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Na próxima quarta-feira
(16), a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura de Nicolau Vergueiro promoverá a
partir das 18h a 1ª Conferência
Municipal de Cultura de Nicolau Vergueiro, na Câmara Municipal de Vereadores.

O encontro será realizado
para definir representantes do
Conselho Municipal da Cultura e também para levantar alguns assuntos com o objetivo
de construir o Plano Municipal
da Cultura, com metas a curto,
médio e longo prazo.
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Ernestina

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Ibirapuitã

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601
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Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601
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Úrsula Sipp Fischer - (54) 99196 - 7221
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*Matriz: Rua Júlio dos Santos, nº 306
Ernestina/RS - Fone (54) 3378-2088
*Filial: Rua Rio de Janeiro, Centro, Tio Hugo/RS
Fundado em 31/07/2001
Site: www.jornalomensageiro.com.br
As colunas assinadas e os informativos de Câmaras
de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma
independente e não expressam, necessariamente, a
opinião do jornal, sendo de total responsabilidade
de seus autores.

Município realizará
coleta de lixo
eletrônico
Com o intuito de proteger o meio ambiente e dar
a destinação correta a todo
material eletrônico em desuso, a Prefeitura Municipal de
Ibirapuitã por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
realizará no dia 07 de abril,
a coleta de lixo eletrônico.
Aparelho de som, notebook, celular, som automotivo, CPU, aparelhos telefônicos, monitor de tubo,
HD, centrais telefônicas, TV
de tubo, memória, modem,
home theater, processador,
roteador, DVD, placa mãe,
fax, vídeo cassete, placa de
vídeo, copiadora, vídeo game, mouse, impressora, receptor parabólica, teclado,
fios/cabos, receptor TV, estabilizador, fontes em geral,

eletrodomésticos, nobreak,
carregadores em geral, forno
elétrico, máquina de lavar,
micro-ondas e antenas, pilhas entre outras serão recolhidos nesta data.
O recolhimento acontecerá na Praça Municipal
Thomaz da Silva Portella,
no horário das 08h30 às 17h.
A campanha visa conscientizar a população acerca
da importância da destinação correta de todo produto
eletrônico que não é mais
utilizado.
A Administração Municipal pede a colaboração da
população a participar e ajudar o poder público a manter
a cidade limpa não jogando
entulhos e materiais sem
serventia em ruas, calçadas,
terrenos e vias públicas.

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para oficina de informática para a melhor idade
e adolescentes. Interessados
devem se dirigir ao Cras ou
ligar para o (54) 3392 1087.
Também serão oferecidas vagas para a oficina de
artesanato. Os interessados
podem fazer suas inscrições

no Cras ou por telefone.
Ainda estão sendo elaborados currículos para interessado em uma vaga de
emprego nas empresas de
nossa região: Stara, Jan, Fepol, Acople, entre outras. Os
interessados devem se dirigir ao Cras com documentos
pessoais.

ERNESTINA
MOÇÃO
EMENTA: MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO E DE APOIO
deste Município à manutenção dos Correios como empresa pública,
com ampla presença no território nacional.
Senhor Presidente
O Prefeito Municipal de Ernestina vem respeitosamente pedir o não fechamento da Agencia de correios de Ernestina e a manutenção do quadro de funcionários atual, incluindo manutenção das entregas diariamente. Que essa moção
de apoio seja encaminhada ao Presidente da República, Presidente da Câmara
dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro Chefe da Casa Civil,
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministro da
Economia, Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União e ao Presidente dos Correios, a presente MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO E DE APOIO deste
Município à manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença no território nacional.
JUSTIFICATIVA
A presente MOÇÃO justifica se, que os Correios são a única entidade do Governo Federal presente em todo o território nacional, prestando serviços de
interesse social, muito relevantes, como o transporte e entrega de correspondências e de encomendas e o atendimento de serviços financeiros;
Considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os
órgãos públicos, Federais, estaduais e municipais, o pagamento de benefícios
sociais, inscrições em cadastros e concursos, , distribuição de livros didáticos,
e vários outros;
Considerando a vasta extensão Rural do território do Município de Ernestina e
os moradores da zona rural que se deslocam a cidade para retirada de objetos postais, encontrando a Agência Fechada em alguns dias da semana, tendo
que retornar em outro dia, correndo o risco de perder prazos de pagamento ou
ter suas encomendas devolvidas;
Considerando a dificuldade de Postagens e retiradas por parte do Poder Público Municipal, que tem prazos a cumprir;
Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de
seus serviços para as populações e para as economias das localidades do interior do País;
Considerando que os Correios não são estatal dependente dos recursos do Tesouro Nacional;
Considerando que, por tudo isso, é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do Governo Federal em todo o território nacional;
Considerando o fato de que o Governo Federal estuda privatizar os Correios;
Gabinete do Prefeito Municipal de Ernestina, em 04 de Março de 2022.
RENATO BECKER - Prefeito Municipal
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Reunião definiu as metas
da Disciplina de Educação
Fiscal para 2022
A Educação Fiscal é trabalhada no município de Santo Antônio do Planalto desde as séries
iniciais dos 4º e 5º anos, com o
objetivo de formar cidadãos instruídos sobre o assunto. No dia
24 de fevereiro, ocorreu uma reunião no Gabinete da Secretária
Municipal de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo Susana Aparecida da Silva Silva, com o Grupo Municipal de Educação Fiscal
– GMEF portaria 072/2020, pedagoga do município Andrea de
Mello Lopes e diretora da EMEF
São Paulo Luciane Baugratz,
Diretor de Arrecadação e Fiscalização Giovani Martins Farias
e as professoras Liciane Cristina
Deuner (4º Ano Manhã), Cristiane Vargas (4º Ano Tarde), Viviane De Sousa Wojahn Vogelmann
(5º Ano Manhã e Tarde) para definições de metas, organizações
e programações da Disciplina de
“Educação Fiscal” para o ano letivo 2022, disciplina essa que faz
parte da grade curricular destas
turmas em específico de forma
transversal nas demais disciplinas.
Durante o momento foram
estabelecidas e colocadas em Ata
GMEF, as seguintes metas e programações:
- As apostilas específicas,
com conteúdos separados, sendo,
uma para o 4º e outra para o 5º
ano continuam, onde as mesmas

foram atualizadas já para o ano
de 2021.
- Será realizado o 2º concurso de Redação Dissertativa, abrangendo e com relação
a Mascote oficial “Tributinha”
e o Slogan “Fiscalização todo
dia, progresso com cidadania”,
ambos escolhidos em concursos
nos anos anteriores. Participação
na Festa Junina Anual da EMEF
São Paulo.
- Os assuntos da apostila
sobre educação serão aplicados
transversalmente com as demais
disciplinas e registrados no sistema, agregados “Educação Fiscal”.
- Ocorrerá a participação do
tema no desfile da pátria em setembro.
Foi destacada ainda, a importância deste tema para o
aprendizado do aluno, pois tem
muita relevância na formação
do aluno como cidadão e seu
entendimento no crescimento.
Segundo o fiscal Giovani Martins Farias, após implantação da
disciplina, em 2016, nota-se o
entusiasmo dos estudantes em
aprender sobre o tema. “Muitas
crianças demonstram interesse
e nos abordam na rua com perguntas ou comentários sobre o
assunto. Acredito que estamos
no caminho certo para formarmos cidadãos atentos, críticos e
informados”, disse Giovani.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O momento pautou as metas, programação e organização
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ERNESTINA

