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AGRICULTURA DE PRECISÃOAGRICULTURA DE PRECISÃO
A Cotrijal deseja que este 
final de ano marque o fim de 
um ciclo e o início de novas 
oportunidades ao seu lado. O 
futuro, nós não sabemos. Mas, 
juntos, enfrentaremos qualquer 
desafio. Boas festas!

www.cotrijal.com.br
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RUA JÚLIO DOS SANTOS - ERNESTINA/RS FONE: (54) 3378-1227
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ERNESTINAERNESTINA

Ernestina é contemplada na primeira etapa do Projeto 
Pavimenta RS

Foi divulgado na manhã de ontem, quarta-feira (08/12), pelo governo do Estado do RS, no Palácio Pirati-
ni, que Ernestina está entre os municípios contemplados na primeira etapa do programa Pavimenta RS, 
que garante o investimento pelo Estado de R$ 1 milhão por projeto, com contrapartida do município de 

R$ 300 mil reais. O trecho contemplado é de 3,7 quilômetros de estrada vicinal que liga o município de Ernesti-
na até a ponte de divisa com o município de Nicolau Vergueiro. A obra receberá o asfalto (TSD), trata-se de um 
tipo de revestimento asfáltico econômico, de baixo consumo de material primário e energia e de execução rápida 
prestando-se a amplas condições de uso; dessa forma desde o tráfego leve em rodovias secundárias até o trânsito 
pesado e de alta velocidade. Além disso, este tipo de capa, além de impermeabilizar o pavimento e proteger a 
infraestrutura do pavimento, proporciona um revestimento antiderrapante. É importante ressaltar que o projeto 
elaborado pela equipe de engenheiros do município de Ernestina, foi entregue ao governo do Estado, em 21 de 
junho do corrente ano, pelo prefeito Renato Becker e vice-prefeito Paulo Penz, pois se tratava de uma demanda 
antiga dos moradores de ambos os municípios. O prefeito Renato Becker comemorou a notícia anunciada pelo 
governo. “Está conquista é resultado de muito trabalho em equipe, de um projeto muito bem elaborado pelo nosso 
Setor de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Ernestina encaminhado ao governo do Estado, 
com objetivo de viabilizar essa importante obra, que agora tornou-se realidade,” explicou o prefeito.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural debate sobre 
a estiagem 

Na manhã de 
09 de de-
z e m b r o , 

quinta-feira, estiveram 
reunidos os membros do 
Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural. 

Na pauta foram tra-
tadas quais medidas 
serão necessárias pa-
ra minimizar os danos 
causados pela estiagem 
que atinge o município, 
gerando prejuízos aos 
agricultores das mais di-
versas culturas e bacia-
-leiteira. 

O conselho irá rea-
lizar todos os laudos 
técnicos e levantamen-
tos necessários exigi-
dos pela Defesa Civil, 

para que o município 
possa publicar o De-
creto de Emergência. 
 O município de 
Victor Graeff possui 
grande volume da ar-
recadação de impostos 

oriundos da agricultura, 
a estiagem preocupa e a 
administração municipal 
está buscando de todas as 
maneiras possíveis mi-
nimizar estes danos. Na 
manhã de hoje o prefeito 

Lairton Koeche está par-
ticipando de uma reunião 
da AMAJA, onde a pauta 
da estiagem será debatida 
para um possível enfrenta-
mento conjunto deste pro-
blema que abrange o RS.

Em pauta os membros abordaram o impacto da estigem no município

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Formando cidadão cooperativos

O programa União 
faz a vida é um dos 
braços culturais da 

fundação Sicredi que tem como 
objetivo criar uma nova maneira 
de ver o mundo, formar cidadãos 
que saibam agir de forma coletiva 
e cooperativa. Os valores ensina-
dos no programa são empreendo-
rismo, respeito, dialogo, justiça e 
solidariedade.  As atividades são 
desenvolvidas em pareceria com 
as escolas.

O programa busca desen-
volver os princípios do coopera-
tivismo descritos pela instituição 
como:
-adesão voluntária e livre;
-participação econômica;A turma do segundo ano da manhã trabalhou sobre algodão

Borboletas foram o foco de pesquisa dos alunos

-Autonomia e independência
-intercooperação;
-interesse pela comunidade.

Em Santo Antônio do Pla-
nalto os alunos da Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental São 
Paulo realizaram nos últimos dias 
as apresentações dos projetos de-
senvolvidos. A escolha do tema 
é feito pelos estudantes e envol-
ve todo um trabalho de pesquisa 
com visitas investigativas e mui-
tas outras ações. 

