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A Prefeitura Municipal de 
Ibirapuitã, em parceria com o Se-
nar/RS e Sindicato Rural de Sole-
dade, promoveu o curso de aplica-
ção correta e segura de defensivos 

agrícolas, sobre a instrução nor-
mativa (NR 31).

O curso orientou os agri-
cultores o manejo correto com os 
produtos desde a armazenagem 

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

O curso ocorreu em parceria com o Senar/RS e Sindicato Rural
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DecretoNº 3.176/2022 
- Estabelece horário de 
funcionamento da Prefeitu-
ra Municipal de Ibirapuitã 
a contar de 02 de março de 

2022, sendo: 
Manhã: Das 7:30 ho-

ras às 11:30 horas 
Tarde; Das 13hs às 

17hs.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Novo horário desde 02/03

CRÉDITO: REPRODUÇÃO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Nesta semana estiveram 
reunidos para discutir diversos 
assuntos importantes o Prefeito 
Municipal Élio Gilberto Luz de 
Freitas e o Secretário da Agri-
cultura Leandro Gomes, entre 
eles a Homologação do Decreto 
de Situação de Emergência.

Estivemos reunidos com 
Equipe da Defesa Civil em Por-
to Alegre para receber orienta-
ções a respeito dos recursos que 
o município possa ser benefi-
ciado em virtude do estado de 
emergência.

‘‘O Secretário Leandro 
Gomes e a Equipe da Agricultu-
ra juntamente com o Executivo 
Municipal vem trabalhando em 
diversos projetos com o objeti-
vo de auxiliar os nossos produ-
tores, dentre os projetos está a 
construção de açudes para irri-
gação’’, destacou Prefeito Élio.

Ainda na oportunidade 
Prefeito e Secretário comemo-
ram e dividem com a comuni-
dade a destinação de mais de 
R$ 500.000,00 em Emendas 
para a agricultura.

Após a homologação e 
reconhecimento do Decreto 
em virtude da estiagem, foram 
destinados através do Senador 
Luis Carlos Heinze - PP o valor 
de R$ 250.000,00 em recursos 
livres.

Já o Deputado Lucas Re-
decker - PSDB em contato 
com a Equipe Técnica de Pro-
jetos comunicou a destinação 
de Emenda no valor de R$ 
280.500,00 para a agricultura, 
onde a Equipe Técnica cadas-
trou a aquisição de um cami-
nhão Munck para trabalhar e 
fortalecer a patrulha agrícola 
afirmou Secretário.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Foram destinados também 250 mil reais em recursos livres

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

A Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura 
de Nicolau Vergueiro está 
desenvolvendo diferentes 
atividades extracurricu-
lares com os alunos das 
escolas municipais Gelso 
Falkemback Ribeiro e José 
do Patrocínio.

Na quarta-feira, 23 
de fevereiro, foram inicia-
das as oficinas de música, 
educação física, inglês, 
teatro e técnicas circenses 
na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental José 
do Patrocínio. Na Escola 
Municipal de Educação 
Infantil Gelso Falkemback 
Ribeiro, aulas de música, 
educação física e contação 
de histórias iniciaram na 
segunda-feira, 21 de feve-
reiro. Todas as atividades 
são ministradas por pro-
fissionais capacitados com 
formação na área, visando 
o desempenho da função 
com responsabilidade e 

compromisso.
“O desenvolvimento 

de uma criança depende de 
muitos fatores e pensando 
nisso estamos ofertando 
em nossas escolas muni-
cipais atividades extracur-
riculares com o objetivo 
de formar cidadãos mais 
críticos, participativos e 
culturalmente desenvolvi-
dos. E além das atividades 
desenvolvidas no ambiente 
escolar, oferecemos tam-
bém aulas de balé, danças 
urbanas, corpo coreográfi-
co e Banda Municipal, em 
contraturno escolar e para a 
população em geral. Tam-
bém apoiamos a escolinha 
de futebol do Vila Nova”, 
destacou a secretária de 
Educação e Cultura, Prisci-
la Muniz.

No segundo semestre 
de 2022 pretende-se iniciar 
uma turma de teatro tam-
bém para a comunidade em 
geral.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Toda a economia de um mu-
nicípio depende de um comércio 
forte, empreendimentos no cam-
po e na cidade são o que movi-
mentam a geração de impostos 
que são convertidos em serviços 
prestados para comunidade na 
saúde, educação, obras dentre ou-
tros segmentos. A administração 
municipal pensando no fomento 
do comércio local e na valori-
zação de quem investe no que é 
daqui, lançou a campanha Nota 
Fiscal Premiada 2021-2022. Esta 
ação visa promover o incremento 
da arrecadação dos tributos, pela 
exigência, por parte do consumi-
dor, da nota ou cupom fiscal.

Através do Programa Nota 
Fiscal Premiada 2021/2022, os 
participantes concorrerão em 02 
(dois) sorteios em 2022 para con-
templação de prêmios em vale 
compras no comércio de Victor 
Graeff/RS.

Sorteio: Março 2022 duran-
te as Festividades do Festival Na-
cional da Cuca com Linguiça

PRÊMIOS:

1.º Prêmio – R$ 1.000,00 
(Hum mil Reais)

2.º Prêmio – R$ 800,00 (Oi-
tocentos Reais)

3.º Prêmio – R$ 500,00 
(Quinhentos Reais)

4.º Prêmio – R$ 400,00 
(Quatrocentos Reais)

5.º Prêmio – R$ 300,00 
(Trezentos Reais)

Sorteio: 23 (vinte e três) de 
Dezembro de 2022

PRÊMIOS:
1.º Prêmio – R$ 3.500,00 

(Três mil e quinhentos Reais)
2.º Prêmio – R$ 2.500,00 

(Dois mil e quinhentos Reais)
3.º Prêmio – R$ 1.000,00 

(Hum mil Reais)
Só terão direito a retirar a 

premiação os contribuintes que 
não possuírem débitos junto a te-
souraria da Prefeitura Municipal 
e com a Fazenda Estadual, na da-
ta da retirada do Prêmio.

