
Secretaria de obras recebe pá car-
regadeira

p. 05

Ernestina - Ibirapuitã - Lagoa dos Três Cantos - Mormaço - Nicolau Vergueiro - Santo Antônio do Planalto - Tio Hugo - Victor Graeff

Sexta- feira 08 de outubro de 2021                      Ano XXI   Edição 1027 R$ 5,99 | Matriz: Ernestina / Filial: Tio Hugo

CRÉDITO:DIVULGAÇÃO

Outubro rosa em pauta

p.2

Ibirapuitã

“Ensinar com a razão, 
transformar com o coração”

Investimento em educação

p.03

Ernestina 

Bora pedalar?

p .09

Victor Graeff

Lagoa dos Três Can-
tos 

p. 07

Escola de Tio Hugo tem discplina de agroecologia.



Ernestina, 15 de outubro de 2021 Ernestina, 15 de outubro de 2021 Ano XXI   Edição 1028|Ano XXI  Edição 1028|02

Direção
Flávio Martins Pedroso

Departamento comercial
Flávio Martins Pedroso- 54) 99982- 4601

(Fotos: Divulgação/Internet)

Diagramação/Redatora
Amélia Freitas

Design Gráfico
João Vitor Duarte Pedroso

Impressão
Gráfica Gespi - Tapera/RS

Assinaturas
Ernestina

Flávio Martins Pedroso-( 54) 99982- 4601

Ibirapuitã
Flávio Martins Pedroso-( 54) 99982- 4601

Lagoa dos Três Cantos
Flávio Martins Pedroso-(54) 99982- 4601

Mormaço
Flávio Martins Pedroso-(54) 99982- 4601 

Nicolau Vergueiro
Flávio Martins Pedroso-(54) 99982- 4601

Santo Antônio do Planalto
Mercedes Pedroso- (54) 99908 - 3555

Tio Hugo
 Flávio Martins Pedroso-(54) 99982- 4601

Victor Graeff
Úrsula Sipp Fischer- (54) 99196 - 7221

Jornal OM LTDA ME
CNPJ 04.596.111/0001-63

CGC (TE) 271/0002773
E-mail: j.omensageiro@gmail.com

*Matriz: Rua Júlio dos Santos, nº 306
Ernestina/RS - Fone (54) 3378-2088

*Filial: Rua Rio de Janeiro, Centro, Tio Hugo/RS
Fundado em 31/07/2001

Site: www.jornalomensageiro.com.br

As colunas assinadas e os informativos de Câmaras As colunas assinadas e os informativos de Câmaras 
de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma 
independente e não expressam, necessariamente, a independente e não expressam, necessariamente, a 

opinião do jornal, sendo de total responsabilidade opinião do jornal, sendo de total responsabilidade 
de seus autores.de seus autores.

03

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Deputado Heitor Schuch oficializa entrega de veículos 
adquiridos com emenda

Na tarde do último 
sábado (9), o de-
putado federal 

Heitor Schuch esteve no mu-
nicípio de Nicolau Verguei-
ro para oficializar a entrega 
de um Fiat Mobi e um Fiat 
Grand Siena, ambos zero 
quilômetro, destinados à Se-
cretaria Municipal de Saúde. 
O ato de entrega das chaves 
foi realizado em frente à Pre-
feitura Municipal. 

Os dois veículos fo-
ram adquiridos através de 
emenda parlamentar de au-
toria do deputado, no valor 
de R$98.500,00 (noven-
ta e oito mil e quinhentos 
reais) mais contrapartida 
do município no valor de 
R$30.900,00 (trinta mil e no-
vecentos reais), totalizando 

Os veículos serão usados pela Secretaria de saúde

R$129.400,00 (cento e 
vinte e nove mil e qua-
trocentos reais). 

De acordo com o 

secretário de Saúde, Eduardo 
G. Scolari, os veículos serão 
utilizados para o transporte 
de pacientes, qualificando 

ainda mais o trabalho já de-
senvolvido pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Ni-
colau Vergueiro.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

ERNESTINAERNESTINA

Investimento em educação

Os equipamentos foram entregues pela séc. Sueli Penz

O investimento em 
equipamentos de 
qualidade na edu-

cação é algo primordial. A se-
cretaria de educação de Ernesti-
na vem realizando essas ações. 
Como ocorreu ao fim da sema-
na passada aonde a sala mul-
tidisciplinar, coordenada pela 
professora Susana Hoffmann 
recebeu um computador e uma 
impressa.

Já o Museu Dona Ernesti-
na, que tem a frente o historia-
dor Alexandre Aguirre recebeu 
um notebook, que irá aprimorar 
o trabalho realizado. Em pu-
blicação oficial a secretária de 
educação Sueli Penz, que fez 
a entrega dos equipamentos, 
ressaltou a importância e dedi-
cação pela busca de uma educa-
ção e qualidade no município, 
uma busca compartilhada pelos 
profissionais da educação. Vale 
lembrar que a cidade tem pro-
jetos ligados a informática, com 
aprendizado de programação.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Saúde emite alerta 
para surto de doença 
diarreica aguda (DDA) 

A Secretaria Estadual 
de Saúde no Rio 
Grande do Sul emi-

tiu um alerta para surto da Doen-
ça Diarreica Aguda, que já afeta 
cerca de 25 cidades do Estado. A 
doença gastrointestinal tem como 
principal sintoma a diarréia, que 
pode ser acompanhada de dor ab-
dominal, náusea, vômitos e febre. 
No caso do norovírus, ela ainda 
pode ocorrer através de contato 
com superfícies contaminadas. O 
alerta da secretaria traz diversas 
recomendações para profissio-
nais de saúde, escolas e creches. 
A Secretaria de Saúde orienta a 
população a buscar sempre a hi-
giene das mãos, bem como lavar 
alimentos e utensílios. O sur-
to ocorre a partir de dois casos, 
com o mesmo quadro clínico e 
vínculo epidemiológico entre 
si. Em caso de sintomas desse 
tipo, é recomendado repouso e 
aumento na ingestão de líquidos 
para evitar a desidratação, prin-
cipalmente em crianças e idosos. 
Havendo sintomas graves, deve-
-se procurar a unidade de saúde 
mais próxima.

R e c o m e n d a ç õ e s 

a população em geral 
 
– Consumir água de fontes segu-
ras (potável) tratadas, que tenham 
processo de desinfecção por clo-
ro ou outra tecnologia. Caso seja 
desconhecida a fonte, em situa-
ções de emergência, recomenda-
-se fervê-la antes do consumo 
e antes do preparo de alimen-
tos por, no mínimo, 5 minutos. 
– A higienização das superfícies, 
equipamentos e utensílios uti-
lizados no preparo e consumo 
de alimentos deve ser realizada 
com água tratada e/ou fervida. 
– O gelo para consumo ou conser-
vação de alimentos deve ser oriun-
do de água potável e/ou fervida. 
– Higienizar as mãos de forma 
adequada, lavando-as com água e 
sabão, principalmente após a uti-
lização de banheiro, troca de fral-
das, antes de preparar e manipular 
alimentos e antes das refeições. 
– Afastar as pessoas doentes 
das atividades de manipulação 
de alimentos e reforçar a higie-
ne pessoal mesmo após o de-
saparecimento dos sintomas. 
– Realizar a limpeza da caixa 
d’água uma vez ao ano ou sem-
pre que necessário.