Prefeitura entrega duas novas pontes no
interior, divisa com Victor Graeff
A Prefeitura Municipal de
Ernestina, através da equipe de
funcionários da Secretária Municipal de Obras, em parceria
com a Secretária Municipal de
Obras de Victor Graeff, onde
nesta quarta-feira (09/03), foi
finalizada a construção de duas
novas pontes, uma na localidade
de Coxilha Seca e outra na Linha
Tieze, ambas fazem divisa com
o município de Victor Graeff. A
construção das duas novas pontes só foi possível, graças ao trabalho árduo das duas equipes de
funcionários das Prefeituras de
Ernestina e Victor Graeff.
Segundo o secretário Municipal de Obras de Ernestina,
Maurício Goedel, ressalta que:
“Quero de forma muito especial,
prestar um agradecimento muito
especial para os funcionários das
secretárias de Obras, de Ernestina e Victor Graeff, que após
dias de intenso trabalho e dedicação, concluíram a construção
das novas pontes das localidades
de Coxilha Seca e Linha Tieze.
Parabéns para as equipes de funcionários de ambos os municípios, pela dedicação e esmero no
trabalho realizado na construção
das duas pontes, pois isso, demostra a importância do trabalho
em equipe e a união de todos”,

afirmou o secretário Municipal
de Obras, Maurício Goedel. Na
ocasião, o prefeito de Ernestina, Renato Becker, lembrou
que: “É importante essa relação
de cordialidade com os municípios vizinhos, pois esse trabalho
realizado pelos funcionários de
Ernestina e Victor Graeff, na
construção das duas pontes, é
uma prova, que não vivemos em
uma ilha isolada, pois depende-

mos uns dos outros. Parabéns
para a equipe de funcionários do
município de Ernestina e Victor
Graeff, pelo belíssimo trabalho
realizado nessas duas importantes obras, pois quem ganha é a
população que poderão trafegar
agora, com seus veículos, maquinas agrícola e caminhões,
com mais tranquilidade e segurança”, destacou o prefeito Renato Becker.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

A finalização ocorreu dia 09/03
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Ambas se localizam na divisa com o município de Victor Graeff

TIO HUGO

Abertas as inscrições para o Concurso que
escolherá a nova corte de Soberanas
As inscrições para o Concurso que elegerá a nova corte de soberanas do município
de Tio Hugo foram iniciadas
nesta quinta-feira 03 de março. As candidatas interessadas
deverão efetuar a inscrição em
horário de expediente na sede da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, na Rua Paraná, Bairro
São Cristovão.
Os requisitos para participação no concurso são: Idade
entre 16 e 22 anos, ser solteira,
não ter filho e residir no município de Tio Hugo.
Para consolidar a inscrição é necessário apresentar
documento com foto, comprovante de residência no ato do
preenchimento da ficha. Se a
candidata for menor de idade
precisará de autorização assinada por pais ou responsáveis.
Para mais informações
entre em contato pelo fone
3338-9238

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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MARIAS

CRUZADINHA

ERNESTINA

Em São Paulo, Marias
participam do evento
“Metamorfose”
Previsão do tempo

*Jornal do Tempo

O mundo da fama é para
mim? Ao longo de três dias, um
grupo de meninas confrontou essa pergunta no evento “Metamorfose” que ocorreu em São Paulo
entre 4 e 6 de março. Entre elas
estavam a Maria Antônia e a Maria Gabi. Também participaram
Alice Monteiro, Júlia Franco e
Taby.
Nesses três dias, as garotas tiveram contato com oficinas
de canto, atuação, dança, teatro
e dublagem. Também puderam

dividir uma casa inteira e compartilhar experiências com amigas de diversas partes do Brasil.
Além disso, é claro, registraram
os principais momentos nas redes
sociais.
Ao final da “Metamorfose”,
as Marias já tinham a resposta para a pergunta inicial na ponta da
língua: SIM! As irmãs, que contam com o apoio irrestrito da família, estão prontas para embarcar nessa jornada, que está apenas
começando, rumo ao estrelato.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DAS MARIAS

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Semaninha boa para colocar suas
ideias em ação, progredir no trabalho e turbinar seus ganhos. Bico
calado sobre seus planos e conquistas, valeu?
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Vejo apoios e vitórias na carreira,
solução de perrengue financeiro e
ótimas vibes nas relações pessoais. Saúde de boas, mas se enfiar o pé na jaca no fim de semana
vai ter de pagar a conta.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
A semana tá no modo turbo para você dar uma virada espetacular na vida profissional, graças a
sua facilidade de se relacionar e
ideias diferentes que podem pintar. Grana sem muitas surpresas.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
O período tá maravilhoso para
você se aperfeiçoar, mostrar que
tem talento pra dar e vender ou
até começar outro trabalho. Dinheiro que não esperava deve
chegar. Mas também é bom ligar o
GPS, pois pode ter gastos inesperados.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Os astros me contam: o período será perfeito para você brilhar
no trabalho, ter sucesso em suas
iniciativas e resolver pendências.
Com grana também pode realizar
seus desejos, mas cuidado com
assuntos que não domina.
- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Nessa semana, o astral está on
para você costurar parceria vanta-

josa, melhorar sua situação financeira e alcançar conquistas importantes. Saúde fica protegida até
sexta.
- Libra (23 set. a 22 out.)
Trabalho é um dos assuntos mais
favorecidos nessa semana e você
tem tudo desempenhar suas tarefas da melhor maneira possível.
Saúde turbinada, mas no amor as
coisas podem não ser tão fáceis
como você queria ou desejava.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
O cenário astral fica top para você mandar bem no serviço e fazer
novas amizades. A saúde fica blindada e você pode esperar tudo
de bom com o mozão nos primeiros dias. Dinheiro pode aparecer
através de sorteios.

- Célio Simon 11/03
- Odeli de Souza 12/03
- Flávia Gobbi 12/03
- Shaiane Goulart 12/03
- Irton wollmer 13/03
- Claci Machado 13/03
- Cledson Moraes 13/03
- Margarete Backes 13/03
- Bianca Paludo 14/03
- Suli Altmann 15/03
- Yasmin Goedel 15/03
- Jaíne Padilha 15/03
- Jyan Gnich 16/03
- Giseli C. Walker 18/03
- Eliseu Provenci 18/03
- Alexandra Bordignon
18/03
- José Jacoby 19/03
- Patricia Glienke 19/03
- Neusa Boehm 19/03
- Sandro Chinazzo 20/03
- Luciane Dapper 20/03
- Davi Vieira 21/03
- Maria Heckler 23/03
- Clamir Uhich 23/03

- Wellinson Dassi 24/03
- Lorena Tavares 24/03
- Iring Supptitz 24/03
- Irena Marques 25/03
- Kauê Luz 25/03
- Arthur Satter 25/03
- Zelia Barbizan 26/03
- Iara Schultz 26/03
- Cereli Goedel 26/03
- Nair Magarinus 27/03
- Neila Alflen 27/03
- Gabriela Bianchini 27/03
- Elisa Dapper 28/03
- Ana Cristina Provenci
28/03
- Sady Predrotti 28/03
- Fernando Paludo 29/03
- Marcia Vieira 29/03
- Douglas Allebrandt 30/03
- Juliano Burgel 30/03
- Bruno Klar 30/03
- Neusa Post 31/03
- Darci Markmann 31/03
- Nelson Wilhelm 31/03

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Pode esperar alegrias, surpresas
e apoios de parentes e pessoas
próximas. Fase ideal para renegociar aluguel, cuidar de papelada ou até comprar casa própria.
Também pode faturar com coisas
feitas em casa e trabalhos em home office.
- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
A semana promete ser muito boa
para reuniões, troca de ideias e
experiências no trabalho. Quem
atua em qualquer área do comércio também pode se dar bem. Dinheiro e negociações favorecidas,
amizades em alta e bem-estar na
saúde.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
A saúde deve ter uma semana

normal, mas a partir da Lua Cheia,
convém redobrar atenção com
probleminha intestinal. Tudo certo
no trabalho e boa oportunidade
para levar adiante uma transformação importante em sua vida.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Com tanto apoio e energia boa
fluindo pro seu lado, a semana
tem tudo para ser de boas realizações. Seus talentos ficam tinindo
no trabalho. Saúde física e mental
também conta com boas vibes,
mas a saúde financeira pede cuidados.