Participe desta campanha e 
concorra a esse show de prêmios, 
mais informações e dúvidas pelo 
fone 3338-1242.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNICÍPIO DE ER-
NESTINA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA – CAPESER

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL 
Nº 07/2022 – DATA, HORA E LOCAL DE REA-
LIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU-
NICIPAIS DE ERNESTINA/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
representada pelo Presidente, no uso de suas atribuições legais, no uso 
de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, 
regido pelo Edital n° 01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. 
Divulga-se data (19/03/2022), hora e local de realização da Prova Teó-
rico-Objetiva. 2. Detalha-se a realização da Prova Teórico-Objetiva. 
O edital na íntegra pode ser conferido nos sites da Legalle Concursos: 
www.legalleconcursos.com.br e da Prefeitura Municipal de Ernesti-
na: www.ernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 02/03/2022. Registre-se, 
publique-se e cumpra-se. Evaldo Magarinos, Presidente da Caixa de 
Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

Município comemora mais 
de 500 mil reais em Emendas 
para a Agricultura

Prefeitura atenderá em 
turno integral a partir de 02

Secretaria de Educação e 
Cultura oferece oficinas 
nas escolas municipais

Durante a última semana do mês de fevereiro , o prefeito 

Senador Heinze confirmou que marcará presença no Festival 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Luis Carlos Heinze confirma 
presença no 20   Festival Nacional 
da Cuca com Linguiça

o

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Nota Fiscal Premiada Victor GraeffPrefeitura Municipal de Ibirapuitã 
promoveu o curso de NR-31

até a aplicações, a importância e 
o uso correto dos EPIs e as novas 
exigências, principalmente com 
os produtos hormonais, bem co-
mo regulagem e melhores equipa-
mentos para a aplicação dos pro-
dutos. A capacitação foi realizada 
na propriedade do Sr. Douglas 
Bettin Favretto na comunidade 
de Linha São João, entre os dias 
16 e 18 de fevereiro e contou com 
a adesão dos agricultores das de-
mais comunidades.

Airton Zandonai, atual res-
ponsável pela coordenação da 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente e o Gestor de Projetos 
e Interlocutor do Município, Jean 
Silva, estiveram presentes na con-
clusão do curso, onde em nome 
da Administração Municipal pa-
rabenizaram os participantes pela 
qualificação recebida e ressalta-
ram que o governo municipal está 
sempre em busca de novas qualifi-
cações com o intuito de incentivar 
e levar novas oportunidades aos 
nossos produtores e agricultores.

Lairton Koeche, Secretário de 
Educação Fábio Augusto Di-
rings e o Secretário Parlamen-
tar Valdir Kirst, realizaram 
visita ao gabinete do Senador 
Luís Carlos Heinze(PP). Na 
oportunidade, além de realizar 
o convite para o 20º Festival 
Nacional da Cuca com Lingui-
ça, agradeceram pelas emen-
das destinadas ao município 
e atenção que Victor Graeff 
sempre recebe. 

O prefeito Lairton Koe-
che aproveitou para falar sobre 
a intensa situação de estiagem 
que afetou Victor Graeff e so-
bre as perspectivas de subsí-
dios financeiros que possam 
auxiliar os produtores locais. 

O Senador Heinze con-
firmou presença na Cuca com 
Linguiça e reafirmou seu com-
promisso com Victor Graeff 
nas pautas que forem necessá-
rias.
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
A virada de mês tá repleta de A virada de mês tá repleta de 
good vibes e março chega che-good vibes e março chega che-
gando com ótimas promessas, gando com ótimas promessas, 
arianjo! Não vai faltar sorte nem arianjo! Não vai faltar sorte nem 
proteção para você ter sucesso proteção para você ter sucesso 
em vários setores.em vários setores.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
O novo mês vem com uma chuva O novo mês vem com uma chuva 
de bênçãos e promessas que de-de bênçãos e promessas que de-
vem alavancar seus objetivos. E vem alavancar seus objetivos. E 
isso vale tanto para os seus inte-isso vale tanto para os seus inte-
resses de trabalho quanto para as resses de trabalho quanto para as 
suas metas financeiras.suas metas financeiras.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
 Você  tem tudo para nadar de  Você  tem tudo para nadar de 
braçadas no mar de oportunida-braçadas no mar de oportunida-
des que deve pintar na carreira. É des que deve pintar na carreira. É 
hora de  focar nas suas ambições, hora de  focar nas suas ambições, 
mostrar competências no trabalho mostrar competências no trabalho 

e cair nas graças da chefia. Como e cair nas graças da chefia. Como 
consequência natural, pode dimi-consequência natural, pode dimi-
nuir perdas salariais, ter melhorias nuir perdas salariais, ter melhorias 
materiais e tirar o pé do atoleiro. materiais e tirar o pé do atoleiro. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
E aí, bebê, quais são seus planos E aí, bebê, quais são seus planos 
para março? Ganha na Mega, na para março? Ganha na Mega, na 
Quina? Resolver bagacinha antiga Quina? Resolver bagacinha antiga 
de grana? Encontrar o amor da de grana? Encontrar o amor da 
sua vida? Seja lá qual for o seu sua vida? Seja lá qual for o seu 
sonho, saiba que você vai contar sonho, saiba que você vai contar 
com aliados de peso para conse-com aliados de peso para conse-
guir o que deseja.guir o que deseja.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Leõezinhos são trabalhados na ou-Leõezinhos são trabalhados na ou-
sadia, esbanjam liderança e vonta-sadia, esbanjam liderança e vonta-
de de vencer na vida. Pois saiba de de vencer na vida. Pois saiba 
que é com essas e outras carac-que é com essas e outras carac-
terísticas que você vai contar pa-terísticas que você vai contar pa-
ra se dar bem nessa semana.ra se dar bem nessa semana.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Pensando em fazer reza braba pa-Pensando em fazer reza braba pa-
ra alcançar uma graça? Até pode, ra alcançar uma graça? Até pode, 
mas não precisa, bebê! As notí-mas não precisa, bebê! As notí-
cias são muito boas e as coisas cias são muito boas e as coisas 
vão fluir do jeitinho que você es-vão fluir do jeitinho que você es-
pera. A saúde fica blindada e alta pera. A saúde fica blindada e alta 
produtividade no trabalho. produtividade no trabalho. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
No início do dia, você pode ter No início do dia, você pode ter 
alA semana tá repleta de  novida-alA semana tá repleta de  novida-
des superpositivas, principalmen-des superpositivas, principalmen-
te no lado profissional. Na batalha te no lado profissional. Na batalha 
por emprego? Mais um motivo por emprego? Mais um motivo 
para cancelar o mimimi, botar fé para cancelar o mimimi, botar fé 
no seu taco e lutar pela vaga que no seu taco e lutar pela vaga que 
tanto deseja. tanto deseja. 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Aleluia, ô glória, multiplica Senhor! Aleluia, ô glória, multiplica Senhor! 
É tanta coisa boa rolando para É tanta coisa boa rolando para 

o seu lado que você tem mais é o seu lado que você tem mais é 
que agradecer de pé junto, meu que agradecer de pé junto, meu 
cristalzinho! A janela da sorte está cristalzinho! A janela da sorte está 
escancarada para os escorpianos escancarada para os escorpianos 
e as escorpianas mandarem bem e as escorpianas mandarem bem 
em tudo nesses dias. em tudo nesses dias. 

