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Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;

Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;

Marau/RS (54) 3342-3222
Filial Nicolau Vergueiro/RS (54) 9.8426-1201
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RUA JÚLIO DOS SANTOS - ERNESTINA/RS FONE: (54) 3378-1227
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CORREÇÃOCORREÇÃO

Na edição anterior identificamos erroneamente no Edital de Proclamas o sobrenome do noivo como 
Cardoso quando na verdade é Groth. Abaixo segue o edital com os dados corretos:

EDITAL DE PROCLAMAS
CARINE FÁTIMA BELLO DE CARVALHO FLORES
 Substituta da Tabeliã de Notas e Registradora Designada dos Serviços Notariais e de Registros 

de Ernestina, Comarca de Passo Fundo-RS, FAZ SABER QUE ESTÃO SE HABILITANDO PARA 
CASAR:

Edital n° 878, L° D-8, Fls, 23 verso: CARLOS ANDRÉ GROTH E ELIANE CHAVES DE 
ARAUJO, residente e domiciliada na Rua José Bettin, 241, Centro, Ernestina-RS.

QUEM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, QUE SE OPONHA NA FORMA DA LEI.
Rua Alfredo Eitelwein, 476, Ernestina-RS
Fone/Fax 0xx5433782042
Ernestina-Rs, 02 de fevereiro de 2022
VANIA SCHULTZ SCHUH
Tabeliã de Notas e Registradora Designada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Formação em Boas Práticas 
para Manipuladores na 
Alimentação Escolar 

A Alimentação Escolar 
é composta de mo-
mentos que fiquem 

na memória afetiva e gustativa 
de muitas pessoas, trazendo tanto 
a questão da convivência quanto 
das experiências sensoriais que 
oportunizaram ampliar os ho-
rizontes dos sabores e saberes, 
sendo ao mesmo tempo vivên-
cias individuais quanto coletivas 
que farão parte de suas lembran-
ças.

No último dia 10, foi reali-
zada uma formação para mani-
puladores de alimentos voltados 
para as boas Práticas de fabrica-
ção, ministrada pela nutricionis-
ta Nancy M F doNascimento, a 

fiscal sanitária Elisiane da Silva, 
e colaboração da estagiária de 
nutrição Michele Altmeyer. 

Foram abordados aspectos 
técnicos sobre micro-organis-
mos (tipos, locais, temperatura 
ótima de crescimento...), como 
minimizá-los nos alimentos e 
superfícies, conceitos em relação 
à operacionalidade e aos POP´s 
(Procedimentos Operacionais 
Padrão), fluxo de trabalho, orien-
tações sobre critérios de recebi-
mento e outras pontuações técni-
cas em relação aos POP´s. Além 
de capacitação e atualização o 
momento também serviu para 
uma troca de experiências entre 
os profissionais.

Equipe merendeiras participou do treinamento

CRÉDITO: JORNAL OPINIÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Eurides Feline- presidente 
da Câmara de vereadores de 
Nicolau Vergueiro

A câmara de verea-
dores de Nicolau 
Vergueiro será pre-

sidia por Eurides Antônio Felini 
(PSB).

Feline que era suplente as-
sume o posto no auge dos seus 72 
anos. Mas seus laços com a co-
munidade nicolau-vergueirense, 
participando  do processo eman-
cipatório do município.

Agricultor, Eurides Feline 
se prepara para está nova e im-
portante etapa da sua vida.

De acordo com informações 
do IBGE, Nicolau Vergueiro pos-
sui uma população de 1.721 habi-
tantes, e está em pleno desenvol-
vimento. No próximo dia 20 de 
março, a cidade irá completar 30 
anos de emancipação. Eurides Feline

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE CÂMARA DE VEREADORES

A PEDIDOA PEDIDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNICÍPIO DE ERNESTINA – CAIXA DE ASSIS-
TÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA – CAPESER

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 06/2022 – RETOMADA DO CONCURSO 
PÚBLICO N° 01/2020, CONVOCAÇÃO PARA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA E RETIFICA-
ÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 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. Retoma-se o Concurso Público n° 01/2020. 2. Convocam-
-se os candidatos homologados a realizar a Prova Teórico-Objetiva. 3. Retifica-se o Edital de Abertura 
e Inscrições. O edital na íntegra pode ser conferido nos sites da Legalle Concursos: www.legalleconcur-
sos.com.br e da Prefeitura Municipal de Ernestina: www.ernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 17/02/2022. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Evaldo Magarinos, Presidente da Caixa de Assistência e Pensões 
dos Servidores Municipais de Ernestina/RS.

TIO HUGOTIO HUGO

Conhecidos os ganhadores do sorteio 
municipal de janeiro do Nota Fiscal Gaúcha

Todos os cidadãos 
cadastrados no Pro-
grama Nota Fiscal 

Gaúcha – NFG e que colocaram o 
CPF nas notas fiscais de compras 
e prestação de serviços emitidas 
por estabelecimentos comerciais 
de Tio Hugo, concorreram aos 
três prêmios referentes ao mês de 
janeiro de 2022 nos valores de R$ 
250,00, R$ 150,00 e R$ 100,00.

O sorteio teve os seguintes 
sorteados:
 – 1º – Pedro Rogerio Ramos 
Maia – Prêmio: R$ 250,00

 – 2º – Marcos Tadeu Tamiozzo 
– Prêmio: R$ 150,00

 – 3º – Ana Cristina Picoli – 
Prêmio 100,00

Os sorteios são realizados 
mensalmente, com a mesma pre-
miação. Para participar basta es-
tar cadastrado no NFG e solicitar 

a inclusão do CPF nas notas fis-
cais emitidas no comércio local. 
A partir disso, todos os cidadãos 
estarão concorrendo de forma au-

tomática aos prêmios ofertados 
no âmbito municipal, e também 
as demais premiações disponibi-
lizadas pelo Governo Estadual.

Para concorrer é necessário a inserção do CPF na nota fiscal

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ INTERNET

TIO HUGOTIO HUGO

Aberto período de renegociação de débitos com o município

O munícipe de Tio 
Hugo que possui 
débitos tributá-

rios e não tributários, já po-
derá requerer o parcelamen-
to da sua dívida na Prefeitura 
Municipal. O Poder Público 
concede descontos nos juros 
e multas, proporcionais ao 
valor pago a vista podendo 
chegar a 100%, conforme 
previsto na Lei nº 1130/2022. 
As formas de parcelamentos 
variam de acordo com o dé-
bito de cada cidadão.

Entre os principais pon-
tos do projeto de renegocia-
ção de débitos, está a entrada 
de no mínimo 5% do valor 
da dívida para a efetivação 
do parcelamento, além da 

parcela que deverá ser su-
perior a R$ 100,00 (Cem 
reais). O número de parcelas 
é variável de acordo com o 
débito, não podendo exce-
der 48 vezes.