Foi realizado no dia 24 de
fevereiro de 2022 o sorteio da
Nota Fiscal Gaúcha nº 113. A
entrega dos cheques aos contribuintes sorteados no município
de Ernestina cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha. Os valores
foram de dois prêmios de R$
200,00 (Duzentos Reais.) e teve
como sorteados o Sra. MAIARA REGINA MONTEIRO, e
a Sr. ELESANDRO SCHNORNBERGER, Ambos de Ernestina. O Município ainda informa

que para participar dos sorteios
mensais os contribuintes devem
estar cadastrados no Programa NOTA FISCAL GAÚCHA
e solicitar que seja colocado o
número de seu CPF na nota no
momento da compra feita no
comércio local. Fazendo isto
estarão ajudando a combater a
sonegação fiscal e ainda concorrerão a prêmios no município de Ernestina e também nos
sorteios da Nota Fiscal Gaúcha
realizada pelo Estado do Rio

Grande do Sul. Os contribuintes
que quiserem fazer o seu cadastramento no Programa podem
procurar o Setor Tributário do
município, ou fazer diretamente
o cadastro no site da www.sefaz.rs.gov.br
Contribuinte de Ernestina:
ajude a combater a sonegação,
exija nota fiscal no momento
da compra efetuada, peça para
colocar o seu CPF, assim você
combate a sonegação e ainda
ganha dinheiro.

Reunião debate regularização
de loteamento na área urbana
O evento ocorreu de 04 a 06 de março
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DAS MARIAS

Entre a programação, participaram de oficinas de canto e dança
http://www.joaobidu.com.br/jb/

Município faz entrega de prêmios
aos contribuintes participantes
cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha

IBIRAPUITÃ

Aniversariantes do mês de Março!
- Nelci Soletti 01/03
- Dirlei Gnich 01/03
- Márcia Zanatta 01/03
- Kátia Supitz 02/03
- Leci Kuhn 02/03
- Sirely Elsing 02/03
- Gilmar Sertoli 02/03
- Isolde Zimmer 02/03
- Célia Paludo 03/03
- Lucas Arend 03/03
- Elmidio Bruinsma 03/03
- Glaucia Lindemann 04/03
- Raul Piccoli 04/03
- Catiana Vieira 04/03
- Olga Giongo 05/03
- Vilmar Felini 05/03
- Delcio Schmitz 06/03
- Rosangela Kuhn 06/03
- Michele Ferreira 07/03
-Maria Vitória Kuhn 09/03
- Leni Jacoby 09/03
- Fernanda Kronbauer
10/03
- Natália Gehelen 10/03
- Nilva Graepin 10/03
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Uma reunião na tarde de
sexta-feira, 04, pautou a regularização do Loteamento Sol
Nascente, de propriedade do Sr.
César Luis Piva.
A área localizada na cidade de Ibirapuitã deverá ser dividida em mais de 70 lotes com
a infraestrutura necessária para
a construção de empreendimentos habitacionais.
Na ocasião foram discutidos ajustes para o avanço dos
trâmites administrativos legais
com o objetivo de acelerar o
processo de conclusão da legalização do referido loteamento.
José Nicolodi Provenci,
chefe do Executivo, destacou
que a Administração vem trabalhando na regularização de
vários loteamentos localizados
no Município, visando o desenvolvimento econômico e social
de Ibirapuitã.
O encontro para a discus-

são do assunto ocorreu no Gabinete do Prefeito que além da
presença do Chefe do Executivo
José Nicolodi Provenci também
contou com o Vice-Prefeito

Jaime Martovicz, o Presidente
da Câmara de Vereadores Josil
Morais, o Assessor Jurídico do
Município Dr Valcir Schmitt e
o Sr. Piva.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

A área deverá ser dividida em mais de 70 lotes
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VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Abertura Oficial Cuca com Linguiça
Na noite de segunda-feira,
dia 07 de março foi realizada a
abertura oficial do 20° Festival
Nacional da Cuca com Linguiça.
A solenidade contou com diversas autoridades locais, patrocinadores, Deputados Federais e a
ilustre presença do Senador Luis
Carlos Heinze (PP).

Na oportunidade foi salientada a importância da retomada
das festividades no município de
Victor Graeff. Reconhecendo a
grande importância da Praça Municipal Tancredo Neves, em toda
a história do município e do festival. Uma singela homenagem foi
realizada ao Sr. Fredolino Selmi-

ro Schmidt (popularmente conhecido como Seu Mirio) criador dos
desenhos em topiaria.
Outra presença ilustre foi a
apresentação dos mascotes, Fritz
e Frida, que dançaram no palco
e foi oficialmente aberta o 20°
Festival Nacional da Cuca com
Linguiça.
CRÉDITO DAS FOTOS: LUAN FRAINER/JORNAL OM

um pouquinho da nossa terra
para o seu lar. A associação
dos artesãos em Victor Graeff
foi fundada em 1996, são 26
anos de muito trabalho, atualmente a associação conta com
14 membros ativos, levando
de forma artística o que existe de mais belo no artesanato
local.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

A abertura ocorreu dia 07/03

Esta é a vigésima edição do Festival

Mascotes do evento Fritz e Frida

Soberanas e autoridades locais
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Casa do Artesão 26 anos
de História
É divertido visitar a Expodireto Cotrijal e dar uma
olhadinha na Cuca com Linguiça, mas ir embora sem nenhuma lembrancinha? Ai não
dá! Conheça a Casa do Artesão de Victor Graeff, junto
a Praça Municipal Tancredo
Neves. Você encontra diversas
opções de presentes para levar
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A Casa se localiza junto da Praça Municipal Tancredo Neves

