo é um propósito nosso. 
Queremos discutir com nossos 
produtores.

MINUANO - Como será 
montada sua equipe de governo, 
caso seja eleito? O senhor prevê 
criação ou redução de secreta-
rias?

JÚLIO - Temos demandas 
crescentes, mas também temos um 
quadro funcional bastante qualifi-
cado. Temos muitas pessoas que, 
além da formação acadêmica, têm 
experiência na gestão municipal. 
Vamos investir no aproveitamento 
cada vez maior deste quadro. Te-
mos valorizado muito os nossos 
servidores e queremos continuar 
valorizando. Temos a convicção 
de que nossos servidores têm um 
nível salarial um pouco acima da 
média da região. À medida que o 
tempo passa, o plano de carreira 
permite que evoluam em faixa sa-
larial. Sempre dispomos de recur-
sos para aperfeiçoamentos. A me-
ritocracia é importante. Quem está 
suando a camiseta, estudando, se 
aperfeiçoando, precisa ser valori-
zado. Existe, porém, a necessidade 
de termos os agentes políticos, é 
evidente. Em relação às secreta-
rias, estamos estudando a fusão de 
algumas atividades, dentro de uma 
busca incessante para utilizar o 
máximo dos recursos com redução 
de custos. Ainda não temos uma 
definição.

MINUANO - A manuten-
ção de ruas e estradas vicinais é 
um desafio para o município de 
Aceguá. O senhor tem algum 
projeto específico para estas de-
mandas de infraestrutura?

JÚLIO - Estamos no aguar-
do da implantação do projeto de 
saneamento básico. Esta é uma 
condição para que possamos aces-
sar recursos para calçamento e pa-
vimentação. No que diz respeito às 
estradas, diria que o município é 
um grande corpo, constituído por 
1,5 mil quilômetros quadrados. 
São 150 mil hectares. Então, te-

mos que dar uma condição cada 
vez melhor em termos de estradas. 
O modelo que utilizamos, hoje, 
precisa ser repensado, porque exi-
ge que estejamos periodicamente 
patrolando, refazendo drenagem e 
retirando material das cascalhei-
ras. O custo é muito grande. Esta-
mos pensando em trabalharmos, 
começando por uma via piloto, 
que seria a que liga a sede ao dis-
trito de Colônia Nova, na recom-
posição do leito, refazendo a dre-
nagem e uma nova compactação. 
Pensamos em um revestimento 
com massa asfáltica. Se tem um 
custo inicial maior, mas ao longo 
do tempo, se torna menor, pois a 
manutenção é mais barata.

MINUANO - Quais serão as 
prioridades do seu governo nas 
áreas da saúde e da educação?

JÚLIO - Na saúde, nosso 
município se diferencia da média 
dos municípios brasileiros. Te-
mos dois terços da população na 
área rural. Contamos com um 
hospital importante, que recebe 
permanente apoio. Neste período 
de governo, já teve aporte de mais 
de R$ 2 milhões por parte do mu-
nicípio, seja na compra de servi-
ços ou subvenções. Adotamos um 
sistema de descentralização das 
ações, onde dispomos de mais de 
uma dezena de agentes comunitá-
rios, cada um atendendo a uma 
região. Trabalhamos com duas 
unidades móveis. Não temos pos-
sibilidade de atender questões de 
média e alta complexidade. Para 
quem tem necessidade de buscar 
atendimento fora, o município 

também tem uma ação. Temos 
uma estrutura para transportar os 
pacientes às cidades de referên-
cia. Na área da educação, implan-
tamos três escolas polo. Está em 
fase final a implantação da cre-
che. Pretendemos trabalhar na di-
reção de ter este braço do ensino 
no interior. Embora não tenhamos 
a competência para tratar do Ensi-
no Médio, temos uma participa-
ção importante neste nível de en-
sino, uma vez que repassamos re-
cursos significativos para que a 
associação de alunos possa custe-
ar o transporte até a sede. No que 
diz respeito ao curso superior, 
também repassamos recursos para 
o transporte, o que representa um 
subsídio de aproximadamente 
50%. É importante destacar que 
os professores recebem o piso na-
cional e são incentivados a se 
manter atualizados.

JÚLIO - Estamos no Pam-
pa. É um dos ecossistemas menos 
agredido do planeta. Mas temos a 
grande responsabilidade de sua 
preservação. E a educação é o 
grande instrumento que temos. 
Precisamos considerar tudo o que 
nos envolve, toda a gestão política, 
a nível de país. Estamos em um 
momento de transição, em meu 
ponto de vista. Precisamos sair de 
um momento de descrédito da po-
lítica e darmos conta de que só 
será através da plena consciência e 
da boa política que vamos recupe-
rar terrenos perdidos, que vamos 
usufruir de tudo que tem de bom 
em nosso Estado e País.

Considerações finais

Treinamento para mecanização é um dos 
desafios destacados pelo candidato

TIAGO ROlIm de mOuRA
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Édison Ademir Pimentel
erli Garcia muniz
ernandes lima da Silveira
Fernanda Rosa Nogueira
Gabriele madeira Fature
Jonh Clayton Cardozo da Rosa
José da motta Gonçalves
luiz Carlos da Silva
maithê Fernandes
márcio Paiva
marcos Vinicius de moura
maria do Carmo da Silva

mariza Gonçalves
miguel loureiro
moacir Coelho Xavier
Priscila Conde marques
Queli Rodrigues Borges
Rodrigo Castro Gil
Sueli Teixeira Fernandez
Thiago Veiga leal
Vinicius Cesar Bitencourt Branco
Waldenira Jardim messias
Yuri Almeida de Ávila

Aniversariantes

Empreendedor
Dora

Beledodora.beledo@hotmail.com 

A moda verão chegou na ASM Esportes
Quem pratica atividade físi-

ca deve estar atento para não errar 
no look. A ASM Esportes acabou 
de receber as novidades da coleção 
verão 2017. A loja trabalha com 
confecção, calçados e acessórios.