A turma do segundo ano 
da manhã comandados pela pro-
fessora Aline Selig trabalharam Majestosos e intrigantes o pavão despertou a curiosidade deles

sobre o algodão. Eles realizaram 
visitas e levantaram informações 
e curiosidades sobre o tema. 

Já a galerinha do segundo 
ano da tarde liderado pela profes-
sora Leodete de Souza trabalhou 
sobre as borboletas. Eles realiza-
ram um passeio no zoológico bo-
tânico da Universidade de Passo 
Fundo. Lá eles aprenderam deta-

lhes e curiosidades sobre o tema.
Os estudantes do 4ºA jun-

tamente com Liciane Deuner, 
orientadora da turma investigou 
o pavão. E para ver um animal 
de perto e saber mais sobre eles 
realizaram uma visita a proprie-
dade do Senhor Paulo. E o quarto 
ano da turma que possui como 
professora Aline trabalhou sobre 
os cachorros. Entre as atividades 
desenvolvidas está um dicionário 
de raças.

Já a galera do 5º ano da tar-
de, coordenado pela professora 
Andressa Chapuis com auxilio da 
professora Yesli Paludo os alunos 
abordaram o tema viagens pelo 
mundo. Eles usaram ferramen-
ta Google Earth para ver países. 
Já o pessoal do quinto ano da 
manhã, regidos pela professora 
Viviane Vogelmann trabalharam 
sobre alimentação saudável.A turminha fez um dicionário de raças A galera do 5º ano trabalhou países que gostariam de conhecer

O tema escolhido foi alimentação saúdavel 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Primeiro Festival Regional de danças

Na noite do últi-
mo sábado (04), 
o 1º Festival 

Regional de Danças deu se-
guimento na programação 
do Natal Iluminado 2021 de 
Nicolau Vergueiro. O even-
to contou com apresenta-
ções de dança da Terceira 
Idade, sob o comando da 
professora Elisiane Traut-
mann e dos grupos de Baby 
Class, Balé Infantil e Grupo 
Artístico, conduzidos pe-

la coreógrafa Laisa Napp. 
Além disso, houve também 
apresentações de grupos 
dos municípios de Três Pal-
meiras e Quatro Irmãos.

As participantes das 
oficinas de Artesanato e 
Culinária do CRAS estive-
ram expondo os trabalhos 
realizados. A turma de culi-
nária realizou a distribuição 
de cupcakes e também de 
receitas de todos os pratos 
que já foram feitos. O festival de danças faz parte do Natal em Nicolau

Após o festival, o even-
to foi animado pela Banda 
Arte Livre e o encerramen-
to ficou a cargo de Giovani 
Padilha e Banda.

No dia 14/12 aconte-
cerá a tarde da diversão a 
partir das 14 horas. O even-
to contará com brinquedos 
infláveis, mateada em fa-
mília (Ervateira Bernardon) 
e participação da livraria 
Imaginar com comerciali-
zação de livros.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
O cansaço da semana vai pesar e O cansaço da semana vai pesar e 
sua energia pode baixar um pouco sua energia pode baixar um pouco 
nesta sexta. O trabalho vai exigir nesta sexta. O trabalho vai exigir 
mais concentração e você vai se mais concentração e você vai se 
sair melhor nas tarefas que puder sair melhor nas tarefas que puder 
fazer a sós, num cantinho bem fazer a sós, num cantinho bem 
sossegado.sossegado.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
E você terá muita facilidade para E você terá muita facilidade para 
conseguir aliados, então, bus-conseguir aliados, então, bus-
que o apoio dos amigos para que o apoio dos amigos para 
concretizar seus planos, porque concretizar seus planos, porque 
trabalhos em equipe estão favo-trabalhos em equipe estão favo-
recidos. Apenas Urano dando ré recidos. Apenas Urano dando ré 
que te aconselha a controlar bem que te aconselha a controlar bem 
a teimosia e a impaciência.a teimosia e a impaciência.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Seu foco estará na carreira e Seu foco estará na carreira e 
você fará o que estiver ao seu você fará o que estiver ao seu 