Resumo dos trabalhos da
Sessão Ordinária realizada em
07 de março de 2022,
presidida pelo Vereador, Estevão Luís
Pissolatto, do Partido
Político PDT.
Pedido Verbal:
Vereador Nelson Rogério
Dapper (PDT):
requer à Secretaria de Obras a
fim de que realize a poda das
árvores na Rua
Pará, nas proximidades com a tornearia União, perímetro urbano do
Bairro Nossa Senhora Aparecida,
essencialmente aquelas que estão
em contato com a fiação de iluminação pública e com a rede geral
de energia, as quais também estão
adentrando na rua e na calçada.
Não menos importante, é necessário recolocar o passeio em frente
à residência do munícipe Giovani
Dapper, a qual é fixada no referido
bairro. Além disso, urge a construção de um abrigo às crianças para
aguardo ao transporte escolar nessa
localidade, conforme reivindicação
dos pais dos alunos. Nelson acrescenta sobre a urgência de reparos
na boca de lobo fixada na esquina
da Rua Paraíba com a Rua Pernambuco.
Comunicações Pessoais:
Vereador Délcio Wiedthauper (PDT): comenta a respeito da
viagem realizada
a Brasília durante o mês de fevereiro de 2022,
na qual também
participaram o Vereador Estevão e
o Vice-Prefeito Geder Follmer; frisam-se as visitas realizadas aos De-

putados Federais: Giovani Cherini,
Afonso Motta, Pompeo de Mattos e
Márcio Biolchi. Na ocasião, foram
solicitados recursos ao Município
de Tio Hugo em valor aproximado
a R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais). Também foi encaminhada a
documentação atinente à obtenção
de uma retroescavadeira via Ministério da Agricultura. Délcio congratula toda administração municipal
pela presteza nos serviços burocráticos referentes às prestações de
contas, porquanto nosso município
é um paradigma de gestão profícua.
O edil parabeniza as mulheres pela
passagem do seu dia comemorativo
datado em Oito de Março.
Vereadora Rayssa da Silveira Doehrings (PDT): manifesta
seu contentamento
com a oportunidade
de desempenhar os
ofícios relacionados
à vereança. A parlamentar dá ênfase
à necessidade de defesa dos interesses municipais, assim como no
atendimento das demandas solicitadas pelos munícipes. Rayssa parabeniza as mulheres pelo seu dia
comemorativo datado em Oito de
Março, enfatizando a proteção e o
incentivo de políticas públicas voltadas à inserção das mulheres nas
esferas de deliberações ou decisões
sociais e políticas.
Vereador Nelson Rogério
Dapper (PDT): congratula as mulheres pelo seu
dia comemorativo
datado em Oito de
Março. O vereador sugere a realização de uma homenagem a elas
nos meios de publicações dos atos
legislativos.

Vereador

Alex Sandro
Mendes (PP):
parabeniza
e
deseja um bom
trabalho aos novos vereadores,
Rayssa da Silveira Doehrings e
João Carlos Pereira da Silva. Alex
esclarece acerca da deferência em
relação aos cursos de capacitação
ofertados pelas áreas privadas e
públicas, os quais, embora voltados, sobretudo às atividades
legislativas, têm ênfase no direito
administrativo, finanças públicas
e direito constitucional. Atualmente, apesar da previsão dos
direitos expressos e implícitos na
Constituição Federal, há, corriqueiramente, interpretações antagônicas às normas definidoras de
direitos e garantias individuais,
as quais possuem aplicabilidade
imediata, no entanto, a doutrina
constitucionalista diverge e até
mesmo os tribunais superiores em
temas que deveriam ser considerados como um retrocesso social
caso fossem mitigados, suprimidos ou até relativizados. Portanto,
é um dever de cidadania a busca
por informações, consoante o Estado Democrático de Direito em
sua exegese, voltadas aos setores
sociais, ao progresso econômico
e, a prori, à hermenêutica jurídica.
Ve r e a d o r
João Carlos Pereira da Silva
(PSD): expressa seu contentamento pela oportunidade de
efetivar os trabalhos legislativos
perante a Câmara de Vereadores
de Tio Hugo, além disso, João
Carlos se compromete na defesa
aos interesses públicos dos tio-huguenses.

Vereador Valdeci Kuhn
(MDB):
parabeniza
os novos Vereadores,
Rayssa da Silveira
Doehrings e João Carlos Pereira da Silva,
além de lhes desejar
um ótimo trabalho. O edil comenta
em relação à Galinhada de Tacho
realizada pela ONG em defesa dos
animais abandonados e mal tratados, pois o evento foi um sucesso de
organização e público. O parlamentar agradece a todos que realizaram
esse trabalho voluntário em prol da
causa que possui uma importância
social de grande ênfase. Valdeci enfatiza que o abandono, assim como
os maus-tratos aos animais é crime.
Vereador Milton César Rhenehermer (PP): congratula os vereadores empossados na presente
sessão legislativa,
Rayssa da Silveira
Doehrings e João
Carlos Pereira da Silva, desejando
a todos um ótimo trabalho nos atos
da Câmara de Vereadores de Tio
Hugo.
Vereadora Valduze Back
Vollmer (PDT): dá as boas-vindas
aos novos Vereadores, Rayssa da Silveira
Doehrings e João
Carlos
Pereira
da Silva. A vereadora destaca a importância dos trabalhos legislativos
voltados ao bem comum e ao desenvolvimento do município. Valduze
parabeniza as mulheres tio-huguenses pelo Dia Internacional da Mulher celebrado na data de 08 de
março; Nesse sentido, ela transmite a seguinte mensagem: “Mulher,
aquela feita para brilhar, que chora,

que sorri e que conquistou o seu lugar. Aquela que cuida sem limite,
que sempre tem um bom palpite, e
sabe como encantar. Aquela que, às
vezes faz drama, irrita, fala, chama
e não desiste de lutar jamais. Aquela que é sentimento, que leva alegria ao sofrimento e nunca se cansa
de amar. Feliz Dia Internacional
das Mulheres”. Valduze corrobora
os comentários dos Vereadores Délcio e Alex, informando ainda que
na data de 06/03/2022 o Deputado
Federal, Pompeo de Mattos, visitou
Tio Hugo e indicou o município para receber uma emenda parlamentar
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), a qual será destinada à área
da saúde. A representante legislativa parabeniza todos os organizadores da Galinhada de Tacho realizada
em prol dos animais abandonados,
enfatizando o trabalho do Vereador
Valdeci Kuhn, o qual foi o pioneiro
na defesa dessa bandeira.
Vereador Estevão Luís Pissolatto (PDT): dá boas vindas aos
Vereadores, Rayssa da
Silveira Doehrings e
João Carlos Pereira da
Silva, enfatizando que
os trabalhos devem ter
como escopo os interesses municipais, sendo voltados
às politicas públicas, sociais, econômicas e agrícolas.
A próxima Sessão Ordinária
acontecerá na data de 14/03/2022,
às 19h, no Plenário da Câmara
Municipal de Vereadores de Tio
Hugo/RS.
Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo
Valduze Back Vollmer
1º Secretário
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Prefeito Renato Becker visita
Expodireto Cotrijal
Na manhã de terça-feira
(08/03), o prefeito municipal,
Renato Becker, acompanhado do
secretário da Agricultura, Bruno
Altmann, estiveram visitando o
espaço da Emater/Ascar-RS na
Expodireto Cotrijal, o município
de Ernestina divulgou as potencialidades do seu turismo, através da Rota Turística História
& Sabores, no espaço “Turismo
Rural” do estande. Na oportunidade, o prefeito Renato Becker,
foi recebido pela coordenadora
do espaço da EMATER, na Expodireto, Elaine Pereira, Ana e

Sandra. Também, estão no estande do turismo de Ernestina,
divulgando os empreendimentos
que fazem parte da rota turística,
os integrantes do Conselho Municipal de Cultura e Turismo de
Ernestina, que além de entregar
os folders do turismo, também
estão entregando um mimo em
alusão ao Dia Internacional da
Mulher.
O prefeito Renato Becker
também prestigiou os empreendedores ernestinenses que estão
expondo seus produtos na feira,
os desejando ótimos negócios.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

TIO HUGO

Reunião da Comaja reúne 30 líderes
municipais em Victor Graeff
CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL OM

Na noite de segunda-feira, 07 de março, ocorreu a
reunião do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal
dos Municípios do Alto Jacuí
e Alto da Serra do Botucaraí/
RS(COMAJA) no Plenário
Oswaldo Wentz. O encontro
reuniu líderes municipais de
30 municípios que debateram
alternativas para a região. Dentre as pautas levantadas, estavam as temáticas relacionadas
à internet rural, descarte de lixo
hospitalar e pleitos de interesse
de toda a região diante o Governo Estadual e Federal. O encontro contou com a participação do Deputado Estadual Eric
Lins(DEM) e do Senador Luis
Carlos Heinze(PP).

