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eguimos nossa série
de matérias e o convidado desta semana
é Edson Schroeder da cidade de
Mormaço.
Schroeder é de uma família
tradicional mormacense, desde
muito cedo teve contato com a
politica. Com vasta experiência
têm desejo de ser prefeito e fazer
ainda mais pela comunidade.
Raízes
Um dos primeiros funcionários públicos da cidade têm
raízes na politica desde muito
cedo “o pai sempre foi politico, sempre gostou de politica e
a gente se criou naquele meio
quando pertencia a Soledade”,
com a emancipação do município esse contato foi intensificado, visto que seu irmão Ernani,
fez parte do conselho emancipatório e foi escolhido prefeito, nas eleições posteriores seu
envolvimento foi aumentando,
trabalhando nas campanhas até
lançar seu nome para vereador,
desde então já foram cinco mandatos consecutivos.
Atuação como vereador
Com 29 anos de experiência na vida pública, Schroeder
têm grande atuação como vereador, preservando as características que os diferenciam dentro
do colegiado “Eu particularmente não sou um vereador de
pedir serviços pedir brita, pedir
tubo, eu acho que isso não é a
função principal do vereador eu
tenho mais assim que o vereador
deve é cobrar do executivo por
que não foi feito o serviço e não
pedir o serviço, por que tal obra
não foi realizada e não pedir a
obra quem têm que pedir a obra
é contribuinte é ele que é pessoa
que tá pagando imposto e esta
nos pagando para fiscalizar se
o prefeito vai realizar aquilo lá.
Então não tenho que tá pedindo,
claro que isso virou uma coisa
assim normal [...] não quer dizer que não possa, mas a nossa
função principal é cobrar o que
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o recurso público seja usado da
melhor maneira possível com
a maior transparência para que
população”.
Para ele ser vereador
significa “na minha modesta
opinião ele tem que saber ate
mais que o prefeito por que para
eu fiscalizar alguém, cobrar eu
tenho que saber do que estou falando, não posso ir lá cobrar do
prefeito uma coisa que eu não
entendo que eu não sei” afirma
Edson. Outro ponto que se destaca na sua atuação é “a questão
emendas parlamentares também
que hoje se vê muito do pessoal
que o vereador tem que ir a Brasília se não, não consegue dinheiro, hoje não pelo contrario
com as facilidades da internet,
essa questão online, esta bem
diferente não quer dizer que não
tenha que ir, que não valha a pena viajar, só não pode ser aquela rotina toda hora, pois isso é
custo e a gente tem que pensar
que esse valor pode ser usado
em obras no município”.
Presidência da câmara
Assumir a chefia da
câmara não traz apenas mais
visibilidade, mas também mais
responsabilidades “tu tem que
estar inteirado do dia a dia das
ações do município da comunidade e da região, tu é o primeiro
representante então tudo que é
ação, que venha acontecer na
região e no município a presidência da câmara é convidada
é comunicada e dali parte para
os vereadores tu tem o trabalho
tanto da organização legislativa,
quanto a organização junto com
o executivo que precisa estar ligado”.
A frente da câmara
as funções como vereador se
acentuam ainda mais “eu tenho
para mim que é uma responsabilidade muito séria por que diferentemente do que as pessoas
pensam o poder legislativo na
verdade é o poder numero um
dentro de um município, por
que a câmara de vereadores é

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/ JORNAL OM

VICTOR GRAEFF

Atenção contribuintes Ernestinenses
Você que está com débitos na Prefeitura de Ernestina, já está disponível para adesão o Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS). O Refis é destinado a promover a regularização das dívidas com a Prefeitura, por meio de parcelamentos e descontos em multas e juros, e trata-se de um incentivo importante
para que a população consiga regularizar seus débitos, evitando assim transtornos provenientes deste
endividamento.
Aqueles que fizerem a adesão ao parcelamento, poderão parcelar suas dívidas em até 6 (seis) parcelas mensais. Os descontos variam entre 100% e 50% referentes aos valores de juros e multas. O prazo
para adesão é até o dia 31/03.

Edson Schroeder- Presidente da Câmara de Mormaço
que dá o cargo pra o prefeito e é o
único que pode tirar o cargo então
a câmara tem muito responsabilidade” ele explica que o órgão que
é responsável por autorizar ações,
viabilidades entre outros, demonstrando a relevância de atuação do
legislador municipal.
Neste ano como presidente muitas ações estão sendo
pensadas, como reestruturação da
câmara, a retomada das audiências
públicas sobre Prevenção a violência e abuso sexual, regulamentação
do Projeto Câmara Mirim entre outros que poderão ser conhecidos de
forma mais aprofundada ao longo
do ano quando forem colocadas em
prática.
Destaques de carreira
- Tradicionalismo nas escolas:
o projeto proposto tem como objetivo fomentar ainda mais a cultura
gaúcha no ambiente escolar, aprofundando ainda mais o conhecimento da tradição, mas a iniciativa
não prevê os clichês básicos e sim
algo mais complexo “um trabalho
em nível de estado que nos conversamos com várias câmaras com
pessoas ligadas ao tradicionalismo
que se fizesse essas correntes então
muitos municípios do estado fizeram essas leis para que o município possa ensinar e investir no ensino da nossa cultura [...] aqui vai
ter que ter professor, ensinar toda
a cultura desde que o Rio Grande
foi criado, nossa história como que
funciona, vestimenta, tradição, por
que o chimarrão, charque ensinar
isso para as nossas crianças para

eles saberem como é que os nossos
avós, bisavós eles vieram e o que
eles traziam isso que a gente quer
com essa lei” conta Schroeder.
- Plano de carreira: entre as
propostas e necessidades percebidas está à atualização do Regime
Jurídico, que está defasado, nele
inclusive o plano de carreira dos
servidores traz um déficit de 10
anos. Na época de criação, com 25
anos de serviço público prestado o
servidor podia se aposentar agora o
tempo está em 35 anos “ele para de
ter crescimento funcional e ele vai
ter que trabalhar mais 10 anos parte triênio, classe, tudo e isso é uma
perca muito grande para o servidor
quando ele for se aposentar ele perdeu 10/12 anos de crescimento que
ele poderia levar para aposentadoria” relata Edson.
- Redução dos salários dos
vereadores e revisão dos vencimentos: Mormaço é um dos poucos munícipios regionais em que os
vereadores aprovaram sua redução
salarial, atualmente eles recebem
cerca de R$ 1.800,00 mensais, o
que traz uma economia de grandes
valores aos cofres públicos.
Outro ponto a se destacar está
nos salários dos servidores públicos “nos temos uma lei municipal
que é também foi de minha autoria,
do vereador Olair que é a questão
da data-base aonde nos colocamos
que o município de Mormaço em
março ele é obrigado a rever os
vencimentos dos servidores e nenhuma categoria pode ter reajuste
diferenciado”.
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Pague seus tributos
municipais em dia