Pagamento no cartão:
O contribuinte poderá 

optar pelo pagamento atra-
vés de cartões de credito ou 
débito, obedecendo as re-
gras estabelecidas pela ope-
radora de cartões contratada 
pelo Poder Executivo Muni-
cipal.

Neste caso o cida-
dão obterá um desconto de 
100% nos juros e multas. 
Para solicitar a renegociação 
e quitação dos débitos com o 

O setor está a disposição para mais informações

município, o contribuinte deve-
rá procurar o setor tributário da 
prefeitura de Tio Hugo em ho-

rário de expediente. Para mais 
informações entre em contato 
pelo telefone 3338-9167.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Ponto Facultativo
CRÉDITO: ARTE TATIEL ZART/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Emenda Parlamentar para a 
Saúde

No dia 15/02, o as-
sessor do deputa-
do Heitor Schuch 

(PSB), Sr. Edilson Telles, es-
teve na prefeitura municipal 
para entregar um ofício de in-
dicação de emenda parlamen-
tar destinada ao município de 
Nicolau Vergueiro. O valor de 
R$64.499,00 será utilizado no 
custeio dos serviços de aten-

ção primária à saúde. 
Estiveram presentes no 

momento da entrega, o prefei-
to Geraldo A. Muniz, o vice-
-prefeito Delmar A. Diehl, 
secretários municipais, ve-
readores e membros do PSB 
local. 

A administração munici-
pal agradece ao deputado Hei-
tor pelo apoio.

O valor será destinado a saúde

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Seu empenho pode garantir algum Seu empenho pode garantir algum 
dinheiro a mais para o bolso, seja dinheiro a mais para o bolso, seja 
ao faturar uma comissão mais gor-ao faturar uma comissão mais gor-
dinha, ao trabalhar algumas horas dinha, ao trabalhar algumas horas 
a mais ou mesmo por fazer um ser-a mais ou mesmo por fazer um ser-
viço extra nas horas vagas.viço extra nas horas vagas.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Você vai conseguir tudo que qui-Você vai conseguir tudo que qui-
ser com charme, simpatia e uma ser com charme, simpatia e uma 
boa dose de criatividade. Seu en-boa dose de criatividade. Seu en-
tusiasmo vai contagiar os colegas tusiasmo vai contagiar os colegas 
e deve deixar o clima muito mais e deve deixar o clima muito mais 
leve e descontraído no emprego.leve e descontraído no emprego.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Hoje você vai ter que dividir sua Hoje você vai ter que dividir sua 
atenção entre a família e o tra-atenção entre a família e o tra-
balho. O coração está em casa, balho. O coração está em casa, 
principalmente se tiver coisas principalmente se tiver coisas 
importantes para resolver, mas a importantes para resolver, mas a 

mente estará na carreira e nos ob-mente estará na carreira e nos ob-
jetivos que você deseja alcançar.jetivos que você deseja alcançar.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
O período da manhã será perfeito O período da manhã será perfeito 
para você fazer contatos de tra-para você fazer contatos de tra-
balho e trocar ideias com pessoas balho e trocar ideias com pessoas 
que tenham muito a ensinar. Os que tenham muito a ensinar. Os 
estudos também estão favoreci-estudos também estão favoreci-
dos, assim como o contato com dos, assim como o contato com 
pessoas que estão distantes.pessoas que estão distantes.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você pode ganhar um bom di-Você pode ganhar um bom di-
nheiro com negócios, heranças, nheiro com negócios, heranças, 
gratificações ou mesmo com uma gratificações ou mesmo com uma 
promoção no emprego. Mas saiba promoção no emprego. Mas saiba 
aplicar a grana nas coisas certas aplicar a grana nas coisas certas 
— cuidado para não torrar tudo — cuidado para não torrar tudo 
em extravagâncias.em extravagâncias.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)

Se juntar com outras pessoas e Se juntar com outras pessoas e 
somar forças para alcançar metas somar forças para alcançar metas 
em comum pode ser uma ótima em comum pode ser uma ótima 
opção para você. Pense assim: opção para você. Pense assim: 
cada um tem seu talento, e po-cada um tem seu talento, e po-
dem se complementar para garan-dem se complementar para garan-
tir bons resultados.tir bons resultados.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Você atravessa uma fase de muito Você atravessa uma fase de muito 
trabalho e agitação, mas a Lua na trabalho e agitação, mas a Lua na 
Casa 12 pode fazer você se sen-Casa 12 pode fazer você se sen-
tir um pouco mais cansada e de-tir um pouco mais cansada e de-
sanimada hoje. Procure respeitar sanimada hoje. Procure respeitar 
seus limites.seus limites.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Estimule a cooperação e se junte Estimule a cooperação e se junte 
aos colegas para ter um dia mais aos colegas para ter um dia mais 
produtivo no trabalho. Agir em produtivo no trabalho. Agir em 
equipe pode garantir resultados equipe pode garantir resultados 
melhores e mais rápidos para to-melhores e mais rápidos para to-

dos.dos.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
A família pode se opor a alguns A família pode se opor a alguns 
de seus planos, mas também será de seus planos, mas também será 
seu porto seguro quando preci-seu porto seguro quando preci-
sar de apoio. Vai ter que trabalhar sar de apoio. Vai ter que trabalhar 
bastante, mas todo empenho vai bastante, mas todo empenho vai 
valer a pena.valer a pena.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Você também vai querer interagir Você também vai querer interagir 
mais com as pessoas sábias e in-mais com as pessoas sábias e in-
teligentes, especialmente aquelas teligentes, especialmente aquelas 
que já chegaram aonde você quer que já chegaram aonde você quer 
chegar e que têm muito a ensi-chegar e que têm muito a ensi-
nar. Sua criatividade também será nar. Sua criatividade também será 
maior e você terá muita facilidade maior e você terá muita facilidade 
para convencer as pessoas.para convencer as pessoas.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
 O céu dá sinal verde para você  O céu dá sinal verde para você 

promover algumas mudanças que promover algumas mudanças que 
deseja para a sua vida. Você po-deseja para a sua vida. Você po-
de, inclusive, mudar de casa, de de, inclusive, mudar de casa, de 
emprego ou iniciar algumas refor-emprego ou iniciar algumas refor-
mas muito desejadas no seu lar.mas muito desejadas no seu lar.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Se juntar com os colegas continua Se juntar com os colegas continua 
sendo uma boa opção para você, sendo uma boa opção para você, 
peixinha. Aumente a cooperação peixinha. Aumente a cooperação 
entre os colegas e lidere o gru-entre os colegas e lidere o gru-
po para transformar em realidade po para transformar em realidade 
uma ideia criativa e inovadora que uma ideia criativa e inovadora que 
há muito tempo você esconde só há muito tempo você esconde só 
para você.para você.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Fevereiro!
 Marina Moraes 
01/02
Maria Kern 02/02
Maria Lenz 02/02
Alexandra Ponciano 
04/02
Cristiano Goedel 
04/02
Vera Mossolin 05/02
Ugo Bruch 05/02
Lislei Schornenber-
ger 05/02
Lucia Maciel 06/02
Nelson Rodrigues 
06/02
Claudiomir Gehelen 
06/02
Elen Muniz 08/02
Lorenzo Anunciação 
09/02
Viviane Graepim 
09/02