alcance para brilhar e conquistar alcance para brilhar e conquistar 
o sucesso. Se está de olho em o sucesso. Se está de olho em 
uma promoção, é um bom dia pa-uma promoção, é um bom dia pa-
ra mostrar seus talentos e sua ra mostrar seus talentos e sua 
gana de crescer.gana de crescer.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Na paixão, as afinidades contarão Na paixão, as afinidades contarão 
mais pontos e você vai buscar mais pontos e você vai buscar 
alguém que pense como você. alguém que pense como você. 
A dois, a sintonia só aumenta, A dois, a sintonia só aumenta, 
e você e o mozão vão apoiar os e você e o mozão vão apoiar os 
planos um do outro e reforçar o planos um do outro e reforçar o 
companheirismo.companheirismo.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
É muito provável que você se É muito provável que você se 
preocupe mais com a sua esta-preocupe mais com a sua esta-
bilidade no emprego: você quer bilidade no emprego: você quer 
segurança, e isso deve incentivá-segurança, e isso deve incentivá-
-la a mostrar o seu potencial no -la a mostrar o seu potencial no 
que faz.que faz.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
A Lua passa pela sua Casa das A Lua passa pela sua Casa das 
Alianças e avisa que a união faz a Alianças e avisa que a união faz a 
força — é hora de se juntar com força — é hora de se juntar com 
outras pessoas para conquistar outras pessoas para conquistar 
um objetivo em comum. Trabalhe um objetivo em comum. Trabalhe 
em equipe ou aposte numa so-em equipe ou aposte numa so-
ciedade, mas esteja aberta para ciedade, mas esteja aberta para 
trocar ideias e experiências.trocar ideias e experiências.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Se está feliz no trampo, a Lua te Se está feliz no trampo, a Lua te 
estimula a encarar as tarefas com estimula a encarar as tarefas com 
muita disciplina e responsabilida-muita disciplina e responsabilida-
de. Pode aproveitar para fechar a de. Pode aproveitar para fechar a 
semana com as tarefas em dia e semana com as tarefas em dia e 
com a deliciosa sensação de de-com a deliciosa sensação de de-
ver cumprido!ver cumprido!

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Procure somar forças com os Procure somar forças com os 
colegas no trabalho, pois a união colegas no trabalho, pois a união 

deve garantir bons resultados deve garantir bons resultados 
para todos, além de acelerar o para todos, além de acelerar o 
cumprimento das metas em co-cumprimento das metas em co-
mum.mum.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Você pode explorar o conheci-Você pode explorar o conheci-
mento que adquiriu em empregos mento que adquiriu em empregos 
anteriores para se dar bem no anteriores para se dar bem no 
trabalho atual: use a sua expe-trabalho atual: use a sua expe-
riência para se destacar e priori-riência para se destacar e priori-
ze as tarefas que você sabe que ze as tarefas que você sabe que 
faz bem.faz bem.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Se depender de charme e caris-Se depender de charme e caris-
ma, seu sucesso já está garan-ma, seu sucesso já está garan-
tido nas paqueras: puxe papo, tido nas paqueras: puxe papo, 
mostre que está a fim e deixe mostre que está a fim e deixe 
rolar.rolar.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Ganhar dinheiro, equilibrar as fi-Ganhar dinheiro, equilibrar as fi-
nanças e garantir um pouco mais nanças e garantir um pouco mais 
de segurança para você e a fa-de segurança para você e a fa-
mília serão prioridades para você mília serão prioridades para você 
hoje.hoje.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Você estará mais confiante para Você estará mais confiante para 
explorar seus talentos e mostrar explorar seus talentos e mostrar 
todo o seu potencial no empre-todo o seu potencial no empre-
go. Será mais fácil, inclusive, go. Será mais fácil, inclusive, 
conversar com os chefes sobre conversar com os chefes sobre 
suas ideias e seus projetos: su-suas ideias e seus projetos: su-
pere a timidez e deixe claro que pere a timidez e deixe claro que 
está pronta para assumir novos está pronta para assumir novos 
desafios no trabalho.desafios no trabalho.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Dezembro!
 Ilvo Arendt 

01/12
Jean Burguel 

02/12 
Vilson Goedel 

02/12
Ai Ninow 05/12
Jonas Gonçalves 

06/12
Tadeu dos San-

tos 07/12
Luciane Diehl 

08/12
Katiana Arendt 

08/12
Elisete Monteiro 

11/12
Suelen Schenei-

der 12/12
Hermindo Pozza 

12/12
Douver Nicolini 

12/12
Marci Drebes 

12/12
Veridiane Malmann 

13/12
Dalcir Dassi 13/12
Antônio Caliari 

14/12
Valentina Tozzo 

14/12
Edson Adames 15/12
Luciano Port 16/12
Amair Moura 16/12
Danielly Freitag 

17/12
Paulina Becker 18/12
Vitor Mello 18/12
Sidriane Caliari 

19/12
Alda Rigo 19/12
Andressa Satler 

21/12
Mario Goedel 21/12
Nicolas Lamm 22/12
Salete Becker 22/12
Luana Nickhorn 

22/12
Celi de Negri 22/12
Isolde Irschlinger 

22/12
Julia Strauss 24/12
Adriana Goby 25/12
Vandro Amann 25/12
Vera Moraes 26/12
Raquel Altamnn 

