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ORAÇÃO DE ABERTURA DO SENADO DE KANSAS(U.S.)

Nestes tempos bicudos em que o objetivo maior do homem 
é os bens materiais, em que as pessoas acumulam riquezas e 
inventam a miséria, distribuindo esmolas, sem ensinar a pes-
car. Graciosamente oferecem tostões, sem nenhum compromis-
so, como estudar, crescer e sair da zona da pobreza. Claro é 
mais fácil cabrestear quem vive na zona noturna e sem luz da 
ignorância, oferecendo benesses, comprando votos e consciên-
cias. Como é o caso do governo, ao gerenciar a pobreza, incen-
tivar empréstimos consignados aos aposentados, enriquecendo 
os bancos. Políticos se elegem para explorar suas negociatas 
e iniciar a multiplicação não dos pães para os pobres, mas de 
seu patrimônio, esquecendo de seus compromissos e que repre-
sentam a população. E assim caminha a humanidade em busca 
de um jeitinho de ganhar dinheiro fácil, ignorando outros va-
lores, em troca do vil vintém. Oportuna uma reflexão sobre a 
virtuosidade e a espiritualidade. Uma grande empresa local, ao 
responder uma pergunta de uma cliente, que indagou a razão 
de ter tão poucos caixas no estabelecimento. Disse o gerente, 
selecionamos trinta pessoas, mas só ficaram duas. Os demais 
não quiseram, pois, teriam que trabalhar no sábado e domin-
go, informando que a mãe podia sustentá-los, pois é bolsista 
da bolsa família. Durma com um barulho deste. Sou do tempo 
em que o menor trabalhava e tinha sua carteira de trabalho, ga-
nhando meio salário. Conseguir um emprego era como acertar 
na loteria, tinha que ter pistolão, havia muitos desempregados e 
não havia as bolsas, disto e daquilo oferecida pelo governo, sem 
qualquer contrapartida. Bom, para não dizer que deixei de falar 
do perfume da alma, trago a oração proferida na reabertura do 
Senado de Kansas nos Estados Unidos, pelo Pastor Joe Wright, 
todos esperavam uma oração comum, mas isto foi o que todos 
escutaram:

“Senhor viemos diante de ti neste dia, para te pedir per-
dão e para te pedir tua direção. Sabemos que tua palavra disse: 
“Maldição aqueles que chamam “bem” ao que está “mal “e é 
exatamente o que temos feito. Temos pedido o equilíbrio espi-
ritual e mudamos nossos valores. Temos explorado o pobre e 
temos chamado isto de “sorte”, recompensado a preguiça, cha-
mando de “Ajuda Social”, matando nossos filhos que ainda não 
nasceram e temo-lo chamado de “a livre escolha”. Abatemos 
nossos condenados e chamamos de “Justiça”, sido negligentes 
ao disciplinar nossos filhos chamando de “desenvolver a “sua 
autoestima”, abusando do poder e chamado isto de “Política”, 
cobiçando os bens de nossos vizinhos e isto tendo de chama – ló 
em “ter ambição”. Temos contaminado as ondas do rádio e tele-
visão com muita grosseria e pornografia e chamando isto de “li-
berdade de expressão”, ridicularizando os valores estabelecidos 
desde há muito tempo pelos nossos ancestrais e a isto temo-lo 
chamado de “absoluto e passado”. Oh Deus, olha no profun-
do de nossos corações, purifica-nos e livra de nossos pecados. 
AMÉM! Está oração é que oferece força as nossas convicções, 
através da fé, na esperança de reconstruirmos uma grande nação 
sob as bênçãos de Deus!

Secretaria Municipal de 
Saúde promove palestra 
da Rede Bem Cuidar com 
foco na população idosa 

ERNESTINAERNESTINA

Na manhã des-
ta quinta-feira (26), 
ocorreu no plenário 
da Câmara Munici-
pal de Vereadores 
de Ernestina, uma 
capacitação para os 
profissionais habi-
litados ao progra-
ma Rede Bem Cui-
dar - RS -, equipe 
essa que atende as 
exigências do pro-
grama que no mo-
mento está voltado 
para o atendimento 
de pessoas de 60 
anos ou mais, para 
tanto, a Secretaria 
Municipal de Saú-
de e Assistência 
Social de Ernesti-
na, trouxe para pa-
lestrar o Geriatra 

Dr. Omar Ghassan 
Rahhal, que abordou 
assuntos como o en-
velhecimento saudá-
vel, principais cuida-
dos à população dos 
60 anos ou mais. Foi 
um momento de mui-
to aprendizado e troca 
de experiências que 
vai fazer com que a 
equipe possa aten-
der e entender ainda 
melhor esse público, 
salientou o secretá-
rio de Saúde, Gefer-
son Goedel, que vê o 
Programa Rede Bem 
Cuidar RS - como um 
dos grandes progra-
mas transformadores 
na atualidade em se 
tratando de políticas 
públicas em saúde.

O programa atende pessoas com 60 anos ou mais

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Novo veículo para a 
Saúde é adquirido pela 
Administração Municipal 
de Ibirapuitã 

O Município de 
Ibirapuitã recebeu 
na tarde desta se-
gunda-feira, 30/05, 
um novo veículo 
tipo Spin, 7 luga-
res, que será utili-
zado nos serviços 
prestados à popula-
ção pela Secretaria 
Municipal da Saú-
de. A aquisição será 
destinada ao trans-
porte de pacientes 
que necessitam se 
deslocar para a re-
alização de exames 
e consultas em ou-
tros municípios.

O investimento 
do automóvel do 
tipo Spin foi de R$ 
127.300,00, sendo 
R$ 100.000,00 com 
recursos do Gover-

no do Estado por in-
dicação do Deputa-
do Estadual Gilberto 
Capoani, através da 
Bancada do MDB e 
a contrapartida de R$ 
27.300,00 foi recur-
sos próprios da Pre-
feitura. 

Estiveram pre-
sentes no ato do re-
cebimento do veí-
culo, o Prefeito José 
Nicolodi Provenci, 
Vice-Prefeito Jaime 
Martovicz, Deputado 
Estadual Gilberto Ca-
poani e demais auto-
ridades municipais.

A Administração 
Municipal 2021-2024 
agradece a Bancada 
do MDB e o Deputa-
do Capoani pela indi-
cação do recurso.

O investimento do automovel foi de R$127.300,00

Secretaria da Saúde de Lagoa dos Três Cantos 
disponibiliza mais um turno para coleta de 
material citopatológico

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

A Secretaria de Saúde 
de Lagoa dos Três Cantos 
estará realizando todas as 
sextas-feiras no período 
da tarde a coleta de mate-
rial para exames citopato-
lógicos com agendamen-
to prévio.