Leocir Scherner 10/02
Eder Soletti 10/02
Luís Becker 11/02
Silvane Gauer 12/02
Pedro Goedel 12/02
Nicolas Magarinus 13/02
Alex Heckler 14/02
Adilane Prestes 14/02
Anita Welter 15/02
Noeli Kempf 15/05
Luiz Lindemam 16/02
Marlisa Pilger 16/02
Danilo Vergutz 16/02
Leoni de Oliveira 16/02
Alana Kaufman 16/02
Ana Paula Bertan 17/02
Ariel Picoli 18/02
Lia Ninow 18/02
Alvori Ubel 19/02
Douglas Rodrigues 20/02
Marli Benz 20/02
Maidi Werner 20/02

Leodimar Pazinato 21/02
Lorena Malmann 21/02
Ida Shatt 21/02
José Henkes 21/02
Lúcio Bruinsma 21/02
Leonel Adler 22/02
Lourdes Granja 22/02
Werno Bertholdo 22/02
Yuri Picolei 23/02
Cristian Baumgratz 
23/02
Charlote Lengert 23/02
Danieli Provenci 23/02
Delonei Peroni 24/02
Ilma Schultz 24/02
Maria Heckler 24/02
Augusto Muller 25/02
Rogério Diehl 26/02
Maria Machado 26/02
Victor Penz 26/02
Márcio Kern 28/02
Lore Gnich 28/02

04 05

MARIASMARIAS

Marias de volta às aulas

Passaram-se dois anos 
desde a última vez 
em que as Marias 

puderam ter contato com todos 
os colegas de aula, devido à 

A dois anos as meninas não viam todos os colegas juntosNas redes sociais das meninas há mais registros desse retorno

pandemia. Por isso, esta primei-
ra semana do ano letivo teve um 
gostinho especial de retomada 
da “normalidade”, ainda que 
seguindo os devidos protocolos. 

As irmãs compartilharam muita 
expectativa em, além de rever 
os amigos, ingressarem em uma 
nova etapa de ensino, que acon-
teceu na última segunda (14) 
para a Maria Gabi e terça-feira 
(15) para a Maria Antônia.

A Maria Gabi, que frequen-
ta as aulas pela manhã, come-
çou o dia reunida no pátio da 
instituição. Além de celebrar a 
amizade, ela e os outros alunos 
foram calorosamente acolhidos 
pela equipe do colégio Notre 
Dame. Já em sala de aula, a tur-
ma participou de uma dinâmica 
de apresentação que consistia 
em falar sobre si por dez segun-
dos. Além disso, elaboraram 
coletivamente um cartaz para 
representar o grupo.

Já a Maria Antônia, que 
tem aulas durante a tarde, foi 
para a escola no dia seguinte. 
Esse foi um momento muito 
importante para ela, que estava 
com saudades dos amigos e das 
experiências no colégio. Nas re-
des sociais, as irmãs aproveita-
ram para registrar o retorno em 
postagens, preparando-se para 
entrar no educandário e ao lado 
de seus colegas.

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA MARIAS

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA MARIAS

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Proposta de incentivo agrícola aos produtores rurais santo-antonienses

A grave seca que atin-
ge o Estado já refle-
te em prejuízos para 

os agricultores. A falta de chuvas 
desde 2021 tem causado inúme-
ros danos, sobretudo no interior, 
onde a produção de grãos e lei-
teira fica comprometida devido 
ao longo período de estiagem. O 
Município de Santo Antônio do 
Planalto, inclusive, decretou Si-
tuação de Emergência devido a 
essa grave crise hídrica que atin-
ge o Estado.

 Atento às dificulda-
des enfrentadas pelas famílias 
agricultoras, o vereador Vilson 
Altmann/MDB apresentou a In-
dicação de nº 08/2022, sugerin-
do ao prefeito santo-antoniense 
a implantação de um incentivo 

agrícola aos produtores rurais do 
Município, com a intenção de au-
xiliar os agricultores que sofrem 
os efeitos provocados pela estia-
gem. A Indicação foi apresentada 
na Sessão Ordinária de segunda-
-feira, dia 14 de fevereiro.

O vereador Vilson Altmann/
MDB ressalta que a agricultu-
ra familiar possui grande im-
portância no desenvolvimento 
econômico de Santo Antônio do 
Planalto, e diante do atual quadro 
preocupante faz-se necessário 
que o Poder Executivo auxilie 
no suporte às propriedades ru-
rais, contribuindo não só com a 
manutenção das atividades, mas 
também mirando na elevação da 
renda e emprego, além da diver-
sificação da produção. Segundo 

o vereador, “a criação deste in-
centivo agrícola aos produtores 
passa a ser fundamental nesse 
momento de falta de chuvas, pois 
essa grande estiagem impacta de 
maneira ainda mais forte os pe-
quenos produtores rurais que en-
frentam muitos desafios e incer-
tezas no setor”.

Conforme a proposta do ve-
reador Vilson Altmann/MDB, o 
auxílio seria em forma de “Vale 
Incentivo” para compra de adubo 
químico, ureia e/ou sementes de 
pastagem, entre outras. “Nesta 
Indicação, sugiro que a Secretaria 
da Agricultura e Meio Ambiente 
planeje um projeto para ajudar os 
produtores rurais que sofrem com 
a seca, através de uma ajuda, com 
auxílio emergencial para produ-

tores rurais, que podem subsi-
diar suas produções agrícolas ou 
fornecer alimentação para seus 
animais, como milho, aveia, tri-
go forrageiro, trigo para silagem, 
pois este tem sido um desafio re-
latado por muitos agricultores”, 
revela o autor da Indicação.

Além da produção de grãos, 
a produção leiteira também está 
já contabiliza as perdas na pro-
dutividade devido à estiagem. 
“Nas propriedades que trabalham 
com produção leiteira, a falta de 
pastos diminui a produtividade 
e, consequentemente, o produ-
tor irá receber menos financei-
ramente, causando preocupação 
com dívidas. Nessa época muitos 
animais reduzem a produção de 
leite, podendo sofrer desnutrição 

ou até mesmo morrer de fome em 
situações mais críticas, resultan-
do em mais prejuízos às famílias 
do campo”, acrescenta o vereador 
Vilson Altmann/MDB.