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Não vai faltar sorte, talento e de-Não vai faltar sorte, talento e de-
terminação para pagar as contas terminação para pagar as contas 
e ainda ficar com uma graninha de e ainda ficar com uma graninha de 
reserva. Realização dos seus pla-reserva. Realização dos seus pla-
nos profissionais ou pessoais. nos profissionais ou pessoais. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Agora você conta com as vibes Agora você conta com as vibes 
piscianas para mostrar sua simpa-piscianas para mostrar sua simpa-
tia, criatividade, seu dom para se tia, criatividade, seu dom para se 
expressar e convencer. Seus inte-expressar e convencer. Seus inte-
resses vão decolar no trabalho e resses vão decolar no trabalho e 
no lado material, portanto, agora no lado material, portanto, agora 
é a hora de acreditar no seu taco.é a hora de acreditar no seu taco.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Semaninha feita sob encomenda Semaninha feita sob encomenda 
para retomar seus planos e rea-para retomar seus planos e rea-
lizar aquelas mudanças tão dese-lizar aquelas mudanças tão dese-
jadas. Sabe aquele dinheiro que jadas. Sabe aquele dinheiro que 
emprestou e não tinha esperança emprestou e não tinha esperança 
de receber? Boas surpresas finan-de receber? Boas surpresas finan-
ceiras. ceiras. 

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Os astros deixam a sua sorte ti-Os astros deixam a sua sorte ti-
nindo e prometem um dos melho-nindo e prometem um dos melho-
res períodos dos últimos tempos, res períodos dos últimos tempos, 
seja para arranjar emprego, ga-seja para arranjar emprego, ga-
nhar dinheiro ou se dar bem em nhar dinheiro ou se dar bem em 
qualquer coisa que queira realizar.qualquer coisa que queira realizar.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

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

- 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

04 05

Uma jovem promessa dos 
campos de futebol começa a des-
pontar no cenário esportivo do 
Rio Grande do Sul. Trata-se de 
Ana Vitória Soares de Lima de 
14 anos.

Ana revela que jogou futsal 
nas categorias de base em equi-
pes do sub11 e sub 13 masculi-
no, posteriormente na categoria 
sub 15 feminina. Ultimamente 
ela treinava futebol de campo no 
Núcleo Oficial Boa Vista de Não-
-Me-Toque nas divisões sub 13 e 
sub 14, com uma equipe masculi-
na. “Me inspiro muito na jogado-
ra Marta, por toda a sua história, 
mas também quero muito conhe-
cer o D’Alessandro”, confiden-
ciou.

O pai de Ana, Elemar Nel-
ci de Lima afirma que desde os 
8 anos de idade a família corre 
junto com a filha atrás de seu so-

nho. “Sabemos que ainda existe 
muito preconceito para com as 
mulheres que jogam futebol, mas 
eu disse a ela que sempre bus-
que estar preparada para todas as 
circunstâncias da vida, boas ou 
ruins” contou.

A mãe Solange Soares afir-
mou estar vivendo um período de 
muita alegria em ver encaminha-
do o sonho da filha como atleta 
das categorias de base feminina 
do Internacional, “A carreira pro-
fissional está muito próxima”, 
disse.

O atual técnico de Ana, Da-
niel Fernando Sebastiane, reve-
lou que desde o início ela já se 
destacava como atleta, jogando 
entre os meninos de sua idade.

Ana é atacante e deve jogar 
na categoria sub 14. Questões de 
alojamento e local para estudos 
serão providenciadas pelo clube.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Ana Vitória Soares de Lima irá jogar no sub 14 do Internacional

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

MARIASMARIAS

As Marias e a mãe Simo-
ne foram convidadas para par-
ticipar do projeto “CS Photo 
Day” da Carmen Steffens, uma 
das marcas mais prestigiadas e 
admiradas na indústria da mo-
da, calçados e acessórios.

Na oportunidade, as me-
ninas ganharam uma sessão 
de fotos com roupas da loja. 
A produção e consultoria ficou 
por conta do Gabriel Agosti-
ni e Eric Monteiro, também 
responsável pelo cabelo. A 
maquiagem foi pelas mãos da 
Laís Cardoso e as fotos com a 

Marias participam do projeto 
“Carmen Steffens Photo Day”

Na oportunidade as Marias e a mãe Simone ganharam uma sessão de fotos.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA MARIAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMA-
RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERNESTINA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 07/2022 – DA-
TA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ERNESTINA/RS, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, representada pela sua Presidente, no uso de suas atri-
buições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo 
Edital n° 01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. Divulga-se data 
(19/03/2022), hora e local de realização da Prova Prática. 2. Detalha-se 
a realização da Prova Prática. O edital na íntegra pode ser conferido nos 
sites da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e da Câmara 
Municipal de Vereadores de Ernestina: www.cmernestina.rs.gov.br. Er-
nestina/RS, 02/03/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Raquel 
Goedel, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

Revelação feminina três-
cantense integrará categoria 
de base do SC Internacional

lente do Alex Rocha.
Para Simone, que tam-

bém é empresária das Marias, 
integrar o projeto foi uma 
oportunidade de experimentar 
como é estar no lugar das fi-
lhas. “Quero agradecer muito 
à minha amiga, Carina Muniz, 
gerente da loja Carmen Stef-
fens no Passo Fundo Shop-
ping, pelo convite. Modelar, 
tirar fotos, ser dirigida, são 
coisas que as meninas estão 
muito acostumadas. Agora, 
poder sentir na pele como é es-
se trabalho, foi muito impor-

tante para me conectar ainda 
mais com a profissão delas”, 
comentou.