As marcas Nike, Under Ar-
mour e Adidas estão repletas de ca-
misetas, tops, bonés, bermudas e 
outros itens para os praticantes das 
mais diversas atividades físicas, ho-
mens ou mulheres. A loja tem diver-
sos modelos, cores e numeração.

A nova coleção de leggins da 
Rola Moça é uma das mais procu-
radas do momento, assim como as 
camisetas Under Armour Fit (ul-
traleves e que não absorvem suor) 
e as camisetas com compressão 

(que corrigem a postura e são ide-
ais para corridas).

O gerente da ASM Espor-
tes, Murilo Cabrera Marques, 
destaca que a loja possui grande 
variedade de camisetas de times 
de futebol internacional, como o 
Real Madrid, Barcelona, Bayern 
Munchen, Juventus, Milan, Man-
chester United, Arsenal, Chelsea 
e vários outros. Cada uma dessas 
camisetas custa R$ 249 e pode ser 
parcelada em até cinco vezes sem 
juros. Se o pagamento for à vista, 
o desconto é de 8%.

Os tênis específicos para 
corrida das marcas Skechers, 
Asics e 361º, masculino e femi-
nino, também já chegaram na 
ASM Esportes. Vale destacar 
que a loja recebeu muitos aces-
sórios para os praticantes de 
corrida, como o cinto de hidra-
tação, o canelito e as meias de 
compressão.

O gerente enfatiza que os ar-
tigos de verão do ano passado es-
tão em liquidação na ASM Espor-
tes, com desconto de 50% no pa-
gamento à vista.

Bento Gonçalves, 65e - Telefone: 9975-8343

equipe que atua na loja

Este é o momento certo para comprar seu Volkswagen zero qui-
lômetro. A Tterrasul está liquidando todo o estoque de veículos zero 
quilômetro que está na concessionária. Mas é preciso ser rápido, por-
que a promoção é válida até sábado.

Aproveite para projetar os mais diferentes espaços de sua casa 
ou escritório. Até o final do mês, na Ambiente Móveis, os planejados 
podem ser parcelados em até 10 vezes e a entrada será para 60 dias. A 
loja fica na Ismael Soares, 388 (em frente à Praça da Estação). Contato: 
3240-7979.

Todos os meses tem uma promoção na Clínica Quimera. Setembro é a 
vez do botox ter desconto de 10% e custar quatro parcelas de R$ 214 a apli-
cação na face completa, com retoque. A Quimera fica na Melanie Granier, 
701. Telefones: 3242-1998 / 9929-5811. Site: www.clinicaquimera.com.

A Trapos e Troços, loja que tem a maior variedade e o maior estoque 
de peças da marca Lupo em Bagé, investiu em itens voltados especialmente 
para gestantes e para o pós-parto. São calcinhas, sutiãs de amamentação e 
cintas que têm a qualidade da marca. A Trapos e Troços fica na Marechal 
Floriano, 1200. Telefone: 3242-6171.

Liquidação Tterrasul

Ambiente Móveis

Botox

Gestantes

ANTÔNIO ROCHA
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Leilão Genética do Pampa

Reprodutores Hereford
e Braford começam a ser 
testados na Embrapa

ABHB abre inscrições 
para Exposição de Bagé

Animais são avaliados nos campos da unidade de pesquisa

Hoje acontece mais uma 
edição do Remate Genética do 
Pampa na Associação e Sindicato 

Rural de Bagé. Na ocasião vão ser 
comercializados animais da raça 
Braford, da Fazenda Santa Pren-

da, e Hereford com genética, da 
Estância Santa Maria. O leilão 
começa às 14h.

Organizada pela comissão 
de exposições de feiras do Núcleo 
de Hereford e Braford da Região 
da Campanha (NHB), filiado à As-
sociação Brasileira de Hereford e 
Braford (ABHB), a 104ª edição da 
Exposição de Primavera de Bagé 
já está com as inscrições abertas 
paras os animais das raças Here-
ford e Braford.

Até o próximo dia 7 de outu-

bro os criadores podem procurar a 
sede da ABHB, localizada na aveni-
da General Osório, nº 1094, para re-
alizar as adesões. Mais informações 
podem ser obtidas através do telefo-
ne (53) 3242-1332 ou e-mail: secre-
taria.hereford@braford.com.br.

A Expofeira acontece no 
Parque Visconde Ribeiro Maga-
lhães, de 10 a 16 de outubro. Os 
animais das duas raças devem 

entrar no parque até as 18h do 
dia 9 de outubro.

A taxa de inscrição para ani-
mais rústicos será de R$ 200 por 
trio inscrito, com direito a reserva. 
Para os animais de argola, o valor é 
de R$ 100 por cabeça, tanto para 
machos como para fêmeas. Os ani-
mais que participarem a prêmio 
concorrerão a pontos para o ranking 
de criadores da ABHB.

Raças Hereford e Braford são os primeiros a chegar no parque

dIVulGAçãO/ABHB
AleXANdRe TeIXeIRA/ABHB

A primeira pesagem dos tou-
ros que participam da Prova de 
Avaliação a Campo (PAC) das ra-
ças Hereford e Braford - PAC, edi-
ção 2016/2017, acontece hoje. Os 
animais estão sendo testados nos 
campos da Embrapa Pecuária Sul.