O incentivo agrícola tam-
bém possibilitaria o aumento na 
produção agrícola, resultando 
também no aumento na arreca-
dação do ICMS, incentivando os 
agricultores a emitirem notas fis-
cais da produção comercializada. 
“Sabemos que quando o campo 
vai bem, a cidade também vai 
bem, pois as famílias possuem 
mais recursos para investir no co-
mércio local, valorizando e forta-
lecendo o nosso comércio, inclu-
sive com a comercialização dos 
produtos agrícolas como adubos 
e sementes”.
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Brigada Militar recebe armas de condução 
elétrica 

O Programa de 
Incentivo ao 
Aparelhamen-

to da Segurança Pública 
no Estado Rio Grande do 
Sul (PISEG) permite que a 
iniciativa privada apoiar fi-
nanceiramente projetos de 
aparelhamento da policia 
através da destinação e par-
te do ICMS- Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços aonde a empresa 
E. Orlando Roos (utilizan-
do o recurso junto de uma 
contrapartida em dinheiro) 
forneceu a unidade da Bri-
gada Militar de Santo Antô-
nio do Planalto, pertencente 
ao 38º BPM de Carazinho, 
recebeu recentemente 3 ar-
mas de condução elétrica 
modelo Spark.

Na ocasião da entrega 

estiveram presentes os sol-
dados Ramos e Gomes da 
BM, o prefeito em exercício 
Gerno Altmann, secretária 
da administração Márcia 
Worm, presidente do legis-
lativo Elder Knapp, fiscal 
ambiental Giovane Farias 

Armas de condução elétrica 

bem como os representan-
tes da empresa E.Orlando 
Roos.

A mesma instituição 
realizou em outra ocasião 
a entrega do mesmo tipo de 
equipamento a uma unidade 
da BM em Não-me-toque.
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Representantes da empresa, administração municipal e Brigada Militar participaram da entrega

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Resumo dos trabalhos da 

Sessão Ordinária realizada em 
14 de fevereiro de 2022, pre-
sidida pelo Vereador, Valde-
ci Kuhn, do Partido Político 
MDB. 

Pedido Verbal: 

Vereador Alex 
Sandro Mendes 
(PP): requer ao 
Poder Execu-

tivo de Tio Hugo, por meio da 
Secretaria de Obras, para que a 
retroescavadeira espalhe algumas 
cargas de terras na taipa do açude 
localizado na antiga chácara do 
saudoso Pedro Carvalho, a qual é 
fixada na Comunidade do Poço. 

Comunicação Pessoal:

V e r e a d o r a 
Valduze Back 
Vollmer (PDT): 
expressa sua sa-
tisfação com o 

companheirismo e o andamento 
dos trabalhos do Poder Legis-
lativo de Tio Hugo. Destacan-
do que as decisões são tomadas 
tendo como objetivo principal o 
interesse coletivo e a valorização 
do desenvolvimento econômico e 
social do nosso município.  

A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá na data de 
07/03/2022, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo/RS.

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Extraordinária realiza-
da em 14 de fevereiro de 2022, 
presidida pelo Vereador, Val-

deci Kuhn, do Partido Político 
MDB. 

Ordem do Dia:

PROJETO DE LEI Nº 
03/2022, DE 10 DE FEVE-
REIRO DE 2022. “Cria car-
go e autoriza a contratação por 
tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do artigo 
37 da Constituição Federal, e dá 
outras providências”. Aprovado 
por unanimidade entre os pre-
sentes.

PROJETO DE LEI Nº 

04/2022, DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2022. “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder 
auxilio financeiro sob a forma 
de apoio cultural à Associação 
Cultural Rádio Comunitária FM 
Tio Hugo - ASCCOM e dá outras 
providências”. Aprovado por 
unanimidade entre os presen-
tes.

PROJETO DE LEI Nº 
05/2022, DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2022.  “Dispõe sobre o 
pagamento parcelado, cobran-
ça de créditos tributários e não 
tributários, inscritos ou não em 
dívida ativa, concede desconto, 
remissão nos juros e anistia nas 
multas e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade en-
tre os presentes.

PROJETO DE LEI Nº 
06/2022, DE 14 DE FEVE-
REIRO DE 2022. “Autoriza o 

município a celebrar Termo de 
Fomento com a Associação Uni-
versitária dos Estudantes de Tio 
Hugo - AUETH e dá outras pro-
videncias”. Aprovado por una-
nimidade entre os presentes.

Presidente Legislativo em exer-
cício

 Va l d e c i  K u h n  
 

1º Secretário
Valduze Back Vollmer

A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá na data de 
07/03/2022, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo/RS.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Busca por recursos: Comitiva cumpre agenda em Porto Alegre

No dia 10/02 o pre-
feito Geraldo A. 
Muniz, a vereadora 

Gilani M. S. Neuhaus e os servi-
dores Odeli P. de Souza e Daniel 
Welter cumpriram uma extensa 
agenda em Porto Alegre, solici-
tando recursos financeiros para o 
município de Nicolau Vergueiro. 
A comitiva esteve nos gabinetes 
dos deputados Dirceu Francis-
con, Dalciso Oliveira, Elton We-
ber, Ernani Polo, Sérgio Turra, 
Franciane Bayer, Heitor Schuch 
e Liziane Bayer. Também esti-

veram na Secretaria Estadual de 
Agricultura, com assessores da 
secretária Silvana Covatti, onde 
apresentaram demandas da área e 
entregaram ofício direcionado ao 
deputado Covatti Filho. 

Entre as demandas apre-
sentadas durante a visita estão a 
construção do Ginásio Munici-
pal de Esportes, aquisição de um 
veículo para a Brigada Militar, 
construção de pavimentação em 
frente à cooperativa Cotrijal e 
aquisição de um trator agrícola. 
Além disso, também foi solicita-

do recursos para as despesas de 
custeio na área de saúde do muni-
cípio, objetivando a melhoria nos 
serviços prestados à população. 

Sobre o Ginásio Municipal 
de Esportes, o prefeito Geraldo 
A. Muniz destacou que o muni-
cípio já possui dois convênios 
federais que destinam recursos 
para a construção, além da con-
trapartida municipal, porém não 
são suficientes para a conclusão 
da obra que está em fase de ela-
boração de projeto de engenharia 
e posteriormente será licitada. Prefeito e vereadores cumpriram agenda em Porto Alegre
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Direção do HCC recebe a 
comissão organizadora do 
Harley's Day Carazinho

A Direção do Hospital 
de Caridade de Ca-
razinho, juntamente 

com a comissão organizadora do 
Harley's Day Carazinho, esteve, 
na sexta-feira (11), reunida para 
falar sobre a 2ª edição do even-
to. Na oportunidade, estiveram 
presentes representando o grupo, 
o membro da Direção do HCC, 
Leandro Antonio Feldmann e os 
organizadores Mauro Bianchini e 
Evandro Zanolla.