C

onforme Decreto 002/2022 que
regulamenta
o
vencimento dos Tributos Municipais, a Administração
Municipal informa que para o pagamento do IPTU em
cota única com desconto de
10%, os mesmos devem ser
realizados até a data de 15
de março do presente ano.
Os munícipes que optem por
realizar o parcelamento(sem
desconto) em até 3x, devem
realizar o pagamento da primeira parcela em 15 de março, sendo seguido dos próxi-

mos dois meses respectivos.
No que se trata a Taxa de Fiscalização e Vistoria(
Alvará) e Taxa de Fiscalização
Sanitária, ambas em cota única
sem descontos até 31/05/2022.
O mesmo vale para ISS dos
Profissionais
Autônomos(
Médicos, Dentistas, Advogados etc) cota única sem,
descontos até 31/05/2022..
Procure o Centro Administrativo a partir do dia
20/01/2022 e pague seus tributos em dia, contribuindo
assim para o desenvolvimento
do município de Victor Graeff.
CRÉDITO: ARTE TATIEL ZART/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAFF

TIO HUGO
Municipio de Tio Hugo - Poder Executivo/Indiretas
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2021
LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00
Receita Corrente Líquida

Valor Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida

22.786.523,36

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

22.586.523,36

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

22.586.523,36

Despesa com Pessoal

Valor

Despesa Total com Pessoal - DTP

Os pagamentos iniciaram no dia 20/01

% sobre a RCL Ajustada

9.978.243,62

44,18 %

Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%>

12.196.722,61

54,00 %

Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%>

11.586.886,48

51,30 %

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>

10.977.050,35

48,60 %

Dívida Consolidada

Valor

% sobre a RCL Ajustada

Dívida Consolidada Líquida

-2.777.433,89

-12,30 %

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

27.103.828,03

120,00 %

Garantias de Valores

Valor

Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Operações de Crédito

% sobre a RCL Ajustada
0,00

0,00 %

4.969.035,14

22,00 %

Valor

Operações de Crédito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Restos a Pagar

Valor Total

% sobre a RCL Ajustada
177.589,54

0,79 %

3.613.843,74

16,00 %

0,00

0,00 %

1.581.056,64

7,00 %

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidados do
Exercício

Disponibilidade de Caixa
Líquida (Após a Inscrição
em Restos a Pagar Não
Processados do Exercício)
4.959.159,01

0,00

NICOLAU VERGUEIRO

Veículo novo para a Secretaria
de Obras

N

a tarde do dia
19/01, o município de Nicolau
Vergueiro recebeu um novo
veículo que atenderá as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento. O ato de entrega foi
realizado em frente à prefeitura municipal.
O automóvel de marca
Fiat, modelo Strada Endu-

rance 1.4, zero quilômetro,
foi adquirido pelo valor de
R$101.500,00 (cento e um mil
e quinhentos reais), através de
uma emenda parlamentar do
deputado Heitor Schuch destinada no ano passado e que
possibilitou também a compra
de outros dois veículos entregues no dia 09 de outubro de
2021, já utilizados pela Secretaria de Saúde.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Municipio de Tio Hugo, Data de emissão 20 de janeiro de 2022 e hora de emissão 11h e 24m
NOTA:

Giso Paz
Prefeito Municipal

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517

Renato Teichmann
Secretário da Administração, Planej. e Finanças

Ato de recebimento em frente a prefeitura
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MARIAS

CRUZADINHA

Marias encontram ator famoso por papéis na Globo e Record, Marcelo Argenta,
natural de Passo Fundo
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Previsão do tempo

*Jornal do Tempo

Aniversariantes do mês de Janeiro!
Sandra Sertolli
01/01
Regina
Wilhelm
02/01
Dafne Adler 02/01
Daiane de Oliveira
03/01
Terci Deuner 03/01
Carlos Omar Vilella
Gomes 04/01
Alcidino de Oliveira
04/01
Eberso Magarinus
04/01
Gabriel
Sertolli
05/01
Alvaro Fath 10/01
Neri Caliari 07/01
Cristiane Schneider
07/01
Yago Picolli 08/01
Adriano
Muniz
08/01
Matheus Pfad 08/01
Patrícia Worts 08/01
Leticia Pereira 09/01

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
No amor, alerta de spoiler: vai dar
bom! Se já se amarrou, tende a
lançar mão do seu lado mais original e inovar a relação. Se está
na solteirice, algo inesperado
pode acontecer e você tende a
enxergar um amigo com olhos de
paixão.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Tudo indica que irá trabalhar primeiro e se divertir depois, e com
seu jeito mais reservado, modesto e esperto, pode se dar bem
com as pessoas.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Nos assuntos do coração, há
chance de iniciar um romance à
distância. No romance, seu espírito aventureiro dá as caras e deve

agitar a vida social de vocês.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Nos estudos, deve contar com
agilidade mental, ótimas ideias e
facilidade para se expressar. Só
cautela com críticas, pois talvez
receba algumas também.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você pode sextar com o cofrinho
cheio de notas de lobo-guará, bebê. Trabalhos relacionados com
enfermagem, nutrição, moda, cosméticos, artes ou produtos de
higiene podem render uma boa
grana. Amém que fala, né?
- Virgem (23 ago. a 22 set.)
A Lua embarca no seu signo e
destaca o seu jeito de ser. Tudo
indica que mostrará praticidade,

organização e perfeccionismo em
suas tarefas, além de arrasar com
seu jeito mais tranquilo e prestativo.
- Libra (23 set. a 22 out.)
Lua migra para a sua Casa 12 e o
seu signo pode ficar mais reservado, moderado e tímido, aí pode
querer se afastar das pessoas e
prefira sossego. De quebra, seu
jeito mais perfeccionista e detalhista tende a beneficiar.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Escorpianjo, você deve sextar
com o magnetismo nas alturas e
um um forte desejo de fazer coisas diferentonas. Aí, tudo indica
que vai atrair novas parcerias profissionais, inclusive com amigos.
O céu envia harmonia para essas

José da Silva 09/01
Frederico
Lindermann
09/01
Jaqueline
Bergmann
11/01
Avelino Winter 12/01
Marilyn Grevenhagem
12/01
Bruna Gobbi 13/01
Isabeli Fleck 13/01
Nilton Benz 14/01
Edi Arendt 15/01
Rosane Ninow 16/01
Roger Altmann 16/01
Roseli Dick 16/01
Geslon de Negri 17/01
Mere Terezinha Backes
17/01
Nilsa Silva 18/01
Fabiano Fruhauf 18/01
Salete Salvi 18/01
Santo de Oliveira 18/01
Selvino Heckler 18/01
Eduarda Scharlau 19/01
Rafael Borghetti 19/01
Kimberly de Paula 19/01
Edir Grohs 20/01