Siga as orientações estipuladas para evitar a doença

Na mira das empresas

O município de 
Santo Antônio 
do Planalto 

volta a ser alvo do inte-
resse de empresários. Re-
centemente os sócios da 
Savage Comércio e distri-
buição de metais, s Carlos 
Alberto Andreis e Ricardo 
Andreis,  visitaram o pre-
feito Élio Gilberto Luz de 
Freitas e protocolaram um 
pedido de área junto à ci-
dade.

Através da assessoria 
de imprensa da prefeitura 
os sócios afirmaram “ob-
servando-se a necessidade 
de mercado e a viabilidade 
econômica da implemen-
tação de um depósito físi-
co na região realizaremos 
a construção da empresa”. 
O prefeito Élio fala “É com 
muita alegria que recebe-
mos mais esta solicitação 
de viabilidade de área de 
terra, pois entendemos que 
as empresas estão buscan-
do o nosso município para 
a sua instalação pela cre-
dibilidade que temos na 
região. Santo Antônio do 
Planalto esta em constante 
crescimento, e é para isso 
que trabalhamos todos os 
dias, ver nosso município 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Foi protocolado um pedido de área junto a administração

crescer, desenvolver, ge-
rar empregos e renda para 
nossa população”.

A empresa que atua 
desde 2004 tem interesse 
em expandir seu negócio 

para a cidade. 
Visto que uma indus-

trial tem se desenvolvido 
no municipio com a pre-
sença de empresas gran-
des e conceituadas

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

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Outubro rosa em pauta

Em clima de 
outubro rosa 
o Centro de 

referência a Assistência 
Social realizou mais um 
encontro de grupo de 
pessoas com deficiência 
no dia 14 deste mês. A 
atividade desenvolvida 
foi uma atividade alusi-
va a isso, com a confec-
ção de um chaveiro, com 
objetivo de trabalhar a 
importância da preven-
ção ao câncer de mama. 
Este ano o número de 
mulheres que solicita-

ram mamografia subiu 
em relação ao no pas-
sado, segundo dados do 
ministério público, mas 
esses índices ainda estão 
abaixo do de outras datas 
e isso se deve em parte 
por conta da pandemia. 
Reforça-se a ncessidade 
de prevenção, cuidado, 
auto-exame e atenção. 
Pois o câncer de mama é 
um dos que mais atinge 
as mulheres.

O fim do encontro foi 
fechado com um lanche 
servido aos participantes. O auto exame é algo importante para detecção rápida

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Os astros estão trabalha-Os astros estão trabalha-
dos na formosura e dão a dos na formosura e dão a 
maior força pra você ficar maior força pra você ficar 
numa boa com todo mun-numa boa com todo mun-
do, sobretudo com ami-do, sobretudo com ami-
gos e pessoas que estão gos e pessoas que estão 
longe.longe.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Tô vendo aqui que seu Tô vendo aqui que seu 
instinto para os negócios instinto para os negócios 
está em alta, e você pode está em alta, e você pode 
aproveitar boas oportuni-aproveitar boas oportuni-
dades de encher o bolso, dades de encher o bolso, 
taurino.taurino.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
Mais sociável, tudo indica Mais sociável, tudo indica 
que irá fazer bons conta-que irá fazer bons conta-

tos e ganhar a simpatia tos e ganhar a simpatia 
das pessoas.das pessoas.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
Além de contar com bom Além de contar com bom 
gosto e talento, seu signo gosto e talento, seu signo 
tende a ficar mais presta-tende a ficar mais presta-
tivo e sociável no serviço.tivo e sociável no serviço.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
As ideias tendem a fluir As ideias tendem a fluir 
numa boa e terá facilida-numa boa e terá facilida-
de para se expressar, com de para se expressar, com 
chance de conhecer mui-chance de conhecer mui-
tas pessoas e assuntos e tas pessoas e assuntos e 
nos estudos, talvez apren-nos estudos, talvez apren-
da sem dificuldade.da sem dificuldade.
- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 
set.) set.) 
Além de contar com bom Além de contar com bom 

gosto e olhar crítico, você gosto e olhar crítico, você 
tende a conviver numa boa tende a conviver numa boa 
com os colegas e a chefia.com os colegas e a chefia.
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
Você deve se dar bem em Você deve se dar bem em 
reuniões e fazer ótimos reuniões e fazer ótimos 
contatos tanto presencial-contatos tanto presencial-
mente quanto on-line com mente quanto on-line com 
quem está longe, e po-quem está longe, e po-
de se aproximar mais de de se aproximar mais de 
assuntos e pessoas que assuntos e pessoas que 
despertem sua mente.despertem sua mente.
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) nov.) 
Curtir o conforto e sosse-Curtir o conforto e sosse-
go de casa deve ser uma go de casa deve ser uma 
mina de ouro, já que a sua mina de ouro, já que a sua 
criatividade e imaginação criatividade e imaginação 
fértil tendem a fluir melhor.fértil tendem a fluir melhor.

- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 
dez.) dez.) 
Sua mente deve ferver Sua mente deve ferver 
de ideias, o que favorece de ideias, o que favorece 
seus planos e sonhos en-seus planos e sonhos en-
genhosos, mas a rotina no genhosos, mas a rotina no 
trabalho pode te desani-trabalho pode te desani-
mar.mar.
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
Há grandes chances de Há grandes chances de 
subir de cargo na profis-subir de cargo na profis-
são e conquistar um belo são e conquistar um belo 
aumento de salário.aumento de salário.
-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 
Com zero timidez, você Com zero timidez, você 
tende a socializar numa tende a socializar numa 
boa e deve ter facilida-boa e deve ter facilida-

de pra escolher bem com de pra escolher bem com 
quem se relaciona, e talvez quem se relaciona, e talvez 
faça amizades ponta firme.faça amizades ponta firme.
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
O seu jeito jeitoso te dei-O seu jeito jeitoso te dei-
xa se expressando muito xa se expressando muito 
bem, e pode ganhar di-bem, e pode ganhar di-
nheiro com comunicação, nheiro com comunicação, 
redes sociais e aplicati-redes sociais e aplicati-
vos. O negócio está nos vos. O negócio está nos 
estudos, que ficam instá-estudos, que ficam instá-
veis por conta do risco de veis por conta do risco de 
ficar irritada.ficar irritada.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Outubro!
Adíles Soletti 01/10
Átila kempf 01/10
Tereza Lasch 01/10
Jurema Pozza 02/10
Nelly Drehmer
Camila Lodi 04/10
Neusa Goedel 04/10
Vilma Zanatta 04/10
Fabiane Derlan 
05/10
Joraci Gonçalves 
05/10
Ana Borghetti 06/10
Leonise Moraes 
06/10
Francieli Ceolan 
07/10
Natali Simon 07/10
Natália Strasser 
08/10

Delmar Diehl 09/10
Nilve Loeff 09/10
Vinicius Vieira 09/10
Delci Gnich 10/10
Júlia Silva 10/10
Nelson Papke 14/10
Luciano Voigt 15/10
Jorge Feline 15/10
Leandro Fleck 12/10
Valdelirio de Almeida 
16/10
Jadete Silva 17/10
Nédia Lupotini 18/10
Rosmeri Ferreira 19/10
Carlos Gobbi 20/10
Luciano Feline 20/10
Adriana Strauss 21/10
José Pilatti 21/10
Alex Tozzo 22/10
Edson Diehl 22/10
Gerta Volmer 22/10

Kerolin Machado 22/10
Maria Bertselli  22/10
Beno Gnich 23/10
Deborah Adames 23/10
Fernando Groth 23/10
Rudinei Welter 23/10
Cristian Arendt 24/10
Alexandre Provenci 
25/10
Giovana Maas 26/10
Nilceu Feline 26/10
Benjamin Sattler 27/10
Antônio Darigo 28/10
Lirian Voigt 28/10
Adriano Dapper 29/10
Hérico Muniz 29/10
Aline Kaufmann 30/10
Merci Provenci 30/10
Marina da Silva 30/10
Henrique Weuls 31/10
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No mês da criança, Marias entregam cartas 
com pedidos ao prefeito de Passo Fundo

Como tornar uma ci-
dade ainda melhor 
para as crianças? 