Promovido por proprietá-
rios de motocicletas da marca 
Harley-Davidson do município, 
o 2º Harley's Day Carazinho está 
previsto para acontecer nos dias 
22 e 23 de abril e contará com 
uma programação diversificada 
contendo exposições, desfile de 
motos e muito mais.

Assim como na outra edi-
ção, todo o valor arrecadado com 
o evento será destinado ao HCC 
para melhorias na infraestrutura 
e na compra de equipamentos. 
Os recursos, da edição anterior, 
já foram investidos em reformas 
de três acomodações, localizados 

na Unidade de Internação Clínica 
– Posto 3, além do corredor e do 
posto de enfermagem do setor.

Conforme os organizadores, 
em 2022, o objetivo é reunir um 
número ainda maior de partici-
pantes, lembrando que o evento 
é para toda a comunidade, não 
apenas para os motociclistas. 
Durante os próximos dias a equi-
pe estará reunida para organizar 
o evento.

O presidente do HCC, Jo-
célio Cunha, agradeceu ao grupo 
de harleyros pelo gesto solidário, 
parabenizando-os pela iniciati-
va, que já envolveu e mobilizou 
pessoas da região e de outros 
estados nas edições anteriores. 
“Temos um desafio muito gran-
de pela frente, pois é muito difí-
cil superar os eventos anteriores 
pelo sucesso que ele foram. São 
ações como esta que inspiram a 
Direção do hospital a continuar 
atuando, de forma voluntária, 
com a finalidade de proporcionar 
aos pacientes um atendimento 
cada vez mais qualificado e hu-
manizado”, disse.

O evento está previsto para os dias 22 e 23 de abril
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Espaço Cultural 

Semana de Arte Moderna 
Parte 2

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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 A Semana de Arte Moderna ocorreu em 
uma época cheia de turbulências políticas, 
sociais, econômicas e culturais. As novas 
vanguardas estéticas surgiam e o mundo 
se espantava com as novas linguagens 
desprovidas de regras. Alvo de críticas e 
em parte ignorada, a Semana não foi bem 
entendida em sua época. A Semana de 
Arte Moderna se encaixa no contexto da 
República Velha (1889-1930), controlada 
pelas oligarquias cafeeiras - as famílias 
quatrocentonas - e pela política do café 
com leite (1898-1930). O capitalismo crescia 
no Brasil, consolidando a república e a 
elite paulista, esta totalmente influenciada 
pelos padrões estéticos europeus mais 
tradicionais.

Seu objetivo era renovar o ambiente 
artístico e cultural da cidade com “a perfeita 
demonstração do que há em nosso meio em 
escultura, arquitetura, música e literatura 
sob o ponto de vista rigorosamente atual”, 
como informava o Correio Paulistano, órgão 
do partido governista paulista, em 29 de 
janeiro de 1922.

Vanguardas
A nova intelectualidade brasileira dos 

anos 10 e 20 viu-se em um momento de 
necessidade de abandono dos antigos 
ideais estéticos do século XIX ainda em 
moda no país. Havia algumas notícias sobre 
as experiências estéticas que ocorriam na 
Europa no momento, mas ainda não se 
tinha certeza do que estava acontecendo e 
quais seriam os rumos a se tomar.

O principal foco de descontentamento 
com a ordem estética estabelecida se 
dava no campo da literatura (e da poesia, 
em especial). Exemplares do futurismo 
italiano chegavam ao país e começavam a 
influenciar alguns escritores, como Oswald 
de Andrade e Guilherme de Almeida.

A jovem pintora Anita Malfatti voltava da 
Europa trazendo a experiência das novas 
vanguardas, e em 1917 realiza a que foi 
chamada de primeira exposição modernista 
brasileira, com influências do cubismo, 
expressionismo e futurismo. A exposição 
causa escândalo e é alvo de duras críticas 
de Monteiro Lobato, o que foi o estopim 
para que a Semana de Arte Moderna tivesse 
o sucesso que, com o tempo, ganhou.
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ERNESTINAERNESTINA
Município de Ernestina faz entrega de prêmios aos contribuintes participantes cadastrados 

na Nota Fiscal Gaúcha

Foi realizado no dia 27 de Janeiro  de 2022 o sorteio da Nota Fiscal Gaúcha nº 112.  A entrega dos 
cheques aos contribuintes sorteados no município de Ernestina cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha.  Os 
valores foram de dois prêmios de R$ 200,00 (Duzentos Reais.) e teve como sorteados o Sra. Simone 
Maria Golunski de Sertão, e a Sra   . Morgana Luiza Dapper de Ernestina.   O Município ainda in-
forma que para participar dos sorteios mensais os contribuintes devem estar cadastrados no Programa 
NOTA FISCAL GAÚCHA e solicitar que seja colocado o número de seu CPF na nota no momento da 
compra feita no comércio local. Fazendo isto estarão ajudando a combater a sonegação fiscal e ainda 
concorrerão a prêmios no município de Ernestina e também nos sorteios da Nota Fiscal Gaúcha reali-
zada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os contribuintes que quiserem fazer o seu cadastramento no 
Programa podem procurar o Setor Tributário do município, ou fazer diretamente o cadastro no site da 
www.sefaz.rs.gov.br

Contribuinte de Ernestina: ajude a combater a sonegação, exija nota fiscal no momento da compra 
efetuada, peça para colocar o seu CPF, assim você combate a sonegação e ainda ganha dinheiro.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Encontro de formação de professores da rede municipal 

No dia 09 de fevereiro 
de 2022 no Campus 
da Universidade de 

Passo Fundo em Carazinho foi 
realizada a abertura do ano letivo 
do município de Santo Antônio 
do Planalto, com a presença dos 
professores, atendentes e equipe 
diretiva das unidades escolares.

O Evento teve a abertura ofi-
cial pela Servidora Angelita Mô-
nica Vergütz Girardelli represen-
tando no momento a secretária 
municipal de educação e cultura 
Sra. Susana Aparecida da Silva, a 
qual deu as boas vindas ao gru-
po com um proposito de um ano 
mais promissor para a educação 
do município fomentando a par-
ceria entre todos com o desejo de 
boas relações interpessoais. O evento foi realizado no campus da UPF

No primeiro momento foi 
realizado pela pedagoga Andrea 
de Mello Lopes o acolhimento 
dos profissionais com uma dinâ-
mica, em seguida foi realizada a 
apresentação do calendário esco-
lar e do proposta de trabalho pe-
dagógico 2022, tendo como tema 
a campanha da fraternidade: Fa-
la com Sabedoria e Ensina com 
Amor. Dando continuidade foi 
explanada ao grupo as medidas 
de prevenção, monitoramento e 
combate à COVID-19 a serem 
adotadas por todas as instituições 
de ensino com retorno das aulas 
presenciais no dia 14 de feverei-
ro.