A coleta do referido 
material é realizada pelo 

ginecologista Dr. Ma-
teus Schenkel nas terças 
e quartas pela manhã 
e quinta no período da 
tarde, porém a partir de 
agora a enfermeira Diana 
Schumann também estará 
realizando este procedi-
mento nas sextas-feiras a 
tarde, conforme agenda-

mento.
O agendamento po-

derá ser feito pessoal-
mente na UBS Vanes-
sa Sabrina Schneider, 
pelo telefone 3392 
1088/1062 ou WhatsA-
pp 54 9 9675 8107ou 
ainda pelas agentes de 
saúde. O agendameno poderá ser feito pessoalmente na UBS

Mormaço realiza Terceira Audiência Pública 
de conscientização sobre o Combate do 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes

MORMAÇOMORMAÇO

Na tarde da quinta-
-feira, 26/05, ocor-
reu em Mormaço no 
Salão Paroquial a 3ª 
Audiência Pública de 
conscientização sobre 
o combate do abuso e 
exploração sexual de 
crianças e adolescen-
tes. O evento contou 
com a presença da psi-
cóloga Luciane Sau-
thier, a delegada 24ª 
Região Policial Fabia-
ne Bittencourt, além 
de autoridades locais, 
alunos das escolas e a 
comunidade. 

 O Prefeito Ro-
drigo Trindade desta-
cou a importância do 
evento, “aqui agrade-
ço a todos, tanto Poder 
Executivo, Legislativo 
e demais envolvido na 
promoção desta audi-
ência pública, pois é 
mais que conhecimen-
to aos nossos jovens, 
adolescentes e públicos 
em geral. É um ato de 
conscientização.”.

 A psicóloga Lu-

ciane Sauthier foi a pri-
meira a falar e contou 
um pouco sobre sua 
experiência profissio-
nal no atendimento de 
casos de abuso sexual, 
agradeceu ao convite e 
ressaltou que o assunto 
ainda é um tabu e que 
falar sobre é importan-
te para reduzir cada vez 
mais esse tipo de crime. 

 A delegada Fa-
biane Bittencourt disse 
que é a terceira vez que 
se encontra no municí-
pio de Mormaço para 
falar e debater sobre 

esse assunto e virá 
quantas vezes forem 
necessárias, pois, é 
importante continuar 
falando e alertando 
para que a redução e 
diminuição dos casos 
continue ocorrendo. 

O evento contou 
com a participação de 
cerca de 200 pessoas, 
e para o presidente 
da câmara de verea-
dores, Edson Schro-
eder, foi um sucesso 
e garante que ano que 
vem ocorrerá a quar-
ta edição.

O eventou contou com cerca de 200 pessoas

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/FLÁVIO MARTINS PEDROSO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Marte e Júpiter também se Marte e Júpiter também se 
movimentam no seu signo, le-movimentam no seu signo, le-
vantam o seu astral e reforçam vantam o seu astral e reforçam 
as boas indicações. as boas indicações. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Para melhorar, Mercúrio volta Para melhorar, Mercúrio volta 
ao movimento direto e limpa a ao movimento direto e limpa a 
barra, ainda mais na parte fi-barra, ainda mais na parte fi-
nanceira e amorosa. nanceira e amorosa. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Isso sem falar que amigos e Isso sem falar que amigos e 
pessoas que admira podem pessoas que admira podem 
dar uma tremenda força pa-dar uma tremenda força pa-
ra conseguir algo que deseja ra conseguir algo que deseja 
muito. muito. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
De um lado, Marte e Júpiter De um lado, Marte e Júpiter 
blindam o seu astral na pro-blindam o seu astral na pro-
fissão e me contam que o seu fissão e me contam que o seu 
momento de brilhar chegou. momento de brilhar chegou. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Os astros fecham parceria em Os astros fecham parceria em 
prol das mudanças que tanto prol das mudanças que tanto 
deseja na sua vida e o momen-deseja na sua vida e o momen-
to é ideal para pensar fora da to é ideal para pensar fora da 
caixa, meu cristalzinho.caixa, meu cristalzinho.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Não tem segredo, é só botar Não tem segredo, é só botar 
um pouco mais de fé no seu ta-um pouco mais de fé no seu ta-
co e confiar nas suas habilida-co e confiar nas suas habilida-
des. A parte financeira também des. A parte financeira também 
conta com excelentes estímu-conta com excelentes estímu-

los e você pode desenrolar los e você pode desenrolar 
assunto importante.assunto importante.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Novos horizontes despontam Novos horizontes despontam 
para quem procura emprego para quem procura emprego 
ou quer mudanças profissio-ou quer mudanças profissio-
nais. Aprendizados, treinamen-nais. Aprendizados, treinamen-
tos e cursos diferentes po-tos e cursos diferentes po-
dem trazer uma oportunidade dem trazer uma oportunidade 
de ouro!de ouro!

- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.)nov.)
A gasolina tá cara, mas os as-A gasolina tá cara, mas os as-
tros enchem o seu tanque e tros enchem o seu tanque e 
você terá energia de sobra você terá energia de sobra 
para dar o seu melhor, lacrar para dar o seu melhor, lacrar 
e lucrar.  e lucrar.  

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
A Lua Nova é outra que agita A Lua Nova é outra que agita 
o pedaço e promete uma fa-o pedaço e promete uma fa-
se movimentada em suas rela-se movimentada em suas rela-
ções.ções.

- Capricórnio (22 dez. a 20 - Capricórnio (22 dez. a 20 
jan.)jan.)
Bora lá espalhar currículo, Bora lá espalhar currículo, 
marcar entrevistas e falar com marcar entrevistas e falar com 
todo mundo que conhece por-todo mundo que conhece por-
que as chances de conseguir que as chances de conseguir 
uma vaga são grandes. uma vaga são grandes. 

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
 Sua energia e criatividade fi- Sua energia e criatividade fi-
cam no modo turbo e o mo-cam no modo turbo e o mo-
mento não poderia ser mais in-mento não poderia ser mais in-
dicado para suas conquistas e dicado para suas conquistas e 

realizações, seja na vida pes-realizações, seja na vida pes-
soal, seja no lado profissional.soal, seja no lado profissional.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Se agir com confiança e tiver Se agir com confiança e tiver 
uma postura firme e decidida, uma postura firme e decidida, 
vai carimbar seu passaporte vai carimbar seu passaporte 
para a prosperidade. Saúde para a prosperidade. Saúde 
e trabalho também estão bem e trabalho também estão bem 
servidos nesses dias e, para servidos nesses dias e, para 
melhorar.melhorar.

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Abril!

Cezar Ramiro 

Possebon (07/06)

Derlene de Fatima 

Goetz (08/06)

Luiz Itamar Schell 

(21/06)

Adriana Possa 

(21/06)

Antonio Carlos da 

Silveira (18/06)

04 05

Em comemoração ao 
Dia das Mães, em maio, 
as irmãs Maria Antônia 
e Maria Gabi acompa-
nharam a mãe, Simone 
Sebben Salvi, no “Mas-
terClass: Mães e Filhas”. 
O evento, promovido por 
Regison Cabeleireiros, 
reuniu mães e filhas em 
um encontro com direito a 
gastronomia de qualidade, 
sessão de fotos e minicur-
sos.