Dival Panzenhagen 20/01
Marcela Barella 20/01
Marcela Magarinus 20/01
Lucas Venzon 21/01
Odete Schimitz 21/01
Fabiana Gomes 22/01
Gabriela Gatto 23/01
Ildo Goedel 24/01
Laurindo Nickorn 24/01
Pedro Santos 25/01
Elisabete Godoi 25/01
Diego Kuball 25/01
Diego Moraes 26/01
Janete Santos 26/01
Seli Kern 26/01
Raúl Arendt 26/01
Gabriela Backes 27/01
Albino Pozza 27/01
Fioravante Pozza
Josiane Mallmann 27/01
Amanda Kroessin 27/01
Nivaldo Neuhls 28/01
Terezinha de Souza 29/01
Santina Wilhelm 30/01
Delmar Strauss 31/01
Natalia Narciso 31/01
Nilve Glinke 31/01

http://www.joaobidu.com.br/jb/

relações.
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Trago verdades, e elas são pra
glorificar de pé! Tudo indica que
você irá se interessar mais pela
sua profissão e deve arregaçar as
mangas, podendo ralar bastante,
assumir responsabilidades e ajudar os coleguinhas.
- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Se depender dos astros, sua sexta promete ser arretada de boa!
Você pode assumir o leme da sua
vida e buscar mais liberdade para
agir e se expressar.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
O céu envia excelentes vibes para
os negócios, sobretudo na área
de seguros, banco ou finanças de

outras pessoas, inclusive parentes. Pode rolar mudança de casa,
que tende a ser pra melhor.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Nas parcerias profissionais,
você tende a agir com cautela e modéstia. Só precisa ter
cuidado para não criticar os
coleguinhas, Peixes, meu consagrado, pois pode se magoar
se receber o troco.

Maria Gabi e Marcelo Argenta

N

a última semana,
um encontro muito
esperado pelas Marias aconteceu. De passagem
por Passo Fundo, sua cidade
natal, o ator Marcelo Argenta,
famoso por papéis na TVGlobo
e Record, encontrou-se com as
meninas para uma conversa sobre como é a vida de um artista.
Nesse momento, do
qual também participaram os
pais das jovens atrizes, eles
conversaram sobre as belezas
e os desafios da profissão. As
Marias também receberam dicas preciosas do Marcelo sobre
como se destacar nesse mercado e de que forma elas podem
começar a planejar o futuro da
carreira, mesmo que ainda sejam crianças.
Marcelo Argenta teve vários personagens de destaque na TV brasileira. Entre
eles, "Gurik" em "Gênesis" da
RecordTV, "Breno" em "Malhação Vidas Brasileiras" e
"Lauro" de "Eta Mundo Bom"
da TVGlobo. Ao final do encontro, as Marias aproveitaram
para registrar essa reunião com
selfies.

ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Maria Antônia e o Marcelo

Prefeito em exercício Paulo Penz agradece ao deputado estadual Mateus Wesp
pela viabilidade do recurso para pavimentação de estrada
O Prefeito Municipal em Exercício Paulo Penz, na manhã de quarta-feira (19/01), em contato com
o deputado estadual Mateus Wesp, fez questão de agradecer ao nobre deputado, pela brilhante atuação e
pelo importante papel de articulador político regional, que foi determinante junto ao Governo do Estado,
que garantiu ao município de Ernestina, recurso do Projeto Pavimenta que viabilizará a pavimentação
histórica, do trecho de 3,7 quilômetros de estrada vicinal que liga o município de Ernestina até a ponte
de divisa com o município de Nicolau Vergueiro. Cabe destacar, que essa grande conquista foi o resultado de um esforço conjunto do prefeito Renato Becker e vice-prefeito Paulo Penz, mas que contou
com a importante articulação e liderança política do deputado estadual Mateus Wesp e do governador
Eduardo Leite, que viabilizou os recursos, através do Projeto Pavimenta. O prefeito em exercício Paulo
Penz, ressaltou que: “Essa obra era uma reinvindicação histórica da população de Ernestina e Nicolau
Vergueiro, mas com o esforço da Administração Municipal e com o esforço e a articulação política do
deputado estadual Mateus Wesp, esse sonho tornou realidade. Agradeço ao governador Eduardo Leite
por Ernestina ser contemplada com recurso do Projeto Pavimenta e, especialmente, o deputado Mateus
Wesp que assumiu e honrou esse compromisso de ajudar o município de Ernestina,” declarou o prefeito
em exercício.
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VICTOR GRAEFF

SAÚDE

Gabinete de Crise emite Alertas para 12 regiões Covid

O

governador Eduardo Leite anunciou,
na tarde de quarta-feira (19/1), a emissão de Alertas para 12 regiões Covid do
Estado, com base nos indicadores do Sistema 3As de Monitoramento, responsável pelo
gerenciamento da pandemia no
Rio Grande do Sul. A decisão,
informada durante uma live, foi
tomada pelo Gabinete de Crise
em reunião realizada nesta manhã, com base nas indicações do
Grupo de Trabalho (GT) Saúde,
que se reuniu na segunda-feira
(17/1). Os Alertas são consequência do aumento de casos
de Covid-19 e do aumento de
internações em leitos clínicos e
de UTI nas regiões.
Canoas, Capão da Canoa,
Caxias do Sul, Erechim, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo
Fundo, Pelotas, Porto Alegre,
Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana receberão o Alerta para
que apresentem um plano de
contenção da transmissão do
coronavírus, como ações para
fiscalização do cumprimento de
protocolos sanitários já estabele-

cidos. O último Alerta havia sido emitido em 10 de novembro
à região de Pelotas.
“Nossos Avisos e Alertas
servem para chamarmos a atenção das regiões para os dados e
as informações que são monitoradas diariamente pelas nossas
equipes. Tomamos essa decisão
em função do aumento da transmissão, mesmo que a ocupação
de leitos clínicos e de UTI não
esteja crescendo com a mesma
velocidade. É um momento delicado, que merece toda nossa
atenção e reforço no cuidado
por parte de todos”, enfatizou o
governador.
Com a circulação da variante ômicron, o Rio Grande do
Sul já está em sua máxima histórica em relação ao número de
casos concomitantes de pessoas
que contraíram o coronavírus. E
a tendência é de continuar em
escalada, caso siga o comportamento já verificado fora do Brasil. Mesmo que o crescimento do
número de internações em leitos
clínicos e de UTI não acompanhe a proporção do aumento de
infectados, as emergências dos

hospitais e serviços de saúde
estão mais ocupadas em consequência da maior transmissibilidade da variante. Assim como
em outros Estados, já há um leve
aumento no número de óbitos.
Nesta semana, a média
móvel de casos confirmados
aumentou 71% no Rio Grande
do Sul. Em 15 dias, a média de
casos diários partiu de cerca de
mil para quase 10 mil. Em relação às internações, foi registrado um aumento de 520 pacientes com suspeita de Covid-19 e
confirmados na última semana,
sendo 372 em leitos clínicos e
148 em UTIs. A média móvel de
internados em leito clínico, entre
suspeitos e confirmados, em sete
dias atingiu 795, o que representa um aumento de 58% em
relação ao mesmo período anterior. Em UTIs, a média móvel
aumentou em 359, uma elevação
de 30% em relação à semana
passada. Desde o início do ano,
o total de internados confirmados e suspeitos de Covid-19 em
leitos clínicos e UTI passou de
521 para 1.443, quase triplicando o número total de internados
CRÉDITO: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/ ELABORAÇÃO COMITE DE DADOS

