
atos de vandalismo são registrados 
no ginásio
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Adubação ecológica-conceitos 
aprendidos em sala de aula
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Tio Hugo 

Victor Graeff completa 56 anos
Sorteio nota fiscal alusiva ao dia das 
crianças

p.02

Santo Antônio do Pla-
nato

Secretário de saúde explica 
sobre a DDA

p .03

Ernestina

Victor Graeff

A cidade da MAIS BELA PRAÇA, com encantadores jardins e de um povo 
acolhedor fará aniversário neste dia 23 de outubro.

CRÉDITO: TATIEL ZART



Ernestina, 22 de outubro de 2021 Ernestina, 22 de outubro de 2021 Ano XXI   Edição 1029|Ano XXI  Edição 1029| 0302

Direção
Flávio Martins Pedroso

Departamento comercial
Flávio Martins Pedroso - (54) 99982- 4601

(Fotos: Divulgação/Internet)

Diagramação/Redatora
Amélia Freitas

Desing Gráfico
João Vitor Duarte Pedroso

Impressão
Gráfica Gespi - Tapera/RS

Assinaturas
Ernestina

João Vitor Duarte Pedroso- (54) 9994-4271

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.

Espaço Cultural 

Centenário de Paulo Freire 
1921-2021
Terceira Parte

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

Em 1961 tornou-se diretor do Departamento 
de Extensões Culturais da Universidade do 
Recife e, no mesmo ano,[17] realizou junto 
com sua equipe as primeiras experiências 
de alfabetização popular que levariam à 
constituição do Método Paulo Freire. Seu 
grupo foi responsável pela alfabetização de 
300 cortadores de cana em apenas 45 dias. 
Em resposta aos eficazes resultados, o governo 
brasileiro (que, sob o presidente João Goulart, 
empenhava-se na realização das reformas 
de base) aprovou a multiplicação dessas 
primeiras experiências num Plano Nacional 
de Alfabetização, que previa a formação de 
educadores em massa e a rápida implantação 
de 20 mil núcleos (os “círculos de cultura”) 
pelo País.[18] Em 1964, meses depois de 
iniciada a implantação do Plano, o golpe militar 
extinguiu esse esforço. Freire foi encarcerado 
como traidor por 70 dias. Em seguida passou 
por um breve exílio na Bolívia e trabalhou no 
Chile por cinco anos para o Movimento de 
Reforma Agrária da Democracia Cristã e para 
a Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação. Em 1967, durante 
o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro 
livro, Educação como Prática da Liberdade, 
baseado fundamentalmente na tese Educação 
e Atualidade Brasileira, com a qual concorrera, 
em 1959, à cadeira de História e Filosofia 
da Educação na Escola de Belas Artes da 
Universidade do Recife. 

O livro foi bem recebido, e Freire foi 
convidado para ser professor visitante da 
Universidade Harvard em 1969. No ano anterior, 
ele havia concluído a redação de seu mais 
famoso livro, Pedagogia do Oprimido, que foi 
publicado em várias línguas como o espanhol, o 
inglês (em 1970) e até o hebraico (em 1981). Em 
razão da rixa política entre a ditadura militar 
e o socialismo cristão de Paulo Freire,[21] ele 
não foi publicado no Brasil até 1974, quando o 
general Geisel assumiu a presidência do país e 
iniciou o processo de abertura política. Depois 
de um ano em Cambridge, Freire mudou-se para 
Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor 
educacional do Conselho Mundial de Igrejas. 
Durante esse tempo, atuou como consultor em 
reforma educacional em colônias portuguesas 
na África, particularmente na Guiné-Bissau e 
em Moçambique.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE TIO HUGO – RS

ASSEMBLÉIA GERAL  ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tio Hugo - RS, CNPJ nº 
11.115.041/0001-40, Tomas Drebes, nos termos dos artigos 9º ss e 19º do Estatuto Social, convoca a 
categoria dos Servidores Públicos Municipais, ativos e inativos, dos Poderes Executivo e Legislativo, 
inclusive os professores da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública municipal, da 
administração e autarquias, com base territorial no Município de Tio Hugo, RS, para a Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 29 de outubro de 2021, tendo como local a Sala de Reunião do Centro 
Administrativo Municipal, sito à Rua Venezuela, nº 285, Bairro Progresso, na cidade de Tio Hugo, RS, às 
17:00 horas em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados e as 17:30 horas 
em segunda convocação, com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1)	 Deliberar	sobre	a	prestação	de	contas	do	exercício	findo;
2)		Eleição	e	posse	da	nova	diretoria	executiva	e	conselho	fiscal;	
3)  Assuntos Gerais.

Tio Hugo-RS, 05 de outubro de 2021.

         TOMAS  DREBES
          Presidente

A PEDIDOA PEDIDO

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

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Realizado terceiro sorteio Nota Premiada 2021 

O Programa No-
ta Premiada, 
edição 2021, 

do município de Santo 
Antônio do Planalto rea-
lizou o terceiro sorteio no 
dia 15 de outubro, na Es-
cola Municipal de Ensino 
Fundamental São Paulo, 
transmitido ao vivo pelo 
Facebook, e, com todas as 
medidas e protocolos de 
prevenção ao COVID 19. 
Sorteio esse em comemo-
ração ao DIA DA CRIAN-
ÇA exclusivo a estudantes 
das escolas no município, 
onde concorrem apenas as 
cautelas amarelas. 

Sorteados: 
1º Prêmio: Uma bici-

cleta ARO 20: Sara Alice 
Schuster (Escola São Pau-
lo);

2º Prêmio: Dez caixas 
de jogos sortidos: ganha-
dores: Micaela Strauss de O sorteio foi comemorativo ao dia das crianças

Anhaia (Escola São Pau-
lo);	 Amanda	 Soletti	 Lara	
(Escola	 Estadual);	 Ma-
theus Elói Delazeri (Es-
cola	 São	 Paulo);	 Héctor	
Hummes Berté (Escola 
São	Paulo);	Bryan	L.	Frei-
tas Bueno (Escola Esta-
dual);	 Tháviane	 Raíssa	
Roerig (Escola São Pau-
lo);	 Cainã	 Santin	 Maier	
(Escola	 São	 Paulo);	 Isa-
dora	Soletti	Lara	(EMEI);	
João Vitor Schuster (Es-
cola Estadual) e Felipe 
Kasperbauer (Escola São 
Paulo).

3º Prêmio: Dez bolas 
sortidas de voleibol e fute-
bol: ganhadores: Natacha 
Aparecida Graebin (Esco-
la	Estadual);	Maia	Rodri-
gues	 (Escola	 São	 Paulo);	
Nicole Bilico Zimmer 
(Escola	 São	 Paulo);	 Ni-
colas Bilico Zimmer (Es-
cola	Estadual);	Ana	Luisa	

Muller	 (Escola	 São	 Paulo);	
Isadora	Soletti	Lara	(EMEI);	
Amanda Soletti Lara (Esco-
la	 Estadual);	 Cainã	 Sabtin	
Maier	 (Escola	 São	 Paulo);	
Emanuely	Marais	R.	(Escola	
São	 Paulo);	 e,	 Blenda	 Da-
nielli Altmann. 