Tendo como palco 
o Sky Bar e Cozinha e à 
disposição um menu sele-
cionado pelo chef Vilson 
Biazus, as participantes 
aprenderam muito sobre 
autocuidado. O profis-

MARIASMARIAS

Marias participam de 
MasterClass do Regison 
Cabeleireiros

sional Regison Fabia-
no abordou técnicas de 
styling sobre cabelos, 
Jeferson Leal deu di-
cas de maquiagem, e a 
consultora de imagem 
e visagismo, Marina 
Colle, instruiu sobre a 
aplicação de técnicas da 
sua área na rotina das 
mulheres. Ainda, Maria 
Gabi foi uma das mo-
delos nos minicursos de 
cabelo e maquiagem.

Para encerrar com 
chave de ouro, as meni-
nas foram fotografadas 
ao lado da mãe pelo fo-
tógrafo Edu Ribas, com 
uma vista privilegiada 
para toda a cidade.

Auri Arnt (07/06)

Ilse Pozza (23/06)

Maria Luiza Schmitd 

(21/06)

Reymond Camisaria (14/06)

Maria Haack (02/06)

Umberto Pedro Becker 

(26/06)

Cleri Machado (19/06)

Julia Caciane Borges 

(01/06)

Julio Cesar Borghetti 

(09/06)

Marilene Marquetti (24/06)

Realda Lodi (10/06)

Adriana Goedel (15/06)

João Backes (26/06)

Denise Trindade (09/06)

Sergio Nicolini (27/06)

As Marias com a mãe

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Nicolau Vergueiro no primeiro Seminário 
“Município Sem Doença” 

O município de Ni-
colau Vergueiro foi re-
presentado no 1º Semi-
nário “Município Sem 
Doença”, realizado na 
última segunda-feira 
(23/05), no Auditório do 
Ministério Público, em 
Porto Alegre. Participa-
ram do evento o secre-
tário de Saúde, Eduardo 
G. Scolari, e o represen-
tante da empresa Atlân-
tida Global, Eloir Pola-
chini.

O seminário, que 
teve como objetivo pro-
mover a saúde integral 
e a utilização das Práti-
cas Integrativas e Com-
plementares em Saúde 
(PICS), foi idealizado 

pelo deputado federal Gio-
vani Cherini, líder da Ban-
cada Gaúcha e presidente 
da Frente Parlamentar das 
PICS. 

As PICS são tratamen-

tos que utilizam recursos 
terapêuticos baseados em 
conhecimentos tradicio-
nais, voltados à prevenção 
de doenças, promoção da 
saúde e qualidade de vida.

O seminario teve como objetivo promover a saude integral

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Mais investimentos para o desenvolvimento 
urbano 

O Prefeito Muni-
cipal de Santo An-
tônio do Planalto 
Élio Gilberto Luz 
de Freitas e o Vice 
Gerno Altmann re-
ceberam na manhã 
de hoje a visita do 
Senhor Leandro 
Gomes, Presiden-
te do PP e Secretá-
rio da Agricultura 
juntamente com a 
Diretora de Desen-
volvimento Agro-
pecuário Senhora 
Erna Schubert e a 

Vereadora Andrea 
Cristina de Oliveira.

A visita teve por 
objetivo a entrega 
de ofício do Senador 
Luiz Carlos Heinze, 
onde indica recur-
so para o Município 
de Santo Antônio do 
Planalto no valor de 
R $250.000,00, vol-
tado ao apoio à Po-
lítica Nacional de 
Desenvolvimento 
Urbano.

Na oportunidade 
ficou definido que o 

investimento será re-
alizado na Rua Alfre-
do Kroessin, que dá 
acesso a EMEI Pro-
fessora Marisa Mar-
garida.

''É muito impor-
tante para o nosso 
município receber 
este aporte financei-
ro através de indica-
ções e emendas, au-
xiliando desta forma 
o desenvolvimento 
de Santo Antônio do 
Planalto'', salientou o 
Prefeito Élio.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Hamilton Mourão dá aula 
magna na FASURGS

REGIÃOREGIÃO

Era pouco mais de 
18h30 quando o vice-
-presidente do Bra-
sil, Hamilton Mourão, 
adentrou a sala de aula 
da Fasurgs em Passo 
Fundo para ministrar 
sua aula magna sobre 
a importância da edu-
cação para o desenvol-
vimento econômico e 
social. 

O evento que contou 
uma sala de aula cheia, 
com a presença tantos 
de alunos e empresários 
locais quanto de autori-
dades, começou com o 
discurso do diretor ge-
ral da Fasurgs, Roque 
Rhoden. “Afirmo que 
nossa instituição tem 
que como tornar nos-
sos acadêmicos futuros 
profissionais lidere nas 
suas áreas de atuação, 
contribuindo assim para 
as causas sócias econô-
micas inseridas.”.

O Vice-presidente Ha-
milton Mourão ressaltou 
a importância de estar re-
tornando a Passo Fundo, 
“Uma satisfação muito 
grande estar retornando a 
Passo Fundo, estivemos 
aqui junto com o presiden-
te Bolsonaro para a inau-
guração  do terminal de 
carga do aeroporto, estou 
cumprindo uma agenda 
importante aqui na Fasur-
gs para falarmos a respeito 
da educação.”.

Durante sua aula, Ha-
milton Mourão disse que 
todo o sistema educacio-
nal brasileiro precisará 
passar por mudanças, para 
que segundo ele, grande 
parcela da população seja 
capaz de enfrentar os tem-
pos que vivemos. 

Após a palestra ocor-
reu um jantar em conjun-
to com a Câmara de Diri-
gentes e Lojistas de Passo 
Fundo.

O vice-presidente discursou em torno de 1 hora

A Administração Mu-
nicipal através da Se-
cretaria da Agricultura e 
Meio Ambiente de Santo 
Antônio do Planalto, rea-
lizou nos dias 24 e 25 de 
maio a coleta de material 
para análise de solo em 
59 propriedades de pro-
dutores contemplados na 
aquisição de calcário re-
ferente à consulta popular 
2018/2019 do município. 

Agradecemos a par-
ceria de Idanir Bianchet-
ti Extensionista Rural e 
Técnico Agropecuária 
da EMATER, Cesar For-
mentini Técnico Agrícola 
do Município, também 
contamos com a colabo-

ração e parceria dos 
alunos da EEPROCAR 
Escola Estadual de 
Educação Profissional 
de Carazinho/RS que 
se disponibilizaram a 
vir ao município para 
desenvolver aulas prá-
ticas e a compartilhar 
conhecimentos ajudan-
do na coleta do mate-
rial.

Destaca o Secre-
tário Leandro Gomes 
que esse trabalho é im-
portante para todos, o 
município ganha com 
essas parcerias e essas 
atividades contribuem 
para a formação desses 
jovens estudantes.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Parcerias que dão 
certo

Entre os dias 24 e 25 de maio, 59 propriedades foram visitadas

Noite de conversa sobre o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e a Exploração Sexual 
contra Crianças e Adolescentes 

Na noite desta quar-
ta-feira 01 de junho foi 
promovida uma noite 
de conversa referente 
ao dia 18 de maio: Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Se-
xual de Crianças e Ado-
lescentes. O evento foi 
realizado no CTG Cami-
nho dos Pampas, e con-
tou com a participação 
de psicólogas, autorida-
des locais, da Delegada 
Regional de Polícia Ci-
vil, Fabiane Bittencourt, 
estudantes e comunida-
de e geral.