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Administração presta
homenagem às servidoras

O momento ocorreu na segunda-feira, dia 07

Na terça-feira, dia 8 de
março, Dia Internacional da Mulher, a primeira-dama de Lagoa
dos Três Cantos Loreni Lenita
Lasch, juntamente com a professora coordenadora do programa
União Faz a Vida Ires Margarida Fath, estiveram em todos os
setores da prefeitura municipal

fazendo uma homenagem para
as mulheres, servidoras púbicas,
para marcar a data.
Foi oferecido maquiagem
gratuita para as servidoras do
órgão e as mulheres que estiveram no local em busca de medicamentos, consultas ou outros
motivos.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Servidoras e mulheres da comunidade foram contempladas

quem avançará para as finais, que
também serão disputadas nesse
formato.
Confira o cronograma dos
jogos de ida das semifinais:
Sábado 12 de Março: Início
15:30 Hrs

Jogo de Ida: EC Progresso
x Linha Machado FC (Campo do
Progresso)
Sábado 19 de Março: Início
15:30 Hrs
Jogo de Ida: EC Divino x
Barragem FC (Campo do Divino)

Todos os cidadãos cadastrados no Programa Nota
Fiscal Gaúcha – NFG e que
colocaram o CPF nas notas fiscais de compras e prestação de
serviços emitidas por estabelecimentos comerciais de Tio
Hugo, concorreram aos três
prêmios referentes ao mês de
fevereiro de 2022 nos valores
de R$ 250,00, R$ 150,00 e R$
100,00.

O sorteio teve os seguintes
sorteados:
– 1º – Eliane Villamil
Bangel – Prêmio: R$ 250,00
– 2º – Mirela Castro Cremona Nogueira – Prêmio: R$
150,00
– 3º – Ilse Finger – Prêmio
100,00
Os sorteios são realizados
mensalmente, com a mesma
premiação. Para participar bas-

ta estar cadastrado no NFG e
solicitar a inclusão do CPF nas
notas fiscais emitidas no comércio local. A partir disso, todos os cidadãos estarão concorrendo de forma automática aos
prêmios ofertados no âmbito
municipal, e também as demais
premiações disponibilizadas
pelo Governo Estadual.
Cadastre-se, o próximo
sorteado poderá ser você!

GERAL

Silvana Cardoso Sipp é a nova
secretária municipal de
Assistência Social
Silvana Cardoso Sipp
(também conhecido como Silvinha) foi nomeada secretária
municipal de Assistência Social. Na manhã da quinta-feira
03 de março, o prefeito Gilso
Paz e o vice Geder Follmer participaram de uma reunião com
a nova secretária e servidores
públicos para discutir as diretrizes da secretaria de Assistência
Social e do Cras Mãos Amigas.
Entre os assuntos abordados estão a retomada das oficinas e das atividades em grupos
como grupos musicais, PCD’s
e Terceira Idade. O objetivo é
estabelecer um cronograma para reinício das ações desenvolvidas na assistência e no Cras,
assegurando o cumprimento de
todos os protocolos determinados pelas autoridades sanitá-

Campeonato Municipal de Futebol de
Campo: Semifinais se iniciam no sábado
A fase de semifinais do
Campeonato de Futebol de
Campo de Tio Hugo edição
2021/2022 serão iniciadas no
próximo sábado. Os duelos acontecem em jogos de ida e volta, ou
seja, serão dois jogos para definir

rias.

Silvana já atuou como servidora pública na Assistência

Social, e, portanto, possui experiência e conhecimento sobre
as atividades dessa secretaria.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Um encontro com o Executivo e servidoras marcou a nomeação

Prefeitos e secretários participam de
reunião da AMASBI em Soledade
Prefeitos e secretários dos
municípios que compõem a
AMASBI (Associação dos Municípios do Alto da Serra do Botucaraí) reuniram-se na tarde de
segunda-feira, 07/03, no auditório Ivo Stein, em Soledade, para
tratar de diversos assuntos de interesse regional.
Inicialmente, através de
sua direção, o Hospital de Caridade Frei Clemente apresentou
uma proposta de parceria com os
municípios para criar um pronto
atendimento na área de traumatologia. De acordo com a prefeita
de Soledade e presidente da Associação, Marilda Borges Corbelini, essa é uma necessidade de
todos os municípios.
“O paciente vem para o
hospital com a fratura, e quando é caso cirúrgico ou algo mais
complexo, nós não podemos fazer aqui. Temos que aguardar
abrir uma vaga em Passo Fundo,
e essa não depende da nossa boa
vontade, mas da regulação estadual. Quanto vai ser esse custo,
eu não sei, mas estamos aqui
para levantar essa questão e a
possiblidade. Nós não podemos
obrigar nenhum município a se
interessar nesse projeto, mas eu
gostaria que todos pensassem
com carinho e que fizéssemos os
cálculos para ver a viabilidade,
porque nós podemos sim começar a fazer cirurgias em Soledade
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Espaço Cultural

Tio Hugo conhece os ganhadores do sorteio
municipal de fevereiro do Nota Fiscal Gaúcha

TIO HUGO
A visita ocorreu dia 08/03
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para aquelas pessoas que não tem
condições de custeá-las de forma
particular”, expôs a presidente.
Outra grande discussão na
reunião foi em torno do pagamento do Piso Nacional do Magistério reajustado pelo Governo
Federal em 33,24%. Alguns municípios, como é o caso de Soledade, já concederam esse percentual de aumento, outros ainda
estão discutindo essa possibilidade em virtude das dificuldades
financeiras e o impacto na folha
de pagamento.
Durante a reunião, o Dr.
Gladimir Chiele, da Consultoria
em Direito Público (CDP), esteve apresentando uma tabela com
o aumento foi apresentada aos
prefeitos e secretários para que
ocorra uma discussão em cada
município.
Para a presidente Marilda, o
reajuste deve ser concedido por
todos os municípios, pois está
previsto em lei. “No meu enten-

dimento, os 33,24% devem ser
dados por todos os municípios,
pois aquele que não pagar, depois o professor entra na justiça
e ganha. O que está em pauta
aqui e que nos deixa bastante
assustados, é a questão de como
estão postos os planos de carreiras. Tivemos uma palestra com
o Dr. Gladimir que esclareceu
a questão do plano de carreira,
ou seja, a incidência desses aumentos em cadeia por causa dos
aumentos dos níveis, dos triênios
e das classes. Então, é algo que
realmente tem que ser muito debatido, e a minha posição é para
manter o plano e vamos fazer todo o possível para isso”.
A AMASBI é composta pelos seguintes municípios: Alto
Alegre, Barros Cassal, Campos
Borges, Espumoso, Fontoura
Xavier, Gramado Xavier, Ibirapuitã, Itapuca, Mormaço, Nicolau Vergueiro, São José do Herval, Soledade e Tio Hugo.
CRÉDITO DA FOTO: LUAN FRAINER/JORNAL OM