Motivadas por essa pergunta, 
as Marias visitaram o prefei-
to de Passo Fundo, Pedro Al-
meida, na semana em que se 
comemorou o Dia da Criança. 
Lá elas conversaram com o 
chefe do Executivo sobre as 
ações que a prefeitura reali-
za em favor dos pequenos e 
entregaram duas cartas com 
muitas novas ideias.

“Uma das sugestões que 
a gente fez foi a criação de 
um conselho de crianças no 
governo. Como muitos pro-
jetos são pensados para nós, 
também precisamos nos en-
volver”, disse Maria Gabi. E 
Maria Antônia chamou a aten-
ção para a igualdade de opor-
tunidades: “O nosso sonho é 
que todas as crianças possam 
viver em uma família feliz, 
ter a chance de estudar e fazer 
aquilo que elas amam”.

MARIASMARIAS

As cartas contêm algumas ideias estipuladas pelas meninas

Em um vídeo nas redes 
sociais, o prefeito Pedro Al-
meida disse que “são pedidos 
super importantes para que a 
nossa cidade pense ainda mais 

e com mais carinho e atenção 
nas crianças. Adorei as carti-
nhas e vou cuidar delas com 
carinho, porque nossas crian-
ças merecem”.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

ERNESTINAERNESTINA

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

Foi realizado no dia 30 de setembro de 2021 o sorteio da Nota Fiscal Gaúcha nº 108. 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 Sr. Everton José 
Goedel e Antonio Carlos Alves dos Santos, ambos de Ernestina.  O Município ainda informa que para 
participar dos sorteios mensais os contribuintes devem estar cadastrados no Programa NOTA FISCAL 
GAÚCHA e solicitar que seja colocado o número de seu CPF na nota no momento da compra feita no 
comércio local. Fazendo isto estarão ajudando a combater a sonegação fiscal e ainda concorrerão a 
prêmios no município de Ernestina e também nos sorteios da Nota Fiscal Gaúcha realizada pelo Estado 
do Rio Grande do Sul. Os contribuintes que quiserem fazer o seu cadastramento no Programa podem 
procurar o Setor Tributário do município, ou fazer diretamente o cadastro no site da www.sefaz.rs.gov.br

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

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Pá carregadeira é a mais nova 
aquisição da prefeitura de 
Lagoa dos Três  Cantos

Com o objeti-
vo de man-
ter a frota do 

Parque de Máquinas da 
Prefeitura sempre em 
boas condições de uso, 
a Administração Muni-
cipal de Lagoa dos Três 
Cantos adquiriu uma 
nova máquina pá carre-
gadeira XCMG, modelo 
LW300KV, ano e mode-
lo 2021, no valor de R$ 
254.500,00.

Este equipamento 
será de uso da Secreta-
ria de Obras e a compra 
se deu com recursos do 
município, via adesão a 
Ata de Registro de Pre-
ços nº 22/2020 do Mi-
nistério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR).

Segundo o prefeito 
Sergio Antonio Lasch a 
renovação do parque de 
máquinas da Secretaria 
de Obras é necessário 

para atender toda a de-
manda e oferecer cada 
vez mais qualidade no 
serviço prestado. “Em 
breve teremos outros 
equipamentos se soman-
do ao maquinário da Se-
cretaria de Obras”, reve-
lou.

A entrega oficial da 
máquina se deu na ma-
nhã desta quinta-feira 
(14) junto ao prédio da 
prefeitura.

Prestigiaram a sole-
nidade, além do Prefeito 
Sergio Antonio Lasch, o 
Secretário de Obras Ro-
que Elói Fath, Secretária 
de Agricultura Tatiana 
Luiza Sostemeier Ecks-
tein e os vereadores Dio-
go Tomás Lasch,  Arilu-
cia Erthal Simon, Jorge 
Steffens e o Coordena-
dor de Compras e Lici-
tações Juliano Schaffer 
dos Santos .

O equipamento será usada na Sec. de Obras

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Câmara de Vereadores de Tio Hugo
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Em Tio Hugo, as esco-
las da rede municipal, 
como por exemplo, 

EMEF Antônio Parreira possui 
uma disciplina isolada de qual-
quer outra de Agroecologia. Nela 
é trabalhada com muita maestria 
e dedicação questões ambientais, 
cultivo de horta, plantio de arvo-
res e etc.

Mas todo bom projeto tem a 
frente pessoas capacitadas, com-
petentes que ensinam não apenas 
através de falas e teorias, mas do 
exemplo também, como à profes-
sora Marilena Picole, que com 
muita sagacidade transformou a 
aula em um laboratório de boas 
experiências. “Trabalhamos co-
mo cultivar em pequenos espa-
ços, aproveitando para cultivar  
de forma  orgânica,  sem uso de 
agrotóxicos, conhecendo os tipos 

“Ensinar com a razão, transformar com o coração”
TIO HUGOTIO HUGO

Na foto agrônomo Osvaldo, professora Marilena e aluna Vitória

CRÉDITO:  JORNAL OM/ A.FREITAS

de solo, é as culturas mais indica-
das, importância  de reaproveitar  
para produzir ( reciclagem), Cui-
damos do pátio da escola  com 
o cultivo  de flores,  e árvores  
frutíferas  e de sombra” resume 
Marilena. 

 Na horta escolar os alunos 
se sentem a vontade, aproveitan-
do cada minuto, não como forma 
de matar aula, mas sim de apren-
dizado, com um empenho e dedi-
cação, fazendo da atividade um 
momento único e não de obriga-
ção. Como a Maria Eduarda Ra-
gasson, aluna que entrou esse ano 
já possuiu uma boa interação com 
as atividades propostas na disci-
plina e contou que em sua antiga 
escola não havia uma abordagem 
assim. Mas não é apenas na for-
ma em que recebem o conteúdo 
que a disciplina de Marilena se 

destaca, mas no impacto que cau-
sa na vida desses alunos “É me-
lhor né, por que eu sei o que eu o 
que foi colocado ali, não como no 
mercado que tu vai lá compra e 
não sabe o oque foi colocado ali, 
então eu tenho essa segurança de 
comer melhor. Que às vezes pode 
ter algum agrotóxico no merca-
do que pode influenciar na nossa 
saúde. Agora um alimento que eu 
planto eu sei o que eu estou  colo-
cando no alimento” afirma Maria 
Eduarda. Mas não foi somente 
ela que teve mudanças, Vitória 
Bitencourt aproveitou os ensi-
namentos obtidos e junto do pa-
drasto está fazendo uma peque-
na horta em casa, influenciando 
assim sua alimentação, criando 
hábitos saudáveis e com certeza 
fazendo muito bem ao emocional 
também.