Também foi apresentado 
ao grupo docente sobre a im-
plantação do Sistema de Ensino 

Aprende Brasil que oferece um 
conjunto especifico de soluções 
pedagógicas com aquisição de li-
vro didático integrado, assessoria 
pedagógica, plataforma digital e 
sistema de avaliação.

O Sistema de Ensino Apren-
de Brasil foi desenvolvido para 
potencializar a qualidade do en-
sino nas escolas públicas, garan-
tindo uma aprendizagem progres-
siva, articulada e interdisciplinar.

No turno da tarde, dando 
seguimento a formação dos do-
centes foi realizada a Oficina de 
Vivências Arteterapêuticas com a 
Doutora em Educação e Especia-
lista professora Patrícia Carlasso 
que teve como objetivo levar os 
participantes a conectar-se com o 
seu Eu Interior na busca do auto-

conhecimento.
Em publicação oficial a se-

cretaria fez um agradecimento 
a “Munira Medeiros Awad do 
Campos UPF – Carazinho pe-

la gentileza em nos oferecer um 
espaço agradável e amplo para 
realizar o Evento com a Equipe 
de profissionais da Educação de 
Santo Antônio do Planalto.”
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Retorno das aulas na Rede Municipal

Na manhã de quarta-
-feira,16 de feve-
reiro, aconteceu 

o retorno das aulas em toda a 
rede municipal de ensino. Os 
alunos foram recebidos com 
alegria e entusiasmo por toda 
a equipe escolar e autoridades 
municipais. A administração 
municipal compreendendo a im-
portância de proporcionar aos 
alunos e professores a melhor 
experiência possível durante o 
ano letivo realizou reformas na 
estrutura, pintura, revisão e ins-
talação de ferramentas que agre-
guem no combate ao Covid-19. 
 As escolas municipais 
de Victor Graeff contam com bi-
blioteca, brinquedos e utensílios 
de alta qualidade, além de área 
de lazer e esportes revitalizada. 
Na data de hoje também foi rea-
lizada a entrega das apostilas do 
Sistema de Ensino Aprende Mais 
Brasil, sistema utilizado em di-
versas escolas particulares de al-
to rendimento que inclui: Livro 
Didático Integrado, Assessoria 
Pedagógica, Ambiente Virtual 

de Aprendizagem e Sistemas de 
Avaliação. Todos os professores 
e CIEES do Ensino Infantil e 
Fundamental, receberam forma-
ção para o aperfeiçoamento da 
prática pedagógica com a utili-
zação destas novas ferramentas. 
 A situação do Covid-19 
segue sendo observada com 

atenção, sendo assim é reco-
mendado para os profissionais e 
alunos do ensino fundamental a 
utilização de máscaras e medi-
das de distanciamento. Caso seu 
filho esteja apresentando algum 
sintoma que possa ser indicativo 
do Covid-19, evite enviá-lo para 
escola.

As crianças receberam orientações na chegada a escola
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Enfermeira gaúcha ganha prêmio com pulseira para medir pressão de gestantes

Duas enfermeiras 
chegaram à frente 
de concorrentes 

em outros campos de atuação 
profissional e venceram um 
concurso de empreendedoris-
mo da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos), 
de São Leopoldo (RS). Com 
uma pulseira de aferição da 
pressão arterial para grávi-
das, a goiana Flávia Sales e a 
gaúcha Janaína Pinheiro ven-
ceram o prêmio Roser, que 
agracia projetos de pesquisa 
tecnológica voltados à solu-
ção de problemas práticos.

Com a experiência de 
gestante hipertensa pela qual 
Janaína passou, as colegas do 
chamado “Projeto Prisma” 
realizaram um levantamento 
de dados no objetivo de criar 
um produto que facilitasse o 
acompanhamento contínuo 
da doença, um importante 
fator de risco cardiovascular. 
Hipertensão arterial em grávi-
das é a causa de milhares de 
internações hospitalares por 
ano, com gastos milionários 
para o Sistema Único de Saú-

de (SUS), além de importante 
causa de morte evitável.

“Sabemos que a hiperten-
são na gravidez é uma doença 
que pode ser silenciosa, gerar 
a pré-eclâmpsia, eclâmpsia 
e síndrome de HELLP, acar-
retando a morte materna e 
fetal ou sequelas, patologias 
que são as maiores causas de 
morte na gravidez”, explicou 
Flávia.

O resultado foi a pulsei-
ra, produto inovador volta-
do para a Rede Cegonha do 
SUS, que envia os números 
de pressão direto ao arma-
zenamento na nuvem de da-
dos para controle da equipe 
de Saúde. O projeto aguarda 
agora aprovação de finan-
ciamento mediante edital do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae). A pulseira per-
mite que a gestante fique no 
conforto de sua própria casa e 
receba por meio de aplicativo 
para celular as orientações, 
uma conveniência ainda mais 
especial na atual pandemia da 
Covid19. Janaína (esquerda) e Flávia (direita) ficaram amigas e sócias

E foi por conta também 
da quarentena para conter a 
doença respiratória que Goiás 
e Rio Grande do Sul acaba-
ram mais próximos. O curso 
de Mestrado Profissional em 
Enfermagem, iniciado no ano 
de 2021, tinha a disciplina 
Tecnologias para o Cuidado 
em Saúde, ministrada pela in-

ternet, o que gerou a ideação 
do produto da pulseira, proje-
to orientado pela professora 
Priscila Lora. “Como estáva-
mos em estado pandêmico, as 
aulas foram todas online. O 
que poderia ser algo negativo 
pelo distanciamento, não foi, 
foi uma aproximação, uma 
apoiou a outra”, declarou Ja-

naína. Hoje, além de colegas 
e sócias, as duas, inclusive as 
respectivas famílias, se torna-
ram amigas.