Na ocasião, as psi-
cólogas Édina e Cleusa, 
que atuam em Tio Hugo, 
e Tais que já atuou no 
município, apresentaram 
os principais aspectos 
relacionados ao abuso de 
crianças e adolescentes, 
tais como questões de 
comportamento e sinais 
de que o jovem pode es-
tar passando por uma 
situação de exploração 
ou violência sexual. De 
acordo com as profissio-
nais, as primeiras amos-
tras de mudanças com-
portamentais repentinas 
em crianças e jovens já 
devem ser observadas 
com atenção. A qualquer 
sinal de abuso, explora-
ção ou violência sexual 

as autoridades deverão 
ser procuradas.

Na sequencia a De-
legada Fabiane Bitten-
court, falou sobre os 
principais aspectos do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, que 
é o marco regulatório 
dos direitos das crianças 
e adolescentes. Na oca-
sião, Fabiane que possui 
vasta experiência na Po-
lícia Civil, também des-
tacou as principais ações 
para combater e identifi-
car casos relacionados 
ao abuso e exploração 
sexual infantil. A Dele-
gada que é uma das ide-
alizadoras da “Cartilha 
do Bem”, já atuou em 
delegacias voltadas para 
a proteção das crianças 
e adolescentes, e desta 

forma, a sua partici-
pação nesta atividade 
foi fundamental para 
debater este tema.

A noite de conver-
sa referente ao dia 18 
de maio: Dia Nacional 
de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual 
de Crianças e Adoles-
centes, foi promovida 
pelo Conselho Tute-
lar de Tio Hugo, com 
apoio do Poder Pú-
blico Municipal. Ao 
fim do encontro, as 
conselheiras tutelares 
tio-huguenses agra-
deceram a Delegada 
Regional de Polícia 
Civil, Fabiane Bitten-
court pela participa-
ção, bem como as psi-
cólogas e os demais 
presentes.

A noite de conversa contou com a presença da delegada

Prefeitura entrega uniformes sustentáveis 
para alunos da rede municipal 

Nos dias 30 e 31 de 
maio, ocorreu a entrega 
dos uniformes sustentá-
veis do programa “Recicle 
Bem, Faça o Bem”, por 
meio de parceria firma-
da em fevereiro deste ano 
com a empresa Encanttus 
Confecções de Mormaço. 
Os uniformes foram entre-
gues aos pais e responsá-
veis dos alunos das esco-
las Gelso F. Ribeiro e José 
do Patrocínio, no Clube 
25 de Julho. O ato contou 
com a presença do pre-
feito Geraldo A. Muniz, 
vice-prefeito Delmar A. 
Diehl, secretária de Admi-
nistração, Márcia Cristina 
Nascimento, secretária de 
Educação e Cultura, Pris-
cila Muniz, professoras e 
atendentes. 

O “Recicle Bem, Faça 
o Bem” é um programa 
pioneiro de reciclagem 
destinado às instituições 
de ensino, fornecendo o 
ciclo completo da cadeia 
de reciclagem. O objetivo 
é conscientizar e estimular 
os alunos sobre o processo 
de reciclagem e separação 
correta do lixo, gerando 
uma espécie de “troca” de 
embalagens recicláveis por 
itens escolares. No mês de 
abril, uma máquina coleto-
ra eletrônica foi instalada 
na EMEF José do Patro-
cínio para armazenamento 
do material e desde então 
os alunos estão entregando 
embalagens e acumulando 
pontos para troca.

Durante o ato de entre-
ga dos uniformes, a direto-
ra da EMEF José do Patro-
cínio, Alessandra Sandri, 
afirmou que o desenvol-
vimento do programa no 
município já vem apre-
sentando bons resultados. 
“Estamos muito felizes 
pois desde que o progra-
ma está sendo executado 
os alunos estão participan-
do  com muita animação, 

estão realmente comprome-
tidos na entrega das embala-
gens. A máquina coletora foi 
instalada na escola há pouco 
tempo e já foram coletados 7 
bags de material reciclável”, 
enfatizou.

Com um investimento 
total de R$62.640,00 (ses-
senta e dois mil, seiscentos e 
quarenta reais), foram forne-
cidos kits de uniformes à 174 
estudantes da rede municipal 
de ensino, contendo uma ca-
miseta de manga curta, uma 
de manga longa, uma bermu-
da, uma calça, uma jaqueta e 
um par de tênis. As informa-
ções foram prestadas pela 

secretária de Educação e 
Cultura, Priscila Muniz, que 
também destacou a impor-
tância do programa. “Com 
esse projeto desejamos redu-
zir os resíduos sólidos pro-
duzidos em nosso município 
e ensinar as crianças desde 
cedo a importância da sepa-
ração correta do lixo e como 
ele pode ser transformado e 
reutilizado. Contamos com o 
apoio das famílias para que 
o programa seja um sucesso 
e que nossos alunos vejam 
a escola não somente como 
um lugar de aprender conte-
údos, mas de aprender para a 
vida”, salientou Priscila.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

O programa de reciclagem fornece o ciclo completo de reciclar

O objetivo é conscientizar e estimular os alunos
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A escravidão no Brasil - Parte 3
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Os primeiros escravos negros chegaram ao Bra-
sil entre 1539 e 1542, na Capitania de Pernambuco, 
primeira parte da colônia onde a cultura canavieira 
desenvolveu-se efetivamente. Foi uma tentativa de 
solução à “falta de braços para a lavoura”, como se 
dizia então.[32] Os principais portos de desembar-
que de cativos africanos foram, entre os séculos XVI 
e XVII, os do Recife e de Salvador, e entre os sécu-
los XVIII e XIX os do Rio de Janeiro e de Salvador 
— de onde uma parte seguiu para as Minas Gerais 
e para as plantações de café do Vale do Paraíba. A 
distância entre os portos de embarque (na África) e 
desembarque (no Brasil) era um fator determinante.

Os portugueses, brasileiros e, mais tarde, os ho-
landeses, traziam os negros africanos de suas colô-
nias na África para utilizar como mão de obra es-
crava nos engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste. 
Os comerciantes de escravos vendiam os africanos 
como se fossem mercadorias, adquirindo-os de tri-
bos africanas que os haviam feito prisioneiros. Os 
mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles 
mais fracos ou velhos. Eram mais valorizados, para 
os trabalhos na agricultura, os negros Bantos, Ben-
guela, Banguela ou do Congo, provenientes do sul 
da África, especialmente de Angola e Moçambique, 
e tinham menos valor os vindo do centro-oeste da 
África, os negros Minas ou da Guiné, que recebe-
ram este nome por serem embarcados no porto de 
São Jorge de Mina, na atual cidade de Elmina, e que 
eram mais aptos para a mineração, trabalho ao qual 
já se dedicavam na África Ocidental. Por ser a Bahia 
mais próxima da Costa da Guiné (África Ocidental) 
do que de Angola, a maioria dos negros baianos são 
Minas.