Troque suas notas e con-
corra,	para	participar	confira	
o regulamento:

- A cada cinco notas com 
o CPF cadastrado, será dis-
ponibilizada	uma	cautela;

- A cada 20 notas sem o 
CPF cadastrado, será dispo-
nibilizada	uma	cautela;

- A cada guia de recolhi-
mento de tributos municipais 
e IPVA pagos, serão disponi-
bilizadas	cinco	cautelas;

Mais informações sobre 
o programa poderão ser ob-
tidas na Prefeitura Municipal 
pelo fone (54) 3377 1800, se-
tor	de	fiscalização.	O sorteio foi transmitido pelo Facebook

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

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

ERNESTINAERNESTINA

Surto de doença diarreica aguda

Um surto de 
doença diar-
reica tem aco-

metido a região, elas têm 
como causadoras vários 
tipos de bactérias e vírus, 
em especial o norovirus 
que têm como meio de 
propagação água, alimen-
tos contaminados, conta-
to com pessoas portado-
ras entre outras.  Dados 
da Secretaria Estadual 
de saúde indicavam que 
pelo menos 25 mucipios 
gaúhos já tinham casos 
contabilizados. No ini-
cio do mês, eram cerca 
dois mil pacientes com a 
doença no sul. Como ela 
pode apresentar sintomas 
moderados e o a pessoa 
não comunicar a unidade 
de saúde local os números 
podem ser maiores.

O secretário de saúde 
Geferson Goedel expli-
cou um pouco mais sobre 
a doença e as ações reali-
zadas.	Confira	abaixo.

“A unidade de saú-
de de Ernestina atenta 
para recomendações de 
ações voltadas a surtos de 
doenças diarreicas agu-
das (DDA), principais 
sintomas além da diarréia 
são: náuseas, vômitos e 
dor abdominal, podendo 
ocorrer febre em alguns 
casos, a DDA ocorre prin-
cipalmente pela ingesta 
de alimentos ou de agua 
contaminada e em casos 
mais esporádicos por con-
tato com pessoas doentes 
ou por superfícies conta-

Fique atento aos sintomas e meios de prevenção

minadas.
Embora o ciclo dessa 

doença seja de aproxima-
damente 7 dias devemos 
ficar	atentos	para	os	prin-
cipais agravos causados 
pois enquanto o vírus ou 
bactéria não for expulso 
do organismo os sintomas 
ainda continuarão a ocor-
rer.

O que deve ser feito 
principalmente é manter 
hidratação preferir sem-
pre	o	uso	de	agua	filtrada,	
para adultos também pode 
ser oferecido o uso de iso-
tônicos e para crianças é 
importante o uso do soro 
caseiro em função da per-
de brusca de eletrólitos do 
organismo.

Os demais cuidados 
incluem, higienização 
de superfícies e alimen-
tos, arejar ambiente do-
méstico abrindo portas e 

janelas para melhorar a 
circulação de ar, uso de 
tolhas e outros objetos da 
residência em separado 
dentro da residência, la-
vagem de alimentos antes 
do consumo e uso de água 
filtrada	para	o	preparo	de	
alimentos.

A secretaria de saúde 
mantem o monitoramento 
dos casos de DDA e orien-
tamos sempre comunicar 
seu Agente Comunitário 
de Saúde para que o mes-
mo passe a monitorar essa 
família, tanto que os mes-
mos já estão capacitados a 
passarem mais orientação 
de prevenção a DDA, ca-
so os sintomas não evo-
luam dentro de 48horas 
procure nossa unidade de 
saúde, também estamos 
disponíveis para atendi-
mento pelos fones 3378-
2148 e 99978-4684”.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Previsão do tempo *Jornal do Tempo

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

05

Maria Bertselli  22/10
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

Hóroscopo semanal 
Áries (21/03-20/04)
Os planetas estão tra-
balhados na gostosura 
e prometem deixar o 
seu dia uma maravil-
ha.
Touro 21/03-20/05
Se já se amarrou, o 
relacionamento tende 
a	ficar	intenso.
Gêmeos 21/05-20/06
Você tende a ir atrás 
dos seus objetivos 
com vontade e inter-
esse.
Câncer 21/06-21/07
Se está na solteirice, 
há sinal de paixão no 
emprego.
Leão 22/07-22/08
Os astros avisam que 
você	 tende	 a	 ficar	
mais sociável e cati-
vante.
Virgem 23/08-22/09
O dia começa com 
transformações no lar.
Libra 23/10-21/11

É um dia perfeito para 
investir em atividades 
físicas.
Escorpião 23/10-21/11
Hábitos saudáveis de 
alimentação devem 
fortalecer a saúde.
Sagitário 22/11-21/12
Na vida amorosa, 
tudo indica que estará 
em busca de alegria.
Capricórnio 22/12-
20/01
Pode	glorificar	de	pé,	
caprica, pois seu dia 
promete ser tudo de 
bom!
Áquario 21/01-19/02
Mais emotivo e so-
ciável, você tende a 
se expressar com fa-
cilidade
Peixes 20/02-20/03
Pra deixar o dia ainda 
mais maravigold, 
seu relacionamento 
amoroso	pode	ficar	
intenso.

MARIASMARIAS

Marias apresentam monólogos em Porto 
Alegre

Mais um passo ru-
mo à carreira de 
atrizes! No dia 

16 de outubro, sábado passado, 
as Marias viajaram a Porto Ale-
gre para apresentar monólogos, 
uma espécie de texto interpreta-
do individualmente, no Clube do 
Comércio. O evento, promovido 
pela Elite Acting School, reuniu 
pais, responsáveis e a comunida-
de local para conferirem o traba-
lho de jovens artistas.

O texto escolhido por Ma-
ria Gabi é sobre uma menina que 
discute a relação que tem com o 
seu pai. “Eu adoro esse monólo-
go, porque algumas das emoções 
mais difíceis de mostrar no palco 
estão ali: tristeza e raiva. Acre-
dito	 que	 fui	muito	 bem	 e	 fiquei	
super feliz de ver minha família 
torcendo por nós duas”, disse 
Maria Gabi.

Já Maria Antônia apresentou 
um texto sobre o reencontro da 
inspiração após um longo perío-
do de ausência. “Todo artista já 
viveu isso alguma vez, de não sa-
ber por onde começar seu traba-
lho. O monólogo tem uma men-
sagem muito especial de busca e 
descoberta do próprio talento”, 
conta Maria Antônia.Elas se apresentaram individualmente no evento

Antônia apresentou sobre a descoberta do próprio talento já Gabi sobre uma menina e a relação com pai

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Escolha das Soberanas 2021

A administração 
municipal in-
forma que es-

tão abertas as inscrições 
para a nova Corte Muni-
cipal. As candidatas pas-
sarão por uma avaliação 
cultural escrita e falada 
que será aplicada por uma 
equipe de convidados com 
conhecimentos culturais 
com data a ser combina-
da	antes	do	dia	do	desfile. 
     As candidatas devem 
ter idade mínima de 15 
anos completos até o dia 
do concurso e máxima 
de 21 anos (a candidata 
que tiver idade escolar 
deverá apresentar com-
provante de matrícula).  
A candidata não pode 
ser casada ou estar em 

O regulamento pode ser conferido no site da prefeitura

união estável e também 
não	 pode	 ter	 filhos.	 As	
candidatas deverão ter 
residência	 fixa	 no	 muni-
cípio de Victor Graeff.  
   O período de inscri-
ções é de 20 de Outubro 
de 2021 a 03 de Novem-
bro de 2021 na Secretaria 
de Educação,Desporto, 
Cultura e Turismo, com 
Graziele Fischer. Em ca-
so da candidata ser menor 
de idade, a mesma deverá 
vir acompanhada pelo seu 
responsável legal, o qual 
assinará termo de autori-
zação para participação.

O regulamento com-
pleto para participação 
pode ser conferido no si-
te da prefeitura de Victor 
Graeff.

CRÉDITO:  ARTE TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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TIO HUGOTIO HUGO

Adubação ecológica- conceitos trabalhados em agroecologia

Já dizia um famo-
so químico francês 
“Na natureza, nada 

se cria, nada se perde, tudo 
se transforma” essa expressão 
representa bem quando pen-
samos em reaproveitamento e 
compostagem. 