Docente no mestrado em 
Enfermagem da Unisinos, o 
professor Joel Rolim Man-
cia destaca que o curso de 
pós-graduação é ministrado 
dentro do acordo entre Con-
selho Federal de Enfermagem 
(Cofen) e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 
“O produto pulseira de afe-
rição é resultado das pesqui-
sas realizadas no âmbito do 
Mestrado Profissional em En-
fermagem, da Unisinos, que 
prioriza a produção de mate-
riais com fortes característi-
cas voltadas para as necessi-
dades de mercado. Este é um 
trabalho inserido em linhas 
de pesquisa do curso. Nosso 
mestrado também está vincu-
lado ao convênio Capes/Co-
fen, no qual mantém o com-
promisso de contribuir para a 
Sistematização da Assistência 
de Enfermagem”, disse Man-
cia.
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Respingos 
da Barragem

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

TUDO O QUE SOU

Mulher nunca foi sonho pequeno, 
De um mundo que deslumbra fantasia; 
Mulher ao certo é sonho perene 
De um mundo que se cria e que procria. 
  
Mulher é o mais pertinho do sublime, 
Da força que um ser humano tem; 
Pois nela a pureza contagia 
E a vida faz voar pra muito além. 
  
Mulher é bem maior que uma campina, 
Mais forte que os relinchos e volteadas; 
Mulher toma os caminhos desta sina 
E aquilo que nos dói, transforma em 
nada! 
  
Por isso desafio o mundo inteiro 
E ele, que bem faça o que quiser; 
Sou fruto do amor mais verdadeiro; 
Sou ventre, sou guerreira, sou mulher! 
  
Sou sanga do que faz, ou fez sentido... 
Sou gente que lutando, mais importa; 
Sou surda pra quem não me dá ouvi-
dos... 
Sou vida pra quem não me fecha as 
portas. 
  
As poeiras do caminho não me cegam, 
Meus tinos sabem bem pra onde vou; 
Uns poucos, derrotados, se renegam, 
Mas muitos sabem tudo o que eu sou!

ERNESTINAERNESTINA

Preparativos para retomadas das aulas em 
Ernestina

Educar não é repe-
tir palavras ou criar 
ideias, mas encan-

tar” com essa mensagem os 
professores foram recebidos na 
manhã de quarta-feira pela secre-
taria de educação Sueli Penz pa-
ra abordar o inicio das aulas em 
Ernestina.

 Entre os tópicos falados 
estão às orientações sanitárias 
para a retomada das atividades. 
Neste ano com o alto índice de 
vacinação tanto de adultos quan-
to de crianças o distanciamento 
no ambiente escolar reduziu, 
também haverá apenas em oca-
siões excepcionais as aulas re-
motas, devendo prevalecer o en-
sino presencial.

 Durante o protocolo de 
abertura o prefeito Renato Bec-
ker reiterou a importância da 
educação na formação do ser hu-
mano “o conhecimento é a única 
coisa ninguém tira é o conheci-
mento” enfatiza Becker.

 Outro fator ressaltado 
foi às consequências da pande-
mia no ensino, destacado pelo 
vice-prefeito Paulo Penz “Vai 
ser um ano bem complicado um 
ano de pandemia praticamente, 
os alunos infelizmente estão bem 

atrasados, vai ser uma trabalho 
árduo” fala Penz.

 Sueli Penz aproveitou a 
ocasião para destacar a atuação 
dos professores da rede munici-
pal de ensino, no empenho dos 
mesmos em formar os novos 
ernestinenses. A secretaria ofe-
receu a equipe escolar uma café 
da manhã, e na sequência uma 
atividade lúdica “com o Michael 
a gente vai fazer uma animação 
para que os professores retornem 
esse ano letivo com muita for-
ça, com muita energia boa, com 

muita alegria para que os nossos 
alunos tenham uma bela aprendi-
zagem ao longo ano”.

 Outras profissionais que 
foram parabenizadas, entre elas 
as merendeiras, a nutricionista 
Jane Bonamigo relembrou que 
uma das coisas que os alunos da 
Educarte afirmaram sentir falta 
era dos lanches feitos pela equi-
pe, demonstrando o comprometi-
mento e dedicação das mesmas.

 As aulas na rede muni-
cipal de ensino serão retomadas 
dia 21/02.

“

Séc Sueli (direita) e Primeira-dama Maria Helena entregaram presentes
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Convite para inauguração

Vai acontecer nesta 
sexta-feira, dia 18 
de fevereiro às 20 

horas a inauguração do Templo 
Apostólico Missão Do Reino De 
Deus, localizada na Rua Cristia-
no Dasth, próximo à agropecuá-
ria Müller, na cidade de Ibirapui-
tã.

A denominação tem como 
responsável na cidade Missio-
nário Felipe Santos junto com 
o Apóstolo Presidente Gilmar 
Amorim 

Com sede em Palmas no 

Paraná , a igreja tem forte atua-
ção social, com recuperação de 
pessoas envolvidas com drogas e 
bebidas. 

Seu marco está no principal 
mandamento da Biblia, amar ao 
próximo, acolhendo a todos sem 
discriminação. 

“Queremos convidar toda 
a população pra vir conhecer o 
nosso templo, desfrutar do sobre-
natural de Deus nesta sexta-feira, 
será a noite da sua vitória você 
não pode perder” convida Felipe 
Santos.

A inauguração acontece nesta sexta-feira

CONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Programa de incentivo victorense auxilia 66 
produtores

Encerrou nesta se-
mana as inscrições 
para o Programa de 

Incentivo aos Produtores Rurais 
de Victor Graeff. O projeto teve 
como intuito auxiliar os trabalha-
dores da bacia leiteira, gado de 
corte, suinocultura, avicultura a 
custear suas produções.

Segundo o secretário da 
administração Ismael Elger 66 
produtores foram atendidos pelo 
programa “O valor total incenti-
vo foi de R$ 80.311,69” afirma 
Elger, vale ressaltar que todo 
recurso usado neste projeto são 
oriundos exclusivamente do mu-
nicípio.

Estes valores acabam resul-
tando em fomento no comercio 
victorense, impactando todos os 
demais setores da economia, vis-
to que a estiagem reduziu o po-
der de compra dessa população. 
Lembrando que muitos deles já 
vinham com crises financeiras 
provocadas pelas outras estiagens 
e impacto climático que sofreram 
em outras safras. Inclusive, gran-

de parte dos produtores possui 
equipamentos, animais e outros 
itens financiados. Com a per-
da total ou parcial da produção, 
essas parcelas também ficaram 
comprometidas e pesando ainda 
mais no bolso.

Iniciativas como a da admi-
nistração de Victor Graeff traz a 
essa categoria a chance de tentar 
novamente, de sanar as dividas 
ou parte delas em sua produção 
preparando-se assim para as no-
vas safras.