Aliás, as meninas se 
divertiram a noite toda. “A 
equipe é fantástica. Além das 
fotos, que ficaram maravilho-
sas, gravamos vídeos, basti-
dores… Foi tudo impecável 
e, claro, ficou registrado nas 
redes sociais”, disse Maria 
Gabi. A irmã menor elogiou os 
looks: “as roupas da Carmen 
Steffens são lindas e não vejo 
a hora de postar todas elas no 
Instagram”. 
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O BANCO DE TODOS OS BRASILEIROS

GERALGERAL

No dia 10 de fevereiro o 
município de Santo Antônio do 
Planalto/RS realizou a entrega 
dos Kits Escolares para os alu-
nos que estão matriculados na 
rede municipal e estadual de 
ensino, beneficiários do Progra-
ma Auxílio Brasil. Represen-
tando o Executivo Municipal 
a Secretária de Administração, 
Fazenda e Planejamento Márcia 
Worm e representando a Secre-
tária de Educação e Cultura a 
Assessora Educacional Marilyn 
Grevenhagen.

Esta prática vem sendo 
adotada ao longo dos anos, pe-
lo poder Executivo, visando a 
equidade do acesso ao material 
escolar, e também primando pe-
la boa qualidade do material a 
ser entregue aos estudantes.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

A administração municipal, 
buscando manter uma relação 
de diálogo e transparência com 
os profissionais da educação do 
município de Victor Graeff, está 
participando de encontros para 
debater questões relacionadas ao 
reajuste salarial do magistério. 
Na data de 17 de fevereiro uma 
conversa prévia foi realizada no 
gabinete municipal e no dia 26 
de fevereiro uma nova conver-
sa foi realizada. Reuniram-se no 
auditório da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Leonel de 
Moura Brizola, a diretoria da AS-
PROMUVI, o Prefeito Munici-
pal Lairton Koeche, vereadores, 
Secretário da Educação Fábio 
Augusto Dirings e demais pro-
fessores municipais. Na reunião 

foi tratado o reajuste do piso sa-
larial dos professores municipais. 
Na oportunidade foi colocado 
que em um primeiro momento, 
juntamente com o quadro geral 
do funcionalismo, para o mês de 
março, os profissionais irão rece-
ber o reajuste de 13,16%.

Conforme o combinado em 
reunião, a administração munici-
pal terá até o mês de maio para se 
posicionar referente ao reajuste. 
A administração municipal com-
preende a importância da classe 
para o desenvolvimento do mu-
nicípio e está buscando a melhor 
forma de adequar os reajustes 
sem realizar nem descumprimen-
to das normas fiscais, realizando 
uma gestão eficiente e transpa-
rente.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Administração Municipal 
discute reajuste do piso 
salarial dos professores 
municipais

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Município realiza a entrega de 
Kits Escolares 

Adolescentes com faixa 
etária entre 12 e 17 anos, po-
derão fazer sua dose adicional 
e reforço na UBS Ernestina. 
Terceiras e quartas doses são 
realizadas apenas para pacien-
tes adolescentes imunossupri-
midos, ou seja, pacientes que 
tenham alguma doença auto 
imune. 

 Lembrando que ape-
nas quatro semanas após a se-
gunda dose que é possível fazer 
a dose adicional. E a dose refor-
ço é feita somente quatro meses 
depois da adicional.

Aviso

ERNESTINAERNESTINA

Foi acordado para o mês de Março um reajuste de 13,6%.

A entrega ocorreu dia 10/02

Dose adicional apenas 4 semanas após segunda dose

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/INTERNET
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Espaço Cultural 

Eugenia-Parte 2

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

09

Ao escrever seu livro Hereditary Genius 
(“O gênio hereditário”) em 1869, Galton 
observou, compilou dados e sistematizou 
a inteligência em vários membros de várias 
famílias inglesas durante sucessivas gerações. 
Sua conclusão foi de que a inteligência acima 
da média nos indivíduos de uma determinada 
família se transmite hereditariamente. Bulmer 
argumenta que Galton estava tão tendencioso 
na explicação pela hereditariedade que nem 
sequer tomou o cuidado de analisar os meios 
neurossociais de forma imparcial, isenta e 
proporcional. 

Por acreditar que a condição inata, e não o 
ambiente, determinava a inteligência, Galton 
propôs uma “eugenia positiva” através de 
casamentos seletivos.

Na época, a população inglesa crescia nas 
classes pobres e diminuía nas classes mais 
ricas e cultas, e se temia uma “degeneração 
biológica”. Portanto, a eugenia logo se 
transformou num movimento que angariou 
inúmeros adeptos entre a esmagadora 
maioria dos cientistas e principalmente entre 
a população em geral na sua época áurea 
(1870-1933).

Em 1942, os Estados Unidos estavam em 
guerra contra a Alemanha e suas ideologias, 
desenhos animados — e outros recursos de 
comunicação de massa — eram usados como 
propaganda contra o regime totalitário. 
Nesse contexto, eugenia e nazismo são 
equiparados. Mas, somente após os horrores 
do holocausto, o termo eugenia caiu 
completamente em desuso. Suas ideias, no 
entanto, sobrevivem, pois seus métodos 
estatísticos foram incorporados na teoria 
Darwiniana nos anos 1930 e sintetizados com 
a genética mendeliana. 

Contrariamente a uma crença popular, a 
eugenia é inglesa (e não alemã) em invenção e 
estadunidense (e não alemã) em pioneirismo 
legislativo.

08

Fone: 54 99900-6677Fone: 54 99900-6677

Sir Francis Galton iniciou o desen-
volvimento de ideias sobre euge-
nia a partir de estatísticas sociais.

Proporcionando conheci-
mento e desenvolvendo habili-

dades, a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura está 

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Emef está realizando oficinas, entre elas de música

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

O município de Nicolau 
Vergueiro firmou parceria com a 
empresa Encanttus Confecções 
para desenvolver o programa 
Recicle Bem, Faça o Bem com 
os alunos da rede municipal de 
ensino.