Os indices acabaram por gerar alertas a 12 regiões
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ERNESTINA

Victor Graeff é contemplado no Avançar
Turismo

T

Governador fez o comunicado através de uma live
em menos de três semanas.
Após a apresentação do cenário da pandemia no Rio Grande do Sul, feita pelo chefe da
Divisão de Dados e Indicadores
da Secretaria de Planejamento,
Governança e Gestão, Bruno
Paim, o governador fez um apelo a todos para que os cuidados
sejam mantidos a fim de evitar
um agravamento do cenário.
“Usar máscara, não participar de aglomerações, manter o
distanciamento, fazer a higiene
das mãos e usar álcool gel. Todas essas medidas seguem sendo fundamentais para evitar a
contaminação. É importante que
todos mantenham seu calendário
vacinal em dia, que observem a
data da segunda dose e da dose
de reforço. Os números mostram
que a vacinação diminui o contágio e abranda os sintomas da
doença”, destacou Leite. Atualmente, 85,3% da população do
Estado apresenta esquema vacinal completo e 24,6% já recebeu
a dose de reforço.
Leite enfatizou que a etapa
de restrições de atividades comerciais já foi superada e que o
esforço de todos é fundamental

para que não sejam necessárias
medidas mais drásticas.
Durante a live, o governador informou que foi enviado
ofício ao Ministério da Saúde
solicitando a manutenção do
custeio de leitos clínicos e de
UTI para o tratamento da Covid-19. Em dezembro do ano
passado, o ministério anunciou
que deixaria de custear os leitos
a partir de fevereiro. Com esta decisão, o Estado encerraria
1.057 leitos de UTI Covid, tendo a possibilidade de habilitar
apenas 315 leitos como UTI geral para esse fim. Sendo assim,
somando esses leitos habilitados
aos 957 leitos de UTI Adulto
que atendem pacientes em geral, o Estado contaria com 1.272
leitos operacionais para adultos
no próximo dia 1º, além dos 178
leitos pediátricos.
“Estamos trabalhando pela
manutenção da habilitação e do
custeio destes leitos para evitar a
falta de atendimento e o colapso
do sistema de saúde gaúcho”, reforçou Leite.

rês dias para a realização de um trabalho
minucioso
que requer atenção aos mínimos
detalhes. Segundo o secretário
Ismael Elger, esse foi o tempo
que a administração de Victor
Graeff teve para preparar o projeto protocolado no Avançar Turismo, um programa do Governo do Estado. A informação foi
recebida por eles no dia 29/12 e
a execução teve apenas as datas
de 30/12, 3 e 4 de janeiro para
ser feitas. E o resultado de tanto esforço veio na manhã do dia
17/01 aonde a cidade foi contemplada com R$398.237,91 no
Avançar Turismo.
O projeto victorense prevê
a revitalização na Praça Tancredo Neves através das “reformas
dos calçamentos ao redor da praça, o passeio público, alguns calçamentos dentro da praça, como
de acesso aos banheiros” conta
Elger.
O valor possui uma contrapartida municipal para a realiza-

CRÉDITO: TATIEL ZART/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Prefeito Lairton Koeche na solenidade do Programa Avançar
ção somado ao incentivo estadual, e se seguir os moldes dos
demais programas estaduais do
Governo Leite, serão depositados em parcela única. Assim que
assinado o convênio a administração iniciara todo processo licitatório para execução da obra o
mais breve possível. Outro ponto
de melhoria pensado que ainda
precisa ser estudado a viabilidade seria a construção de uma
rua coberta, que entre outras
CRÉDITO: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O valor a ser recebido será usado na revitalização da praça

Edson Backes
Fone: (54) 9.9947-1775

Fone: (54) 3378-1112
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Pequenos ernestinenses sendo vacinados

GOEDEL E
GOEDEL L�D��
PAVILHÕES PRÉ MOLDADOS

9 9995-9085 / (54) 9 8116-8777
construlagpremoldados@gmail.com

Retornamos no dia 04/12

portância de vacina-los. Ressaltou ainda que vacinas para
as crianças esta funcionando
mediante agendamento, e as
crianças são chamadas conforme demanda de vacinas que
vem para Ernestina.
Na oportunidade, o prefeito em exercício Paulo
Penz, agradeceu as técnicas
em enfermagem Ana Paula
Baumgardt e Cristina Arend,
pelo trabalho realizado em
prol da saúde da população
ernestinense. Para maiores informações ligar de Segunda a
Sexta-feira, no telefone (54)
3378-2148.

Rua Prof. Oscar Winbblein, 2082 - Ernestina - RS

(54)

Férias coletivas
do dia 20/12 a 03/01

N

a manhã do dia
19/01 o município
de Ernestina deu
início a vacinação das crianças com comorbidades.
A primeira criança vacinada em Ernestina - foi Anderson Davi Schmidt Soares,
de 07 anos, com Síndrome de
Down.
Foram agendadas 20
crianças, das quais algumas
têm comorbidades e outras
com idade de 11 anos. Em
suas mídias oficiais, a administração parabenizou aos pais
pelo comprometimento e zelo
pelos filhos e ressaltou a im-

Combustível e
Lubrificantes

Rua Flávio Schimitt, 158, Centro, Ernestina/RS

FONE: (54) 9655-2255
RST 153 km 30
Ernestina, RS

ações traria benefícios e economia em eventos como o Festival
da Cuca, aonde é necessário à
contratação de serviços externos
desse tipo por parte no Núcleo
Cultural.
Um fator importante a ser
destacado são os crescente investimentos que a cidade têm
recebido, além da busca por recursos a nível estadual, Victor
Graeff têm pedido de emenda
na esfera federal, para a reforma
do parquinho com uso de grama
sintética e brinquedos nos mesmos moldes dos implantados nas
escolas municipais, além da reconstrução do Museu Municipal.
O valor pleiteado junto ao governo é R$ 250 mil e ainda aguarda
confirmação.
Mas turismo é apenas um
dos setores abrangidos, em pouco tempo de gestão houve a troca
de grande parte da frota veicular
além de investimentos na área de
saúde. E não para por ai, novas
ações estão sendo previstas ainda para esse ano.