Na escola, os alimentos pro-
duzidos na horta são destinados 
a consumo na merenda escolar, 
mas quando há grande produção, 
ele acaba por ser distribuído en-
tre os alunos. Todo o processo 
desde o preparo da terra com uso 
de adubo natural, compostagem 
da escola, plantio, colheita, con-
trole de pragas tudo é realizado 
pelos estudantes com supervisão 
do agrônomo Osvaldo dos Santos 
Lima, que com muito empenho 

transmite seus conhecimentos 
não apenas com objetivo de que 
eles saibam o modo correto em 
uma planta deve ser cultivada, 
mas com o intuito de formar o 
caráter, moldar esses jovens que 
como ele ressalta são o futuro da 
nação, levando-os a ter consciên-
cia ambiental, importância do 
aproveitamento dos muitos sub-
sídios naturais que estão presen-
tes no dia-a-dia de todos. E po-
dem ser usadas em vasos, hortas 
e árvores. Como os manacás da 
serra que foram plantadas na rua 
onde fica a escola. Com muito 
entusiasmo os alunos colocaram 
em prática os ensinamentos re-
cebidos, e com imenso  orgulho 
a professora Marilena e o agrô-
nomo Osvaldo orientavam e ob-

servavam.  Entre as atividades da 
disciplina também está incluso 
palestras, entre elas relacionada 
ao dia da árvore, aonde eles des-
cobriram que “foi feita a pesquisa 
de 120 alunos só 04 tinham plan-
tado uma árvore na vida” afirma 
Osvaldo, mas essa realidade co-
meça a mudar, eles foram desa-
fiados a plantar e cuidar de uma 
árvore. Marilene conta que os 
estudantes já começaram a enviar 
fotos com suas plantas, demons-
trando comprometimento.  Mas 
é como diz aquele sábio ditado, 
se aprende tanto com exemplo 
quanto com lições, como o empe-
nho e amor a causa da professo-
ra, busca constante, dedicação do 
agrônomo. No site há mais fotos 
e vídeos dos alunos.Os alunos realizaram a plantação de Manacás da Serra

CRÉDITO:  JORNAL OM/ A.FREITAS

Resumo dos trabalhos da Ses-
são Ordinária realizada em 13 
de outubro de 2021, presidida 
pelo Vereador Presidente, Nel-
son Rogério Dapper, filiado no 
Partido Político PDT. 

Pedidos Verbais:

V e r e a -
dor Délcio 
Wiedthauper 
(PDT): solici-
ta à Secretaria 
Municipal de 

Agricultura, em razão do pro-
grama de distribuição de calcá-
rio aos produtores de Tio Hugo, 
para que seja complementado o 
benefício disponibilizando adubo 
orgânico às pequenas proprieda-
des, sobretudo àquelas com áreas 
não superiores a um hectare, ou 
seja, os espaços em que o plantio 
é destinado ao consumo próprio; 
nesse sentido, a demanda deve 
ser atendida neste ano ou durante 
o ano de 2022. 

Vereador Alex 
Sandro Mendes 
(PP): requer ao 
Prefeito Municipal 
a fim de que realize 

a canalização das águas que es-

coam dos postos de combustíveis 
e se acumulam nas proximidades 
do terreno do munícipe Bacon, 
porquanto essa medida sanitária 
evitará a disseminação de inse-
tos, sobretudo em relação às lar-
vas do mosquito da dengue. 

Vereador Es-
tevão Luís Pis-
solatto (PDT): 
acrescenta ao 
pedido do Ve-
reador Alex, 

enfatizando que já acionou o Se-
cretário de Obras sobre a canali-
zação das águas que escoam dos 
postos de combustíveis, frisando 
que no momento de ampliação 
do asfalto deve ser retificada essa 
problemática. 

Ordem do Dia:
Projeto de Resolução nº 
01/2021: de 20 de fevereiro de 
2021. “Dispõe sobre a Revisão 
Geral, Alterações, Adequações e 
Compilação da Lei Orgânica Mu-
nicipal e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade em 
1º turno.

Projeto de Resolução nº 
03/2021: de 12 de julho de 2021. 
“Dispõe sobre a Revisão Geral, 
Alterações, Adequações e Com-
pilação do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Vereadores 

de Tio Hugo e dá outras provi-
dências”. Aprovado por unanimi-
dade em 1º turno.

Comunicações Pessoais:

Vereador Dél-
cio Wiedthau-
per (PDT): co-
menta a respeito 
da importância 
das funções re-

lacionadas à vereança e sobre sua 
trajetória política, ressaltando a 
independência e harmonia entre o 
Poder Legislativo e o Poder Exe-
cutivo Municipal, também fez 
menção ao atendimento das suas 
demandas perante o Secretário de 
Obras. Délcio manifesta seus pê-
sames aos familiares do de cujus, 
Erno Lohmann, o qual era uma li-
derança municipal e um cidadão 
de grande honradez. 

Vereadora Jés-
sica Muller 
(PSD): agrade-
ce ao Secretário 
de Obras, Clau-
dir Machado, 

e aos demais funcionários por 
atender seus pedidos de melho-
rias nas estradas das localidades 
Posse Oely e Lemes, ressaltan-
do o ótimo trabalho realizado na 
gestão pública.   

Vereador Nel-
son Rogério 
Dapper (PDT): 
manifesta seu 
agradecimento 

em relação ao atendimento dos 
pedidos de melhorias da estra-
da geral da localidade Loro e no 
Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
frisando a presteza do Secretário 
de Obras, Claudir Machado, e de 
toda a sua equipe. Nelson esclare-
ce que o município de Tio Hugo 
seria sede da realização de uma 
reunião da AVASB no corren-
te mês, no entanto, em razão da 
ausência de um local para recebi-
mento de uma quantia expressiva 
de convidados e no atendimento 
aos protocolos de combate a CO-
VID-19, o evento acontecerá dia 
28/10/2021 em Soledade. O edil 
convida os tio-huguenses a fim 
de que participem das sessões 
legislativas e das deliberações 
de interesses locais, respeitando 
as medidas de distanciamento e 
prevenção adotadas na pandemia.

Vereador Délcio 
W i e d t h a u p e r 
(PDT): explana 
que uma das de-
mandas da popu-

lação foi à mudança do horário 
de realização das sessões legis-
lativas para o turno da noite, em 

razão disso, desde o início do 
ano essa medida foi adotada para 
que os munícipes interessados te-
nham mais acessibilidade aos tra-
balhos dos vereadores, frisando 
a observância dos protocolos de 
prevenção contra a COVID-19.  

Vereadora Sil-
vana Cardoso 
Sipp (PDT): 
parabeniza a 
todos os profes-

sores pelo seu dia comemorativo 
datado em 15 de outubro, expres-
sando uma mensagem de agrade-
cimento e reconhecimento a eles, 
porquanto todas as profissões ne-
cessitam de seus conhecimentos. 
Ninguém se torna médico, advo-
gado, dentista ou engenheiro sem 
antes passar pelos ensinamentos 
de um docente. Parabéns a clas-
se que forma todas as profissões; 
parabéns professores, em espe-
cial, aos das escolas de Tio Hugo.