A PAC é fruto de uma parce-
ria da Associação Brasileira de 
Hereford e Braford (ABHB) e o 
Polo de Excelência Genética para 
raças Taurinas (PoloGen) da Em-
brapa Pecuária Sul. O objetivo da 
prova é comparar, dentro de um 
mesmo ambiente físico, reprodu-
tores de diferentes criatórios do sul 
do Brasil, com a finalidade de 
identificar animais superiores em 
termos de genética, para produção 
de carne em sistema de pastejo.

A 13ª edição da prova na 
raça Hereford e a 22ª da raça Bra-
ford conta com a participação de 
34 animais - 16 touros Hereford e 
18 touros Braford - oriundos de 14 
criatórios: Estância da Tamanca, 
Estância Guatambu, Wolf Genéti-
ca; Agropecuária Sereno Ltda; Es-
tância São Bento do Verde; Estân-
cia Rio Negro; P. A. P. Namur 
Paixão Suñé; Estância do Bolso; 

Fazenda Santa Tereza; Agropecu-
ária São Pedro; Estância São Ma-
noel; Estância Silêncio; Cabanha 
São Fernando e Dona Genoveva.

Os animais vão permanecer 
nos campos experimentais por cer-
ca de oito meses, convivendo em 
um mesmo ambiente e com a mes-
ma oferta de alimentos. A meta é 
avaliar quais são superiores a par-
tir de parâmetros pré-estabeleci-
dos. Conforme o gerente de opera-
ções da ABHB, Felipe Azambuja, 
os animais vão ser avaliados na ca-
pacidade individual de ganho de 
peso, bem como no conjunto de 
características que agem direta-
mente sobre a eficiência individual 
dos reprodutores das raças Here-
ford e Brafrord.

Roberto Silveira Collares, co-
ordenador da prova pela Embrapa 
Pecuária Sul, informou que os ani-
mais estão bem adaptados, em ex-
celente pastagem de azevém. “Dia 
22 deste mês realizamos a pesagem 
de chegada e os animais da raça 
Hereford alcançaram peso médio 
de 304,058 quilos. Já os exempla-
res da raça Braford atingiram peso 
médio de 288,352 quilos”, disse.
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Rosane Coutinho
rosane.coutinho@gmail.com
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Thaís Lence Teixeira comemorou seu aniversário, na pizzaria La Piedra, no início do mês, junto dos colegas do Colégio Espírito Santo e da escola de inglês
colegas do Colégio Espírito Santo e da escola de inglês

Giovana Garcia Deamici completou dois anos; quem enviou a fotinho foi a titia Indiara 

Mariana Pinheiro Dias é uma mimosa, mar-

cante, com uma personalidade admirável, ela 

completou oito anos dia 19 de setembro. 

Parabéns!

Esse lindo é o Vítor Lence Teixeira, fi lho de dois queridos, o Antônio e a Norma

www.jornalminuano.com.br

Pedro Zago Werner curtiu muito na festa de aniversário, no último sábado, na Lolli Creative. 
O tema foi Carros. Ele recebeu familiares, amigos e coleguinhas. Na imagem com a mamãe 

Ana Carolina e o papai Fábio. Parabéns a esta linda família que Deus abençoe, sempre.

Ontem, o lindo e mimoso Arthur Monte comemorou oito anos de idade; um doce de criança, que já está contando as horas porque a qualquer momento nasce o presentinho dele, a maninha Alice. Aí a família Monte será completa. Mamãe Daniela e papai Julia-no estão que é só felicidade!

Victor Gabriel na Semana Farroupilha com os dindos Fernando e Dionatan

Samuel Luiz comemorou ao lado da mamãe Jéssica os seis anos 

de idade, completos no dia 15

A festa do Pedro foi muito divertida e boa parte dessa alegria 

toda foi deste artista, Cesar Palomeq, o mágico. Não preciso 

dizer que o espetáculo atrai crianças e adultos. Olhem a carinha 

do aniversariante...

Dia 27 o pequeno Martin Marques Carvalho completou cinco anos para a alegria dos papais 

Rodrigo e Vivi. A festa foi no Fest in Company
Rodrigo e Vivi. A festa foi no Fest in Company

Dia 26 foi dia de Cosme e Damião, os protetores das crianças; e Enzo veio de Santa Catarina, onde mora, para comemorar ao lado do dindo Jorge Elias. Claro que o esmerado decorador não deixaria a data e a presença do afi lhado passar em branco e preparou uma mesa para celebrar o dia. Bela ação, belíssima fé e, é claro, como apreciadora de imagens que sou, cá estou compartilhando esta linda fotografi a. Enzo sempre com o lugar cativo nesta pagina 
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Empresa vistoria 
obra da Barragem 
da Arvorezinha 

Representantes da Empresa 
Ecossis estiveram ontem no can-
teiro de obras da Barragem da 
Arvorezinha. Os técnicos realiza-
ram levantamentos fotográficos 
para registrar a atual situação da 
obra, com o objetivo de verificar 
os pontos estruturais a serem con-
siderados no plano ambiental, que 
será constituído pela empresa.

A empresa Ecossis é res-
ponsável pela execução do pla-
no ambiental da obra. De acordo 
com informações repassadas no 
boletim oficial da prefeitura, após 
acordo firmado na procuradoria 
jurídica do município, a empresa 
está apta para retomar as ativida-
des, o que deve ocorrer nos próxi-
mos dias.