O programa objetiva cons-

cientizar os alunos sobre o pro-
cesso de reciclagem e estimulá-
-los a praticarem a separação 
correta do lixo. Os alunos irão 
reunir resíduos recicláveis e 
ganharão pontos por cada em-
balagem descartada de maneira 
certa. Esses pontos serão utili-

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Além do programa, o município adquiriu kits de uniformes.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

A Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente comunica que no-
vamente foi informada pela empresa Eco-
Verde sobre o depósito de animais mortos 
e vísceras em contêineres de lixo do muni-
cípio e pede encarecidamente o bom senso 
da população, pois situações lamentáveis 
como essas não devem ocorrer.

Além disso, a secretaria solicita tam-
bém que os munícipes mantenham as tam-
pas dos contêineres fechadas para evitar 
o mau cheiro na cidade. A equipe estará 
averiguando nos próximos dias se exis-
tem tampas danificadas e nesse caso serão 
substituídas.

As imagens das câmeras de monito-
ramento serão analisadas para identificar 
os autores do descarte de animais e os 
mesmos serão autuados e multados. Se 
necessário for, novas câmeras serão insta-
ladas para detectar os responsáveis.

Aviso

Ocorrida na quarta-feira, dia 
23/02 na cancha da Cotrijal: 

Turma do Trago B 01 x 01 
Força Quatro

Fundo da Grota 00 x 02 Tur-
ma do Trago A

Folgou a equipe do Cristal 
Vidros

A classificação das equipes:
1º: Turma do Trago A com 

total de 140 pontos;
2º: Fundo da Grota com total 

de 106 pontos;
3º: Força Quatro -  76;

4º: Turma do Trago B com 
total de 66 pontos;

5º: Cristal Vidros com total 
de 40 pontos.

A quarta rodada será dia 
02/03 na Cancha de Bocha do 
Clube da Sociedade Recreativa 
Sempre Unidos a partir das 19h. 
Os jogos serão os seguintes:

Força Quatro x cristal vidro
Turma do Trago B x Fundo 

da Grota
Folga a equipe da Turma do 

Trago A.

Campeonato Municipal de Bocha

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMA-
RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERNESTINA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL 
Nº 06/2022 – DATA, HORA E LOCAL DE REA-
LIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ERNESTINA/RS, Pessoa Jurídi-
ca de Direito Público, representada pela sua Presidente, no uso de 
suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, 
regido pelo Edital n° 01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 
1. Divulga-se data (19/03/2022), hora e local de realização da Pro-
va Teórico-Objetiva. 2. Detalha-se a realização da Prova Teórico-
-Objetiva. O edital na íntegra pode ser conferido nos sites da Legal-
le Concursos: www.legalleconcursos.com.br e da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ernestina: www.cmernestina.rs.gov.br. Ernestina/
RS, 02/03/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Raquel Goe-
del, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

Recicle Bem, Faça o Bem 
zados na troca por uniformes 
sustentáveis.

Como forma de incentivo, 
além de aderir ao programa o 
município já adquiriu de ante-
mão, kits de uniformes para to-
dos os alunos das escolas Gelso 
F. Ribeiro e José do Patrocínio.

NICOLAUNICOLAU
VERGUEIROVERGUEIRO

Oficinas pedagógicas nas escolas 
municipais 

realizando diferentes atividades 
extracurriculares com os alunos 
da rede municipal de ensino.

Na Emef José do Patrocí-
nio estão sendo realizadas ofici-
nas de música, educação física, 
inglês, teatro e técnicas circen-
ses. Já na Emei Gelso F. Ribei-
ro, aulas de música, educação 
física e contação de histórias 
vêm sendo desenvolvidas.

Todas as atividades são 
ministradas por profissionais 
capacitados com formação na 
área, visando o desempenho da 
função com responsabilidade e 
compromisso.

A cultura da soja avança 
no ciclo de desenvolvimento e 
1% das áreas já foram colhidas 
e 10% está em maturação, 55% 
em enchimento de grãos, 28% 
em floração e 6% em germina-
ção e desenvolvimento vege-
tativo. De acordo com o Infor-
mativo Conjuntural, produzido 
e publicado nesta quinta-feira 
(24/02) pela Gerência de Plane-
jamento da Emater/RS-Ascar, 
vinculada à Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (Seadpr), a cultura 
apressa o ciclo com a estiagem 
e as perdas se intensificaram 
em regiões onde não ocorreram 
precipitações. Lavouras em es-
tágios reprodutivos são as mais 
críticas no momento, represen-
tando 83% do total implantado.

Assim como avança o ciclo 
e a colheita do milho, intensifi-
cam-se as perdas. Do total im-
plantado na safra, 57% estão co-

lhidos, 20% em maturação, 12% 
em enchimento de grãos, 6% em 
floração e 5% em germinação e 
desenvolvimento vegetativo. A 
redução na produtividade reflete 
em menor estoque do produto no 
Estado, trazendo problemas de 
abastecimento para produtores 
de proteína e de gado de leite.

A colheita da safra de arroz 
chegou a 8% das áreas implanta-
das no Estado, outros 25% estão 
em maturação, 41% enchimento 
de grãos, 23% em floração e 3% 
em germinação e desenvolvi-
mento vegetativo.  

Olerícolas
 Em Maçambará, na re-

gional da Emater/RS-Ascar de 
Bagé, a maioria das hortas desti-
nadas à produção para autocon-
sumo está abandonada, pois não 
existe condição de manter o de-
senvolvimento das plantas sem 
o uso da irrigação frente às altas 

temperaturas e ao nível reduzido 
de umidade no solo. Em Quaraí, 
além da dificuldade na produção 
de alface causada pela escassez 
de água para irrigação e pelas 
altas temperaturas, os produto-
res relatam infestações signifi-
cativas de trípes, inseto de difí-
cil controle devido ao tamanho 
reduzido e a grande capacidade 
de reprodução nas condições cli-
máticas predominantes, de baixa 
umidade relativa do ar e calor 
intenso.

Na regional de Erechim, 
as altas temperaturas favorecem 
a incidência de tripes e mosca 
branca, diabrotica, dificultando 
a produção de folhosas como 
alface, radiche, rúcula, salsa, 
bem como repolho, couve-flor e 
brócolis.