Ernestina inicia vacinação de
crianças contra a Covid-19

Fonte: Governo do Estado

Conveniência
Troca de Óleo

07

Rodovia RS 332 - Linha Cinco Irmãos, 1000
CEP: 99495-000 - Lagoa dos Três Cantos

COLCHÕES

CASTOR

UM SONHO DE COLCHÃO

Fone (54) 99922 - 2306
Ernestina/RS
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REFIS em Victor Graeff

Municipio de Tio Hugo
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6º Bimestre/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS
Previsão Inicial
Previsão Atualizada
Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Desp. Pessoal
Meta Fixada no
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Anexo de Metas
Fiscais da LDO (a)
Resultado Primário - Acima da Linha
149.649,00
Resultado Nominal - Acima da Linha
80.000,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
TOTAL

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. com Ed. Inf. e Ens. Fund.

RECEITAS DE OP. DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

18.400.000,00
23.202.562,90
23.202.562,90
2.042.993,63
18.400.000,00
23.596.082,35
20.319.132,88
20.319.132,88
20.285.996,42
2.883.430,02

Até o Bimestre

20.319.132,88
20.319.132,88

Até o Bimestre

Resultado Apurado
Até o Bimestre
(b)
2.746.115,86
2.855.897,61
Cancelamento
Até o Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O

município de Victor Graeff abriu o
Programa para Recuperação de Créditos Fiscais –
REFIS. Sendo assim, é possível
que o contribuinte em débitos
tenha acesso a um parcelamento
especial. Poderão ser parcelados
débitos até 31 de dezembro de
2020, com o prazo de até 36x.
Os contribuintes que
optarem por realizar o pagamento a vista contarão com desconto de de 90% dos Juros e 50%
das Multas Para pagamento
em até 12x, terá uma redução
de 70% dos Juros e 50% das

Multas; Para pagamento entre
13x e 24x terá uma redução de
60% dos Juros e 50% das Multas.Para pagamento entre 25x e
36x terá uma redução de 50%
dos Juros e 50% das Multas.
É importante salientar
que não será possível parcelar
débitos com uma parcela inferior
a R $54,60. O prazo para adesão
é até 25/12/2022. Os interessados devem comparecer à Prefeitura Municipal. Amigo contribuinte, faça a adesão e aproveite
essa condição de deixar em dia
suas obrigações e contribuir para
o desenvolvimento a cidade.
CRÉDITO: ARTE TATIEL ZART/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAFF

22.786.523,36
22.586.523,36
0,00
% em Relação à Meta
(b/a)

4.861.738,80
2.809.607,93
Valor Apurado
Até o Bimestre
177.589,54
1.049.723,94

25%
70%

25,36
80,03
Saldo
Não Realizado

Valor Apurado
Até o Bimestre
1.462,30
56.750,20

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor Apurado
Até o Bimestre

22.410,46
970.652,43

Saldo a Realizar

0,00

1.798,93

Limite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicar

% Aplicado

no Exercício

Até o Bimestre

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos
3.311.907,77
15,00 %
FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Municipio de Tio Hugo, Data de emissão 19 de janeiro de 2022 e hora de emissão 14h e 06m

17,28

Referências Complementares:
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do ano de 2021, encontra-se afixado no átrio do Municipio de Tio Hugo, no horário das
08:00 às 17:00, a contar do dia 19 de janeiro de 2022, bem como disponibilizados no site www.tiohugo.rs.gov.br
Tio Hugo - RS, 19 de janeiro de 2022
Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517

Processo seletivo para contratação por tempo determinado
A administração municipal de Ernestina veio por meio de suas mídias oficiais informar o edital de
contratação temporária dos seguintes profissionais: Médico clinico (05 horas), Coordenador de Atividades da Academia de Saúde, Auxiliar Consultório Dentário (20 horas), Psicólogo (20 horas), Técnico
em Enfermagem, Enfermeiro (20 horas), Dentista (20 horas) e Dentista (40) horas junto a Secretária de
Saúde e Assistência Social.
O edital completo com todos os pré-requisitos, métodos de avaliação, critérios de desempate classificações e outras informações podem ser conferidos no site da prefeitura de Ernestina (www.ernestina.
rs.gov.br) bem como em sua página oficial no Facebook.

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 009/2022
Processo seletivo para contratação por tempo determinado
A administração municipal de Ernestina veio por meio de suas mídias oficiais informar o edital
de contratação temporária dos seguintes profissionais: Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro e
Servente, junto a Secretaria de Obras e viação e a Secretaria de Saúde. O edital completo com todos os
pré-requisitos, métodos de avaliação, critérios de desempate classificações e outras informações podem
ser conferidos no site da prefeitura de Ernestina (www.ernestina.rs.gov.br) bem como em sua página
oficial no Facebook.

Bolsonaro diz que vai priorizar presença na
Expodireto Cotrijal

1.835,04
3.569,87
Saldo
a Pagar
22.791,26
22.791,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.791,26

Pagamento
Até o Bimestre
40.804,62
38.501,22
2.303,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.804,62

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 008/2022

REGIÃO

A

Confira as condições de pagamento

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
Até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar
% Aplicado
no Exercício
Até o Bimestre

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESPESAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

R$ 1,00

Até o Bimestre

Inscrição
63.595,88
61.292,48
2.303,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.595,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Giso Paz
Prefeito Municipal

ERNESTINA

VICTOR GRAEFF

TIO HUGO
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LAGOA DOS TRÊS CANTOS

24o Festival do Chopp de Linha
Glória foi cancelado em Lagoa
dos Três Cantos

D

evido ao elevado número
de casos de
Covid-19, visando preservar a saúde das pessoas, o 24º Festival do
Chopp da comunidade de
Linha Glória, Lagoa dos
Três Cantos, foi cancelado.

O baile seria animado pelo grupo musical Os
Atuais e na oportunidade
ocorreria o concurso de
escolhas das soberanas
do município
As informações detalhadas sobre o dia e local
do concurso serão publicadas em breve.