Esse é mais um dos con-
ceitos trabalhados na dis-
ciplina de agroecologia na 
Escola Antônio Parreiras de 
Tio Hugo, que apresentamos 
na edição anterior. Disciplina 

Os alunos realizaram plantio de árvores em diversos locais

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL OSVALDO LIMA

Eles são ensinados sobre a forma correta de plantio e cuidado

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL OSVALDO LIMAtrabalhada em conjunto pela 
professora Marilena Picoli e o 
agrônomo Osvaldo dos Santos 
Lima. 

Osvaldo trabalha com os 
alunos o uso da composta-
gem e vermicompostagem na 
adubação orgânica de plantas, 
plantação de forma ecológica, 
reaproveitamento de água da 
chuva, cuidado das abelhas 
sem ferrão que são mantidas 
na escola, entre outras muitas 
questões trabalhadas. 

Mas qual diferença entre 
compostagem e vermicom-
postagem? Ele explica que “O 
grande objetivo da vermicom-
postagem é tu separar os mate-
riais secos e úmidos, ou vamos 
dizer orgânicos e inorgânicos 
como casca de ovo- rica em 
cálcio e magnésio, ou no caso 
da casca de banana rica em po-
tássio, borra em café rica em 
nitrogênio, todos os materiais 
que saem da horta escolar da 
merenda escolar é reaprovei-
tado e devolvido para o solo 
aumentando a fertilidade des-
se solo através das minhocas 
californianas. Na minha casa 
já faz cinco anos que eu faço 
isso, então quer dizer aprovei-
tar tudo aquilo e devolver para 
o solo não fazer maior crime 
ambiental é tu mandar isso ai 
para o caminhão do lixo essa 
matéria orgânica indo para o 
lixão aonde vai acabar sendo 
misturada com os metais que 
não volta mais para o meio 
ambiente”. 

Já a compostagem não 
são as minhocas as grandes 
agentes transformadoras, o 

processo de decomposição 
fica	 por	 conta	 das	 bactérias.	
Assim como a vermicompos-
tagem ela pode ser usada em 
hortas, vasos de plantas, jar-
dins entre muitos outros usos.

Além da horta escolar 
os alunos também realizam o 
plantio de árvores, com adu-
bação orgânica, forragem 

com folhas secas. E todo esse 
aprendizado	 não	 fica	 retido	
apenas na questão ambiental, 
cada uma dessas crianças e 
adolescentes estão sendo pre-
parados para o futuro como 
cidadãos conscientes de que 
cuidar da natureza, zelar pelos 
seus recursos é a chave para o 
futuro.

ERNESTINAERNESTINA

Ação voluntária revitaliza o trevo de Ernestina

Uma ação voluntária 
tem deixado a en-
trada da cidade de 

Ernestina mais bonito. As irmãs 
Delci Gnich e Ivone Lamm têm 
se dedicado na revitalização do 
local que mesmo antes de ser 
concluído já arranca suspiros 
de quem passa por ali. Mas is-
so não é de agora, há cerca de 
10 anos, elas vem fazendo esse 
trabalho no local. Delci, salienta 
que: “O trevo é o Cartão Postal 
da cidade, pois atraem visitantes 
e	 turistas	 para	 tirar	 fotografias,	
além de entrarem para conhece-
rem o nosso município, por isso, 
a importância em mantê-lo lim-
po	e	florido.”	Já	a	sua	irmã,	Ivo-
ne (Vone), explica que: “Reali-
zamos esse trabalho de forma 
voluntária, pois temos muito 
carinho e amor pelo nosso mu-
nicípio de Ernestina e queremos 
sempre o bem para a nossa cida-
de. Essa nossa ação não é para se 
promover, mas para mostrar que 
todos podem fazer a sua parte, 
independente do trabalho volun-
tário que escolher realizar”, pon-

A ação deixa o local mais bonito e agradável

tua. O trabalho foi realizado em 
varias etapas: primeiro, capina e 
limpeza	do	terreno;	após,	a	terra	
foi lavrada e foi aplicado adubo 
orgânico. Por último, foi realiza-
do	o	plantio	das	flores	e	gramas.	

O envolvimento da comunidade 
com cuidado e manutenção de 
locais	públicos	é	muito	benéfico	
para a sociedade. A ação foi pa-
rabenizada pelo prefeito Renato 
Becker.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Município celebra convênio 
com Fael e Opportunity

Na manhã de se-
gunda-feira (18) o 
prefeito de Lagoa 

dos Três Cantos Sergio An-
tonio Lasch recebeu em seu 
gabinete, juntamente com o 
Secretário de Educação Re-
gis Simon, Nizete Dickmann, 
consultora educacional da 
Faculdade de Graduação e 
Pós-Graduação Fael polo de 
Não-Me-Toque e Elisânge-
la da Silva, coordenadora da 

Opportunity	Escola	de	Profis-
sões. Na oportunidade houve 
a assinatura de convênios en-
tre o Município e as entidades 
para realização de estágios no 
serviço público três-cantense, 
nas áreas de educação, saúde, 
direito, gestão, engenharia e 
tecnologia.

Os convênios têm vigên-
cia de um ano com possibili-
dade de prorrogação por igual 
período.

O acordo prevê a realização de estágios no serviço público

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

Atendimento do SAMU em Mormaço

O município de Mor-
maço agora conta 
com serviços de 

atendimento do SAMU durante 
24 horas. Além de mais comodi-
dade para os cidadãos eles tam-
bém terão um acesso melhor a 
serviços mais complexos.

O atendimento será feito 
por	 profissionais	 de	 saúde	 local	
e uma ambulância foi preparada 
com equipamentos adequados 
para a realização. Para solicitar 
os serviços basta ligar 192.

MORMAÇOMORMAÇO

O serviço é funciona 24 horas através do 192

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O município de 
Santo Antônio do 
Planalto partici-

pou da Conferência Intermu-
nicipal de Educação na cidade 
de Tapera/RS com a comitiva 
de representantes nomeados 
pelo Fórum Municipal de 
Educação de Santo Antônio 
do Planalto dos diversos seg-
mentos da sociedade local. 
– Secretária Municipal de 
Educação e Cultura: Susana 
Aparecida	da	Silva;	-	Coorde-
nadora/Responsável pelo Fó-
rum Municipal de Educação 
de

Santo Antônio do Pla-
nalto: Angelita Mônica Ver-
gütz	 Girardelli;	 -	 Diretora	
Pedagógica: Milena Maria 
Martins	dos	Reis;	 -	Presiden-
te do Conselho Municipal de 
Educação: Liciane Cristina 
Deuner;	 -	 Coordenadora	 Pe-
dagógica: Andréa de Mello 
Lopes;	-	Diretoras	das	Escolas	
da Rede Municipal de Ensino: 
Luciana Aparecida Baumgratz 
e	Roseli	de	Oliveira	Arendt;	-	
Diretora da Rede Estadual de 

Conferência intermunicipal de 
educação

Ensino Sra. Cristiane Alber-
ton	Franco;-	Representante	do	
Legislativo Municipal: Veleda 
Clarice	Alflen	de	Paula;	-	Re-
presentante do Círculo de Pais 
e Mestres: Cibele Cristina Al-
berton;	

A Conferência Intermu-
nicipal de Educação teve co-
mo programação a Aprova-
ção do Regimento Interno, a 
discussão da Temática da IV 
CONAE 2022 “INCLUSÃO, 
EQUIDADE E QUALIDA-
DE: Compromisso com o Fu-
turo da Educação Brasileira” 
os 3 Eixos e sub-eixos e Es-
colha dos Delegados por Seg-
mentos para representarem os 
municípios na Conferência 
Estadual em Porto Alegre em 
2022. A CONAE tem dentre 
seus objetivos, o de agrupar os 
representantes destes Fóruns, 
para que, conjuntamente, pos-
sam discutir, compartilhar 
ideias, elencar as necessidades 
e construir um diagnóstico da 
Educação Brasileira que en-
dossará o futuro Plano Nacio-
nal de Educação 2024-2034.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