A próxima Sessão Ordiná-
ria acontecerá na data de 
25/10/2021, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo.
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

A partir de suas primeiras experiências no Rio 
Grande do Norte, em 1963, quando ensinou 300 
adultos a ler e a escrever em 45 dias, Paulo Freire 
desenvolveu um método inovador de alfabetização, 
adotado primeiramente em Pernambuco. Seu projeto 
educacional estava vinculado ao nacionalismo 
desenvolvimentista do governo João Goulart. Na 
política, integrou o Partido dos Trabalhadores, 
tendo sido Presidente da 1ª Diretoria Executiva 
da Fundação Wilson Pinheiro, fundação de apoio 
partidária instituída pelo PT em 1981 (antecessora 
da Fundação Perseu Abramo); além de Secretário de 
Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo na 
gestão petista de Luiza Erundina (1989-1992). 

Freire entrou para a Universidade do Recife 
em 1943, para cursar a Faculdade de Direito, mas 
também se dedicou aos estudos de filosofia da 
linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a profissão, 
e preferiu trabalhar como professor numa escola 
de segundo grau lecionando língua portuguesa. 
Em 1944, uniu-se em matrimônio com a colega de 
trabalho Elza Maia Costa de Oliveira, casamento 
este que durou até o ano de 1986, quando sua esposa 
morreu. Dois anos depois, em 1988, o educador 
casou-se com a também pernambucana Ana Maria 
Araújo, apelidada de “Nita”, que além de conhecida 
desde a infância era sua orientanda no programa de 
mestrado da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, onde foi professor. Ambas as esposas 
foram reconhecidas por Paulo como importantes em 
sua carreira, inclusive quando o educador dedicou 
seu título de Doutor Honoris Causa na PUC de São 
Paulo “à memória de uma e à vida da outra”.Em 
1946, Freire foi indicado ao cargo de diretor do 
Departamento de Educação e Cultura do Serviço 
Social no Estado de Pernambuco, onde iniciou o 
trabalho com analfabetos pobres.

Essa série de colunas é uma homenagem aos 
professores que tanto batalham por educação e um 
futuro melhor.

Centenário de Paulo Freire 1921-
2021
Segunda  Parte

Telefone: (54) 999006677

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

E ai bora pedalar?

A prática de ciclismo 
possui muitos bene-
fícios para a saúde 

como melhora do condiciona-
mento físico e de capacidade res-
piratória, redução de colesterol, 
baixo impacto para articulações 
entre muitos outros benefícios 
que quando ligados a belas pai-
sagens dão um resultado melhor 
ainda.

O Caminho das topiarias 
Flores e Aromas de Victor Graeff 
irá promover seu primeiro evento 
de cicloturismo. Será no dia 24 
de outubro e as inscrições podem 
ser feitas através de um link que 
você encontra nas redes oficiais 
do município. 

O valor da inscrição é de 
R$40 e pode ser feitas através da 
chave PIX 54 9 9914-7771, serão 
apenas 50 vagas disponíveis até 
às 13 horas do dia 22.  No pacote 
para os participantes estão: pas-
seio nos jardins de Ione Koeche e 
Sirlei Schropel, lanches ao longo 
do percurso e ao final dele, e para 
os maiores de 18 anos um copo 
de Chopp.

A faixa etária é livre, porém, 
a administração municipal reco-
menda que seja a partir dos 12 
anos, pois o percurso terá 31 km. Parte dos valores obtidos serão repassados ao Hospital de Olhos

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

TIO HUGOTIO HUGO

Finais do Campeonato Municipal de Futebol de 
Campo serão disputadas no dia 23 de outubro

A final do Campeo-
nato Municipal de 
Futebol de Campo 

de Tio Hugo edição 2019/2020 
será disputada no sábado 23 de 
outubro. Neste dia serão conhe-
cidos os campeões nas categorias 
veteranos e principal. As finais 
iniciarão a partir das 13:30 no 
campo da Associação Esportiva 
e Recreativa Tio Hugo (Divino – 
Linha Graeff). A decisão da com-
petição iria acontecer em março 
de 2020, no entanto, devido a 
pandemia, o evento foi adiado.

 
Os jogos:
 Início 13:30 – Santo Anto-

nio do Planalto x Mormaço (Ve-
teranos)

 Início 15:30 – E.C Divino x 
Largados F.C (Principal)

Para os jogos, deverão ser 
adotados os protocolos de pre-
venção contra a Covid-19 tanto 
por parte dos atletas, quanto para 
a comunidade que irá acompa-
nhar as partidas no local.

 Para o público em geral:
 – Uso obrigatório de más-

cara.

 – Permanecer sentado du-
rante o evento.

 – Passaporte vacinal contra 
a Covid-19.

 – Distanciamento social.

 Para os atletas:
 – Atletas com 40 anos ou 

mais – Vacinação completa com 
duas doses ou dose única.

 – Atletas de 18 a 40 anos – 
Vacinação com pelo menos uma 
dose.

 – Medição de temperatura 
dos atletas antes da partida.

 – Atletas com sintomas gri-
pais não poderão participar do 
jogo.

 – Atletas que ficarem no 
banco de reservas – Uso de más-
cara.

A organização do certame 
dará o suporte para garantir que 
os protocolos de prevenção sejam 
adotados com a maior efetividade 
possível.

Necessário se ater aos cuidados estipulados

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

SAÚDESAÚDE

Melhoria na transparência de dados sobre a 
vacinação contra covid na região

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-
-RS) divulgou, 

recentemente, os resultados de-
finitivos de sua avaliação sobre 
a transparência das informações 
disponibilizadas pelos Municí-
pios sobre a vacinação contra a 
Covid-19. Os índices apresenta-
ram uma melhora significativa 
na comparação com os resulta-
dos preliminares. Na primeira 
versão, somente 10 Municípios 
e o governo do Estado haviam 
atingido nota 10 no levanta-
mento; agora, são 79 cidades 
que atenderam a todos os quesi-
tos avaliados pelo TCE-RS.

O trabalho foi realizado 
por uma equipe técnica do Tri-
bunal de Contas que avaliou os 
497 sites institucionais/portais 
de transparência dos Municí-
pios gaúchos, mais o portal do 
Estado, e verificou o atendi-
mento aos 11 critérios do ques-
tionário padrão, disponibilizado 
previamente para os gestores de 
forma que eles tivessem tempo 
para adaptar seus portais. Os 
valores das questões, somados, 
alcançavam os 10 pontos (ou 
100% de atendimento). O re-
latório preliminar demonstrou 
que 95 cidades do RS não aten-

deram a qualquer dos critérios 
avaliados e que 66% dos Exe-
cutivos Municipais atenderam a 
menos da metade dos quesitos.

Depois da divulgação dos 
resultados preliminares, os ges-
tores municipais tiveram um 
prazo para promover mudanças 
em seus portais de modo a aten-
der às exigências do TCE-RS e 
solicitar a revisão da pontuação 
obtida. Com base nesses pe-
didos, o Tribunal atualizou os 
percentuais de transparência. 
No relatório definitivo, 14 cida-
des continuaram com pontua-
ção igual a zero, e o percentual 
de Municípios que atenderam a 
menos da metade dos critérios 
avaliados caiu para 17%.