26/12
Luís Muller 26/12
Hidegardt Newls 

28/12
Leila Schultz 28/12
Vitória Pazinato 

29/12
Eduardo Anunciação 

29/12
Cedenir Machado 

30/12
Paulo Goedel 30/12
João Backes 31/12
Simone Arendt 31/12
Mayra Corrêa 31/12

04
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Prefeito Lairton Koeche visita 
empresa WK Rotomoldagem

Na tarde de quar-
ta-feira, dia 08 
de dezembro, o 

prefeito Lairton Koeche es-
teve visitando as instalações 
da empresa WK Rotomol-
dagem, Na oportunidade 
foi recebido pelo Diretor 
da Empresa Cleber Kraus-
peenhar, Gerente comercial  
Samuel Koehler e Coorde-
nadora comercial Mirtes 
Luiza Schmidt. A empresa 
WK atua no município de 
Victor Graeff voltada a li-
nha de produto próprio e li-
nha agrícola desde o ano de 
2012, sendo uma das princi-
pais provedoras de emprego 
e renda.  

Levando em conside-
ração o crescimento expo-
nencial e o alcance além das 
fronteiras nacionais a em-
presa no último ano cresceu 
290%, através do esforço, 
trabalho e dedicação dos 
mais de 80 colaboradores. O 
município de Victor Graeff 

Inscrições abertas para Processo Seletivo do  medicina medicina

que mundialmente é reco-
nhecido por suas belezas 
naturais, agora também pos-
sui o nome no mapa mun-
dial devido às negociações 
da empresa WK, que já rea-
lizou negócios na América 
Latina, mas que agora atra-
vessará para outro lado do 
continente, pois realizou a 
venda do implemento Thop 
Mix Master 17.0 tratoriza-
do, para cidade de Luanda - 
Angola. A empresa também 
possui projeções de negócio 
para toda a Europa, além de 
todo mercado nacional, pos-
suindo as matrizes de mi-
lhares de produtos nos mais 
diversos segmentos.

"Ficamos muito felizes 
em ver uma empresa que 
empreende aqui levando o 
nome de nosso município 
mundo afora. Nossa cidade 
possui um potencial enorme 
e hoje o mundo felizmente 
pode constatar isso" afirmou 
o prefeito Lairton Koeche.

CRÉDITO: TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

MARIASMARIAS

As Marias acompanham gravação de filme 
internacional em Passo Fundo 

Elenco conta com Emiliano Ruschel, Danni Suzuki, Sammy Lee e outros atores e atrizes

Nesta semana, as Ma-
rias acompanharam 
a gravação de uma 

cena do filme “Secrets”, dirigido 
pelo ator gaúcho, Emiliano Rus-
chel. Ele também atua, ao lado de 
Danni Suzuki e Sammy Lee. O 
longa-metragem trata da temáti-
ca de relacionamentos abusivos. 
 O filme é ambienta-
do em Passo Fundo e na cidade 
catarinense de Joinville, para 
prestigiar os municípios do sul 
do país. Ainda, cerca de oitenta 
por cento da produção do lon-
ga ocorre em diversos locais da 
Passo Fundo, escolhidos pela 
produção. Em Joinville, on-
de foi rodado parte do filme, 
as cenas já foram finalizadas. 
 Secrets será lançado no 
segundo semestre de 2022 e dis-
tribuído em língua inglesa e por-
tuguesa nos cinemas e straming, 
Netflix, Amazon Prime ou simi-
lares. O filme é ambientado em Passo Fundo

O lançamento ocorrerá em 2022 no segundo semestre

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/FELIPE MAFALDA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/FELIPE MAFALDA
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Câmara de Vereadores de Tio Hugo

Na data de 
06 de de-
zembro de 

2021, a Câmara Mu-
nicipal de Vereadores 
de Tio Hugo, realizou 
uma Sessão Solene 
para homenagear a fa-
mília do ex-vereador 
Paulo Cesar Pereira e 
eternizar seu nome no 
legislativo com a de-
nominação da sala de 

sessões, como “Plená-
rio Vereador Paulo Ce-
sar Pereira”.

Paulo Cesar traba-
lhou no Poder Público 
de Tio Hugo desde o 
início da administra-
ção política do muni-
cípio até o dia em que 
nos deixou. Elegeu-se 
Vereador por dois man-
datos; no ano de 2013 
foi eleito Presidente da 

mesa diretora da Câ-
mara. Em sua trajetó-
ria no serviço público, 
Paulo Cesar assumiu 
com muita dedicação 
e responsabilidade vá-
rias funções, cabendo 
menção ao cargo de 
Secretário Municipal 
de Administração, Pla-
nejamento e Finanças, 
e também assumiu em 
duas oportunidades a 

Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio 
Ambiente, além disso, 
foi Presidente do Par-
tido Democrático Tra-
balhista (PDT) de Tio 
Hugo, partido ao qual 
era filiado e defendia 
com muito orgulho.