Conforme o secretário mu-
nicipal do Meio Ambiente, Clair-
ton Mânica, em decorrência de 
um convênio com a Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental 
(Fepam), a pasta da qual é titular 
passa ser o órgão ambiental li-
cenciador da obra. “Já existe a li-
cença prévia e, agora, a secretaria 
comporá as condicionantes para a 
licença de instalação”, disse.

De acordo com o comuni-
cado da prefeitura, o município 
está finalizando o termo de refe-
rência para possibilitar a abertura 
de novo processo licitatório, para 
a contratação das empresas que 
irão executar e fiscalizar a conti-
nuidade da obra da Barragem da 
Arvorezinha.

Os recursos estão assegu-
rados pelo Ministério da Integra-
ção Nacional, sendo esta obra 
integrante do PAC - Programa de 
Aceleração do Crescimento.

A renovação do convênio 
com o ministério já foi solici-
tada. E, no orçamento munici-
pal, que será encaminhado para 
a Câmara de Vereadores até o 
dia 30 de setembro, já constam 
os valores previstos para a con-
clusão da obra. “O retorno da 
empresa Ecossis, responsável 
pelo Plano Básico Ambiental da 
obra, já significa o primeiro pas-
so neste sentido. Na sequência, 
novas ações serão conduzidas 
pela prefeitura para retomada 
total da obra da Barragem da 
Arvorezinha”, falou o prefeito 
Dudu Colombo. 

O prédio do Ginásio Mos-
quitão, que estava interditado há 
dois anos, após uma série de atos 
de vandalismo, vai ser reaberto 
nesta sexta-feira.

A reforma começou no iní-
cio de agosto, com orçamento de 
R$ 30 mil. Durante os dois meses 
de obras, os banheiros depreda-
dos receberam melhorias, além da 
manutenção na parte elétrica, ins-

talação de novas arquibancadas e 
pintura da estrutura.

A expectativa é que o local 
seja utilizado como complexo 
esportivo, com a presença da uni-
dade da Patrulha Comunitária da 
Brigada Militar para evitar novas 
depredações. A longo prazo, a 
estrutura deve receber salas ane-
xas ao ginásio para realização de 
oficinas.

Obra ficou embargada por mais de dois anos e meio

Ginásio Mosquitão será
reaberto ao público amanhã

ARQuIVO/Jm
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Justiça convoca 988 mesários 
bajeenses para eleições 2016

As eleições para vereadores e 
prefeito de 2016 acontecem neste do-
mingo. A Justiça Eleitoral convocou 
988 mesários de Bagé para trabalha-
rem no pleito. O número é menor que 
em 2015, pois 11 seções eleitorais do 
município foram agregadas.

Ao todo, serão 247 seções em 
Bagé com quatro componentes tra-
balhando em cada uma. A mesa é 
composta pelo presidente, primeiro e 
segundo mesário e primeiro secretá-
rio. Conforme o chefe de cartório da 
7ª Zona Eleitoral, Renato Ribeiro, a 
preferência é por aquele que têm ní-
vel de escolaridade superior, profes-
sores e funcionários públicos.

Ribeiro explica que geralmen-
te as pessoas chamadas para trabalhar 
nas eleições são voluntárias. As ex-
ceções são os próprios candidatos e 
seus parentes, membros de partidos 
políticos que exerçam função execu-
tiva, agentes policiais, autoridades, 
funcionários do sistema eleitoral e 
aqueles que possuem cargos de con-
fiança no Executivo.

Aqueles que foram convoca-
dos e preferem não trabalhar têm que 
apresentar uma justificativa ao juiz 
eleitoral, que deve avaliar cada caso. 
Faltar, sem justificativa apresentada 
até 30 dias após a eleição, pode oca-
sionar multa. Se o cidadão for servi-
dor público, a pena será de suspensão 
de até 15 dias. Caso a mesa deixar de 

município contará com 136 urnas eletrônicas

Candiota terá 25 seções e 100 mesários;
Hulha Negra terá 17 seções e 68 mesários;
Aceguá terá 12 seções e 48 mesários.

Região

Longa-metragem com 
cenas rodadas na Serrilhada 
é premiado em festival

Debate na RBS encerra 
ciclo de encontros entre 
candidatos à prefeitura

Com cenas rodadas na Serri-
lhada, o filme Rifle, do diretor Davi 
Pretto, foi premiado no 49º Festival 
de Brasília do Cinema Brasileiro. 
Competindo na categoria de longa-
metragem com mais oito produ-
ções, o filme levou para casa três 
estatuetas.

O longa-metragem foi consi-
derado pela Associação Brasileira 
de Críticos de Cinema, o melhor 
filme da competição. A própria 
associação sagrou a qualidade do 
filme “pela hábil conexão entre a 
gramática do documentário e da 

ficção. Pelo retrato que conjuga 
a perspectiva de um personagem 
com as transformações de um Bra-
sil rural. Pela apropriação original 
da estética do western e o uso po-
tente do som”. O longa também ar-
rebatou os prêmios de Melhor Som 
e Melhor Roteiro pelo júri oficial.

Sem atores profissionais, 
utilizando apenas os próprios mo-
radores da região no elenco, Pretto 
narra a história de uma família e as 
consequências da especulação de 
terras e êxodo rural no interior do 
Rio Grande do Sul.