Entre os 64 Municípios do 
Serviço Regional de Audito-
ria da Região de Passo Fundo 
(SRPF) do TCE-RS, a média de 
transparência foi de 7,59, contra 
4,03 na primeira fase da avalia-
ção, uma melhora significativa, 
superando a média estadual, 
que ficou em 7,2 no relatório 
definitivo.  Os Municípios de 
Almirante Tamandaré do Sul, 
Arvorezinha, Campos Borges, 
Ciríaco, Itapuca, Montauri, Mu-
literno, Não-Me-Toque, Nova 
Alvorada, Nova Araçá, Passo 

Fundo, São Jorge e Vila Maria 
ficaram com nota 10. Somente 
o município de Soledade ficou 
com nota zero; no entanto, ou-
tras 21 cidades obtiveram nota 
menor que a média da região.

Em alguns casos, é possí-
vel que as informações sobre 
a vacinação estejam sendo dis-
ponibilizadas em redes sociais 
pelas Prefeituras, o que, entre-
tanto, não substitui a obrigação 
de manter os dados atualizados 
nos respectivos portais insti-
tucionais. A auditora do TCE-
-RS Francine Trevisan, uma 
das coordenadoras do estudo, 
explica. “Usar as redes sociais 
como reforço de comunicação é 
importante, mas os Executivos 
precisam disponibilizar todas as 
informações sobre a vacinação 
em seus sites oficiais, garantin-
do acesso amplo e amigável, 
com recursos de acessibilidade 
e informação estruturada e de 
boa qualidade”.

 A transparência é um dos 
aspectos examinados pelo Tri-
bunal de Contas em suas au-
ditorias. Eventual negligência 
quanto ao tema deverá ser ob-
jeto de consideração quando do 
julgamento das contas anuais 
dos gestores.

As informações são do tribunal de contas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Ministérios investem em 
projetos científicos sobre 
famílias

A Coordenação de 
Aperfeiçoamen-
to de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), 
vinculada ao Ministério da 
Educação, e o Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos iniciaram 
hoje (14) o seminário Marco 
Zero. O evento tem o objeti-
vo de apresentar os seis pro-
jetos aprovados por meio de 
edital da Capes, voltados a 
investigações científicas re-
lacionadas à família.

Os seis trabalhos sele-
cionados têm, como áreas te-
máticas: políticas familiares; 
dinâmica demográfica e fa-
mília; equilíbrio trabalho-fa-
mília; tecnologia e relações 
familiares; saúde mental nas 
relações familiares; e proje-
ção econômica das famílias.

Segundo o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, a 
iniciativa pretende ajudar o 
governo na busca pela “va-
lorização da família tradi-
cional” brasileira. “A Capes 
tem um objetivo, que é apro-
ximar a ciência dos temas de 
pesquisas relativos à família. 
Colocamos a família sob a 
ótica da ciência e sob o crivo 
do microscópio. Vamos olhar 
como ciência. Vale a pena, já 
que essa tem sido a única lin-
guagem que algumas figuras 
que são contra o estabeleci-
mento e os valores da família 
entendem. 

Então vamos colocar a 
família sob a ótica da ciência 
e pesá-la com uma balança 
científica para que a gente 
tenha respostas que talvez 
consigam convencer alguns 
que estão longe dos objeti-
vos maiores da família tradi-
cional”, disse o ministro da 
Educação durante a abertura 
do seminário.

Também presente no se-
minário, a ministra da Mu-

lher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, Damares 
Alves, disse que os projetos 
aprovados pelo edital contri-
buem para as políticas públi-
cas de fortalecimento de vín-
culos desenvolvidas por sua 
pasta. “Essa iniciativa visa 
influenciar os pioneiros que 
estão na academia, [de forma 
a] dar a eles esse olhar para 
a construção de políticas pú-
blicas”, disse a ministra após 
ressaltar as dificuldades de 
se implementar tais políticas 
em um país tão plural como 
o Brasil.

“A gente tem as famílias 
ciganas, que são diferentes 
e com toda uma forma de 
viver. Temos as famílias in-
dígenas; as famílias muçul-
manas e, agora, estamos vi-
vendo um fenômeno que são 
os imigrantes venezuelanos”, 
disse Damares.

A presidente da Capes, 
Cláudia de Toledo, disse que 
serão destinadas 43 bolsas 
para os projetos aprovados. 
Destas, 21 de mestrado e 22 
de pós-doutorado. “Estamos 
pensando nas vulnerabilida-
des que estão no entorno das 
famílias”, disse.

“É na família, seja de 
mãe ou pai solteiros ou de 
crianças resgatadas do infan-
ticídio indígena. É nessa fa-
mília, de mães abandonadas 
e de mulheres discriminadas, 
no reconhecimento dessas 
vulnerabilidades que deve-
-se centrar a colaboração da 
ciência. 

A Capes tem a honra de 
ser um grande elo entre ciên-
cia e políticas públicas de 
proteção à família”, disse a 
presidente da Capes.

O orçamento total do 
programa é R$ 2.075.763, 
sendo R$ 237.363,00 para 
custeio e R$ 1.838.400 para 
bolsas.
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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 movimen-
to?

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 gê-
meos.

Uma décima, um soneto, quatro qua-
dras...
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 per-
nas;
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 Ter-
ra,
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 acu-
da!
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 
Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cris-
tian Baumgratz, Juliano 
Arend, Leonir de Souza 
Vargas, Raquel Goedel, 
Tiago José Dummel, 
Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
11.10.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual 
solicita ao Poder Execu-
tivo Municipal que seja 
feita revisão geral na ilu-
minação pública da Rua 
Albino Wollmann. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, citou 
fala do Vereador Juliano 
Arend na sessão anterior 
onde o mesmo criticou 
alguns políticos do PDT, 
lembrando que qualquer 
denúncia a aqueles polí-
ticos cabia à PGR e não 
à Câmara de Vereadores. 
Manifestou-se favorável 
ao pedido de providên-
cias do Vereador Leonir 
para revisão geral na ilu-
minação pública da Rua 
Albino Wollmann. Co-
mentou a resposta do Po-
der Executivo quanto ao 
seu pedido de providên-
cias referente ao passeio 
público. 
 
O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pe-
dido de providências de 
sua autoria, no qual soli-
cita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feita 
a colocação de pedriscos 
na Rua Ernesto Goedel, 
proximidades da resi-
dência do senhor Marlon 
Wesenton. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da banca-
da do PP, comentou so-
bre o projeto de lei que 
visa a implantação de 
núcleo habitacional de-
nominado “Rafael Nic-
korn”, parabenizando a 
administração municipal 
pela homenagem. 

A Vereadora Raquel 

Goedel, da bancada do PP, 
comentou sobre o pedido de 
providências do Vereador 
Antônio Ferreira referente 
ao passeio público.
 
O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
justificou o pedido de pro-
vidências de sua autoria, 
no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que 
seja feita a colocação de 
tela de proteção para evitar 
a entrada de animais pelas 
janelas do Ginásio Munici-
pal Sérgio Dias. Justificou 
também o pedido de provi-
dências no qual solicita ao 
Poder Executivo Municipal 
que seja feita a pintura das 
faixas de segurança e dos 
quebra-molas da Avenida 
Fernando Duderstadt e da 
Rua Alfredo Eitelwein. Fi-
nalizando, justificou o pedi-
do de providências no qual 
solicita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feita a 
limpeza dos bueiros que 
encontram-se obstruídos e 
limpeza das sarjetas próxi-
mas aos bueiros na estrada 
geral que dá acesso à comu-
nidade de Posse Barão. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, disse que mantinha 
as críticas que fez a alguns 
políticos do PDT, assim 
como políticos de outros 
partidos. Manifestou-se 
favorável ao projeto de lei 
que visa a implantação de 
núcleo habitacional deno-
minado “Rafael Nickorn”, 
parabenizando o Prefeito 
Renato Becker, a Engenhei-
ra Michele Goedel, o Téc-
nico em Habitação Oneide 
Gayger, bem como a ele 
próprio pelo esforço direto 
que teve na realização de tal 
projeto.