CURSO  DE OPERADORES DE MÁQUINAS 
PESADAS

A Escola Opportu-
nity,	 em	 parceria	
com a prefeitura 

de Victor Graeff esta com ma-
trículas abertas para o CUR-
SO  DE OPERADORES DE 
MÁQUINAS PESADAS (Re-
tro Escavadeira, Escavadeira 
Hidráulica, Pá Carregadeira). 
A realização do curso será 
nos dias 30 e 31 de outubro. 
Turma em Victor Graeff 
Qualifique-se	 e	 esteja	 pre-
parado para o Concurso 
Publico de nossa cidade. 
Matrículas e Informações no 54 
99616-1080 com Elisângela. Interessados podem contatar o número descrito no texto

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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A realização de um sonho

No dia 23 de 
outubro de 
1965 Vic-
tor Graeff 

recebia sua emancipação. 
E como toda cidade sua 
historia se mescla com a 
das pessoas e empresas 
da comunidade, uma des-
sas instituições presentes 
na cidade há 32 anos é 
a Metalúrgica Rahsal. 
Criada em uma data mar-
cante, no dia Primeiro de 
maio de 1989 carrega no 
nome a junção dos cria-
dores: Rubem Antônio 
Huppes e Sérgio Antônio 
Ludwig. 

Sérgio, sócio-gerente 
da empresa, é natural de 
Selbach e conta como 
surgiu a ideia “A em-
presa ela nasceu de um 
sonho de dois guris, ado-
lescente [...] eu já traba-
lhava em um setor, o meu 
sócio trabalhava com os 
irmãos dele em uma me-
talomecânica dai a gente 
acabou vindo para cá e 
começou e foi indo, cres-
cendo, e foi só dai des-
lanchou” relembra.

No inicio a empre-
sa era voltada apenas à 
fabricação de portões, 
grades, aberturas e “uma 

A empresa RahSal atua em toda região sul do Brasil

Victor Graeff 56 anos

CRÉDITO: JORNAL OM

época a gente fazia um ti-
po de móveis, cama, uma 
linha de alumínio, Box, 
janela” conta Sérgio. 
Mas como na vida nada 
é estático e tudo vai evo-
luindo com a Rahsal não 
foi diferente, atendendo 
a demanda do mercado 
começaram a produção 

voltada ao setor leiteiro, 
que se tornaria seu prin-
cipal produto e seu gran-
de diferencial no mer-
cado. O primeiro item 
feito por eles nessa área 
foram canzis (recipiente 
usado para alimentar os 
animais), posteriormente 
seguiram com a fabrica- A RahSal atua a 32 anos em Victor Graeff

CRÉDITO: JORNAL OM

Inicio da empresa Rahsal

Sérgio Antônio Ludwig sócio da empresa

Victor Graeff 56 anos
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ção de contenções “que 
é para aonde a vaca entra 
para tirar o leite” conta 
Sérgio. 

Os crescimentos da 
empresa nesse setor se 

devem segundo conta o 
gerente, a dedicação e 
qualidade imposta nos 
produtos, fazendo com 
que se destaquem no 
mercado e na memoria 

de quem já fechou ne-
gócio com eles “tem seu 
nome tem o valor dela 
tem clientes que falam 
para nos o que para uma 
satisfação muito gran-
de”. E assim a empresa 
foi ganhando credibili-
dade, conforme ia sendo 
indicada de um produtor 
a outro por quem já havia 
contratado os serviços.

Hoje a RahSal atua 
em todo Rio Grande do 
sul, Santa Catarina e Pa-
raná. Mas em ocasiões 
especiais também atende 
em outras regiões, como 
a venda fechada na feira 
destinada a um produtor 
do Ceará. 

Mas para Sérgio o 
que mais marca em todos 
esses anos de história é 
“todo ano poder fazer 
uma confraternização 
no dia primeiro de maio 
que é o dia da fundação 
da empresa e é o dia do 

trabalhador a gente va-
loriza muito o trabalha-
dor o nosso contribuinte 
nosso parceiro”. Como 
o Ederson Rossi Kru-
ger, que atua na atua na 
empresa a seis anos, no 
departamento de vendas, 
prestando apoio e supor-
te tanto para produtores 
quanto na parte indus-
trial. 

Nesses 32 anos de 
atuação junto a cidade de 
Victor Graeff, não foram 
apenas sonhos realiza-
dos, mas uma raiz forte 
que foi plantada naque-
la terra, que será manti-
da por muitas gerações, 
com ideal de qualidade 
reafirmado	 para	 aqueles	
que irão suceder o co-
mando da RahSal.
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Agora bem perto de você

COLETA E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS DE SAÚDE

BR 386 KM 203, São José da Glória 

Victor Graeff 

Fone (54) 3195.0070biosaudersbiosaudersoficial

www.biosauders.com.br

A Biosaúde é uma empresa feita para você!  

Com capacidade instalada para receber até 10.000 
kg por dia e com duas autoclaves, atendemos diversos 
nichos como: hospitais, clínicas médicas, veterinárias 
e  o d o n t o l ó g i c a s ,  p o s t o s  d e  s a ú d e ,  p r o n t o 
atendimento/pronto socorro, unidades básicas de 
saúde, estúdios de beleza, de tatuagem e piercing e 
clínicas de estética.

Na Biosaúde, todos os procedimentos são realizados 
com total segurança.

Além disso, o empreendimento está localizado no 
município de Victor Graeff, o que garante agilidade nas 
coletas. 

Faça um orçamento conosco e conheça o melhor 
serviço de RSS da região. 

Coleta  |  Tratamento  |  Transporte

Disposição final dos resíduos 

Preços compevos

Grupo A1  -  Grupo A2  -  Grupo A4

Grupo B  -  Grupo E

O que oferecemos:

Resíduos

d
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Ocorreu na tarde 
de segunda-feira 
em Victor Graeff 

o lançamento da Biosaúde do 
Centro de Valorização de Resí-
duos. A área será especializada 
em tratamento de lixo hospita-
lar.

A Biosaúde receberá dia-
riamente 10 toneladas de resí-
duos diariamente provenientes 
de hospitais, clinicas (médicas, 
odontológicas, veterinárias), 
estúdios de tatuagens entre ou-
tros.

O descarte correto do lixo 
hospitalar é uma necessidade, e 
seu tratamento evita contamina-
ção ambiental, isso se deve ao 
tratamento integrado paras as 
classes residuais- A1,A2,A4, B 
e E. Com tecnologias consagra-
das no mercado internacional, 
adotamos práticas sustentáveis 
e seguras. Para atender à nova 
operação, contamos com uma 

Biosaúde a nova marca do 
Centro de Valorização de 
Resíduos

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

equipe	totalmente	qualificada,	a	
fim	de	oferecer	o	melhor	servi-
ço disponível no mercado gaú-
cho. E todos estes benefícios 
com um valor competitivo.

Além disso, conforme pre-
visto por lei, atendemos todas 
as licenças da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) e Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama).

Origem:

A Biosaúde é do mesmo 
grupo da CRVR, empresa gaú-
cha referência em soluções am-
bientais, e nasce com o objetivo 
de levar sua expertise em valo-
rização de resíduos para outros 
nichos. A CRVR oferece solu-
ções ambientais que contribuem 
para o desenvolvimento econô-
mico e sustentável da sociedade 
gaúcha, atendendo mais de 310 
municípios gaúchos.