Na de Ijuí, os cultivos de 
olerícolas ficam cada vez mais 
comprometidos pela falta de 
água destinada a irrigação das 
culturas. Com os pequenos ria-
chos e reservatórios de menor 
volume de reservação sem pos-
sibilidade de captação de água, 
os produtores vêm utilizando 
água de poços artesianos para 
evitar a morte das plantas. O 
clima mais ameno, principal-
mente à noite, está beneficiando 
o desenvolvimento de oídio nas 
culturas do pepino, tomate, abó-
boras e pimentões. A incidência 
prolongada do ataque de tripés 
vem causando transmissão de 
viroses em alface e comprome-
tendo o desenvolvimento das 
plantas.

GERALGERAL

Soja apresenta 1% da área total 
cultivada colhida no Estado

10% está em maturação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE EMATER
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Respingos 
da Barragem

Carlos Omar Villela GomesCarlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283Fone: 54 99986- 2283

PRENHEZ

Minha alma está prenha, barriguda...
Não sei se de pandorgas, cata-ventos;
Ou seriam girassóis extemporâneos
Contrariando o grande astro em movimento?

Minha alma está prenha, foi tocada
Talvez por uma mácula do bem;
Pois à única prenhez imaculada
Até hoje os cristãos dizem amém.
Minha alma foi forçada, violentada,
Ou então foi possuída com carinho;
Frente ao gume tão malino de uma espada
Ou num beijo, numa alcova fogo e vinho.

O fato é que está prenha, barriguda,
Faminta pra parir o que virá...
Astros, glórias, gênios, sábios, soberanos
Ou apenas um versinho sem pensar.

Dor do parto já maltrata, já machuca,
Mas a alma com certeza terá o prêmio;
Mais um filho que ela pare na poesia,
Ou melhor, muito melhor se forem gêmeos.

Uma décima, um soneto, quatro quadras...
Tanto faz se o ventre verte coisas puras;
Do que é certo, ou da imoralidade,
Esse parto vai jorrar novas loucuras.

Minha alma está prenha, está pançuda...
Mal se aguenta na fraqueza das suas pernas;
Sem muleta, sem esteio, sem escudo,
Vai gestar e vai parir coisas eternas?

Seja fácil, ou difícil, impossível...
Só uma coisa a poesia nos engana;
É brutal, é desigual, é invencível...
Pra este parto não existe cesariana.

Bem me lembra o parto bruto de Ana Terra,
Ela, a terra, uma furna, uma tesoura;
Um cordão umbilical cortado à bruta
E o início de uma saga duradoura.
Muitas vezes sem parteira não dá certo,
Minha alma está solita num grotão;
Esperando o próprio parto, sem tesoura,
Só os dentes e a vontade tem à mão.

Talvez seja assim o parto da minha alma...
A semente desafiando bem e mal;
E a poesia, mais sublime, mais covarde,
Retalhada no cordão umbilical.

O que vem desta minha alma tão pançuda
Só no ato da nascença vou saber;
Se for bueno, tanta gente vai benzer...
Se for monstro, “pulamor”, Deus nos acuda!

Presidente: Raquel Goedel.

Demais vereadores: Amé-
rico Luiz Goedel, Ari An-
tonio Mello, Cristian Bau-
mgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, Tia-
go José Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA OR-
DINÁRIA DE 02.03.2022

Grande Expediente:

O Vereador Leonir de Souza 
Vargas, da bancada do PDT, 
justificou os pedidos de pro-
vidências de sua autoria, nos 
quais solicita a colocação de 
proteção emborrachada em 
piso, a demarcação de esta-
cionamento obliquo e ade-
quações no acesso, ao lado 
do Conselho Tutelar e o pedi-
do que solicita melhorias em 
açude. Sobre a moção de re-
púdio à concessão de trechos 
de rodovias gaúchas e instala-
ção de praças de pedágio, so-
licitou que os demais Verea-
dores subscrevam o mesmo.

O Vereador Tiago José Dum-
mel, da bancada do PDT, 
justificou o pedido de pro-
vidências de sua autoria que 
solicita a colocação de placas 
indicando a velocidade máxi-
ma e/ou construção de quebra 
molas, também, o pedido que 
solicita melhorias em ponte.
 
O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, in-
dagou sobre quem seria o 
servidor responsável pela 
colocação das placas de si-
nalização/indicação, pois, há 
uma demanda de placas de 
orientação na Praça Muni-
cipal. Justificou a moção de 
repúdio apresentada em con-
junto com o Vereador Leonir.

Comunicações: 
Não houve orador 

Ordem do dia: 
Sem matéria.
 
Explicações Pessoais: 

O Vereador Leonir de Souza 
Vargas, da bancada do PDT, 
apresentou o Ofício do Deputa-
do Federal Giovani Cherini in-
formando a liberação de emen-
da parlamentar. Disse que o 
recurso deverá ser aplicado no 
Centro Esportivo Aderi Baum-
gratz Soares. Agradeceu ao De-
putado por ter lembrado do mu-
nicípio de Ernestina. Informou 
que participou de uma reunião 
com a direção do Sindicato dos 
servidores dos Correios, sendo 
informado que, caso o muni-
cípio não tome providências 
no sentido de manter a agência 
funcionando, brevemente ficará 
sem o serviço, passando a rece-
ber, esporadicamente um cartei-
ro para a entrega de correspon-
dências. Pediu o apoio de todos 
no sentido de realizar uma mo-
bilização pela manutenção do 
serviço no Município. Solicitou 
que a população manifeste seu 
descontentamento através da 
Ouvidoria dos Correios, pois, 
caso não existam reclamações, 
a direção da empresa enten-
de que tudo está funcionando 
adequadamente. Informou que 
apresentará moção relaciona-
da ao assunto convidando os 
demais Vereadores para subs-
crevê-la. Afirmou que recebeu 
os esclarecimentos solicita-
dos acerca do andamento das 
obras de ampliação do CRAS. 
Parabenizou o Sr. William 
Oliveira pelo título alcançado 
nos últimos dias. Agradeceu a 
administração municipal pelo 
atendimento de demandas suas, 
principalmente relacionadas à 
instalação de câmeras de mo-

nitoramento. Prestou condolên-
cias à família Drehmer pelo fa-
lecimento do Sr. Ruy Drehmer. 
 