A sede da RBS TV Bagé re-
aliza, hoje, o último debate entre 
postulantes à Prefeitura de Bagé 
no pleito de 2016. O programa, que 
inicia após a novela Velho Chico, 
terá três dos cinco candidatos ao 
Executivo: Carlos Alberto Fico, 
do PCdoB, Divaldo Lara, do PTB, 

e Sapiran Brito, do PDT. Francis-
co Estigarribia (Chico), do PSol, e 
Uidson Ricardo Santos dos Santos 
(Zoinho), do PSL, não participam. 
O programa reserva espaço para 
perguntas determinadas e para 
questionamentos baseados em te-
mas livres.

funcionar pelo não comparecimen-
to do mesário, as penalidades serão 
aplicadas em dobro.

Segundo o chefe de cartório, 
os benefícios para quem trabalhar no 
processo eleitoral no dia 2 de outubro 
é um auxílio-alimentação no valor de 
R$ 25 para o dia das eleições e dois 
dias de folga no serviço.

De acordo com a chefe de 
cartório da 142ª Zona Eleitoral, 
Daiane Conte, além dos mesários, 

atuam também os administradores 
de prédio, que trabalham em locais 
onde há três ou mais seções elei-
torais. Conforme ela, estas pessoas 
são responsáveis por dar suporte 
aos mesários e aos eleitores. Bagé 
contará com 18 administradores. 
Existem também 11 auxiliares de 
serviços eleitorais e nove escruti-
nadores, que auxiliam o juiz e os 
servidores com as atividades da 
véspera e do dia do pleito.

O jornal
que Bagé

gosta de ler
jornalminuano.com.br

ANTÔNIO ROCHA
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Sol Nascente -  GLOBO - 18h30min
Gaetano (Francisco Cuoco) alerta Tanaka sobre Cesar. 
mario aconselha Vittorio a investir em um novo relaciona-
mento. Ana percebe a cumplicidade entre Cesar e Carol, 
mas a moça consegue despistar a desconfiança da mãe. 
Dora reclama com Tiago por ter de ficar em repouso. Vit-
torio se decepciona ao não encontrar lenita. Alice e Cesar 
apresentam a empresa para Sinhá, que observa as fotos 
de Tanaka. lenita pensa em Vittorio. Yumi e mieko ajudam 
Hirô a selecionar seus pretendentes. Tanaka questiona o 
futuro do namoro de Alice e Cesar.

Haja Coração-  GLOBO - 19h30min
Apolo enfrenta Beto e reclama de seu comportamento. Tamara afirma a Penélope que con-
tinua na terapia. Francesca e Rodrigo tentam acalmar Giovanni. Camila é rude com enéas. 
Safira vai atrás de Agilson, e Ariovaldo se preocupa. Dinalda diz a Rebeca que passará a 
noite com Cicinho. Beto decide se afastar de Tancinha. Camila se irrita com as lembranças 
que tem de Giovanni. Safira chega à casa noturna onde Agilson está. Tamara tem uma 
crise ao saber que Beto se afastou de Tancinha. Tancinha confessa a Francesca que está 
em dúvida sobre Beto e Apolo. márcia avisa a Carol que precisa falar com Afonso. enéas 
se preocupa com os devaneios de Fedora no Grand Bazzar. Lucrécia flagra Safira e Agilson 
chegando em casa juntos. Tamara ouve André falar sobre seu problema com Apolo.

Velho Chico -  GLOBO - 21h
Tereza contrata um advogado para tratar do divórcio. Carlos recusa o acordo, ameaça pedir 
indenização por danos morais e congelar todo o patrimônio de sua família até o processo 
acabar. Carlos eduardo é avisado por Queiroz que Afrânio delatou todo esquema. ele pega 
malas de dinheiro, seu passaporte e foge de carro, mas fica sem gasolina em uma estrada 
de terra. O deputado compra um jegue, passa dias a andar pela caatinga e morre louco, com 
urubus sobrevoando seu corpo.

ÁRIES LIBRA

TOURO ESCORPIÃO

GÊMEOS
SAGITÁRIO

CÂNCER CAPRICÓRNIO

LEÃO AQUÁRIO

VIRGEM PEIXES

Não tente complicar as coisas, e aceite as 
pequenas melhorias como elas se apresentam. As 
condições de trabalho e vida material se ajeitam 
de algum modo.

muita coisa está para mudar na vida, mes-
mo que você não tenha conseguido organizar e 
melhorar as situações com suas próprias mãos. 
Confie no tempo.

As relações afetivas ganham um pouco de es-
tabilidade e calma. Não é nenhum arroubo de paixão, 
mas é algo que pode ser mais satisfatório do que antes.

Os sonhos de uma vida nova podem não se 
concretizar como gostaria. Não obstante, mantenha-
se firme e trabalhe por seus sonhos.

Conversar com as pessoas em sua casa vai 
ser muito bom. Pontos de divergência podem ser 
sanados. Cada um deverá ter seu espaço melhor 
definido e aproveitado.

Seu trabalho não vai como você pretendia. 
mas agora algo é facilitado - ainda não uma solu-
ção, mas um degrau em direção a ela. Trabalhe no 
sentido da pequena melhoria.

muito do que antes era difícil pode ser con-
duzido melhor agora, a partir de um bom entendi-
mento. As conversações, em geral, são hoje fonte 
de satisfação.

O futuro se apresenta ainda nebuloso ou 
indefinido. E nem será sua mente racional que vai 
decidir essas coisas. Trabalhe por aquilo que percebe 
ser o melhor para você.

um pequeno sacrifício pode reverter numa 
boa melhoria. Não negue esforço e participação. 
dê mais de você mesmo para estabelecer ordem 
na vida material.