O momento ocorreu dia 07/03

Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Eugenia-Parte 3
Em 1935, as Leis de Nuremberg proibiram o casamento
ou contato sexual de alemães com judeus, pessoas com
problemas mentais, doenças contagiosas ou hereditárias,
mas em 1933 já era lei a esterilização compulsória de
pessoas com problemas hereditários e a castração de
delinquentes sexuais, ou de pessoas que a cultura nazista
assim classificasse, como era o caso dos homossexuais.
O único consenso é que a eugenia foi praticada com
alemães que possuíam deficiências físicas ou mentais,
através do extermínio e da esterilização. Entretanto,
existem distinções entre as formas de eugenia, como
eugenia positiva e eugenia negativa. A eugenia positiva
incentiva pessoas saudáveis a terem mais filhos, enquanto
que a eugenia negativa impede que pessoas com certas
limitações se reproduzam. A eugenia positiva foi praticada
também no Terceiro Reich, com a criação de centros de
reprodução humana do programa Lebensborn.
Desde tempos pré-coloniais, diversos grupos
indígenas eliminam crianças nascidas com defeitos
físicos. Em tempos modernos o Brasil foi o primeiro
país da América do Sul a ter um movimento eugênico
organizado. A Sociedade Eugênica de São Paulo foi criada
em 1918. O movimento eugênico brasileiro foi bastante
heterogêneo, trabalhando com a saúde pública e com a
saúde psiquiátrica. Uma parte, que pode ser chamada de
ingênua ou menos radical, do movimento eugenista se
dedicou a áreas como saneamento e higiene, sendo esses
esforços sempre aplicados em relação ao movimento
racial.
Em 1931, foi criada a Comissão Central Brasileira de
Eugenia (CCBE), presidida por Renato Ferraz Kehl, reunindo
personalidades de destaque no debate das questões
eugênicas no país, como Ernani Lopes, Presidente da Liga
Brasileira de Higiene Mental (LBHM), Salvador de Toledo
Piza Jr. e Octavio Domingues, renomados cientistas da
ESALQ, Belisário Penna, Diretor Geral do Departamento
Nacional de Saúde Pública (DNSP), Gustavo Lessa,
Assistente do DNSP, além de Eunice P. Kehl, esposa de
Renato Kehl, ocupando a função de secretária da nova
entidade, entre outros nomes.
Propunha o fim da imigração de não brancos,
e “prestigiar e auxiliar as iniciativas científicas ou
humanitárias de caráter eugenista que sejam dignas
de consideração”. Medidas que visavam a impedir a
miscigenação, higienismo e eugenismo se confundem, no
Brasil.
A Revista Brasileira de Enfermagem passa por três
fases em relação à eugenia; conceituação (1931-1951),
conflitos éticos, legais e morais (1954-1976) e eugenia como
tema do começo do século XX (1993-2002). Expressa três
categorias de conceitos: 1 - luta pelo aperfeiçoamento
eugênico do povo brasileiro; 2 - responsabilidade do
enfermeiro em relação ao tema; 3 - não há solução para
os males sociais fora das leis da biologia.
A ciência de Galton, no início do século XX, teve muitos
adeptos no Brasil, principalmente nos meios letrados. E
entre os intelectuais eugenistas brasileiros que mais se
empenharam na organização e divulgação do movimento
destacam-se:
Belisário
Penna
(1868-1939),
Edgar
Roquette-Pinto (1884-1954), Monteiro Lobato (1882-1948),
Juliano Moreira (1872-1933), Octávio Domingues (18971972), Oliveira Viana (1883-1951) e Renato Kehl (1889-1974).
Dentre as fontes primárias para o estudo da eugenia
no Brasil, destacam-se os conjuntos documentais:
“Annaes de Eugenia” (1919), livro organizado por Renato
Kehl reunindo as atividades e conferências da Sociedade
Eugênica de São Paulo; o “Boletim de Eugenia” (19291933), periódico criado por Kehl como instrumento de
propaganda eugênica; e as “Actas e Trabalhos do Primeiro
Congresso Brasileiro de Eugenia” (1929), presidido por
Edgard Roquette-Pinto e secretariado por Renato Kehl,
realizado em ocasião do centenário da Academia Nacional
de Medicina (ANM).
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Raquel Goedel.
Demais vereadores: Antonio Carlos Ferreira, Ari Antonio Mello, Cristian Baumgratz, Juliano Arend, Leonir
de Souza Vargas, Tiago José
Dummel, Victor Penz.
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 07.03.2022

08
Grande Expediente:

O Vereador Leonir de Souza Vargas, da bancada do
PDT, justificou os pedidos
de providências de sua autoria, nos quais solicita a
substituição de lâmpadas da
iluminação pública, a colocação de cargas de pedra e a
pintura de meio fio em frente
à Escola Osvaldo Cruz.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da bancada
do PDT, justificou a moção
de preocupação/apoio apresentada pela manutenção do
funcionamento dos Correios
em Ernestina, com entregas.
Sobre a moção de repúdio
acerca da concessão de rodovias estaduais e instalação
de pedágio, manifestou-se
favorável.
O Vereador Tiago José
Dummel, da bancada do
PDT, justificou o pedido
de providências de sua autoria que solicita transporte
de trabalhadores até o Município de Tio Hugo, assim
como o pedido que solicita
concerto em meio fio.
O Vereador Juliano Arend,
da bancada do PSDB,
apoiou a moção apresentada
acerca dos Correios, porém,
manifestou-se favorável à
privatização.
Concordou
com a solicitação do Vereador Tiago acerca do transporte dos trabalhadores.
O Vereador Victor Penz, da
bancada do PSDB, apoiou
a solicitação do Vereador
Tiago sobre a disponibilização de transporte até o Mu-

nicípio de Tio Hugo.
Comunicações:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da bancada do
PDT, comunicou que esteve
visitando o Município o Deputado Federal Afonso Motta, explanando as emendas já
destinadas pelo deputado para
o Município de Ernestina.
Ordem do dia:
- Discussão e votação da MOÇÃO DE REPÚDIO à concessão de rodovias do Rio
Grande do Sul e a construção
de mais 13 novas praças de
pedágio, de autoria dos Vereadores Juliano Arend e Leonir
de Souza Vargas, com a subscrição dos demais Vereadores.
Em discussão: O Vereador
Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, manifestou-se favorável, justificando sua
posição. Disse que, caso não
seja possível a não instalação
do pedágio que, ao menos,
os veículos emplacados no
município de Ernestina não
tenham que pagar o mesmo.
O Vereador Antonio Carlos
Ferreira, da bancada do PDT,
afirmou que a medida é política, oportunista e não agregará
nada de positivo ao Município de Ernestina. O Vereador
Cristian Baumgratz, da bancada do PP, concordou com a
fala dos colegas sobre a implicação negativa da instalação
de pedágio na RSC 153 entre
Passo Fundo e Ernestina. Em
votação: Aprovada por unanimidade de votos.
- Discussão e votação do
Projeto de Lei nº 10/2022,
de autoria do Poder Executivo Municipal que “Dá nova
redação ao caput do artigo
23 e revoga os §§ 1º e 2º do
mesmo artigo, da Lei Municipal nº 2.438/2016, de
22.06.2016, que institui o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Crianças
e Adolescentes, e dá outras
providências.”. As Comissões

apresentaram parecer favorável. Em discussão: O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, explicou
sobre o que trata o Projeto de
Lei em questão, manifestando-se favoravelmente. Em
votação: Aprovado por unanimidade de votos.

transporte dos trabalhadores
até Tio Hugo. Parabenizou a
todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher, especialmente a Srª Taís Lago
pela trajetória de vida e trabalho junto à família. Parabenizou, também, a Diretora da
Câmara pelo aniversário.