O Vereador Tiago José Dum-
mel, da bancada do PDT, con-
vidou os Vereadores e a comu-
nidade para prestigiar as finais 
do campeonato de futebol 11 no 
Município de Tio Hugo. Solici-
tou que o Município de Ernes-
tina estude a possibilidade de 
realizar campeonato semelhan-
te aqui. Sugeriu que o Municí-
pio faça alguma ação na área 
do esporte nas comemorações 
do aniversário de emancipação, 
podendo ser um passeio ci-
clístico, caminhada ou rústica. 
Acerca do lixo na “estrada da 
barca”, disse que é uma questão 
de conscientização. Disse, ao 
Vereador Juliano que, as crian-
ças que jogam bola na praça, 
nos espaços julgados inadequa-
dos, o fazem devido à falta de 
um local adequado para jogar.
 
O Vereador Ari Antonio 
Mello, da bancada do PDT, 
informou que a emenda parla-
mentar do Deputado Federal 
Giovani Cherini será utilizada 
para melhorias no campo do 
Centro Esportivo Aderi Bau-
mgratz Soares. Lembrou que, 
quando estiveram em Brasília, 
ele, e os Vereadores Leonir e 
Américo visitaram o gabinete 
do deputado para viabilizar a 
liberação do recurso, deman-
da atendida neste momen-
to. Agradeceu ao Deputado 
pela destinação do recurso.
 
O Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada do 
PSDB, agradeceu ao Secretá-
rio de Obras pelo atendimento 
de demandas suas. Agradeceu 
ao Deputado Giovani Cheri-
ni pela destinação de emenda 
parlamentar para o Municí-
pio, assim como ao Deputado 

Lucas Redecker, também pe-
la destinação de recursos pa-
ra o município de Ernestina. 
 
O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, escla-
receu ao Vereador Tiago que, 
as crianças jogam bola nas pa-
redes, o que não é adequado. 
Trouxe alguns dados acerca da 
guerra Rússia X Ucrânia e os 
impactos que este conflito pode 
trazer para o Brasil, principal-
mente acerca dos insumos agrí-
colas. Falou sobre a inveja e o 
impacto dela sobre a vida das 
pessoas, pedindo que sejam re-
passadas as informações acer-
ca de seus feitos e não fofocas 
sem fundamento. Trouxe dados 
acerca de recursos de emendas 
parlamentares dos Deputados 
Sanderson e Bibo Nunes, que 
solicitou e que serão atendidas 
ainda em 2022. Afirmou que 
seu objetivo é chegar a 2,5 mi-
lhões em recursos destinados 
ao Município de Ernestina até 
2023. Informou que irá a Bra-
sília, provavelmente em abril. 
Disse que o fechamento dos 
Correios em Ernestina é inad-
missível e que, providências 
urgentes devem ser tomadas, 
pois, este é um serviço essen-
cial. Pediu que o Executivo 
não fizesse mais as roçadas na 
faixa de domínio da RSC 153, 
visto que é responsabilidade 
do DAER. Sobre as câmeras 
de monitoramento, disse que 
foram instaladas nos locais 
em que estão devido ao sinal 
de internet e a energia elétrica. 
Manifestou pêsames à família 
Drehmer pelo falecimento do 
Sr. Ruy Drehmer, afirmando 
que o mesmo deixou um legado.
 
O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, disse que 
a brita que foi colocada na es-
trada da Posse Barão deixou a 
estrada em ótimas condições, 

porém, lembrou que caso 
não seja substituído o buei-
ro que o mesmo solicitou ha 
algum tempo, quando chover 
haverá formação de valetas.
 
O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do 
PP, afirmou que foi cobrado 
pela fala do colega Verea-
dor Leonir acerca do grupo 
Amigos da Barragem. Dis-
se que há pessoas que ne-
cessitam da venda do peixe 
pescado na Barragem para 
sobreviver. Falou que as 
questões do lixo e da pesca 
predatória no alagado pre-
judicam mais a natureza do 
que aquela pesca de subsis-
tência praticada no local.
 
Voltando a falar, o Vereador 
Leonir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, sobre a 
fala do colega Vereador Cris-
tian, disse que providências 
estão sendo tomadas acerca 
dos áudios que circularam em 
grupos de mensagens durante 
a semana. Afirmou que a lei 
deve ser seguida e, a proibi-
ção é da pesca com rede na 
piracema e que, caso flagre 
casos desses fará a denúncia. 
 
A Presidente, Vereadora Ra-
quel Goedel, da bancada do 
PP, agradeceu ao Secretário 
de Obras pela manutenção 
na “estrada da barca” e pelo 
recolhimento do lixo na beira 
do RSC 153. Sobre um contai-
ner no local, disse que é faixa 
de domínio do DAER e não 
pode ser instalado tal equipa-
mento ali, sugerindo que ca-
da condomínio coloque con-
tainer na estrada do mesmo. 
 

Próxima Sessão Plená-
ria Ordinária dia 07 de 
março de 2022, às 18:00.

Na quarta-feira, 23 de fe-
vereiro, o município de Nicolau 
Vergueiro, através da Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura, firmou parceria com a em-
presa Encanttus Confecções para 
desenvolver o programa Recicle 
Bem, Faça o Bem com os alunos 
da rede municipal de ensino.

O Recicle Bem, Faça o Bem 
objetiva conscientizar os alunos 
sobre o processo de reciclagem 

e estimulá-los a praticarem a se-
paração correta do lixo, gerando 
uma espécie de “troca” de emba-
lagens recicláveis por uniformes 
produzidos com tecidos de uma 
linha de materiais recicláveis, 
que abrange tecidos com fio de 
PET reciclado, algodão orgânico 
ou poliamida biodegradável.

Nos próximos dias, as esco-
las Gelso Falkemback Ribeiro e 
José do Patrocínio receberão uma 

Município adere ao programa Recicle Bem Faça o Bem
máquina coletora eletrônica para 
o armazenamento do material. Os 
alunos deverão fazer a separação 
e limpeza dos resíduos reciclá-
veis (exceto vidro), guardá-los na 
Ecobag que receberão para arma-
zenamento do material, levá-los 
até a escola e inseri-los na má-
quina coletora. Cada embalagem 
vale um ponto e cada aluno deve-
rá juntar a quantidade mínima de 
1.600 embalagens por ano letivo. 