O local irá tratar lixo hospitalar

A expectativa é que sejam tratados 10 toneladas diárias

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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TIO HUGOTIO HUGO

Presidente da Câmara dos Vereadores assume 
o Executivo Municipal

O presidente da Câ-
mara de Vereado-
res de Tio Hugo 

Nelson Rogério Dapper as-
sumiu o comando do Poder 
Executivo Municipal nesta 
segunda-feira, em virtude da 
viagem do prefeito Gilso Paz e 
do vice Geder Follmer a Bra-
sília. A transmissão do cargo 
ocorreu no gabinete do Cen-
tro Administrativo na tarde da 
sexta-feira dia 15 de outubro. 
O líder do Legislativo Muni-
cipal se disse lisonjeado por 
assumir o cargo de prefeito 
interino durante esta semana, 

destacando que o gabinete es-
tá a disposição da comunida-
de para atendimentos. “Assim 
como o prefeito Gilso e o vice 
Geder fazem, estarei aqui para 
atender a comunidade da me-
lhor forma possível. Vamos 
manter a proximidade do Exe-
cutivo com todos os tio-hu-
guenses como é de costume 
na atual gestão”, disse Nelson.

Gilso e Geder foram até 
a Capital Federal para cum-
prir uma série de agendas, 
em gabinetes de parlamenta-
res e Ministérios. Os líderes 
municipais irão participar de 

reuniões para tratar de assun-
tos de interesse do município. 
“A chegada de recursos para 
investimentos em Tio Hugo 
muitas vezes depende da ar-
ticulação e da busca intensa 
tanto em Porto Alegre quanto 
em Brasília. Isso é consolida-
do através do encaminhamen-
to de projetos e ofícios junto 
a Deputados, Senadores e em 
Ministérios”, reiterou Gilso 
Paz.

Nelson	 Dapper	 ficará	 no	
comando da Administração 
Municipal até a sexta-feira 22 
de outubro.

O presidente da câmara fica no comando até nesta sexta-feira

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Atos de vandalismo em Victor Graeff

A cidade de Victor 
Graeff registrou atos 
de vandalismo no 

inicio dessa semana no ginásio 
municipal ao lado da Escola de 
Educação Infantil Cantinho do 
Amor. Segundo o secretário de 
educação Fabio Dirings “foram 
danificados	 latas	 de	 lixo,	 foram	
danificados	extintores	ah	foi	feita	
a sujeira, com água, terra” relata 
o secretário. O local que é aberto, 
cercado apenas por grades, que 
podem ser puladas e assim ter 
acesso ao interior da estrutura.

A administração municipal 
fez um boletim de ocorrência e 
está apurando os envolvidos nos 
fatos visto que há câmeras de mo-
nitoramento no local que regis-
traram o ocorrido. Cometer atos 
de vandalismo contra patrimônio 
público é crime previsto em lei 
com detenção de um a seis meses 
ou multa. A secretaria de educa-
ção espera que com a devida res-
ponsabilização dos culpados no-
vos atos não voltem a acontecer. A administração averigua os autores da ação

CRÉDITO: TATIEL ZART/ ASSESSORIA DE IMPRENSA
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

NICOLAU VERGUEIRO ABRAÇA O OUTUBRO ROSA!
Autor: Carlos Omar Villela Gomes

Eles são ensinados sobre a forma correta de plantio e cuidado

A praça municipal recebeu uma decoração especial voltada ao outubro rosa

Muita ações práticas estão sendo realizadas como o aumento de atendimentos da equipe

As equipes da UBS têm se dedicado para que todas as mulheres tenham o melhor atendimento

O OUTUBRO RO-
SA é levado mui-
to a sério pela 

municipalidade de Nicolau 
Vergueiro. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde, liderada pelo 
Secretário Eduardo Scolari, 
está promovendo diversas 
ações sobre a prevenção do 
Câncer de Mama durante este 
mês tão representativo para a 
saúde, principalmente femi-
nina. Esse trabalho é efetua-
do durante todo o ano pela 
Secretaria, mas em virtude da 
simbologia do mês faz-se um 
trabalho ainda mais forte nes-
se sentido.

O mês de outubro é mar-
cado pela conscientização da 
importância da prevenção ao 
câncer de mama e, o primei-

ro passo para a prevenção é o 
autocuidado, mantendo acom-
panhamento médico regular e, 
claro, realizando o autoexa-
me, através do toque frequen-
temente, pois é essencial.

As ações, realizadas du-
rante todo o mês, com am-
pla divulgação e exaltação 
da seriedade dessa questão, 
estão incentivando as mulhe-
res Nicolau-vergueirenses a 
terem mais cuidado com es-
sa doença, que é muito séria, 
mas quando detectada em sua 
fase inicial, possui tratamento 
eficaz	 e	 grandes	 chances	 de	
cura completa. Por isso a ne-
cessidade das medidas acima 
expostas, pois a prevenção 
salva vidas e por isso é extre-
mamente necessária.

A municipalidade tem in-
vestido robustamente na qua-
lidade de vida dos cidadãos, 
seja na infraestrutura, com 
um trabalho intenso no setor 
de obras, seja na educação e 
na cultura, com a realização 
de diversas atividades e even-
tos visando o aprimoramento 
das possibilidades de novos 
conhecimentos e perspectivas 
para a comunidade, além dos 
trabalhos sociais efetuados 
também com extrema compe-
tência pelo CRAS e as demais 
atividades exercidas pelas ou-
tras secretarias e setores pú-
blicos do município. Todas as 
áreas têm extrema importân-
cia, mas saber que o setor da 
saúde pública é tão valoriza-
do em nossa cidade traz uma 

sensação de tranquilidade e 
amparo. As atividades do Ou-
tubro Rosa são um pequeno 
exemplo são um bom exem-
plo de toda essa dedicação e 
visão humanitária.

A Unidade Básica de 
Saúde(UBS) do município, 
além das ações realizadas du-
rante todo o mês, efetuou no 
dia 20 de outubro uma ação 
especial, com 16(dezesseis) 
atendimentos extras com a 
ginecologista, além dos aten-
dimentos normais, realização 
e agendamento de mamogra-
fias	 ilimitadas,	 recebendo	 as	
mulheres do município com 
uma linda decoração, lanches 
diversos com um lindo cartaz: 
“ Café com aroma de mu-
lher...”, e também com a dis-

tribuição de brindes doados 
pelo comércio local. Foi real-
mente um dia especialíssimo!

Em alusão ao Outubro 
Rosa, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Habi-
tação decorou a Praça Central 
com a cor da campanha. O ob-
jetivo é despertar a lembrança 
da importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama.

Atendimentos gineco-
lógicos no município: você 
sabe como ocorrem?

As consultas com a Dra. 
Alessandra acontecem todas 
as quintas-feiras, nos dois tur-
nos. Para isso, o agendamento 
é realizado no primeiro dia 
útil de cada mês, através do 

fone (54) 3616-1325. 
E seguem as robustas 

ações do Outubro Rosa, mas 
já com o planejamento das 
ações do Novembro Azul. Em 
Nicolau Vergueiro a Saúde é 
integral!

Parabéns à Administra-
ção Municipal, à Secretaria 
Municipal de Saúde e a to-
dos	 os	 profissionais	 da	 Saú-
de do Município de Nicolau 
Vergueiro, que se esmeram 
cotidianamente para curar e 
salvar vidas, fazendo o seu 
melhor pela comunidade, com 
carinho e amor! Nossa eterna 
gratidão!

Fonte: Setor de Comu-
nicação da Prefeitura Muni-
cipal e pesquisa própria.
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Terceiro Criançando na Praça aconteceu em Ibirapuitã

O evento dedicado 
ao dia das crianças 
em Ibirapuitã foi 

de muita diversão.  Durante dois 
dias muitas atrações voltadas a 
eles foram realizadas na praça 
municipal, como descreve a as-

Foram dois dias de atrações para a criançada

sessoria de imprensa local.
O 3° Criançando na Praça, 

deu início na sexta-feira, 15, no 
Ginásio Municipal, onde iniciou 
a programação com duas peças 
teatrais. O Teatro Luz e Cena 
divertiu a criançada com os es-

petáculos "Mas Báh Tchê Como 
é Grande o Meu Rio Grande" e 
"Abre a Boca e Fecha os Olhos". 