Paulinho foi mem-
bro da diretoria da 
comunidade Católica 
São Paulo da Linha 
Machado, integrante 
e incentivador incan-
sável do movimento 
tradicionalista gaúcho 
no município, membro 
organizador de grupos 

de cavalarianos, parti-
cipante ativo das mais 
diversas atividades 
culturais e esportivas 
do município e da re-
gião. Também é perti-
nente enaltecer o seu 
trabalho dedicado ao 
incentivo à agricultura 
familiar em nosso mu-
nicípio.

Foi um ato solene 
histórico, de profunda 
emoção, que contou 
com a presença de au-
toridades, lideranças 
locais, familiares do 
homenageado e pes-
soas da comunidade.

Roupas
Acessórios

Bazar
Brinquedos

Design de Sobrancelha

Maquiagem

Penteados

Manicure

Pedicure

Depilação Facial

(54) 9 9133.0256 Eloisa

(54) 9 9940.8650 Ana 

Av. Fernando Dudersdadt, 90
Centro - Ernesna

Restauração de veículos
e cabines 

Serviços de chapeação e

pintura 

Concerto de parachoques

plásticos ou fibra

Concerto e pintura de rodas

Troca de pára-brisas 

Gravação de polímero chassi

AUTOTRUCK
RESTAURADORA DE VEÍCULOS E CABINES

FONES: (54) 99696 - 2107 / (54) 99689 - 1764 Rua Belo Horizonte, 956 - Tio Hugo

RRSSTT  115533  kkmm  3300
EErrnneessttiinnaa,,  RRSS

FFOONNEE::  ((5544))  99665555--22225555 Férias coletivas
do dia 20/12 a 03/01

Retornamos no dia 04/12

Assistência Técnica de celulares e informática

Venda de aparelhos novos e usados

 99110-3160 / Michael54

JM ELETRONICOS ERNESTINA

Rua  alfredo  lutz, 2028,

sala 01 - centro - ernestina/rs 

Fone: (54) 9.9947-1775
Edson Backes

Rua Flávio Schimitt, 158, Centro, Ernestina/RS 
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IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ
Abertura oficial do Natal Encantado

Aconteceu na noi-
te do último do-
mingo, 05 de de-

zembro, a abertura do Natal 
Iluminado 2021 do município 
de Ibirapuitã. A Praça Tho-
maz da Silva Portella foi pal-
co do evento que emocionou 
e encantou todos os presentes.  
As autoridades municipais com-
puseram o altar para a abertura 
oficial. Estiveram participando 
do ato, o prefeito José Nicolodi 
Provenci, a primeira-dama Maria 
Helena Provenci, o vice-prefeito 
Jaime Martovicz, a segunda-da-
ma Mariana Souza, a secretária 
de Assistência Social Rosangela 
de Fátima Matciulevicz, o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vereadores Luiz Carlos Finatto, 
a coordenadora do PIM Vilma 
Machado e a Corte de Soberanas. 
O prefeito ressaltou a importân-
cia do espírito natalino, agra-
deceu todos os envolvidos no 
evento e convidou para presti-
giar o restante da programação. 
”É um momento feliz podermos 

A abertura ocorreu no domingo dia 05

O evento teve apresentações, entrega de doces e muito mais

nos encontrar aqui depois dos 
momentos difíceis que passamos 
e enfrentamos. Que o espírito 
do natal possa nos reforçar, que 
não estamos sozinhos e nos traga 
mais amor, empatia solidarieda-
de e generosidade”, disse José.   
O vice Jaime agradeceu a pre-

sença de toda à comunidade no 
evento, parabenizou a comissão 
organizadora que se dispuse-
ram a contribuir para um natal 
e fim de ano mais encantador.  
O grupo de teatro Luz e Cena 
deu seguimento à programação. 
Em seguida, o Coral Munici-
pal coordenado pela maestrina 
Julia Kuhn realizou a sua apre-
sentação com suas belas can-
ções, além disso teve também 
apresentação do grupo de violi-
no e balé da cidade de Tapera.  
A queima de fogos e o acendi-
mento das luzes era o momento 
mais esperado pelo público. E 
claro, não poderíamos esquecer 
da chegada do bom velhinho, 
que esteve no município esse ano 
acompanhado da Mamãe Noel 
entregando doces as crianças.  
Os enfeites natalinos que estão 
expostos na Praça e na Avenida 
Borges do Canto foram confec-
cionados com materiais reciclá-
veis pela equipe da Primeira In-
fância Melhor (PIM).