- Discussão e votação do Projeto de Lei nº 14/2022, de
autoria do Poder Executivo
Municipal que “Estabelece
normas sobre a Regularização
Fundiária Urbana - Reurb, no
âmbito do Município de Ernestina, de acordo com a Lei
n° 13.465/2017 e dá outras
providências.”. As comissões
apresentaram parecer favorável. Em discussão: O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, explicou
o que a regularização fundiária urbana é extremamente
necessária para atender grande parcela dos lotes urbanos
localizados na Orla. Solicitou
que seja feito um programa
de regularização, também
para os lotes localizados na
sede municipal. O Vereador
Juliano Arend, da bancada do
PSDB, disse que o Município
iniciou de forma incorreta o
seu processo de urbanização,
o que resultou em inúmeros
lotes que não possuem escritura. Concordou com o Vereador Antonio Carlos Ferreira
acerca da necessidade de realizar um programa semelhante no perímetro urbano. Em
votação: Aprovado por unanimidade de votos.

O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da bancada do
PDT, explanou sobre os motivos do pedido de prorrogação
dos contratos do transporte
escolar, ressaltando a importância deste serviço. Lembrou
da abertura da Expodireto e
que a mesma está propondo-se a apresentar soluções para
os problemas que por ora se
apresentam e não de fomentar
discussões sobre esses problemas. Parabenizou a Diretora
da Câmara e a todas as mulheres pela passagem do Dia
Internacional da Mulher.

Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Souza
Vargas, da bancada do PDT,
apresentou folder sobre programa do Governo de Santa
Catarina para auxiliar atingidos pela estiagem. Explanou
sobre o Projeto “Valorizando
o nosso Interior” parabenizando Alexandre Aguirre pela
iniciativa. Parabenizou o Vereador Tiago pela reinauguração da academia. Concordou
com a solicitação acerca do

O Vereador Tiago José
Dummel, da bancada do
PDT, falou sobre os recursos
destinados ao Município através de emenda parlamentar
do Deputado Afonso Motta.
Informou que dia 14 haverá
reunião na Prefeitura para tratar sobre o Campeonato Municipal de Futebol Sete. Sobre
a Praça da COHAB, disse que
obras já estão sendo iniciadas no local. Afirmou que as
mensagens lidas referem-se a
recursos para a saúde, o que
julga ser de grande importância. Parabenizou a Diretora
da Câmara pelo aniversário e
a todas as mulheres pelo Dia
da Mulher. Explanou sobre o
papel de legislar e fiscalizar,
inerente à função do Vereador, falando sobre a sua disponibilidade de atender a todos os munícipes.
O Vereador Ari Antonio
Mello, da bancada do PDT,
manifestou-se favorável à
solicitação de transporte aos
trabalhadores. Parabenizou a
Diretora da Câmara pelo aniversário e a todas as mulheres, desejando um Feliz dia da

Mulher!
O Vereador Juliano Arend,
da bancada do PSDB, parabenizou a Diretora da Câmara pelo aniversário. Também, parabenizou a todas
as mulheres pela passagem
do seu dia. Afirmou que as
mulheres não devem aceitar
atos de violência contra si,
colocando-se a disposição
para ajudar quem precisar.
Sugeriu que o Município
terceirize o transporte aos
trabalhadores. Apresentou
dados acerca da lucratividade dos Correios. Afirmou
que recebeu a confirmação
de destinação de emenda
parlamentar do Deputado
Sanderson, para o Município de Ernestina. Encerrou
a fala dizendo: “Bolsonaro
2022!”.
O Vereador Victor Penz,
da bancada do PSDB, solicitou reparos na Rua Silmo Wasem, proximidades
da residência da Srª. Ana.
Agradeceu a Administração
Municipal, em nome da Sr.º
Gilmar e Srª. Cleusa Frozza
pelas melhorias na estrada
até a propriedade deles. Parabenizou a Diretora da Câmara pelo aniversário, também, parabenizou a todas as
mulheres pelo seu dia, especialmente a Srª. Taís Lago.
A Presidente, Vereadora
Raquel Goedel, da bancada do PP, parabenizou a
Srª. Taís pelo trabalho e por
ser exemplo para outras mulheres e, também, a Diretora
da Câmara pelo aniversário,
ainda, parabenizou a todas
as mulheres pela passagem
do seu dia, falando do amor
incondicional da mulher pelos seus filhos. Acerca das
mensagens lidas, especialmente aquelas relacionadas
à saúde, afirmou serem de
grande importância.
Próxima Sessão Plenária
Ordinária dia 14 de março
de 2022, às 18:00.

Programa A Casa é Sua
a Política Habitacional de interesse social através da construção de
Unidades Habitacionais, garantindo direito à infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade,
equipamentos e serviços urbanos e

A população de Santo Antônio do Planalto está sendo convidada a participar da Audiência
Pública para o debate sobre o
Projeto de Lei nº 009/2022, que
autoriza o Poder Executivo a incluir metas na LDO/2022 e abrir
crédito especial no orçamento,

no valor de R$1.200.000,00,
para a aquisição de uma área de
4.0 hectares para a ampliação do
Distrito Industrial Nivo Kehl, localizado no Município.
A Audiência Pública ocorreu na quinta-feira, dia 10 de
março, às 19h, na Câmara de Ve-

readores. A discussão sobre esse
projeto com importantes recursos foi mobilizada pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Poder
Legislativo Municipal, comissão
que tem à frente como presidente
o vereador Leonel Adler/PDT.

Santo Antônio do Planalto têm ganhadores da NFG
No dia 24 de fevereiro, foi
realizado o sorteio da Nota Fiscal
Gaúcha juntamente com os Prêmios Estaduais. Os sorteios são
realizados pela Secretaria Estadual da Fazenda, O primeiro ganhador foi Mauro Gilberto Erig,
com o prêmio de R$ 250,00. Em
segundo, Irineu Danieli com o
prêmio de R$ 150,00 e em terceiro, Luis Fernando dos Santos
com o prêmio de R$ 100,00.
Para participar basta se cadastrar no programa e ao comprar
exigir que seu CPF seja colocado
na nota fiscal eletrônica, depois
você já concorre automaticamen-

te em todos os sorteios. O ponto
de cadastro e informações no setor de fiscalização do município

ou diretamente no site: https://
nfg.sefaz.rs.gov.br. O próximo
sorteio será dia 31 de março.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Ganhadores de fevereiro