Termine as ações de seleção e limpeza que 
precisou realizar ao longo deste mês. Complete o 
serviço e não deixe nada para depois. Hoje é o dia 
certo para limpar de vez.

eleve os olhos para o futuro, para horizontes 
amplos, e o momento atual irá se esclarecer muito 
mais. Não fique com os olhos fixos nas dificuldades 
imediatas.

O relacionamento a dois tende a encontrar 
alguma forma de equilíbrio. Colabore como puder 
para esse equilíbrio, mesmo que ele não seja exa-
tamente o que você desejava.
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Caminho da Luz necessita de auxílio para 
garantir pagamento dos funcionários

Com o objetivo de garantir o 
pagamento integral do 13º salário 
dos funcionários, o Caminho da 
Luz busca alternativas através da 
realização de eventos como o Jan-
tar Luz. Com 41 servidores contra-
tados, o valor a pagar é em torno 
de R$ 70 mil.

O Jantar Luz acontece no dia 
26 de novembro na sede social do 
Clube Caixeiral. Conforme a pre-
sidente da entidade, Iara Freitas, 
a programação ainda não está to-
talmente fechada, mas a animação 
sonora será novamente com o Dj 
Flavio Silveira e o serviço de bu-
ffet, pela segunda vez consecutiva,  
é com a Fazenda São José.

Iara está visitando empresas 
e profissionais liberais em busca 
de patrocínios para o evento. A 
presidente explica que a renda 
arrecadada com o jantar serve 
como auxílio para o pagamen-
to dos servidores. “Ano passado 
arrecadamos menos de R$ 15mil, 
sendo que a folha é R$ 70mil. 
Precisamos de empresas que pa-
trocinem o Jantar Luz, porque 
apenas os convites não resolvem. 
Faço o convite para que as pes-
soas venham conhecer o Caminho 
da Luz, para terem a noção da di-

expectativa é de que todos os convites para a décima 
edição do Jantar luz sejam vendidos

Programa Mais Médicos é 
renovado por três anos

Os profissionais cubanos 
do Programa Mais Médicos de-
vem permanecer por mais três 
anos no Brasil. A manutenção 
do vínculo foi garantida através 
de um contrato assinado pelo 
governo federal na segunda-fei-
ra, 26. Em Bagé, ainda não há 
previsão da chegada de novos 
profissionais, mas todos que se 
desligarem do programa devem 
ser substituídos.

A secretária municipal da 
Saúde, Janise Montanari Fagun-
des, comenta que dos oito médi-
cos cubanos que atuam na cidade, 

seis devem retornar ao país de 
origem até o final do ano. Dois 
profissionais chegaram ainda no 
início deste mês, em substituição 
aos primeiros profissionais que 
deixaram o Brasil.

Janise adianta que todos os 
médicos que deixarem a cidade 
devem ser substituídos, de acordo 
com informações que o município 
recebeu do próprio Ministério da 
Saúde. Ainda não foi estipulada 
uma data para a chegada, porque, 
segundo explica a própria secre-
tária, a partida dos profissionais 
será separada. “Cada médico tem 

uma data de retorno”, disse.
Conforme o acordo firmado 

entre o ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, e o representante da 
Organização Pan-americana de 
Saúde no Brasil, Joaquín Molina, 
os profissionais que completam 
três anos de atuação no programa 
serão substituídos por outros mé-
dicos a partir de novembro. Vagas 
com potencial para atrair brasi-
leiros serão ofertadas em editais 
a partir de 2017. Atualmente, os 
profissionais cubanos preenchem 
mais de 60% das 18,2 mil vagas 
em todo o País.

mensão da estrutura e do trabalho 
realizado, porque são altos os 
gastos mensais e precisamos de 
contribuições”, conclama a pre-
sidente.

Para arrecadar recursos, o 
Caminho da Luz realiza pedágios, 
briques e jantares. Iara enfatiza 
que a instituição atende Bagé e 
região. 

No total serão colocados à 
venda 300 convites para o Jan-
tar Luz. O valor do ingresso é 
de R$ 45. Os convites podem 
ser adquiridos com antecedên-
cia no Caminho da Luz, com os 
funcionários e diretores da ins-
tituição .

dIVulGAçãO

Convites

O jornal que Bagé gosta de ler
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LUIZ ALBERTO FERREIRA, 86 anos, zelador aposentado, casado com 
maria Zeli Silveira Ferreira. Residia na rua Raul donazar, bairro Stand. 
Deixa os filhos Antônio Selvino, Doraci, Loiraci, Luiz Mário, Maria Espe-
rança, Gleci, Valdenir, Tereza, Paulo e Clodoaldo.

RAMÃO TAVARES, 87 anos, corretor de imóveis aposentado, divorcia-
do. Residia na rua Almirante Gonçalves. Deixa os filhos Ainda Beatriz, 
dionísio luis, Sérgio Roberto, marionice e Berenice.

Óbitos

Mais de 2, 5 mil alunos participam dos 
ciclos de palestras da Polícia Federal

Lei Eleitoral determina que eleitor
não pode ser preso desde terça-feira

Idosa sofre furto na Praça Carlos Gomes

Foragido é preso
pela Brigada Militar

Abigeatários carneiam 
sete animais

A Delegacia de Polícia Fe-
deral de Bagé completou, ontem, 
um mês de atividades do Grupo de 
Prevenção ao Uso Indevido de 
Drogas (Gpred).

De acordo com nota divulga-
da pelo grupo, nesse período, foram 
ministradas palestras para mais de 
2,5 mil alunos das redes estadual, 
municipal e privada. Foram 33 pa-

lestras em mais de 10 instituições 
de ensino. As ações envolveram a 
participação de crianças, adoles-
centes e adultos, matriculados no 
Ensino Fundamental, Médio e EJA 
(educação de jovens e adultos), nos 
turnos da manhã, tarde e noite.