Como eram vistos como mercadorias ou mesmo 
como animais, eram avaliados fisicamente sendo 
melhor avaliados, e tendo preço mais elevado, os es-
cravos que tinham dentes bons, canelas finas, quadril 
estreito e calcanhares altos, em uma avaliação emi-
nentemente racista. O preço dos escravos sempre foi 
elevado quando comparado com os preços das terras, 
esta abundante no Brasil. Assim, durante todo o pe-
ríodo colonial brasileiro, nos inventários de pessoas 
falecidas o lote (plantel) de escravos, mesmo quan-
do em pequeno número, sempre era avaliado por um 
valor, em mil-réis, muito maior que o valor atribuído 
às terras do fazendeiro. Assim, a morte de um escra-
vo ou sua fuga representava, para o fazendeiro, uma 
perda econômica e financeira imensa.

O transporte era feito da África para o Brasil nos 
porões do navios negreiros. Amontoados em condi-
ções desumanas no começo muitos morriam antes de 
chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lança-
dos ao mar. Por isso o cuidado com o transporte de 
escravos aumentou para que não houvesse prejuízo. 
As condições da tripulação dos navios não era muito 
melhor que a dos escravos.

A escravidão no Brasil levou à formação de mui-
tos quilombos que traziam insegurança e frequentes 
prejuízos a viajantes e produtores rurais. Em Minas 
Gerais por exemplo, em torno da Caminho de Goiás, 
a Picada de Goiás, único acesso ao atual centro-oeste 
do Brasil, o Quilombo do Ambrósio era o maior de 
Minas Gerais e foi assim descrito por Luís Gonzaga 
da Fonseca, em sua “História de Oliveira”.
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Município de Ernestina faz 
entrega de prêmios aos 
contribuintes participantes 
cadastrados na Nota Fiscal 
Gaúcha

ERNESTINAERNESTINA

Foi realizado no dia 
26 da maio de 2022 o 
sorteio da Nota Fiscal 
Gaúcha nº 116.  A en-
trega dos cheques aos 
contribuintes sortea-
dos no município de 
Ernestina cadastrado 
na Nota Fiscal Gaú-
cha.  Os valores foram 
de dois prêmios de 
R$ 200,00 (Duzentos 
Reais.) e teve como 
sorteados o Sra. Ires 
Schrader de Lagoa dos 
Três Cantos  e a  Sra. 
Graziele Terezinha 
Goedel  de Ernesti-
na.   O Município ain-
da informa que para 
participar dos sorteios 
mensais os contribuin-
tes devem estar cadas-
trados no Programa 
NOTA FISCAL GAÚ-
CHA e solicitar que 
seja colocado o núme-
ro 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 Ernesti-
na e também nos sorteios 
da Nota Fiscal Gaúcha 
realizada pelo Estado do 
Rio Grande do Sul. Os 
contribuintes que quise-
rem fazer o seu cadas-
tramento no Programa 
podem procurar o Setor 
Tributário do município, 
ou fazer diretamente o 
cadastro no site da www.
sefaz.rs.gov.br

Contribuinte de Er-
nestina: ajude a comba-
ter a sonegação, exija 
nota fiscal no momen-
to da compra efetuada, 
peça para colocar o seu 
CPF, assim você com-
bate a sonegação e ainda 
ganha dinheiro.

Palestra esclarece dúvidas sobre Cadastro 
Único e Auxílio Brasil

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

A Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
e Habitação realizou na 
tarde de ontem (25/05) 
uma palestra com infor-
mações sobre o Cadastro 
Único e o Auxílio Brasil, 
com o palestrante e con-
sultor Getúlio Martins 
Silveira Júnior. O evento 
foi aberto a toda a comu-
nidade, para o esclareci-
mento de dúvidas acerca 
dos programas do gover-
no federal.

Entre as informações 
expostas, o palestrante 
falou sobre as diferenças, 
benefícios e requisitos do 
Cadastro Único e do Au-
xílio Brasil, destacando 
que o Cadastro Único é 
porta de entrada não ape-
nas para o Auxílio Brasil 
mas também para ou-
tros programas sociais, 
como o Tarifa Social de 
Energia Elétrica. Getúlio 
também frisou a impor-
tância dos beneficiários 
manterem seus cadastros 
atualizados. “Além de 
atualizar os dados cadas-

trais no prazo imposto 
pelo governo federal, o 
beneficiário deve procu-
rar a Assistência Social 
do município sempre que 
houver alguma mudança, 
como endereço ou tele-
fone para contato. Dados 
em falta ou inconsisten-
tes podem ocasionar o 
cancelamento do bene-
fício e a pessoa acaba 
voltando para o final da 
fila”, destacou.

Para a coordenado-
ra do CRAS, Elidiane P. 

Rangel, a palestra foi 
muito esclarecedora e 
a participação da co-
munidade foi essen-
cial. “Foi muito gratifi-
cante e ficamos muito 
felizes em ver nossos 
usuários da política 
de assistência social 
questionando e ponde-
rando durante o encon-
tro. Sempre estaremos 
de portas abertas para 
recebê-los e agradece-
mos a participação de 
todos”, enfatizou.

Getulio frisou a importancia dos beneficiarios manterem seus cadastros

A Administração 
Municipal de Santo 
Antônio do Planal-
to juntamente com 
a Defesa Civil do 
município está re-
alizando a Campa-
nha do Agasalho 
2022.

Podem ser doa-
dos roupas, calça-

dos tanto do tama-
nho adulto quanto 
infantil, cama, mesa 
e banho, cobertores, 
produtos de higiene 
pessoal e limpeza e 
alimentos não pere-
cíveis.

Os pontos de 
coleta estão dispo-
níveis na Secreta-

ria de Agricultu-
ra e Defesa Civil, 
CRAS, Cotrijal, 
Prefeitura Munici-
pal e Posto de Saú-
de. 

Vamos unir for-
ças! Com solidarie-
dade e amor, é pos-
sível transformar 
frio em calor.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Campanha do Agasalho 2022

TIO HUGOTIO HUGO

Novo projeto do Núcleo Habitacional conta 
com diversas construções em andamento

Tornar o sonho da 
casa própria uma realida-
de. Essa é a principal pre-
missa dos projetos dos 
Núcleos Habitacionais 
Sippel e Nossa Senhora 
Aparecida, desenvolvi-
dos pela Administração 
Municipal de Tio Hugo. 
Além do incentivo à 
construção de moradias, 
o projeto inovador na re-
gião, promove também 
o fomento da economia 
local, através da geração 
de emprego na área da 
construção civil e movi-
mentação do comércio 
que fornece os materiais 
de construção para as 
obras. 

Para o prefeito Gilso 
Paz, os benefícios que os 
projetos dos núcleos ha-
bitacionais trazem para 
o município são muitos. 
Primeiro, por possibili-
tar a construção da tão 
sonhada casa própria 
para muitas pessoas; 
Segundo, pelo fato de 
movimentar o comércio 
e a prestação de serviço 
ligada a construção em 
Tio Hugo. “Agora no 
Bairro Nossa Senhora 
Aparecida observamos 

a construção de diversas 
casas simultaneamente, 
um verdadeiro canteiro 
de obras, com dezenas 
de pessoas trabalhando”, 
destacou Gilso.