No sábado (16), as comemo-
rações foram na Praça Thomaz da 
Silva Portella. O evento recrea-
tivo contou com a presença da 
adorável "Abelha" do Programa 
"A União Faz a Vida", dos Filho-
tes da Patrulha Canina, Palhaços, 
Leão, e ainda teve diversos brin-
quedos	 infláveis,	 pula-pula,	 ma-
quiagem facial, e gincanas com 
premiações. 

Variados e deliciosos lan-
ches foram preparados pelas es-
colas e pelo CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) 
para as crianças. 

O 3° Criançando na Pra-
ça foi realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo em parce-
ria com o Poder Público, Sicre-
di, Secretaria de Obras e Viação 
Primeira Infância Melhor (PIM), 
Secretaria de Assistência Social, 
Escolas Municipais, Escola Esta-

dual Saldanha Marinho e Secre-
taria da Saúde. 

"Tudo foi planejado com 
muito carinho e cuidado buscan-
do a diversão e o bem-estar das 
nossas crianças. Agradecemos 
aos nossos colaboradores e fun-
cionários que nos ajudaram e 
se dedicaram para que o evento 
saísse um sucesso", destacou a 
Secretária de Educação, Adriana 
Dalbosco.  

Durante o evento, ocorreu 
o	Ato	Oficial	de	 Inauguração	do	
Parquinho. Em comemoração aos 
40 anos da Cooperativa de Cré-
ditos Sicredi, a comunidade ibi-
rapuitense foi presenteada com 
um novo parquinho recreativo". 
Agradecemos ao gerente local, 
André Micheletto pela parceria 
que a Sicredi tem com o Poder 
Executivo, e que por meio do 
Programa "A União Faz a Vida" 
desenvolve vários projetos na 
área da educação", frisou o Pre-
feito José Provenci. 

O Prefeito também parabe-

nizou a equipe da Secretaria de 
Educação, bem como os demais 
colaboradores pela organização 
do evento". Agradecemos o em-
penho e dedicação que a equipe 
da SMECDT trabalhou e se de-
dicou para que o evento saísse 
como	 esperado.	 É	 gratificante	
demais para nós gestores ver o 
brilho nos olhos dos pequenos", 
disse Provenci.  

Além do Prefeito José Pro-
venci, participaram do Ato, a 
Primeira-Dama, Maria Helena 
Provenci, o Vice-Prefeito, Jaime 
Martovicz, o Vereador Presidente 
da Câmara Municipal de Verea-
dores, Luiz Carlos Finatto, Se-
cretários Municipais, a Corte de 
Soberanas, o Gerente do Sicredi 
local, André Virgílio Micheletto, 
o Conselheiro Administrativo da 
Sicredi, Ireni Perin, a Presidente 
da	COOPLEMOR,	Rayssa	Berg-
mann,  Coordenadora do Progra-
ma Primeira Infância Melhor, 
Vilma Machado, e demais Verea-
dores presentes.

CRÉDITO: CHARLIZE KANOPF
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Grupo da Melhor Idade retoma atividades

Na quarta-feira 20 
de outubro fo-
ram reiniciadas 

as atividades do grupo da 
Melhor Idade, ação desen-
volvida de forma conjunta 
pela Secretaria da Saúde e 
Assistência Social. Este re-
começo é muito importante 
e simbólico após paralisação 
das atividades por mais de um 
ano, por conta da pandemia. 
"Todos nós passamos pelo 
processo de envelhecimento, 
mas não precisamos deixar de 
lado nosso convívio social que 
são de suma importância para 
o bem-estar e a saúde física e 
mental. Envolver-se em ativi-
dades dentro da comunidade à 
qual faz parte e ser integrante 
ativo diretamente trará inú-
meros benefícios a si mesmo, 
como por exemplo: prevenção 
de doenças, bem-estar geral e 
qualidade de vida, saúde men-
tal, saúde física, proporciona 
hábitos saudáveis e autoco-

nhecimento".	 afirmou	 a	 Cie	
estudante de Fisioterapia e res-
ponsável pelo grupo de idosos 
do	CRAS,	Kelly	Cassiamani.	 
A administração compreende 
a importância de tais ações pa-
ra o convívio social. aumento 
da expectativa de vida. Além 
de oferecer a oportunidade de 
ter um envelhecimento mais 
saudável e com mais longevi-
dade marcada por momentos 
alegres e de descontração. Os 
encontros serão realizados na 
cidade semanalmente no Cen-
tro de Convivência Municipal, 
nas quartas-feiras às 14h. No 
interior os encontros aconte-
cem de forma quinzenal, sen-
do em São José da Glória no 
próximo 28 de outubro e em 
Linha Jacuí no dia 04 de no-
vembro. 

As atividades realizadas 
são atividades físicas de acor-
do com a limitação de cada 
um, estimulação cognitiva, 
bingo, entre outras atividades. Esse retorno é emblemático por conta da pausa feita durante a pandemia
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Respingos 
da Barragem

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

APANIV- NICOLAU VERGUEIRO
Criada formalmente a APANIV! Associação 

Protetora dos Animais de Nicolau Vergueiro! Na 
ocasião houve a elaboração da Ata de Funda-
ção, aprovação do Estatuto e eleição da primei-
ra Diretoria, Que assim ficou:

Presidente: Jessica W. Padilha
Vice-Presidente: Cledyane Gomes
Primeira Secretária: Suelen Mombaque Sch-

neider
Segunda Secretária: Fabiana Zanatta
Primeiro Tesoureiro: Rogério Richter
Segunda Tesoureira: Vereni Teresinha Grae-

bin Hoppe
Primeiro Relações Públicas: Carlos Omar Vil-

lela Gomes
Segunda Relações Públicas: Lidiana Tavares
A APANIV tem como objetivo conscienti-

zar a população sobre os direitos dos animais, 
através de mobilizações sociais. Combater os 
maus tratos, o abandono, resgatar e amparar 
os animais de rua, dentro de suas possibilida-
des, efetuando castrações e distribuindo água 
e comida aos mesmos, criando parcerias com 
a municipalidade, cidadãos, iniciativa privada e 
autoridades policiais, conforme a necessidade, 
entre tantos outros projetos e ações vinculados 
à causa animal. Parabéns, à comunidade Nico-
lau-vergueirense por mais essa bela iniciativa! 
Abandono e maus tratos aos animais são crime! 

Todo o carinho de um cão,
Todo o afeto de um gato;
São coisas do coração
Isso é sagrado e é fato.

Lutamos por proteção
Dessas razões inocentes;
Um cavalo tem paixão
Bem mais que gentes não gentes.

Nós somos a APANIV
Beijando a causa animal;
Semeando um sonho que vive
Nas terras de Nicolau.

Nós somos a APANIV
Mostrando o nosso valor;
Todas as almas são livres
Quando impera o amor!

Não aceitamos violência...
Não aceitamos maus tratos;
Amar não é uma ciência...
É a cor maior do retrato.

Pintamos nosso ideal,
Sem abandonos e fome;
Pois sempre o bem vence o mal
E quem maltrata tem nome!
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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, Vic-
tor Penz.

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
18.10.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

O Vereador Leo-
nir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, jus-
tificou	 o	 pedido	 de	 pro-
vidências de sua autoria, 
no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que 
seja feita a substituição de 
uma lâmpada queimada 
na iluminação pública, na 
Rua Alfredo Lutz, proxi-
midades da residência do 
senhor Cristiano Mello. 