Em outubro, será realizado 
evento no 3° Regimento de Cavalaria 
Mecanizado de Bagé (3º RCMec), 

em parceria com o Rotary Clube, 
além de palestras para pais de alunos.

A atuação do Gpred não tem 
data para acabar e a intenção é 
atender também os municípios de 
abrangência da Delegacia de Polí-
cia Federal: Aceguá, Candiota, 
Hulha Negra, Lavras do Sul, Pe-
dras Altas, Pinheiro Machado e 
Santana da Boa Vista.

Conforme nota do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), desde 
terça-feira, cinco dias antes do pri-
meiro turno das eleições, nenhum 
eleitor pode ser preso ou detido, a 
não ser em flagrante ou para cum-
primento de sentença criminal. Se-
gundo o calendário eleitoral, essa 

garantia é válida até 48h após o 
pleito - ou seja, até a próxima ter-
ça-feira, às 17h.

A regra está prevista no arti-
go 236 do Código Eleitoral, e tem 
como objetivo garantir o exercício 
do direito do voto pelo maior nú-
mero possível de pessoas sem 

ameaças ou pressões indevidas.
Caso alguma prisão ocorra, o 

preso deverá ser “imediatamente 
conduzido à presença do juiz compe-
tente que, se verificar a ilegalidade da 
detenção, a relaxará e promoverá a 
responsabilidade do coator (que 
constrange, ou coage por força)”.

Uma Mulher de 69 anos 
foi vítima de furto, ontem, por 
volta das 10h40min, na Praça 
Carlos Gomes.

A vítima relatou que saía 
de um mercado, quando dois 
jovens, aparentando ter 20 
anos, a seguraram por trás e 

ordenaram que ela entregasse a 
sacola e o dinheiro. Eles leva-
ram a sacola com carne e R$ 
130 em dinheiro. 

Paulo Roberto Paz Martins, 
30 anos, foi preso pela Brigada 
Militar, na terça-feira, por volta 
das 23h40min, na avenida São Ju-
das Tadeu, por ter um mandado 
de prisão em seu nome.

O acusado é morador do 
bairro Santa Flora e estava fora-
gido da Justiça. O mandado de 
prisão foi expedido pela 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Bagé. 
Após o registro na Delegacia de 
Polícia de Pronto-Atendimento 
(DPPA), foi encaminhado ao 
Presídio Regional.

Dois produtores rurais re-
gistraram, na Delegacia de Polí-
cia de Pronto-Atendimento, que 
animais foram carneados em 
suas propriedades, na zona rural 
de Bagé.

Em uma propriedade, na lo-

calidade do Espantoso, seis novi-
lhos foram carneados. Os ladrões 
deixaram apenas as vísceras e 
cabeças dos animais. No Rincão 
da Santa Tecla, próximo a BR-
153, um touro foi abatido e leva-
ram toda a carne.

Paulo Roberto Paz 
martins, 30 anos

Três jovens assaltam
ônibus no bairro Madezatti

Mesmo após a prisão de um 
acusado de sete roubos a ônibus e 
apreensão de um menor pelo mes-
mo crime, na semana passada, no-
vamente o transporte coletivo foi 
alvo de roubo.

Por volta das 23h de ontem, se-
gundo o fiscal da linha Camilo Go-
mes/Madezatti, três jovens abordaram 
o coletivo no ponto da rua Mariano 
Niederauer. O motorista e o cobrador 
relataram que um deles ficou na esca-

da do ônibus, fazendo menção de estar 
armado, com a mão no moletom.

Dois suspeitos ficaram fora 
do ônibus, segundo as vítimas. Os 
ladrões levaram R$ 130 em di-
nheiro, do caixa do coletivo.

dIVulGAçãO



BAGÉ, 29 DE SETEMBRO DE 2016www.jornalminuano.com.br
Esporte 15

Daiane
Limadaiane.lima.bg@gmail.com

@daianelimaalves

Pilotos do Rally Mercosul passam pela cidade

Alvirrubro é eliminado da Super Copa

Cerca de 30 competidores do 
Rally Mercosul estão passando 
por Bagé. Os pilotos chegaram do 
distrito de Palmas e se encami-
nham para Santana do Livramen-
to. O desafio começou no dia 24 de 
setembro e termina em 1º de outu-
bro. No total, serão percorridos 
cerca de cinco mil quilômetros en-
tre o Brasil e o Uruguai.

Este é o quarto ano consecu-
tivo que o evento é organizado e, 
pela primeira vez, passa pela Rai-

nha da Fronteira. Os motoristas 
partiram de São Paulo, trafegaram 
por Curitiba, Camboriú e Grama-
do. Seguem, agora, em direção à 
Salto, Colônia del Sacramento e 
Punta del Este, onde ocorre a pre-
miação.

O bajeense Adilson Kilca, 
integrante da diretoria da Confe-
deração Brasileira de Automobi-
lismo (CBM), explica que há uma 
média de quilômetros que deve ser 
percorrida pelos motoristas. Os pi-

lotos dirigem de 10 a 15 horas por 
dia e o maior desafio é manter esta 
média de quilometragem ao longo 
dos obstáculos do trajeto.

Este é um rally de expedi-
ção, conforme explica Kilca. 
Grande parte dos participantes, in-
clusive, aproveita a oportunidade 
para viajar com a família e conhe-
cer diferentes lugares. A ideia, 
conforme o bajeense, é que no ano 
de 2017 Bagé esteja novamente na 
rota do evento.