VICTOR GRAEFF

Corte Municipal representa o município na
Expodireto Cotrijal
Na manhã de terça-feira, 08
de março, as soberanas do município de Victor Graeff acompanhadas pela Diretora de Cultura e Turismo Graziele Fischer
e Secretário de Educação Fábio
Augusto Dirings, estiveram representando o município no estande da Rota das Terras na Expodireto Cotrijal. O município
de Victor Graeff desde o ano de
2021 segue realizando uma série
de melhorias em sua rota turística, visando agregar mais aos
passeios e benefícios aos turistas
que por aqui passam.
"Com a retomada das atividades presenciais o município
de Victor Graeff está mais preparado do que nunca para receber quem se interessa em conhe-

cer as belezas naturais de nossa
terra. É uma grande honra para
nossa Corte Municipal poder levar o nome de nosso município

em uma feira de projeção internacional como a Expodireto Cotrijal" afirmou a Diretora de Cultura e Turismo Graziele Fischer.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Soberanas acompanhadas de representantes municipais

Prefeito de Victor Graeff reafirma compromisso
com Sindicato dos Trabalhadores Rurais

NICOLAU VERGUEIRO
Estão abertas as inscrições
para o processo seletivo do programa A Casa é Sua, do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul em
parceria com os municípios.
O programa visa promover

Comunidade é convidada para Audiência Pública

sociais, buscando garantir o direito
à cidade e à cidadania.
Os requisitos para a inscrição
são residir no município, não ter
sido beneficiado em outro programa habitacional, possuir um único

terreno averbado em nome próprio
localizado na área urbana do município e não ter renda superior a três
salários mínimos.
Os interessados devem se
dirigir ao setor de Engenharia da

Prefeitura Municipal de Nicolau
Vergueiro, até ás 17h desta sexta-feira (11), portando documentos
pessoais, comprovante de renda e
matrícula do terreno localizado na
área urbana do município.

O prefeito Lairton Koeche
visitou na tarde de hoje(08/03)
o estande da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura
no Rio Grande do Sul - FETAG-RS, durante a Expodireto Cotrijal. Na oportunidade
foi recebido pelo presidente

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff,
Volnei Schreiner. Durante a
ocasião, Volnei solicitou apoio
da administração municipal no
Encontro regional de mulheres, encontro que abrange 16
sindicatos e 19 municípios. O

prefeito Lairton se comprometeu seguir contribuindo com o
que for possível para viabilizar
mais ações do Sindicato Rural,
pois compreende a importância do mesmo para um município agrícola como Victor
Graeff.
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Respingos
da Barragem
Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

Na Paz e na Dor
No começo não te vi...
Talvez surgindo do nada
Por uma trilha encantada
Aos poucos apareci.
Flutuei num berço quente,
Num mundo dentro de ti...
Ventre de paz, simplesmente,
Até que um dia, nasci.
Chorei meu primeiro pranto,
Respirei meu próprio ar...
Me alimentei no teu seio,
Me aconcheguei no teu lar.
Abri meus olhos pra vida,
Pleno de luz e esperança...
Te vi mãe, anjo da guarda,
Com meu olhar de criança.
Te vi avó, protetora,
Com nossos planos secretos...
Talvez um doce escondido
Pra o meu sorriso de neto.
A vida seguiu de manso,
Me levaste pela mão...
Até que, não mais criança,
Um dia te vi paixão.
E quantas vezes te vi
Sob um olhar encantado...
Num rosto doce de moça
Te vi ternura e pecado.
E quantas vezes senti
E escrevi no papel,
Que nos teus olhos eu vi
Um anjo longe do céu.
Te vi em forma de um sonho
De sonhar a vida inteira...
Trocamos almas e alianças,
Então te vi companheira.
E te abracei mansamente
Pela mais linda das trilhas,
Até que um dia de inverno
Te vi em forma de filha.
O tempo encurta os caminhos
Com suas asas abertas...
Até que um dia, velhinho,
Te vi num rosto de neta.
Te vi com vários olhares,
Te vi na paz e na dor...
Mas sempre te vi MULHER!
Mas sempre te vi AMOR!

Ernestina, 11 de março de 2022

ERNESTINA

GERAL

Imprensa participa do
tradicional café da manhã na
Casa da Família Cotrijal
A imprensa que realiza a cobertura da 22ª Expodireto Cotrijal participou na manhã de quarta-feira (9) do tradicional café da
manhã com os profissionais em
um encontro realizado na Casa
da Família Cotrijal. O café é uma
tradição que cresce a cada edição.
São mais de 300 profissionais de
imprensa trabalhando no Parque.
O vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, destacou
que a imprensa, desde a primeira edição da feira, tem um papel extremamente importante na
divulgação dos fatos. “Além de
mostrar as potencialidades da Expodireto, leva tudo que acontece
aqui dentro para quem não tem a
oportunidade de vir até a feira”,

afirmou.
Conforme Nei César Manica, presidente da Cotrijal, o
encontro tem o objetivo de reconhecer o trabalho feito pelos
profissionais da comunicação.
“Somos gratos a vocês, reconhecendo o grande trabalho que realizam aqui na feira, ajudando não
apenas a divulgar a importância
da Expodireto Cotrijal, mas também do papel do agronegócio para a sociedade”, ressaltou.
Além disso, Manica estendeu o reconhecimento aos patrocinadores que contribuíram para
a divulgação da feira: Bradesco,
Banco do Brasil, Caixa, Banrisul, Sistema Ocergs Sescoop/RS,
Syngenta, Intacta 2 Xtend e Yara.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DA COTRIJAL

Mais de 300 profissionais de imprensa passam pelo parque

Rota Turística História e Sabores de
Ernestina presente na Expodireto Cotrijal
Na última terça-feira
(08/03), o município de Ernestina participou da Expodireto
Cotrijal, onde apresentou para
os visitantes da feira de toda
região, a sua Rota Turística
História & Sabores. Na oportunidade, o município de Ernestina fez a divulgação das potencialidades turísticas, através
da Rota Turística História &
Sabores, no estande reservado
do “Turismo Rural” da EMATER/ASCAR, coordenado pela Elaine Pereira e sua equipe.
Neste dia foi entregue para os
visitantes matérias de divulgação da rota turística, como por
exemplo, folders, além de uma
lembrancinha em alusão ao Dia
Internacional da Mulher. Cabe
destacar, que o estande do município de Ernestina recebeu
durante todo o dia, vários visitantes e autoridades, entre as
quais: o Prefeito de Ernestina,
Renato Becker, do secretário da
Agricultura, Bruno Altmann,
secretária Municipal de Educação, Sueli Penz e da coordenadora Adrieli Gnich Vargas, da
primeira-dama do município de
Lagoa dos Três Cantos, Loreni
Lasch, acompanhada da rainha
e das princesas do município.
Também visitou o estande de
Ernestina, o Colégio Agrícola
Estadual Ângelo Emílio Grando, da cidade de Erechim, dos
membros do Conselho Municipal de Cultura e Turismo de
Ernestina, da Assistente Técnica Regional da Emater/RS-AS-

CAR, Luciana Gobbi, e demais
visitantes presentes na feira.
Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal de
Cultura e Turismo, Alexandre
Aguirre, frisou que: “Foi de
grande valia para o município
de Ernestina ter participado
da Expodireto Cotrijal e, ter
apresentado à Rota Turística
História & Sabores, além do
seu imenso potencial turístico

para toda comunidade regional. Pois é importante ressaltar,
que o turismo rural é a mola
propulsora do desenvolvimento econômico e social, pois é
um agente transformador que
ajuda promover a inclusão social, gerando oportunidade de
emprego e renda, além de contribuir de forma efetiva para o
fortalecimento da Agricultura
Familiar.” pontua.
CRÉDITO DAS FOTOS: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

As potencialidades do município pode ser mostrada à comunidade

A Rota foi apresentada para os visitantes do evento