CRÉDITO: TEXTO E FOTO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

CRÉDITO: TEXTO E FOTO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Instalação de placas de Led 
geraram economia de 65%

Com um tempo de 
vida chegando a 
ser 25 vezes maior 

que uma lâmpada incandes-
centes as de LED tem con-
quistado os lares e espaços 
públicos. Entre as muitas van-
tagens de seu uso está a redu-
ção no consumo energético da 
mesma.

Em uma época aonde a 
bandeira tarifaria possui va-
lores altos, ela proporciona 
uma economia que faz grande 
diferença no bolso. A prova 
disto está na cidade de Victor 
Graeff, em outubro foram ins-

Esse valor tem grande representação para orçamento público

talados refletores de LED no 
Ginásio Municipal. O investi-
mento para o mesmo foi de R$ 
7 mil reais tanto a iniciativa 
quanto o custeio são prove-
nientes da atual administração 
victorense.

Com o antigo sistema de 
iluminação a fatura do local 
era de R$ 3.102,71. Já no mês 
de novembro, após a substi-
tuição, ela reduziu para R$ 
1.060,62. Uma economia de 
65% na tarifa de luz. Demons-
trando  sua eficiência e redu-
zindo os custos para o setor 
público.

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

Fone (54) 99922 - 2306
Ernestina/RS

CASTOR
UM SONHO DE COLCHÃO

COLCHÕES 

GOEDEL E 
GOEDEL L�D��

PR MOLDADOSPAVILHÕES É

(54) 9 9995-9085   /  (54) 9 8116-8777

construlagpremoldados@gmail.com
Rodovia RS 332 - Linha Cinco Irmãos, 1000 

CEP: 99495-000 - Lagoa dos Três Cantos

Rua Fernando Duderstadt, 50 - Ernestina

 Prestando serviços e 
segurança à comunidade.

3378-1232

(54) 99958-5604 (54) 99948-2475
Conveniência

Troca de Óleo

Combustível e
Lubrificantes

Rua Prof. Oscar Winbblein, 2082 - Ernestina - RSRua Prof. Oscar Winbblein, 2082 - Ernestina - RSFone: (54) 3378-1112
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Melhorias na infraestrutura urbana

Atendendo uma de-
manda da comu-
nidade, teve inicio 

nesta semana o processo de 
canalização na Rua Diva Laura 
Deuner. Segundo informações 
divulgadas através da assesso-
ria de imprensa “Os trabalhos 
serão iniciados assim que for 
finalizada a entrega dos tu-
bos, que começou hoje, 06 de 
dezembro.”. A administração 
está ciente de outras áreas que 
demandam de melhorias e in-
forma que dará inicio aos traba-
lhos nas mesmas em 2022. Essa era uma demanda da comunidade que foi atendida

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

ERNESTINAERNESTINA

EMEI Dr. Orlando Rojas recebe doação de 
brinquedos 

Na tarde de quarta-
-feira (08/12), a 
Escola Municipal 

de Ensino Infantil Dr. Orlan-
do Rojas, através da sua di-
retora Aline Mello, recebeu 
das mãos do proprietário da 
empresa Comercial Gatto – 
materiais de construções e 
acabamentos, Rudinei Luiz 
Gatto, uma doação de brin-
quedos para todas as crianças. 
A Comercial Gatto é uma em-
presa recentemente  instalada 
no município de Ernestina, 
mas que tem como premissa 
principal, um olhar voltado 
para Responsabilidade So-
cial. “A nossa empresa além 
de contribuir para o desenvol-
vimento econômico do muni-
cípio de Ernestina, também 
prima por ações sociais, que 
visa contribuir na construção 
de uma sociedade que pro-
mova inclusão social e cida-
dania”. Na oportunidade, a 
diretora Aline Mello, agrade-
ceu ao proprietário da empre-
sa Comercial Gatto, Rudinei 
Luiz Gatto, pela doação dos 
brinquedos para escola e, so-
bretudo por esse gesto gene-
roso e solidário. Esses brin-
quedos serão entregues para 
todas as crianças da EMEI Dr. 
Orlando Rojas, de presente de 
Natal. A responsabilidade social é um dos valores da empresa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

TIO HUGOTIO HUGO

Natal da Família será realizado 
no dia 17 de dezembro

No dia 17 de 
dezembro se-
rá realizado 

o Natal da Família, pa-
ra as famílias e crianças 
tio-huguenses. A pro-
gramação será iniciada 
às 18:00 horas  na Pra-
ça Oscar Groth no Lo-
teamento Sippel, com 
brinquedos infláveis, 
atrações artísticas e cul-
turais, além da presença 
do Papai Noel  e da Liga 
dos Heróis. 