Sport Club Internacional

Grêmio esportivo Bagé

Sport Club São Paulo

Grêmio Foot-ball Porto Alegrense

Guarany Futebol Clube
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O Guarany deixou a Super 
Copa na noite de ontem, em uma 
partida contra o São Paulo, que 
terminou em 1 a 0 para o visitan-
te. O jogo aconteceu às 20h, no 
Estádio Estrela D’Alva. Com o 
resultado, o alvirrubro continua 
com dois pontos e mais uma par-
tida pela frente. A equipe de Rio 
Grande chega aos nove pontos. 
Em quarto lugar está o Grêmio, 
com oito pontos. Assim, não é 
mais possível, para o alvirrubro, 
alcançar o tricolor.

O Índio começou pressio-
nando e o São Paulo aproveitando 
as jogadas no contra-ataque. Aos 
12 minutos, Fernando fez a pri-
meira defesa para o alvirrubro. O 
goleiro ainda salvou o time, pelo 
menos, mais duas vezes. Aos 31 
minutos, Bicca chegou perto de 
marcar, mas acabou mandando a 
bola por cima da rede.

Aos 43 minutos, São Paulo 
teve a chance de abrir o placar, em 
uma falta próxima do goleiro. A 
bola bateu na barreira, e no minuto 
seguinte, o árbitro marcou uma 
nova falta, ainda mais próxima. O 
chute acabou na barreira - nova-
mente. O primeiro tempo terminou 
empatado sem gols.

Aos 11 minutos da etapa 
complementar, o São Paulo fez o 
gol. Depois de um levantamento 
de Athos, na área, Reinaldo man-

Guarany: Fernando, Pedro, Guilherme, Xandi, elias, Gustavo Nogy, 
Bruno Barbosa, magno, Flavinho, Bicca, Bruno Flores.
São Paulo: Vilar, Jackson, Fernando, márcio Nunes, Reinaldo, Gus-
tavinho, dudu mandai, Favoni, Anderson (Henrique), Athos (Wen-
del), Cléverson.

dou a bola no canto superior da 
goleira. Três minutos mais tarde, o 
visitante ainda perdeu uma chance 
de ampliar o placar. O alvirrubro 
ainda teve chances de empatar, 
mas não alterou o resultado.

Diferente do segundo semes-
tre, quando o clube conquistou o 
título na Segunda Divisão do 
Campeonato Gaúcho, o Guarany 
não teve um bom desempenho na 
Super Copa. O time disputou sete 
vezes, teve dois empates e cinco 
derrotas.

Nesta primeira fase da com-
petição, os times de todo o Estado 

foram divididos em três regiões: 
sul, norte e metropolitana. O alvir-
rubro disputou junto com o Inter-
nacional, Grêmio, São Paulo e 
Bagé. Os quatro primeiros jogam, 
agora, as semifinais, ainda nas ca-
tegorias regionais.

A partida contra o São Paulo 
era a última chance do Índio para 
se manter na competição. Com a 
vitória em casa, e depois contra o 
Internacional, o clube poderia ain-
da sonhar com a classificação. 
Além disso, deveria torcer tam-
bém para que o São Paulo perdes-
se suas próximas disputas.

Escalações
Jogo terminou em 1 a 0 para o time de Rio Grande

TIAGO ROlIm de mOuRA



Contracapa
BAGÉ, 29 DE SETEMBRO DE 2016 www.jornalminuano.com.br16

Nova subestação de 
energia em Bagé tem 
previsão para 2017

O diretor da Companhia Estadual de 
Energia Elétrica (CEEE) - Distribuição, Jú-
lio Hoffer, anunciou, ontem, durante a 15ª 
reunião de performance, que aconteceu em 
Bagé, que a instalação de uma nova subes-
tação de energia no município está prevista 
para o segundo semestre de 2017.

Para ele, o município está se desen-
volvendo e a nova subestação irá aumentar 
a disponibilidade de energia para a região 
em 50 MVA. Atualmente, o município 
dispõe de apenas duas subestações, Bagé 
1 e Bagé 2, onde será instalada a nova. O 
investimento é de R$ 13 milhões.

O evento contou com 80 pessoas, de 
todas as regionais, e o principal objetivo do 
encontro foi trocar ideias com os servido-
res e buscar melhorias para a companhia.

Os trabalhadores prestaram infor-
mações sobre todos os setores, como or-
çamentos, área administrativa, logística 

e distribuição. Conforme o gerente regio-
nal, Ruimar de Freitas Marques, a gestão, 
quando se propõe a vir, se torna um fator 
bastante motivacional para os servidores.

“Participei da última reunião em 
Bagé no ano passado, e sempre buscamos 
solucionar os problemas todos juntos. O 
principal objetivo é falar sobre os resulta-
dos obtidos na companhia e debatermos 
sobre isso”, disse Hoffer.

O diretor informou que a CEEE, 
atualmente, passa por dificuldades econô-
micas, e que uma possível privatização da 
companhia teria que passar pela aprovação 
da Assembleia Legislativa e consulta po-
pular. Sobre essa possibilidade de privati-
zação, o gestor afirma que não é a solução. 
“A nossa gestão acredita em uma CEEE 
pública e eficiente. A ineficácia de uma 
empresa privada é tão ruim quanto a públi-
ca”, argumenta.

Privatização

Reunião

estrutura será instalada na entrada do município

ARQuIVO/Jm

encontro reuniu 80 pessoas de todas as regionais

ANTÔNIO ROCHA