O prefeito e o vice, 
Geder Follmer, visita-
ram as obras na última 
semana, e puderam per-
ceber o avanço de mui-
tas moradias.

Ao todo serão cons-
truídas 16 novas casas 
nos lotes disponíveis 
nesse projeto. O finan-
ciamento para a cons-
trução é oriundo do pro-

grama Casa Verde 
Amarela, o município 
oferece terrenos com 
valor muito abaixo do 
mercado como forma 
de incentivo, além do 
suporte técnico ne-
cessário relacionado 
a parte burocrática.

“O sucesso des-
tes projetos nos dá o 
respaldo necessário 
para continuarmos 
desenvolvendo essas 
iniciativas aqui em 
Tio Hugo no futuro”, 
disse o vice-prefeito 
Geder Follmer.

Segundo o prefeito, os beneficios serão muitos para a cidade

Aberto o período para pedidos no Programa 
Troca-Troca de Sementes

Está aberto até o dia 17 
de junho o período para 
pedidos de sementes de 
milho e de sorgo através 
do Programa Troca-Troca 
de Sementes. 

Os agricultores inte-
ressados deverão ir até a 
secretaria municipal de 
Agricultura e Meio Am-
biente em horário de ex-
pediente, para fazer os 
pedidos ou buscar mais 
informações.

O limite para cada pro-
dutor é de 6 sacas seja de 
milho ou sorgo. Os pedi-
dos para e etapa de safra 
tradicional, se encerram 
em 17 de junho.

Pedidos Safrinha:
Os pedidos de semen-

tes de milho e sorgo no 
Programa Troca-Troca 

para o período safrinha 
deverão ser efetuados a 
partir do dia 20 de junho. 
A secretaria municipal de 
Agricultura destaca que 
para essa modalidade, os 
pedidos serão finalizados 

no dia 24 de junho.
Para mais informa-

ções sobre os pedidos, 
valores e demais de-
mandas, favor procurar 
a secretaria no Bairro 
Rabello.

Os pedidos irão até 17 de junho de 2022
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Respingos 
da Barragem

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

LÍRICA
                           I

Um mundo de silêncio e pedra bruta
Jazia sob as nuvens carregadas;
No sangue, que verteu de tantas lutas...
Na terra, com suas fontes esgotadas.

As almas não queriam mais os corpos,
Os corpos rastejavam nas estradas...
E o grande vendaval dos sonhos mortos
Varria o que restou das alvoradas.

O pampa tinha o mundo nos seus ombros,
Seus filhos vasculhavam os escombros
Plantados pelos deuses da mentira.

E quando o céu caía, rumo ao nada,
Do fundo de uma terra devastada,
Surgiu, feito oração, a voz da Lira!

                         II

A Lira sussurrou sons de esperança,
E viu o amor, por trás das faces duras;
E areias de furor e intolerância
Tornaram-se castelos de ternura!

A Lira retumbou seu canto agreste,
Pulsou nos corações enregelados;
E o mundo, soterrado em tantas pestes,
Voltou de seus porões, ressuscitado!

Assim, a Lira impôs a sua dança...
As almas, esmagadas por ganância,
Voltaram a ver Deus além do abismo.

E a terra, que chorava tantas covas,
Tornou a suspirar suas boas novas
Na força inquebrantável do lirismo!

                      
                  III

É lírica esta flor que desafia
A lógica das terras devastadas;
A fé, que alimenta de poesia
A fome dessas almas retalhadas.

O riso da criança, que ainda brinca,
Semeando paz na mãe desesperada;
Espelhos de uma essência que não trinca,
Quais sejam os motivos e pedradas.

O pampa renasceu, sorriu de novo,
Pintando a flor do mundo, a flor do povo,
Mostrando que a ternura vence a ira.

No fundo de uma terra devastada,
O homem derreteu suas espadas
E a pena eternizou a voz da Lira!

Presidente: Raquel Go-
edel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, Vic-
tor Penz e Tiago José Dum-
mel. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
30.05.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, justificou o pe-
dido de providências de sua 
autoria, no qual solicita pa-
trolamento, empedramento e 
passagem de rolo. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências de sua auto-
ria no qual solicita abertura 
de Programa na Plataforma + 
Brasil. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
parabenizou o Vereador 
Américo pela solicitação de 
reparos na estrada geral des-
de a localidade de Capão do 
Valo até Três Lagoas. 

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, justificou 
o pedido de providências de 
sua autoria que solicita pa-
trolamento e empedramento.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, parabenizou o Vere-
ador Tiago pela iniciativa de 
solicitar a adesão do Municí-
pio ao Programa VEM SER! 
2022. Sobre a situação das 
estradas municipais, pediu 
que a população tivesse pa-
ciência, pois, a chuva dos úl-
timos dias prejudicou muito 
as condições das mesmas. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da banca-
da do PP, agradeceu a todos 
os Vereadores por trazer os 
relatos das estradas que fo-
ram mais prejudicadas com 
as chuvas. Informou que o 
Poder Executivo está priori-
zando os trechos em que há 
acesso de veículos pesados 
para recolhimento de insu-
mos, como o leite, e onde 
passa o transporte escolar.

Comunicações:
 O Vereador Amé-

rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, agrade-
ceu a presença da Deputada 
Zilá, na semana anterior, em 
Ernestina. Disse que a mes-
ma está trabalhando para or-
ganizar um grupo de mulhe-
res do partido no Município. 

Informou, ainda, que possi-
velmente haverá a destinação 
de emenda parlamentar da re-
ferida Deputada para Ernesti-
na.  

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da bancada 
do PP, agradeceu ao Sena-
dor Luiz Carlos Heinze pela 
destinação de emenda parla-
mentar no valor de duzentos 
e cinquenta mil reais, para a 
aquisição de veículos para a 
saúde. Agradeceu, também, a 
Deputada Silvana Covatti pela 
emenda destinada há poucos 
dias.

Ordem do dia: 
 Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 40/2022 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Dispõe sobre 
medidas de combate, contro-
le e prevenção à proliferação 
do Mosquito Aedes Aegypti e 
Aedes Albopictus, transmis-
sores da Dengue, Zika vírus, 
Febre Chikungunya e da Fe-
bre Amarela e dá outras pro-
vidências.’’. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: O Verea-
dor Antonio Carlos Ferreira, 
da bancada do PDT, afirmou 
que o Projeto de Lei trata das 
medidas de controle ao mos-
quito transmissor de algumas 
doenças. Manifestou-se favo-
ravelmente ao Projeto Em vo-
tação: Aprovado por unanimi-
dade de votos. 

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 41/2022 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal 
a abrir crédito especial no va-
lor de R$ 900.000,00 (Nove-
centos mil reais), destinado a 
custear as ações da Operação 
de Crédito autorizada pela 
Lei nº 2.789/2022, e dá outras 
providências”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: Não houve 
orador. Em votação: Aprova-
do por unanimidade de votos.