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, co-
mentou sobre a emenda no 
valor de 150 mil reais, des-
tinada ao município através 
do Deputado Federal Lucas 
Redecker, e procedeu a lei-
tura de uma manifestação 
escrita pelo referido depu-
tado. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, criticou a aprovação 
de projeto de lei no Senado 
Federal sobre improbidade 
administrativa, de autoria 
do Senador Rodrigo Pache-
co. Parabenizou o senhor 

Luciano Hang, o qual será 
candidato ao Senado Fede-
ral. Criticou a CPI da CO-
VID, dizendo que a mesma 
está tendo grandes gastos 
públicos. Elogiou a partici-
pação das Forças Armadas 
na fiscalização das próxi-
mas eleições. Criticou a jus-
tiça brasileira pela prisão de 
uma mãe que tentou furtar 
miojo e suco em pó.

ORDEM DO DIA: 
Sem matéria.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada 
do PDT, comentou sobre o 
projeto de lei que visa a im-
plantação de núcleo habita-
cional denominado “Rafael 
Nickorn”, lamentando que 
o nome indicado só poderá 
ser implantado um ano após 
o seu falecimento. Citou a 
redução do número de de-
putados e senadores na Itá-
lia, o que também poderia 
ser feito no Brasil. Agrade-
ceu à administração muni-
cipal pelo atendimento de 
um pedido seu. Comentou 
sobre a reunião na Câmara 
que tratou sobre o abigeato, 
crime que está sendo recor-
rente no município. Citou 
uma denúncia feita ao Con-
trole Interno do município 
de que os motoristas da Se-
cretaria da Saúde estariam 
indo para casa com o veícu-
lo público, e defendeu essa 
prática que pode salvar vi-
das, pela prontidão de estar 
junto ao veiculo na hora de 
uma emergência. Parabeni-
zou todas as crianças pela 
passagem do seu dia. Fina-
lizando, desejou melhoras 
ao senhor Rafael Hahn, que 
encontra-se hospitalizado. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, comentou sobre as 
críticas que o Vereador Ju-
liano fez a alguns políticos 
do PDT na última sessão, 
tecendo comentários sobre 
os mesmos. Salientou a im-
portância da retomada de 
uma aliança entre os políti-
cos do PDT de Ernestina e o 
Deputado Federal Pompeo 
de Matos, o qual já enviou 
emenda parlamentar ao 
município. Salientou a im-
portância do diálogo com 
os deputados, inclusive de 
outros partidos, citando 
emenda conseguida atra-
vés do Deputado Federal 
Márcio Biolchi, do MDB. 
Citou algumas lideranças 

do PDT de Ernestina, entre 
as quais havia harmonia e 
entrosamento, dizendo que 
não havia como controlar 
lideranças a nível federal. 
Agradeceu ao Secretário 
Bruno Altmann pelo aten-
dimento de seus pedidos.  
Parabenizou todos os pre-
feitos que já administraram 
Ernestina pela passagem 
do seu dia. Informou sobre 
a final do Campeonato de 
Bocha. Desejou uma boa 
administração a todos os 
membros do novo Conse-
lho Municipal de Desporto. 
Citou o programa “Avança 
Esporte”, do governo esta-
dual. Comentou sobre um 
pedido do Vereador Leonir 
para colocação de boca de 
lobo e outras providências, 
semelhante a um pedido 
seu. Finalizando, comen-
tou sobre o Juramento à 
Bandeira, ocorrido na últi-
ma semana pelos jovens da 
classe 2013. 

O Vereador Antônio Car-
los Ferreira, da bancada 
do PDT, comentou sobre a 
nova lei de improbidade ad-
ministrativa, criticando sua 
aprovação no Senado Fe-
deral. Parabenizou o Poder 
Executivo Municipal pelo 
projeto de lei que visa a im-
plantação de núcleo habita-
cional no município. Citou 
uma denúncia feita sobre 
um trator da Prefeitura ter 
sido conduzido por um me-
nor de idade, o que não po-
deria ocorrer, lembrando 
que abastecer e conduzir 
viaturas públicas somente 
é permitido a agentes públi-
cos. 

O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do 
PP, parabenizou a adminis-
tração pela limpeza realiza-
da no cemitério municipal. 
Quanto à estrada da Barca, 
disse que realmente a si-
tuação estava complicada, 
e explicou um problema 
ocorrido com o rolo com-
pactador, o qual estava em 
conserto. 

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
disse que sempre agrade-
ceria em nome da popula-
ção quando seus pedidos 
fossem atendidos, mas que 
também denunciaria caso 
ocorressem irregularidades 
na administração, citando 
como exemplo os maquiná-
rios da Prefeitura trabalha-
rem em outros municípios. 
Comentou sobre a volta das 
atividades no ginásio mu-

nicipal, citando o futebol 
feminino, o qual represen-
tava Ernestina desde 2007 
e merecia sempre ser in-
centivado. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, criticou a nova 
lei de improbidade ad-
ministrativa aprovada no 
Senado. Quanto à fala do 
Vereador Leonir sobre 
os motoristas da saúde, 
apoiou que os veículos es-
tivessem sempre junto aos 
mesmos, pois, numa emer-
gência, o tempo era funda-
mental. Criticou a possi-
bilidade de um menor de 
idade dirigir um veículo 
público ou um maqui-
nário trabalhar em outro 
município. Citou um de-
pósito irregular de lixo no 
município, onde estavam 
sendo descartados vários 
materiais, frisando que as 
lixeiras deveriam ser co-
locadas dentro dos condo-
mínios. Comentou sobre a 
precária situação dos ma-
quinários entregues pela 
administração passada, os 
quais estavam todos suca-
teados. Disse ser mentira 
o que o ex-Prefeito falou 
sobre terem sido deixados 
dois milhões de reais nos 
cofres municipais. Para-
benizou todas as crianças 
pela passagem do seu dia. 
Finalizando, solicitou ver-
balmente ao Prefeito Re-
nato Becker que trouxesse 
de volta ao município a 
confecção das carteiras de 
identidade. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formi-
ghieri, da bancada do 
PSDB, comentou sobre 
o problema com o rolo 
compactador, o qual não 
recebeu revisão e manu-
tenção adequadas e agora 
aguarda conserto. Solici-
tou verbalmente ao Secre-
tário de Obras para que 
fossem realizados reparos 
na estrada que dá aces-
so à residência do senhor 
José Mello, na localidade 
de Três Lagoas. Voltando 
a falar, o Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, parabenizou 
a Rádio Verdes Campos 
pelos seus oito anos de 
atuação no município de 
Ernestina.