Foram 66 produtores locais atendidos
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TIO HUGOTIO HUGO

Transporte seguro: Ônibus e vans escolares 
passaram por vistoria

Na manhã desta se-
gunda-feira 14 de 
fevereiro os veícu-

los responsáveis pelo transporte 
escolar em Tio Hugo passaram 
por vistoria. As servidoras pú-
blicas Denise e Fernanda, que 
atuam no controle interno e na 
secretaria de Administração mu-
nicipal realizaram a avaliação 
dos ônibus e vans que realizam o 
transporte diário dos estudantes 
até as escolas. Itens como pneus, 
estado de conservação e cinto de 
segurança são avaliados e revi-
sados visando a integridade dos 
veículos que circulam por todas 
as comunidades para transportar 
as crianças e adolescentes.

As revisões são tradicionais 
e acontecem com frequência. A 
Administração Municipal de 
Tio Hugo mantém diálogo cons-
tante com os responsáveis pelo 
transporte escolar no município, 
sobretudo porque a fiscalização 
contínua faz parte do planeja-
mento para garantir a segurança 
de todos os alunos da rede muni-
cipal de ensino. A vistoria é necessária para a segurnaça de alunos e motorista
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LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Secretaria de Saúde anuncia reunião de equipe 
dia 24 de fevereiro

A Secretaria de 
Saúde de Lagoa 
dos Três Cantos 

fará reunião de equipe no 
dia 24 de fevereiro, quinta-
-feira, a partir das 16h. 

Por esse motivo a Uni-
dade Básica de Saúde Va-
nessa Sabrina Schneider 
estará fechada para aten-
dimento externo, ficando 
somente o atendimento de 
emergência.

Esta reunião é a 1ª de 
uma série de encontros de 
equipe que se realizarão 
mensalmente, sempre na 
última quinta-feira de ca-
da mês, por exigência do 
estado e para fortalecer os 
vínculos de trabalho en-
tre o quadro de profissio-
nais, levantar dificuldades, 
discutir procedimentos e 
buscar aprimoramento das 
políticas públicas na saú-
de do município com ética 
profissional e eficiência.

Mais informaões dire-
tamente com a unidade de 
saúde. Haverá apenas atendimento de emergência
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

24h
PLANTÃO

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

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,

JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM

CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,

SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

(54) 9 9999-3143
Não está longe de nós, quem esta junto a Deus!

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9921-1526Diones Puckes

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

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

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

(54) 3378-2033Fone: (54) 9 9976-9675

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

ARMADOS ERNESTINA LTDA

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS /

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING,

ALUGUEL DE CABANAS,

ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA

EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA
O SEU LAZER.

a natureza.

Fone: (54) 9 9946-4300RST, 153 km 30, em Ernestina-RS

AGRICULTURAAGRICULTURA

Governo do Estado e entidades de agricultores familiares dialogam sobre ações 
para diminuir efeitos da estiagem

O secretário-chefe da 
Casa Civil, Artur 
Lemos Júnior, e o 

secretário adjunto da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural, Luiz Fernando Rodri-
guez Júnior, se reuniram com 
representantes de entidades de 
pequenos produtores rurais que 
realizaram protesto em frente à 
sede da Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr), nesta quarta-fei-
ra (16/2). A pauta de reivindica-
ções abordou a criação de um 
espaço de diálogo entre o gover-
no estadual, Poder Legislativo e 
as entidades representativas para 
discutir ações de enfrentamento 
à estiagem.

Conforme o secretário Le-
mos, um fórum permanente de 
discussão sobre as estiagens do 
Rio Grande do Sul será criado na 
próxima semana pelo governo 
do Estado, por meio de decreto, 
e as entidades dos agricultores 
familiares terão assento.

Os representantes das enti-
dades pontuaram que a situação 
de insegurança alimentar dos 
agricultores familiares é muito 
grave e necessita de ações ur-
gentes. O secretário-chefe da 
Casa Civil informou que o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, por meio da Secreta-
ria Nacional de Proteção e Defe-
sa Civil, dispõe de um programa 
de distribuição de cestas básicas 
por três meses e caixas d’água 

para famílias atingidas pela es-
tiagem.

"Não vamos deixar nin-
guém passar fome", enfatizou 
Lemos. “É necessário que as 
prefeituras se mobilizem pa-
ra requerer esses recursos. Dos 
mais de 350 municípios gaúchos 
que têm decretos de emergência 
reconhecidos pela União, ape-
nas 14 acessaram o benefício. 
O governo do Estado está junto 
aos municípios, auxiliando-os 
para ampliar esse acesso”, com-
pletou.

Com relação às linhas 
emergenciais de crédito e re-
financiamento, outro ponto de 
reivindicação dos agricultores 
familiares, o governo do Estado 
tem dialogado com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, reforçando a preocu-
pação dos produtores rurais do 
Rio Grande do Sul com a pos-
sibilidade de não conseguirem 
pagar os empréstimos feitos. A 
informação do ministério é de 
que os recursos para novos cré-
ditos e refinanciamento depen-
dem de alocações orçamentárias 
internas e obtenção de créditos 
extraordinários, assunto em tra-
tativas com o Ministério da Eco-
nomia.

“Indo por outro caminho, 
junto com a bancada federal 
gaúcha, estamos agora articu-
lando a possibilidade de acessar 
recursos de emendas parlamen-
tares”, informou Lemos, que 

esteve em Brasília na terça-feira 
(15/2), acompanhado de Rodri-
guez Júnior e deputados, a fim 
de reforçar os pedidos de apoio 
aos produtores rurais que atra-
vessam este momento de gran-
des perdas na agropecuária por 
conta da escassez hídrica.

Luiz Fernando Rodriguez 
Júnior destacou que a Seapdr 
vem buscando a maior agilidade 
possível para firmar convênios 
com os municípios em situação 
de emergência, para viabilizar 
a construção de 6 mil microa-
çudes com recursos do progra-
ma Avançar. “Os destinatários 
desses açudes são os pequenos 
produtores, público que precisa 

de um suporte maior do Esta-
do. Nossa meta é assinar estes 
convênios até o fim do mês. 
Estamos trabalhando para que 
se consiga repassar, no mínimo, 
dez açudes por município, e a 
distribuição desses açudes será 
decidida localmente”, detalhou.

Com relação à perfuração 
de 750 poços, instalação de 750 
caixas d’água e implantação de 
500 conjuntos de cisternas, a 
Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) avaliou que se trata de 
um caso emergencial e, portan-
to, elegível para a dispensa de 
licitação. “Estamos já com o ter-
mo de referência pronto. Quere-
mos que os recursos cheguem 

rapidamente à ponta, com a 
perfuração dos poços ocorrendo 
de forma simultânea em todo o 
Estado”, complementou o secre-
tário adjunto.

Estiveram presentes à re-
união representantes do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST), Movimen-
to dos Pequenos Agricultores 
(MPA), Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura Familiar do 
Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), 
do Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Consea/RS) e da 
União das Cooperativas da Agri-
cultura Familiar e Economia So-
lidária (Unicafes).

Um fórum será criado para discussões referente as estiagens
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