Também será reali-
zada a entrega de pre-
sentes para crianças 
com idade até 10 anos, 
PCD’e integrantes dos 
grupos de Terceira Ida-

de.
A solenidade de 

abertura do evento es-
tá programada para às 
20:00 horas, com a par-
ticipação de autoridades 
, apresentação temáti-
cas natalinas, Orquestra 
Municipal e Oficinas de 
Música. 

Toda a Comunida-
de está convidada para 
participar deste evento, 
que tem como objetivo 
promover a celebração 
de natal e a integração 
entre famílias, além de 
proporcionar uma noite 
de muita diversão para 
todas as crianças do mu-
nicípio.

A administração convida a toda comunidade para participar

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Vulcão de Yellowstone

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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  O Vulcão de Yellowstone é um vulcão 
localizado no Parque Nacional de Yellowstone 
na ponta noroeste do estado de Wyoming, 
nos Estados Unidos. Tem um cratera de cerca 
de 90km de extensão e é por vezes chamado 
de “supervulcão”. O nome do local provém 
das rochas do local, que são amareladas por 
causa da grande quantidade de enxofre.

 Assim como a grande ilha do Havaí, 
acredita-se que Yellowstone esteja em 
cima de uma área denominada “hotspot” 
(ponto quente), onde rocha derretida do 
manto, produto da atividade do núcleo 
terrestre, suba à superfície, criando assim 
as erupções vulcânicas. Apesar do hotspot 
do Yellowstone estar abaixo do Planalto de 
Yellowstone, em eras geológicas passadas 
este foi responsável pela criação da planície 
do rio Snake, a oeste do Yellowstone, por 
meio de uma série de erupções vulcânicas. 
A despeito da movimentação do hotspot 
de Yellowstone aparentemente estar 
direcionada para o sentido leste-nordeste, a 
Placa Norte-americana move-se em direção 
oposta, em sentido oeste-sudoeste.

Durante cerca dos últimos 17 milhões 
de anos o hotspot do Yellowstone vem 
produzindo uma sucessão de violentas 
erupções e fluxos de menor intensidade de 
lava basáltica. Pelo menos uma dúzia destas 
erupções foram de grande magnitude, 
recebendo o nome de “supererupções”. As 
erupções vulcânicas geralmente causam 
o esgotamento de magma das crateras 
vulcânicas, que por consquência, perdem 
seu sustento e por fim desabam sobre seu 
próprio peso, formando uma depressão 
geográfica denominada caldeira vulcânica.

Caldeiras formadas a partir de 
supererupções explosivas podem ser amplas 
e fundas tal qual lagos de tamanho médio e 
podem ser responsáveis por destruir imensas 
áreas montanhosas.

O vago termo supervulcão foi empregado 
para classificar erupções excepcionalmente 
violentas. Por meio desta definição, o 
supervulcão Yellowstone é o campo 
vulcânico onde se produziu as últimas três 
supererupções do hotspot de Yellowstone. 
As três supererupções ocorreram 2,1 
milhões, 1,3 milhão, e 640 mil anos atrás, 
formando a caldeira vulcânica de Island 
Park, a de Henry´s Fork e a de Yellowstone, 
respectivamente.

Erupções não-explosivas de lava e 
erupções de intensidade menor ocorreram 
dentro e próximo da caldeira de Yellowstone 
desde a última supererupção. O último fluxo 
de lava ocorreu há aproximadamente 70 mil 
anos atrás, enquanto que a maior de todas as 
suas erupções formou a parte oeste do lago 
Yellowstone, cerce de 150 mil anos atrás.

Atualmente, a atividade vulcânica é 
monitorada através dos várias fissuras abertas 
no solo ao redor do Yellowstone, incluindo o 
famoso gêiser “Old Faithful” (velho fiel, em 
inglês), além de monitoramento sismológico 
que mede a inflação corrente da camada de 
magma do vulcão.

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

REGIÃOREGIÃO

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Ernestina realiza Assembleia
Por Isamara Baumgratz

Após dois anos sem 
realizar a tradicio-
nal Assembleia com 

os associados, o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ernesti-
na com extensão de base em Tio 
Hugo, realizou no sábado, 04 de 
dezembro, sua Assembleia. O en-
contro contou com a presença de 
cerca de 120 associados. 