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 42/2022 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
abrir no Orçamento Programa 
de 2022, um Crédito Especial 
no valor de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais), desti-
nado à execução das ações 
previstas no CONVÊNIO 
FPE nº 3951/2021, e dá outras 
providências”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: O Verea-
dor Leonir de Souza Vargas, 
da bancada do PDT, disse que, 
o valor que hoje está sendo 
aprovado para a obra de pavi-
mentação não será suficiente 
para conclusão da obra em 

todo o trecho. Mesmo assim, 
afirmou ser favorável, afir-
mando que a obra é de grande 
valia. Solicitou que o Poder 
Executivo realize uma obra de 
qualidade. O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
afirmou ser totalmente favo-
rável ao Projeto, mas, concor-
dou com o Vereador Leonir 
acerca de o recurso ser insufi-
ciente para a conclusão da pa-
vimentação em todo o trecho. 
Disse que o Estado deveria 
corrigir o valor, uma vez que 
os insumos todos tiveram seus 
valores elevados. O Vereador 
Américo Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, afirmou 
que o fato de o Estado ter des-
tinado recursos para execução 
da pavimentação deveria ser 
motivo de agradecimento, 
pois, pelo menos o início seria 
feito e, sem os recursos esta-
duais, sequer isso seria possí-
vel. O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, afirmou 
que o trecho que será possível 
pavimentar, fazendo um ser-
viço bem feito, será pequeno, 
porém, solicitou que o Execu-
tivo providencie a execução 
de uma obra de qualidade, 
para não ter problemas com 
a pavimentação brevemente. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos.

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 43/2022 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal 
a abrir crédito especial no va-
lor de R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais), para exe-
cução dos programas da Se-
cretaria da Saúde através da 
Assistência Social, e dá outras 
providências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: Não houve 
orador. Em votação: Aprova-
do por unanimidade de votos.

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, informou que 
recebeu uma denúncia ao 
longo da última semana, de 
que estudantes que utilizam o 
transporte universitário estão 
sendo vítimas de assédio, no 
momento do desembarque do 
transporte, à noite. Advertiu 
que os autores serão respon-
sabilizados. Agradeceu a Ad-
ministração Municipal pelas 
melhorias no acesso à tenda, 
em frente ao ROOS. Lamen-
tou que Romildo Bolzan não 
fosse mais o candidato do 
PDT ao Governo Estadual. 
Disse que o executivo fará a 
instalação de três abrigos de 
ônibus este ano e mais três no 
próximo ano. Alertou que está 
circulando uma notícia falsa a 

respeito de cursos oferecidos 
para jovens do Município, e 
que essa oferta de formação 
não tem ligação com o Exe-
cutivo Municipal. Esclareceu 
que foram cadastradas duas 
propostas, uma para o Turis-
mo e outra para uma patrulha 
agrícola, ambas no valor de 
quinhentos mil reais, por in-
termédio do Deputado Nereu 
Crispim e que, brevemente es-
tas devem ser liberadas para o 
Município de Ernestina.

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, falou sobre o recurso 
recebido do Deputado Afonso 
Motta, pedindo que seja uti-
lizado no esporte, especifica-
mente no Campo Municipal 
de Futebol Sete, e na saúde. 
Lembrou-se de indicação sua, 
para a instituição de um fundo 
para amparar munícipes atin-
gidos por fenômenos naturais, 
pois, nos últimos dias houve 
precipitações de grande volu-
me que poderiam ter gerado 
demandas de ajuda, o que, fe-
lizmente, não ocorreu. Expla-
nou sobre uma lei, aprovada 
pelo Legislativo, que previa 
um incentivo financeiro para 
uma empresa, dizendo que a 
empresa beneficiada já não 
está mais instalada em Ernes-
tina. Pediu que o Executivo 
mudasse a metodologia para 
não ter mais casos semelhan-
tes a esse. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, prestou condolências 
aos familiares do Vereador 
Otávio Osmar Kern, do Muni-
cípio de Victor Graeff. Convi-
dou para torneio de sinuca, no 
dia quatro de junho, no Bote-
co do Deidi. Pediu que o Exe-
cutivo estudasse a realização 
de um campeonato de sinuca 
municipal. Parabenizou o Sr. 
Pedro pela iniciativa de reali-
zar o Torneio de Bodoque, que 
ocorrerá no próximo final de 
semana, devido à chuva. Pe-
diu conscientização da popu-
lação para o controle do mos-
quito da dengue. Falou sobre a 
retirada da candidatura de Ro-
mildo Bolzan ao Governo do 
Estado, desejando que o mes-
mo volte suas energias para 
a gestão do Grêmio. Sobre a 
emenda parlamentar destinada 
pelo Deputado Afonso Motta, 
reforçou a solicitação para 
que parte dela seja destinada 
para o Campo Municipal de 
Futebol Sete, lembrando que a 
administração anterior iniciou 
a construção do Complexo 
Esportivo e as administrações 
seguintes devem continuar os 
investimentos para concluir 
as obras. Pediu agilidade na 
regularização do registro da 
área. Sobre os incentivos con-

cedidos a empresas, reiterou 
a necessidade de alterações 
na metodologia de conces-
são e fiscalização, pois, os 
resultados não estão sendo 
satisfatórios.

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
falou sobre a repercussão do 
Torneio de Bodoque. Agra-
deceu os Secretários Muni-
cipais pelo atendimento de 
demandas suas. Solicitou 
verbalmente que sejam fei-
tas melhorias na estrada na 
Localidade de Pessegueiro, 
desde as proximidades das 
residências da família Duar-
te até a Igreja.  

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, solicitou 
verbalmente que seja feito 
reparo na entrada da proprie-
dade dos senhores Clotildo 
Dal Molin, Abílio, Rogério e 
Carlos que está em precárias 
condições. Sobre um trecho, 
na propriedade do Sr. Irineu, 
afirmou que o Secretário já 
foi informado da situação. 
Parabenizou a equipe de 
assadores, afirmando que o 
churrasco da festa da comu-
nidade do Capão do Valo es-
tava muito saboroso.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, explanou sobre os 
estragos causados pelas chu-
vas, nas estradas municipais. 
Concordou com a necessi-
dade de prudência maior na 
gestão dos incentivos con-
cedidos às empresas, pelo 
Poder Público. Afirmou que 
recebeu ligações de pessoas 
de vários Municípios, acer-
ca do Torneio de Bodoque. 
Disse que nos próximos dias 
será feita a licitação para 
aquisição do caminhão, com 
recursos próprios somados à 
emenda parlamentar do de-
putado Sanderson. Da mes-
ma forma, assim que houver 
a liberação do recurso do 
Deputado Bibo Nunes, será 
feita a aquisição de uma van 
para utilização na Saúde. Fa-
lou sobre os apoiadores dos 
futuros candidatos ao Go-
verno Federal. Manifestou-
-se acerca de declarações do 
ex-presidente Michel Temer 
sobre o Ministro Alexandre 
de Moraes. Agradeceu, em 
nome do Prefeito Munici-
pal, aos munícipes que estão 
construindo seus passeios 
públicos, sugerindo que o 
Executivo providenciasse 
um desconto no IPTU para 
quem fizer a construção do 
passeio. Encerrou a fala di-
zendo “Bolsonaro 2022”!