Somados, os pontos serão utili-
zados na troca pelos uniformes 
sustentáveis.

Segundo o prefeito Geraldo 
A. Muniz, como forma de incen-
tivo, além de aderir ao programa 
o município já adquiriu de ante-
mão, kits de uniformes para todos 
os alunos da rede municipal de 
ensino. “Neste primeiro momen-
to, além de darmos o primeiro 
passo para implantar o progra-

ma, fizemos também um investi-
mento na compra dos uniformes 
sustentáveis para todos os alunos 
das escolas municipais. Acredi-
tamos que a partir do momento 
em que as crianças puderem ver 
e entender o que é possível fazer 
com garrafas pet que poderiam 
ser descartadas de qualquer jeito, 
ficarão ainda mais empolgadas 
para juntarem suas embalagens”, 
enfatizou o chefe do Executivo.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

No próximo dia 4 de março 
iniciará o Campeonato Muni-
cipal de Koop 2022. Serão seis 
equipes; Oriental A, Oriental B, 

Glória, São José, conterrâneos A 
e Conterrâneos B. Os jogos ocor-
rerão em turno e returno, com ro-
dadas na cede de cada equipe.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

O Conselho Municipal de 
Desporto e Lazer (CMDL) de 

Lagoa dos Três Cantos anun-
ciou a volta das atividades da 

Escolinha volta com treino dia 03/03

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Municipal de Koop inicia no dia 4 de 
março

Na primeira rodada os jo-
gos serão entre São José X Con-
terrâneos, Oriental A X Oriental 
B e Glória X Conterrâneos B.

Escolinha Multiesportiva em Lagoa 
dos Três Cantos volta as atividades 
em março

escolinha Multiesportiva.  Os 
treinos iniciarão dia 3 de março 
a partir das 16h com a categoria 
sub 11, as categorias sub 13 e 
sub 15 terão treino a partir das 
17h30min. Estas categorias trei-
narão sempre nas quintas-feiras. 
Já no dia 7 a partir das 16h o 
treino será para a categoria sub 
9 e às 17h30min para a sub 7. 
Estas categorias treinarão nas 
segundas-feiras.

Conforme o coordenador 
do esporte três-cantense Maurí-
cio Wagner, enquanto a quadra 
de futsal não estiver devidamen-
te pronta para a prática esporti-
va, os treinos serão realizados 
no campo de futsete do Parque 
da Lagoa Fest.

Pela primeira vez ocorre-
rá na quinta-feira (03) o duelo 
entre Globo FC e Internacional, 
na estreia dos times na copa do 

Brasil. 
Fundado em 2012, o Glo-

bo é o atual campeão Potiguar 
e será sua quinta vez atuando 

na copa do Brasil (nunca tendo 
passado da primeira fase). 

No atual campeonato es-
tadual a equipe ocupa apenas a 
sexta colocação do returno.

 Com o adiamento do 
Gre-Nal 435, o Internacional 
está há dez dias sem entrar em 
campo, último confronto foi 
contra o São josé no qual aca-
bou derrotado por 3 a 2 fora 
de casa. Além da tranquilidade 
da vitória, a equipe levará para 
casa mais R$1,2 milhão por ter 
passado de fase.

 A provável escalação do ti-
me colorado deverá ser, Daniel; 
Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e 
Moises; Gabriel, Johnny, Ede-
nilson, D’alessandro (Maurí-
cio) e David; Wesley Moraes. 
Já a equipe potiguar entrará em 
campo com, André Zuba; Ales-
sandro, Mael, Eduardo Bahia e 
Fernando Ceará; Ramon, Hita-
lo, Nino Mipibu, Hiltinho e An-
derson; Rômulo.

Inter encara Globo FC pela Copa do Brasil

GERALGERAL

Treinamento da equipe

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/INTERNET



CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Ernestina, 04 de março de 2022 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

No dia 18 de fevereiro 
foi realizada a 1ª Conferência 
Municipal de Saúde Mental. 
A atividade foi promovida pe-
los profissionais das secretarias 
municipais de Saúde, Educação, 
Assistência Social e do Cras 
Mãos Amigas.

A conferência promovida 
nas dependências do Cras teve 
como tema central: “A Política 
de Saúde Mental como Direito: 
Pela defesa do cuidado em liber-
dade, rumo a avanços e garantia 
dos serviços da atenção psicos-
social no SUS”. 

Na ocasião foi feito um 
breve histórico sobre a luta an-
timanicomial do país e a Lei da 
Reforma Psiquiátrica, que no 
ano de 2021 completou 20 anos. 
Também foi debatido propostas 
de melhorias nos serviços de 
saúde mental do Município, Es-
tado e União, evitando retroces-
sos. Com o intuito de fortalecer 
e garantir as Políticas Públicas: 
o SUS e o cuidado da saúde 
mental em liberdade e o respeito 
aos Direitos Humanos.

O assunto saúde mental é 
tratado como prioridade, uma 
vez que a busca por atendimen-
tos psicológicos aumentou mui-
to, especialmente após o início 
da pandemia. A discussão e o 
desenvolvimento de ações es-
pecíficas nesta área são funda-
mentais para garantir o efetivo 
atendimento das pessoas que 
precisam de ajuda.

TIO HUGOTIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

A administração municipal, 
via equipe de obras, está realizan-
do diversas melhorias nas vias ru-
rais do município de Victor Graeff. 
No mês de fevereiro uma atenção 
especial foi dada à localidade de 
Posse Cerrito. A equipe realizou 
alargamento, patrolamento, em-
pedramento e limpeza de sarjetas. 

Durante os serviços foi detectada a 
necessidade de colocação de tubos 
em pontos estratégicos, visando 
maior segurança e durabilidade 
das vias. A secretaria de obras rea-
liza os trabalhos conforme crono-
grama, sempre visando excelência 
na entrega de um serviço de quali-
dade para a comunidade.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

Prefeito acompanha os 
serviços em Posse Cerrito

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Entre os serviços prestados, estão patrolamento e alargamento

1   Conferência Municipal de Saúde 
Mental é promovida no município 
de Tio Hugo 

a

A conferência teve tema, a política de saúde mental como direito

Também foram debatidos melhoras nos serviços de saúde mental