Expodireto Cotrijal, uma das principais feiras agropecuárias do país, será retomada
com força em 2022. A expectativa é de que a 22ª edição fomente a busca de soluções para os
desafios vividos pelo produtor
rural, em tecnologias e inovação
e também em políticas públicas
para o setor, que no Rio Grande
do Sul neste momento sente os
efeitos indesejáveis da falta de
chuvas.
O presidente da Cotrijal,
Nei César Manica, esteve em
Brasília nessa quarta-feira (19),
convidando o presidente da
República, Jair Bolsonaro, e a
ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, para participarem da
feira e do Troféu Brasil Expodireto e aproveitou para levar
reivindicações dos produtores.
Bolsonaro, confirmou que vai
priorizar a participação na 22ª
edição. A ministra confirmou
presença e disse que vai olhar
com atenção para a situação
gaúcha.
Manica esteve acompanhado do deputado gaúcho Ernani
Polo e do senador Luis Carlos
Heinze. O roteiro da comitiva
ainda incluiu reunião com o ministro do Tribunal de Contas da
União, João Augusto Nardes; o
presidente do Banco do Brasil,
Fausto de Andrade Ribeiro; o
presidente da Caixa, Pedro Guimarães; o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues; e na
OCB; que também confirmaram
participação na Expodireto Cotrijal 2022.
A feira
A 22ª edição da Expodireto,
promovida pela Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial,

CRÉDITO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DEPUTADO ERNANI POLO/ GUSTAVO CARUS

Presidente recebendo convite para Expodireto
traz como grande novidade uma
plataforma virtual. De 7 a 11 de
março, a feira acontece de forma
presencial no parque de exposições, em Não-Me-Toque, mas
também poderá ser acessada
através da Expodireto Digital,
que possibilitará uma experiência de visitação aos principais
ambientes físicos do parque. Os
expositores ocuparão o tradicional espaço físico, mas também
terão oportunidade de apresentar suas novidades em estandes
digitais.
A Arena Agrodigital, que
estreou com sucesso em 2020,
será ampliada em 2022, com 26
estandes para empresas, quatro
espaços para hubs de inovação e
10 para startups, além de programação de palestras em estrutura
multipalco. Expositores e programação estarão tanto no ambiente físico quanto no virtual.
O presidente da Cotrijal
destaca que a Expodireto segue
uma tendência de outros gran-

des eventos e feiras, mas traz
um conceito inovador no digital.
“A visita presencial é uma experiência única e insubstituível,
mas o digital cresceu em importância nesses dois últimos anos
e por isso estamos construindo
um formato que vai ampliar a
visibilidade da feira e também
dos expositores e proporcionar
ao público acompanhar a programação de palestras e fóruns,
conferir as novidades e interagir
com os expositores que estarão
na plataforma virtual”, afirma
Nei César Manica.
Com os espaços do parque
todos comercializados, a organização se prepara para que a
Expodireto Cotrijal aconteça
com segurança e ofereça bons
resultados para os expositores.
“Seguiremos os protocolos obrigatórios e recomendados pela
Secretaria Estadual de Saúde,
adotando as medidas necessárias
para orientar todos que estarão
na feira”, finaliza o presidente.
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Por que o nome Ômicron?
A escolha do nome ômicron para a
B.1.529 pegou a comunidade científica
de surpresa.
Isso porque a última variante a ser
nomeada com um caractere grego foi a
VOI B.1.621, detectada na Colômbia em
janeiro de 2021. Ela é conhecida como
Mu, que é a 12ª letra do alfabeto grego.
Pensava-se, portanto, que o nome
que seria dado para a próxima VOI ou
VOC seria a 13ª letra, que é a Nu (lê-se
“Ni” em português).
Mas a OMS resolveu pular as duas
letras vagas e partir direto para a 15ª:
ômicron.
O virologista Fernando Spilki, da
Universidade Feevale, no Rio Grande do
Sul, explica que essa decisão tem a ver
com o som dessas letras em algumas
línguas.
“Eu conheço pessoas que participaram
das reuniões para escolher esse nome e
um motivo pelo qual o Nu foi descartado
é que, em inglês, sua pronúncia fica muito
parecida com o som de new [‘novo’ em
português]. Isso poderia confundir as
pessoas que, ao ouvirem a palavra, não
saberiam se era uma outra variante nova
[new, em inglês] ou a variante Nu”, detalha
o especialista, que também coordena a
Rede Corona-Ômica, do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação.
“A próxima letra do alfabeto grego
seria a Csi. Nesse caso, o fonema fica
muito parecido ao de alguns sobrenomes
comuns na China, como Xi. Daí os
representantes da OMS acharam melhor
descartá-la também para evitar malentendidos”, completa.
Se não acontecerem mais “pulos” no
alfabeto, as próximas variantes serão
nomeadas de Pi, Rô, Sigma, Tau, Upsilon,
Fi, Qui, Psi e Ômega.
Apesar de ter sido detectada muito
recentemente, a ômicron chamou muito
a atenção por trazer diversas mutações
em partes importantes do coronavírus,
como a espícula. Essa estrutura é
responsável por se conectar com o
receptor das células humanas e dar
início à infecção.
“Essa nova variante traz um número
enorme
de
mutações,
algo
sem
precedentes”, explica o virologista Flávio
da Fonseca, professor da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).
“Algumas dessas alterações genéticas
nós já conhecíamos, pois elas também
apareceram nas variantes anteriores
e estão relacionadas com o maior
potencial de disseminação do vírus,
que fica mais infeccioso e se transmite
com mais rapidez”, diz o especialista,
que também é presidente da Sociedade
Brasileira de Virologia.

10

Ano XXI | Edição 1041

Ernestina, 21 de janeiro de 2022

GERAL

U

ma das possibilidades de pagamento do
IPVA 2022 (Imposto
sobre a Propriedade de Veículos
Automotores) é o parcelamento
em seis vezes, uma das principais novidades de 2022, pois até
2021 era no máximo em três vezes. Além da ampliação do parcelamento, o contribuinte também
tem desconto nas três primeiras
parcelas.
Para isso, o proprietário do
veículo precisa pagar a primeira parcela até 31 de janeiro, com
10% de desconto. As próximas
duas serão em fevereiro, até o dia
25, com redução de 6%, e março,
até o dia 31, com desconto de 3%.
Nesses casos, os valores já estarão
atualizados pela variação da Unidade Padrão Fiscal (UPF).
Além de pagar menos com a
antecipação, os proprietários que
optarem pelo parcelamento podem obter os descontos de Bom
Motorista e Bom Cidadão, se tiverem direito. A soma total dos
descontos máximos pode chegar a
uma redução de até 28% no valor
do IPVA.
Para parcelar, é obrigatório o
pagamento em seis vezes dentro
dos prazos estipulados. Portanto,
é imprescindível o pagamento
da primeira parcela ainda dentro
do mês de janeiro. Não há como
optar pelo parcelamento em fevereiro.
O pagamento parcelado pode
ser realizado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via
home banking (internet) do Banrisul ou Sicredi. No caso do Bradesco e do Banco do Brasil, os pagamentos podem ser realizados de
ambas as formas, porém, somente