Próxima Sessão Plená-
ria Ordinária dia 06 de ju-
nho de 2022, às 18:00.

Nota de pesar

A administra-
ção municipal de 
Victor Graeff in-
formou com pesar 
o falecimento do 
Vereador Otávio 
Kern(PDT), ocor-
rido em decorrên-
cia de acidente de 
trânsito na noite de 
29 de maio. Res-
saltando ainda que 
Otávio Kern foi 
sempre uma pes-
soa atuante, ami-
go, interessado nas 
questões relacio-
nadas à comunida-
de. A administra-
ção municipal se 
solidariza e deseja 
forças para a famí-
lia.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

REFIS em Victor Graeff busca reduzir o 
número de débitos

O município de Victor 
Graeff possui o Progra-
ma para Recuperação de 
Créditos Fiscais – REFIS. 
Sendo assim, é possível 
que o contribuinte em dé-
bitos tenha acesso a um 
parcelamento especial. Po-
derão ser parcelados débi-
tos até 31 de dezembro de 
2020, com o prazo de até 
36x. Uma grande oportu-
nidade.

Os contribuintes que 
optarem por realizar o pa-
gamento a vista contarão 
com desconto de de 90% 
dos Juros e 50% das Mul-
tas Para pagamento em até 
12x, terá uma redução de 
70% dos Juros e 50% das 
Multas; Para pagamento 
entre 13x e 24x terá uma 
redução de 60% dos Juros 
e 50% das Multas.Para pa-
gamento entre 25x e 36x 
terá uma redução de 50% 
dos Juros e 50% das Mul-
tas.

É importante salientar 

que não será possível par-
celar débitos com uma par-
cela inferior a R $54,60. 
O prazo para adesão é até 
25/12/2022. Os interes-
sados devem comparecer 
à Prefeitura Municipal. 

Amigo contribuinte, 
faça a adesão e aproveite 
essa condição de deixar 
em dia suas obrigações 
e contribuir para o de-
senvolvimento de nossa 
cidade.

O prazo para a adesão é até 25/12/2022
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Busca de informações sobre 
materiais para Ginásio 
Municipal está sendo 
realizada

Na tarde de quinta-fei-
ra (25/05) o prefeito Ge-
raldo A. Muniz e a coor-
denadora da Cultura Ana 
Paula Stumpf estiveram 
com o gerente do Clu-
be Recreativo Juvenil de 
Passo Fundo, Sr. Carlos 
Augusto Kümpel, mais 
conhecido como Javali. O 
objetivo da visita foi tratar 
de assuntos relacionados 
à construção do Ginásio 
Municipal.

Conforme o prefeito 
Geraldo A. Muniz, a Ad-
ministração Municipal 
tem buscado informações 
sobre os materiais mais 
adequados para a cons-
trução. “Estamos pes-
soalmente buscando in-
formações com pessoas 
experientes para não in-
vestir em materiais de má 
qualidade. Essa pesquisa 
é necessária para garantir 
a construção de um espa-
ço funcional que contem-
ple a prática de esportes 
e também a realização de 
eventos sem causar trans-
tornos”, salientou. Na últi-
ma semana, o pré-projeto 
do Ginásio Municipal foi 
apresentado ao Executivo 

para avaliação e ajus-
tes finais. O documento 
considera uma estrutura 
com dimensões aproxi-
madas de 3.000 m² que 
contará com diversos 
espaços para atender a 
demanda do município 
de Nicolau Vergueiro.

Ainda segundo o 
chefe do Executivo, até 
o momento não se tem 
uma estimativa de iní-
cio das obras devido à 
verba necessária para 
execução da constru-
ção, porém a elabora-
ção do projeto é essen-
cial para a busca por 
recursos e a definição 
dos materiais utiliza-
dos reflete diretamente 
no montante a ser via-
bilizado. “Ainda não 
podemos dizer quan-
do a obra vai iniciar. 
Precisamos definir os 
materiais para chegar 
ao valor total do in-
vestimento e então in-
tensificar a busca por 
recursos. Por enquanto 
temos a indicação de 
R$ 500 mil através de 
emendas parlamenta-
res”, afirmou Geraldo.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Segunda noite de jogos movimenta Victor 
Graeff

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Na noite de terça-
-feira, 24 de maio, 
aconteceu a segunda 
noite de jogos dos cam-
peonatos organizados 
pelo município de Vic-
tor Graeff. A noite con-
tou com grande público 
que veio prestigiar a 
noite que contou com 
três jogos. Dois pela 
categoria principal e 
um pela categoria vete-
rano. 

O primeiro jogo da 
noite foi por conta das 
equipes do Rancho Pla-
naltense e Fominhas 

Grupo de gestantes 'Gestar Amor 2' realiza 
quarto encontro 

ERNESTINAERNESTINA

Na tarde de quar-
ta-feira (01), na Câ-
mara Municipal de 
Vereadores de Er-
nestina, ocorreu o 4° 
encontro do Grupo 
de Gestantes: Ges-
tar Amor 2. Durante 
o encontro, foi mi-
nistrada uma pales-
tra com o pediatra 
da Unidade Básica 
de Saúde (UBS), dr. 

da Baixada na categoria 
veterano. Um jogo pe-
gado que acabou com o 
placar de 6 x 2 favorecen-
do a equipe Fominhas da 
Baixada. Os outros dois 
jogos foram pela cate-
goria principal, sendo o 
primeiro deles entre as 
equipes Independente x 
Os Madrugas, com chuva 
de gols o placar foi de 8 x 
2, garantindo a vitória da 
equipe Os Madrugas. Para 
fechar a noite de jogos, se 
enfrentaram as equipes 
Juventus x Aerg. Um dos 
jogos mais emocionan-

tes da rodada, equipe da 
Aerg se consolida como 
uma das queridinhas da 
torcida, o placar do jogo 
foi de 6 x 3 para a equipe 
do Juventus. 

No próximo sábado a 
partir das 15h começam 
os seguintes jogos na Ca-
tegoria vôlei, #Sempre-
volley x Avante Vôlei, 
Elas.com x Via Vôlei, no 
Futebol Feminino, União 
x GAFF Futsal, na Cate-
goria Principal Indepen-
dente x Aerg, Arsenal x 
Juventus e  Limitados x 
Os Madrugas.

Paulo Canal, que abor-
dou a importância do 
vínculo com as mães 
e com os seus futuros 
pacientinhos. O en-
contro foi um momen-
to de tirar dúvidas das 
mães, como por exem-
plo, os primeiros cui-
dados com o recém-
-nascido. 

Na oportunidade, a 
coordenadora do pro-

jeto, técnica em en-
fermagem Ana Paula 
Baumgardt, agradeceu 
de forma muito es-
pecial a parceria com 
esse exímio profissio-
nal, o médico pediatra 
dr. Paulo Canal, que 
tirou muitas dúvidas, 
além de compartilhar 
o seu vasto conheci-
mento com as mamães 
presentes no encontro.