A próxima Sessão Ple-
nária Ordinária será no 
dia 18 de outubro, às 18 
horas. 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Instalação de Iluminação Led no Ginásio 
Municipal 

O ginásio municipal 
recebe anualmente 
importantes eventos 

e serve para a prática de diversas 
modalidades esportivas. Para me-
lhorar ainda mais o espaço, a Pre-
feitura de Victor Graeff, através 
do Departamento de Esportes, 
instalou refletores de led no local.  
Os novos refletores trarão maior 
eficiência nas práticas esportivas 
realizadas no local, proporcio-
nando maior iluminação, além 
de gerar mais economia, visto 
que as placas de LED conso-
mem menos energia do que os 
refletores que até então estavam 
instalados no ginásio. O investi-
mento foi de, aproximadamente, 
7 mil reais, investimento que de-
ve "se pagar" em um ano, devido 
a economia na conta de energia.  
"O projeto de substituição das 
lâmpadas, vai economizar na 
conta de energia elétrica e melho-
rar a qualidade da prática esporti-
va. Precisamos estimular o espor-
te e criar espaços de qualidade 
para prática esportiva, este é só 
um passo rumo ao projeto que te-
mos para Victor Graeff" afirmou 
o prefeito Lairton Koeche. As luzes de LED gastam menos energia
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Saiba como a manutenção preventiva 
proporciona vantagens para o seu negócio

Buscar serviços de 
confiança, que pre-
zam pela segurança 

e pelo funcionamento do seu ne-
gócio é uma decisão importante 
para aqueles que desejam estar 
em vantagem no mercado. Sabe-
-se que processos de produção 
e a utilização de equipamentos 
requerem um cuidado específi-
co, pois podem ocasionar falhas 
e interromper processos que po-
deriam ser evitados.

Serviços como este descrito 
acima, são realizados pela equi-
pe da Coprel Soluções, por meio 
da manutenção preventiva. Esta 
manutenção é responsável por 
prevenir e manter o pleno fun-
cionamento do sistema, sendo 
efetuado em intervalos predeter-
minados, o que reduz a probabi-
lidade de falhas ou degradação 
de equipamentos.

Com a manutenção pre-
ventiva, ações como: inspeções, 
limpezas, lubrificação, ajustes, 
substituição de itens, entre ou-
tros serviços, colaboram para 
garantir que os índices de dis-

ponibilidade dos equipamentos 
sejam os melhores possíveis. O 
planejamento tem que estar de 
acordo com as normas, bem co-
mo a necessidade do empreendi-
mento, e deve-se levar em consi-
deração o melhor período para a 
realização dessas manutenções.

“A manutenção preventiva 
é executada de forma periódica, 
elaboramos um plano de ma-
nutenção, e de acordo com ele, 
paramos o equipamento para 
realizar a tarefa. Pode ser feita 
mensal, bimestral ou trimestral. 
Além do aumento da vida útil 
dos equipamentos, a principal 

vantagem é a diminuição das 
manutenções corretivas, redu-
zindo os custos e aumentando a 
eficiência operacional.  A Coprel 
Soluções fornece esse acom-
panhamento, que garante exce-
lência nos negócios de nossos 
clientes”, afirma o Orientador 
da Unidade de Geração e De-
senvolvimento, Jeferson Diniz 
Alves.

Para mais informações, li-
gue no 0800 090 0099 ou acesse 
o nosso site: coprel.com.br/gera-
ção, e saiba mais sobre a Ope-
ração e Manutenção da Coprel 
Soluções. 

A manutenção preventiva evita muitos gastos
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Câmara aprova valor fixo para cobrança do ICMS para combustíveis

O plenário da Câ-
mara aprovou na 
noite desta quar-

ta-feira (13) um projeto de lei 
que estabelece um valor fixo 
para a cobrança do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) sobre 
os combustíveis. A proposta 
foi aprovada por 392 votos a 
favor, 71 contra e 2 absten-
ções. O texto segue agora para 
análise do Senado.

O substitutivo do relator, 
deputado Dr Jaziel (PL-CE), 
obriga estados e o Distrito 
Federal a especificar a alíquo-
ta cobrada do ICMS de cada 
produto pela unidade de medi-
da adotada (litro, quilo ou vo-
lume) e não mais sobre o valor 
da mercadoria, como ocorre 
atualmente. A proposta torna, 
na prática, o ICMS invariável 
frente a oscilações no preço 
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dos combustíveis e de mudan-
ças do câmbio.

Pelas estimativas apre-
sentadas pelo relator, as mu-
danças estabelecidas pelo 
projeto devem levar a uma re-
dução do preço final praticado 
ao consumidor de, em média, 
8% para a gasolina comum, 
7% para o etanol hidratado e 
3,7% para o diesel B. "A me-
dida colaborará para a sim-
plificação do modelo de exi-
gência do imposto, bem como 
para uma maior estabilidade 
nos preços desses produtos", 
disse o parlamentar.

Cálculo
Atualmente, o ICMS in-

cidente sobre os combustí-
veis é devido por substituição 
tributária para frente, sendo 
a sua base de cálculo estima-
da a partir dos preços médios 

ponderados ao consumidor fi-
nal, apurados quinzenalmente 
pelos governos estaduais. As 
alíquotas de ICMS para ga-
solina, por exemplo, variam 
entre 25% e 34%, dependendo 
do estado.

No novo cálculo, as alí-
quotas serão definidas pelos 
estados e Distrito Federal para 
cada produto a partir da uni-
dade de medida adotada, no 
caso o litro para os combustí-
veis. As alíquotas específicas 
serão fixadas anualmente e 
vigorarão por 12 meses a par-
tir da data de sua publicação, 
mas não poderão exceder, em 
reais por litro, o valor da mé-
dia dos preços ao consumidor 
final usualmente praticados no 
mercado considerado ao longo 
dos dois exercícios imediata-
mente anteriores, multiplica-
da pela alíquota ad valorem 

(percentual fixado em lei que 
será aplicado sobre a base de 
cálculo do tributo ) aplicável 
ao combustível em 31 de de-
zembro do exercício imediata-
mente anterior.

Como exemplo, os preços 
médios de setembro da gasoli-
na comum, do etanol hidrata-
do e do óleo diesel correspon-
deram, respectivamente, a R$ 
6,078, R$ 4,698 e R$ 4,728, 
segundo a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). Na forma 
do substitutivo, a alíquota se-
ria calculada com base na mé-
dia dos preços praticados de 
janeiro de 2019 a dezembro de 
2020. Nesse período, os pre-
ços de revenda variaram de R$ 
4,268 a R$ 4,483, no caso da 
gasolina comum; de R$ 2,812 
a R$ 3,179, no caso do etanol 
hidratado; e de R$ 3,437 a R$ 
3,606, no caso do óleo diesel.

Acordo
O presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), disse 
que a aprovação do projeto foi 
resultado de um acordo com 
os líderes partidários. Lira dis-
se que a proposta “circula des-
de o início da legislatura”, foi 
debatido em reuniões no Co-
légio de Líderes e se chegou 
a um acordo de procedimento 
com a oposição para que não 
houvesse obstrução na sessão 
desta quarta-feira.

“O governo propôs unifi-
car as tarifas de ICMS no Bra-
sil em todos os estados – o que 
todos nós não concordávamos 
– e o que nós estamos votan-
do é um projeto que cria uma 
média dos últimos dois anos e, 
sobre esta média, se multiplica 
pelo imposto estadual de cada 
estado, com total liberdade pa-
ra cada estado”, disse.