para clientes. Também é possível
que os correntistas desses bancos
paguem usando os aplicativos.
A taxa de licenciamento e
multas podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas
de vencimento de cada uma das
obrigações. Para quitar o IPVA, o
proprietário precisa apresentar o
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou
a placa e o Renavam do veículo.
Os dados relativos ao veículo como o valor do IPVA, multa
e pendências podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.br ou
por meio do aplicativo do tributo
(IPVA RS) disponível gratuitamente para dispositivos móveis
nas lojas App Store e Google Play.
Bom Motorista
Os descontos para bons motoristas estão mantidos como nos
anos anteriores e variam em três
faixas, conforme o período sem
infrações cometidas no trânsito.
Para os condutores que não tiveram registro de infrações nos sistemas de informações do Estado
entre 1º de novembro de 2018 e
31 de outubro de 2021 (três anos),
a redução será de 15%. Quem não
teve multa depois de 1º de novembro de 2019 (dois anos) recebe
desconto de 10% e, depois de 1º
de novembro de 2020 (um ano),
tem direito a um benefício de 5%.
Bom Cidadão (NFG)
Também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom
Cidadão resulta da participação
do contribuinte (pessoa física) no
Programa da Nota Fiscal Gaúcha
(NFG) e a solicitação de notas

com CPF na hora da compra.
O desconto máximo de 5%
será para quem possuir 150 notas
ou mais, de 3% para quem tiver
entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que tiver entre 51
e 99 documentos fiscais devidamente registrados. Ao todo, 16%
da frota tributável terá direito ao
benefício.
SAIBA MAIS
Quem paga IPVA?
Todos os proprietários de
veículos automotores fabricados a
partir de 2003, exceto os isentos
em lei.
Como pagar?
Para quitar o imposto, o proprietário deve apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento
do Veículo (CRLV). Junto com o
IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.
Onde pagar?
Presencial, aplicativos ou
pelo internet banking dos bancos
credenciados: Banrisul, Sicredi,
Bradesco e Banco do Brasil (os
dois últimos somente para clientes). Opção de PIX disponível.
Alíquotas do IPVA no RS
3% – automóveis e camionetas
2% – motocicletas
1% – caminhões, ônibus,
micro-ônibus, automóveis e camionetas para locação
Frota
Total do Estado 2021:
7.262.038
Pagante de IPVA: 53,9%
Isenta de IPVA: 46,1%

VICTOR GRAEFF

Victor Graeff recebe um dos maiores
investimentos da sua história

O

prefeito da cidade
de Victor Graeff
Lairton
Koeche,
acompanhado do secretário de
obras assinou na quinta-feira
(20/01) o contrato do convênio
com o Programa Pavimenta, do
Governo do Estado.
A cidade irá receber o valor
de milhão de reais para ser usada
em pavimentação reestruturação
de vias do município. Segundo
o secretário da administração Ismael Elger o valor virá em parcela única, e deverá ser depositada
logo após a assinatura do contrato.
Victor Graeff foi contemplada na segunda etapa do Programa
que disponibilizou ao todo R$
190 milhões de reais

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Evento de divulgação dos municípios contemplados

Pacientes deverão
apresentar comprovante
de procedimento para
agendamento de viagens

A

Secretaria Municipal da Saúde de
Ibirapuitã informa a população ibirapuitense que, a partir do dia 1º de
fevereiro, os pacientes que se
dirigir até a SMS para realizar o agendamento de transporte (carros e vans) deverão
apresentar comprovante de
consultas, exames e procedimentos.
Atualmente a van do município que se desloca para
Passo Fundo transporta 30
pacientes por dia, 600 por
mês e em média de 7.200 pa-

cientes por ano.
O Secretário da Saúde,
Rosemar Hentges explica
que a decisão tomada além de
melhorar o atendimento prestado à comunidade, haverá
um controle da real necessidade do deslocamento.
Para o esclarecimento de
dúvidas e demais informações, os munícipes deverão
entrar em contato no telefone (54) 3380-1011 ou diretamente com o Secretário de
Saúde, Rosemar Hentges nos
fones: (54) 99129-1509 ou
(54) 99909-6042.

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Lagoa dos Três Cantos iniciará
vacinação infantil no dia 24

N

a próxima segunda-feira (24) iniciará a vacinação
contra Covid-19 em crianças
de 05 a 11 anos na Unidade
Básica de Saúde Vanessa Sabrina Schneider em Lagoa dos
Três Cantos.
Conforme a técnica em
enfermagem Arilúcia Erthal
Simon, serão vacinadas primeiramente crianças que apresentam comorbidades. “Para
evitar aglomerações, a equipe
aqui da UBS entrará em contato com os pais ou responsáveis
para marcar o dia e a hora da

vacina na criança”, esclareceu. Ainda segundo Arilúcia,
após os casos de comorbidades a imunização ocorrerá em
ordem decrescente.
Os dias destinados para
aplicação das vacinas serão
segundas pela manhã e quartas
à tarde. Todo o processo terá o
acompanhamento da pediatra
Dra. Cristiane Pagliarini.
Arilúcia ressalta que
só serão vacinadas crianças
acompanhadas dos pais ou
responsáveis com idade superior a 18 anos e é imprescindível a carteirinha de vacinação.
CRÉDITO: ARTE ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

É necessário agendamento

Prefeito em exercício Paulo Penz e Secretária
Sueli Penz participam de reunião da AMAJA/
AMPLA em Carazinho

N

o dia 19/01 o prefeito em exercício
Paulo Penz, acompanhado da secretária de educação de Ernestina, Sueli Penz,
estiveram no município de Carazinho participando de encontro
com os prefeitos e secretários
de educação, conjunta com entre as Associações da AMPLA/
AMAJA para discutir e sanar
dúvidas sobre o piso do magistério, aplicação e desdobramentos
necessidades de alterações nas
leis municipais. O prefeito em
exercício Paulo Penz, juntamente com Sueli Penz, participaram
deste importante encontro, os
quais contribuíram com as discussões, além de sanar muitas
dúvidas existentes referentes ao
pagamento do Piso Nacional do
Magistério estimado em 32.3%
que se encontra em discussão
em Brasília. O palestrante do dia
foi o advogado Dr Clademir, que
falou e tirou muitas dúvidas de
todos os presentes, pois todos os
prefeitos da região tinham dúvidas sobre esse tema, deixou
claro que o reajuste é justo para
todo o quadro de funcionários
inclusive o magistério, mas que
é impossível os municípios dar
esse aumento ao magistério de

32.3% onde os municípios não
comportariam devido ao impacto da folha de pagamento,
mas que todos os municípios
poderão fazer o reajuste dentro
da realidade e contexto de cada
município comporta. Entretanto,
é preciso reformular primeiramente a lei municipal para poder
fazer o reajuste sem problemas
para os gestores, que poderão
ser apontados Tribunal de Contas, senão o fizerem de maneira

correta.
Entre os assuntos em pauta
no encontro, também foi discutido o início do ano letivo, onde
os prefeitos e secretários presentes afirmaram que mesmo com
o decreto estadual, o ano letivo
irá iniciar de qualquer maneira.
Porém, fica a critério de cada
gestor analisar a situação atual
da pandemia em seu município
e decidir sobre o início das aulas
em seus respectivos municípios.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

SORRISO
O sonho voa tão longe
Quando tens ares de entrega;
É flecha que vara a alma...
É luz que alucina e cega.
O pampa fica pequeno
Pra o teu rosto de amplidão...
Pra o teu gosto de veneno,
Que vai matando, sereno,
Meu jeito de solidão.