O Vereador Antô-
nio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, escla-
receu e reforçou o pedido 
de providências de sua 
autoria, no qual solicita 
ao Poder Executivo Mu-
nicipal que sejam feitas 
melhorias no passeio pú-
blico, em alguns trechos, 
podendo ser construção 
de calçada ou colocação 
de pó de brita. 

O Vereador Tiago 
José Dummel, da ban-
cada do PDT,	 justificou	
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual so-
licita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feito 
patrolamento, empedra-
mento, passagem de rolo 
e limpeza de sarjetas na 
estrada geral, desde o ce-
mitério da Coxilha Seca 
até o acesso à residência 
do senhor Ilson Dorr. 

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do 
PP,	justificou	o	pedido	de	
providências de sua au-
toria, no qual solicita ao 
Poder Executivo Munici-
pal que sejam instalados 
dois quebra-molas na Rua 
Cristiano Becker.

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Julia-
no Arend, da bancada 
do PSDB, disse que a re-
de Globo deveria deixar 
o Presidente Bolsonaro 
trabalhar, pois ele estava 
no cargo há 33 meses sem 
corrupção e trabalhando 
de maneira honesta. Citou 
o município de Santa Cruz 
do Capibaribe, onde mais 
de duzentas casas seriam 
entregues à população, mas 
o MTST queimou e que-
brou as mesmas, gerando 
atraso	na	entrega.	Afirmou	
que Bolsonaro se elegeria 
nas próximas eleições em 
primeiro turno com mais 
de oitenta por cento dos 
votos para governar o Bra-
sil por mais quatro anos e 
que depois a direita não 
sairá mais do poder.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
28/2021, de autoria do Po-
der Executivo Municipal 
que “Disciplina o uso do 
solo junto à Orla da Barra-
gem do Rio Jacuí, no Mu-
nicípio	de	Ernestina,	define	
zoneamento de usos e índi-
ces,	para	fins	de	 implanta-
ção de complexo turístico, 
condomínios residenciais 
ou a lazer, e dá outras pro-
vidências”. 

Aprovado por una-
nimidade de votos, com 
emendas. 

Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
59/2021, de autoria do Po-
der Executivo Municipal 
que “Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir no Orçamen-
to Programa de 2021, um 
Crédito Especial no valor 
de R$ 240.000,00 (duzen-
tos e quarenta mil reais), 
destinado à execução das 
Ações afetas ao Programa 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, TERRITO-
RIAL E URBANO/CEF e 
dá outras providências”. 

Aprovado por unani-
midade de votos. 

Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
60/2021, de autoria do Po-

der Executivo Municipal 
que “Inclui nova Ação no 
Anexo de Metas do PLA-
NO PLURIANUAL (PPA), 
da Lei Municipal nº 2.490 
de 24.07.17 e no Anexo 
de Metas das DIRETRI-
ZES ORÇAMENTÁRIAS 
(LDO), Lei Municipal nº 
2.698 de 02.10.20, na Se-
cretaria Municipal de Se-
cretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos e dá outras 
providências”. 

Aprovado por unani-
midade de votos.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, comentou 
sobre reclamações que es-
tavam havendo por causa 
do recolhimento lixo no 
município e agradeceu à 
administração pelas provi-
dências tomadas. Falou no-
vamente sobre o abandono 
de animais, que estava sen-
do recorrente, e agradeceu 
ao senhor Nelson De Walle 
pela adoção de alguns ani-
mais que foram abando-
nados. Agradeceu a admi-
nistração municipal pelo 
atendimento de pedidos 
que havia feito. Finalizan-
do, agradeceu ao Senador 
Luiz Carlos Heinze pela 
verba destinada ao municí-
pio. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, comentou 
sobre	 a	 dificuldade	 de	 al-
guns munícipes em loco-
mover-se até a Unidade 
Básica de Saúde do muni-
cípio, e solicitou ao Secre-
tário Geferson Goedel que 
disponibilizasse um veícu-
lo da secretaria para essas 
pessoas. Citou o projeto de 
lei nº 028/2021, aprovado 
naquela sessão, fazendo 
algumas considerações a 
respeito da matéria e sa-
lientando a necessidade de 
também ser aplicado em 
âmbito urbano para regula-
rização dos terrenos. Sobre 
o maquinário do município 
entregue pela administra-
ção anterior, disse que to-
do maquinário ou veículo 
usado requer manutenção 

permanente. 

O Vereador Tiago Jo-
sé Dummel, da bancada 
do PDT, lembrou o dia do 
professor e contou a histó-
ria sobre a comemoração 
da referida data em todo o 
Brasil, que teve indicação 
através da primeira depu-
tada negra do Brasil, Anto-
nieta de Barros. Agradeceu 
o Secretário Bruno Alt-
mann e equipe por serviço 
realizado. Citou a primei-
ra	final	do	Campeonato	de	
Bocha,	o	qual	será	finaliza-
do no dia 30 de outubro, no 
município de Não-Me-To-
que.	Citou	 também	a	final	
do Campeontao de Futebol 
de Campo no município 
de Tio Hugo, bem como o 
retorno do Campeontao de 
Futebol Sete de Ernestina. 
Finalizando, reforçou o pe-
dido do Vereador Antôno 
Carlos Ferreira para que as 
pessoas recebessem trans-
porte até o posto de saúde. 

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do 
PP, agradeceu à equipe 
da Secretaria de Obras por 
serviço realizado. Comen-
tou sobre os reparos na es-
trada da Barca que estavam 
sendo feitos com o rolo 
compactador cedido pelo 
município de Nicolau Ver-
gueiro, agradecendo o em-
penho das administrações 
de ambos os municípios. 
Sugeriu que os Secretários 
da Saúde e de Obras fos-
sem convidados a compa-
recer à Câmara para escla-
recer alguns assuntos aos 
Vereadores. Finalizando, 
agradeceu a todos que par-
ticiparam da reunião com a 
assessora do Senador Luiz 
Carlos Heinze. 

O Vereador Victor 
Penz, da bancada do 
PSDB, comentou a reu-
nião com o Secretário da 
Agricultura para esclarecer 
dúvidas sobre maquinários 
estarem trabalhando no 
município de Victor Graeff, 
repassando aos vereadores 
as informações referentes 
ao assunto. Parabenizou a 
organização	da	primeira	fi-
nal do Campeonato de Bo-
cha. Quanto ao abandono 
de animais, salientou que 

também animais estão 
morrendo envenenados, 
o que é um crime.  Fina-
lizando, também concor-
dou que a Secretaria da 
Saúde disponibilizasse 
transporte para as pes-
soas até o posto de saú-
de. 

O Vereador Julia-
no Arend, da bancada 
do PSDB, concordou 
que também os lotes ur-
banos necessitam de rea-
gularização. Convocou 
o Secretário da Saúde, 
Geferson Goedel, para 
tratar sobre a possibili-
dade de transporte para 
as pessoas até o posto de 
saúde. Disse que provi-
dências já estavam sen-
do tomadas para retorno 
da confecção das car-
teiras de identidade em 
Ernestina. Solicitou que 
a vigilância sanitária do 
município providencias-
se a realização de exa-
me de coliformes fecais 
das águas da barragem 
do Rio Jacuí. Concor-
dou que os maquinários 
deveriam receber manu-
tenção e solicitou mais 
cuidado na operação dos 
maquinários do municí-
pio, devendo os funcio-
nários receber cursos de 
capacitação. Finalizan-
do, indicou a leitura do 
livro	“O	sócio	do	filho”.	

O Presidente, Ve-
reador Américo Luiz 
Formighieri, da ban-
cada do PSDB, agrade-
ceu a todos que colabo-
raram com o churrasco 
na comunidade Nossa 
Senhora Consoladora. 
Também concordou que 
a Secretaria da Saúde 
disponibilizasse trans-
porte para as pessoas até 
o posto de saúde. Quan-
to aos maquinários do 
município, sugeriu que 
os vereadores se reunis-
sem com o Secretário de 
Obras para maiores es-
clarecimentos.