Sorriso de esporas negras
Riscando a pele do céu...
Céu arisco que dispara,
Derrubando suas estrelas
Pra sorrirem, qual poesia,
Pelas noites de um papel.
Dúvidas sobre reajuste do piso do magistério foram sanadas

Nicolau Vergueiro bem representado

O

Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

És inferno e paraíso,
Vento manso e viração...
Rio selvagem, que desliza
A inundar meu coração
Com as águas de um sorriso.

NICOLAU VERGUEIRO

s pequenos nicolau-vergueirenses
Felipe, Ana Amélia e José têm representado
lindamente o nosso município
nos rodeios da região.
No último final de semana, eles estiveram competindo
no Parque de Rodeios da Roselândia em Passo Fundo, na
disputa de Vaca Parada.
Felipe Burgel competiu na categoria “Piazinho”
(crianças de até 7 anos incompletos), Ana Amélia Diehl
na categoria “Bonequinha”
(crianças de até 7 anos incompletos) e José Diehl na categoria “Piazito” (crianças de 7
a 11 anos incompletos). E os
três sagraram-se campeões.
No próximo final de semana, os três participarão
de uma seletiva para a Festa
Campeira do Rio Grande do
Sul (FECARS), que acontecerá em Pelotas
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Respingos
da Barragem

ERNESTINA

IBIRAPUITÃ

IPVA 2022 pode ser parcelado em seis vezes
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CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Deságuam tempestades de aventura
Na pura insensatez do teu sorrir;
O teu sorriso é um mundo, que flutua...
O meu olhar é um anjo a te seguir.
Vou buscar o teu silêncio
No catre da madrugada...
Vou partir de encontro ao vento
No teu sorriso de estrada.
Sorriso de azar, ou sorte...
Sorriso wde despedida;
Ao ver os lábios da morte
Beijando a boca da vida!

Os três pequenos campeões nicolau-vergueirenses

Foto: Elis Regina

Ernestina, 21 de janeiro de 2022

ERNESTINA

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Santo Antônio do Planalto
contemplado com recursos no
Avançar Turismo

O

programa avançar Turismo, do
Governo do Estado anunciou nesta semana
um investimento de R$ 131
milhões para o setor gaúcho
neste ano.
Segundo dados disponibilizados, esta iniciativa representa um recurso 3 vezes
maior nos últimos 17 anos
(2005-2021).
O programa têm como eixos principais:

- Crescimento (atividades
econômicas, desoneração fiscal, logística e mobilidade)
- comunidade (segurança,
ação social, cultura, saúde e
educação)
-sustentabilidade (inovação, tecnologia e meio ambiente)
Entre os valores disponibilizados estão R$ 3,6 milhões
para construção de pórticos,
mirantes e monumentos. Uma
das cidades a garantir inves-

Executivo Municipal vistoria
obras pelo município de
Ernestina

timento nessa área foi Santo
Antônio do Planalto.
O projeto Santo-antoniense é para a construção de um
pórtico de acesso ao Parque
Municipal de Eventos, calçada frontal ao acesso e muro de cercamento. No total a
obra irá custar R$ 272.282,39,
destes R$217.825,91 serão
provenientes do Estado e R$
54.456,91 contrapartida municipal. A obra terá 88,69 metros
quadrados
CRÉDITO: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A

inda na semana
passada o prefeito
Renato Becker e
vice-prefeito Paulo Penz (atual
Prefeito em Exercício), juntamente com o secretário de
Obras, Maurício Goedel, estiveram vistoriando varias obras
que estão em andamento no
interior do município de Ernestina. Entre elas estão reparo
e melhoramento nos acessos
das seguintes propriedades (de
Ademir Kliger, Ari Born, Rudi Born, Nivaldo Born, Vilson
Lutz, Claudio Muscopp, Neco,
Cassiano Muller e Jandir Muller). Na ocasião, o prefeito Renato Becker, destacou que são
diveras as obras em andamento
e recursos investidos que devem
melhorar a infraestrutura e trazer melhores condições para população do campo e da cidade.
Nessa semana, acompanhando

as obras no interior do município de Ernestina, o prefeito em
exercício Paulo Penz, agradeceu
ao secretário de Obras, Maurício Goedel e sua equipe de funcionários pelo excelente trabalho realizado nas estradas e nos
acesso as propriedades situadas
no interior do município de Ernestina. “O importante que a
nossa administração está conseguindo melhorar os acessos das
propriedades, bem como reparar
as estradas do interior, ou seja,
é uma das nossas metas e compromisso da nossa gestão, deixar as estradas sempre em boas
condições para o escoamento da
nossa safra e, por conseguinte
melhorar o acesso do transporte
escolar, de carros e caminhões
que circulam diariamente pelas
estradas do nosso interior” relatou a administração em publicação oficial.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

A cidade está entre as contempladas pelo Programa Avançar Turismo

Seu lar junto a

natureza.

ÁREA DE CAMPING,
ALUGUEL DE CABANAS,
ESCOLA NÁUTICA,
ACESSO PARA
EMBARCAÇÕES,

As vistorias foram realizadas na semana passada

VENDA DE TUBOS, CANALETAS, TELAS,
PALANQUES E BLOCOS DE CONCRETO
INDÚSTRIA DE CONCRETOS
ARMADOS ERNESTINA LTDA

TUDO PARA
O SEU LAZER.
RST, 153 km 30, em Ernestina-RS

Fone: (54) 9 9946-4300

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS

Fone: (54) 9 9976-9675

/

(54) 3378-2033

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9999-3143
(54) 9 9668-3878
(54) 9 9638-3228

Não está longe de nós, quem esta junto a Deus!

CONCERTO E INSTALAÇÃO
DE LONAS

A FUNERÁRIA GUIZOLFE ESTÁ
ATENDENDO EM ERNESTINA,
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
E REGIÃO.

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

Diones Puckes

(54) 9 9921-1526

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,
JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM
CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,
SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

24h
PLANTÃO