A próxima Sessão 
Plenária Ordinária se-
rá no dia 25 de outu-
bro, às 18 horas.

TIO HUGOTIO HUGO

Caravana da Alegria leva diversão para os 
estudantes das escolas municipais de Tio Hugo

Nos dias 13 e 14 de 
outubro a Caravana 
da Alegria visitou as 

escolas municipais de Tio Hugo 
para levar muita diversão aos es-
tudantes. A atividade foi promo-
vida pelas equipes da Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte, 
Cultura e Lazer- SMECEL e da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social.

A ação desenvolvida em alu-
são ao Dia das Crianças permitiu 
que todas as crianças e jovens que 
frequentam as escolas municipais 
pudessem celebrar a magia de ser 
criança, uma vez que a caravana 
contou com a participação de pa-
lhaços, animadores, perna de pau, 
fantasias e algodão doce.

As equipes envolvidas na 
Caravana da Alegria destacaram 
que a valorização deste momen-
to é fundamental, para que nunca 
seja perdida a inocência do olhar, 
a alegria no coração e o riso con-
tagiante que existe dentro de cada 
criança. Todos já foram crianças 
e essa essência jamais será esque-
cida! A caravana fez a alegria da garotada
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Segue plantio da soja iniciado nos últimos dias

Nas regiões adminis-
trativas da Emater/
RS-Ascar de Ijuí, 

Santa Rosa, Porto Alegre, San-
ta Maria, Soledade, Bagé, Fre-
derico Westphalen e Pelotas, 
produtores iniciam a semeadura 
da soja. A elevada umidade no 
solo durante praticamente toda 
a semana não permitiu avanços 
significativos.

De acordo com o Infor-
mativo Conjuntural, produzido 
e divulgado nesta quinta-feira 
(21/10) pela Gerência de Pla-
nejamento (GPL) da Emater/
RS-Ascar, vinculada à Secre-
taria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Sea-
pdr), os produtores seguem com 
dessecações e preparo de novas 
áreas e se organizam com o es-
calonamento	do	plantio	a	fim	de	
minimizar os impactos de perío-
dos de estiagem previstos nos 
modelos climatológicos. Em 
algumas localidades, sojiculto-
res estão lavrando e gradeando 
as áreas devido à alta infestação 
de ervas de difícil controle com 
herbicidas, aproveitando a ati-
vidade para aplicar e incorporar 
calcário.

O tempo instável no Estado 
restringiu os avanços no plantio 
do milho, que alcançou 70% da 

área total cultivada, estando em 
germinação e desenvolvimento 
vegetativo. O custo de produ-
ção	se	elevou	significativamen-
te, em especial devido à alta no 
preço dos fertilizantes. Os valo-
res pagos pelo tratamento extra 
ou complementar nas sementes 
de milho para o controle da ci-
garrinha também contribuem 
para o maior custo de produção.

Na semana, predominaram 
dias nublados, com temperatu-
ra quente durante o dia e mais 
baixa à noite. Em algumas loca-
lidades, as chuvas foram fortes, 
de elevado volume, acompanha-
das de ventos e granizo, promo-
vendo assim danos às lavouras. 
Por conta da umidade, a colheita 
do trigo avançou de forma lenta 
no Estado, chegando a 9%, ou-
tros 51% da área cultivada está 
em fase de maturação, 35% em 
enchimento de grãos e 5% em 
floração.

OLERÍCOLAS

Na regional da Emater/RS-
-Ascar de Bagé, o período foi 
marcado por temperaturas ele-
vadas durante o dia e baixas na 
madrugada. Houve uma sequên-
cia de dias chuvosos, diminuin-
do a necessidade de irrigação, 

mas	 dificultando	 outras	 opera-
ções de manejo na olericultura. 
Na Fronteira Oeste, em Manoel 
Viana, produtores aproveita-
ram períodos secos para semear 
culturas de verão – abóbora, 
moranga, pepino e tomate. As 
culturas de inverno estão sen-
do colhidas e comercializadas 
na Feira do Produtor, que reto-
mou atividades e frequência se-
manal. Parte dos produtores já 
atendem	clientes	fixos	na	cidade	
e aproveitam o mesmo dia para 
entrega de produtos. As escolas 
estaduais e municipais organi-
zaram calendário semanal de 
entrega com agricultores fami-
liares participantes do Pnae.

FRUTÍCOLAS

Na regional administrati-
va da Emater/RS-Ascar de Ijuí, 
avança a colheita de pêssego, 
com aumento da produtividade 
nas cultivares de ciclo médio 
em virtude de não terem sofrido 
danos	com	as	geadas	no	final	de	
julho. Há baixo pegamento de 
frutos dos citros em geral. Se-
guem em desenvolvimento as 
culturas	 do	 melão	 e	 melancia;	
as primeiras lavouras implanta-
das encontram-se em início de 
floração.
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Síndrome Pé-mão-boca- casos são registrados em Santo Antônio do Planalto

A síndrome Coxackie, 
mais conhecida co-
mo Pé-mão-boca 

é uma doença contagiosa que 
acomete principalmente crian-
ças em idade escolar. Surtos da 
doença são comuns em escolas 
infantis.

O município de Santo An-
tônio do Planalto está enfren-
tando o problema, como conta 
o enfermeiro da unidade básica 
de saúde Gustavo Kapesbauer 
“Essa síndrome coxsackie é 
causa por uma enterovirose 
então habita intestino, sistema 
digestivo, ela pode provocar 
algumas estomatites. É uma 
espécie de lesão, uma aftasinha 
normalmente menores de cin-
co anos, mas pode causar em 
alguns adultos.” Conta Kapes-
bauer Essas lesões costumam 
aparecer nos pés, mãos e boca 
das crianças, por isso o nome 
popular. 

Segundo o enfermeiro “si-

nais que aparecem nos primei-
ros dias a criança apresentou 
febre alta nos primeiros dias 
até surgir as manchinhas as le-
sões, gosta de acometer a boca, 
amigdalas, ela tem umas man-
chinhas vermelhas, um pouqui-
nho branca, às vezes acinzen-
tadas no centro dela, algumas 
vezes	 até	 dificultam	 a	 criança	
a ingerir os alimentos por que 
causam irritação”, também po-
dem ocorrer vomito, diarreia, 
salivação em excesso.  O tem-
po de incubação é de 7 dias, e 
a contaminação se dá através 
de contato direto com saliva, 
secreções das feridas, também 
“pode contaminar alimentos, 
pode contaminar objetos, brin-
quedos né, corrimões e mesmo 
depois de recuperado a pessoa 
ainda pode transmitir um pou-
co do vírus pelas suas fezes por 
até quatro semanas” conta o 
enfermeiro.

Para tentar combater a 

proliferação a doença algumas 
medidas precisam ser tomadas 
como evitar contato com secre-
ções, saliva e fezes, higieniza-
ção completa de brinquedos, 
superfícies e objetos comparti-
lhados que possam estar infec-
tados, uso de luva na troca de 
fraldas. 

Não existe vacina para isso 
ainda, então o tratamento é fei-
to para amenizar os sintomas, 
como o uso de antitérmicos, 
Ibuprofeno, além do chá de ca-
momila que ajuda bastante. Em 
alguns casos podem ser utiliza-
dos	 sprays	 orais	 para	 ajudar	 a	
criança a ter menos desconfor-
to durante a alimentação. Vale 
ressaltar que logo nos primei-
ros sintomas deve-se procurar a 
UBS, pois eles poderão instruir 
sobre a melhor forma de tratar.

Gustavo Kapesbauer con-
tou que no inicio da semana 
haviam	8	casos	confirmados	no	
município. Um dos primeiros sintomas é febre alta 
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