A Assembleia é importante 
para que o associado do Sindicato 
saiba como está a questão orça-
mentária da entidade, e também 
um momento para tirar alguma 
dúvida que possa surgir, como 
explica o presidente do STR Pau-
lo Baumgratz. “Na Assembleia 
nós esclarecemos as dúvidas que 
possam surgir do agricultor, ex-
plicamos sobre como está a situa-
ção do Sindicato, além de ser um 
momento de descontração entre 
os associados”, comenta.

A entidade com 27 anos de 
participação na comunidade er-
nestinense e tio-huguense, possui 
em torno de 520 associados e luta 
pelas causas da Agricultura Fa-
miliar e também de projetos de 
financiamento como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar- Pronaf.

O agricultor Leomar Formi-
ghieri da Silva, foi um dos fun-
dadores do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, e participou da 
primeira diretoria da entidade, 
como conselheiro fiscal. O pro-
dutor, está presente em todas as 
Assembleias realizadas pelo Sin-
dicato, e comenta que a participa-
ção do associado nesses eventos 
é muito importante. “Ficamos 
sabendo como está a situação ad-
ministrativa do Sindicato, quais 
programas e projetos o Sindicato 
tem para o associado, as priorida-

Presidente do sindicato Paulo Baumgratz 

des e também é um momento de 
integração entre associado e dire-
toria”, diz.

Durante a Assembleia outro 
assunto tratado foi a apresentação 
do cartão FetagMais. O projeto é 
uma inovação na entidade social 
e foi idealizado pela Federação 
dos Trabalhadores na Agricultu-
ra no Rio Grande do Sul - Fetag, 
em parceria com as 23 regionais 
sindicais. O cartão traz benefí-
cios aos associados do Sindica-
to, como explica o representante 
do Projeto FetagMais regional 
Passo Fundo, Alto Jacuí e Serra 
Gaúcha, Joniel Ricardo Korp. “O 
cartão FetagMais é uma forma de 
trazer benefícios e economia aos 
associados. O associado que tem 
o cartão, possui descontos em 
vários pontos comerciais dentro 
do município e também em todo 
o Rio Grande do Sul”. O cartão 
FetagMais é válido em pontos 
comerciais como mercados, lo-
jas, agropecuárias, farmácias, 
hospitais, clínicas laboratoriais e 
também universidades. 

As empresas parceiras da 

iniciativa em breve terão identi-
ficação, e para o próximo ano o 
passo é criar um aplicativo para 
que o associado possa identificar 
os pontos de convênio. “O apli-
cativo virá para ajudar ainda mais 
o agricultor. Existem parceiros 
da iniciativa em todo o país, en-
tão quando o produtor estiver 
viajando para fora do Rio Gran-
de do Sul e localizar um desses 
estabelecimentos ele poderá ter 
desconto e o aplicativo facilitará 
a localização dos pontos”, com-
plementa Joniel.

O presidente Paulo, explica 
que hoje é de grande importân-
cia essas parcerias entre a Fe-
tag, associados e comércio local. 
“O cartão Fetag Mais vem para 
acrescentar na vida do agricul-
tor associado do Sindicato. Os 
descontos vão desde o mercado 
até hospitais e universidades. O 
associado que tem interesse em 
possuir o cartão pode ir até o Sin-
dicato, onde será feito o cadastro 
e posteriormente o cartão pode 
ser retirado lá”, finaliza o presi-
dente Paulo Baumgratz.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ISAMARA  BAUMGRATZ

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Ibirapuitã é contemplado na primeira etapa do 
Programa Pavimenta RS 

Em live na ma-
nhã de hoje,  08 
de dezembro, o 

Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, Eduar-
do Leite, divulgou os mu-
nicípios  que serão contem-
plados na primeira etapa do 
Programa Pavimenta RS.  
Com imensa alegria, que 
Ibirapuitã recebe a notícia 
que foi agraciado com in-
vestimentos na melhoria da 
infraestrutura no valor de 

R$ 999.256,54 que prevê a 
pavimentação asfáltica na 
Avenida Borges do Canto.  
De acordo com o projeto en-
tregue para ser avaliado pelo 
Estado, serão 9.560m² de rua 
pavimentada. Após a assina-
tura do contrato, que está pre-
vista ainda para ocorrer esse 
mês, o Governo Municipal irá 
realizar o processo licitatório.  
 O programa Pavi-
menta RS é uma parceria en-
tre o Estado do Rio Grande do 

Sul e os Municípios gaúchos 
para a realização de obras de 
pavimentação, com impacto 
na infraestrutura e na qualida-
de de vida dos moradores. 

O objetivo é proporcio-
nar mais conforto, segurança 
e economia à circulação e 
transporte de pessoas e mer-
cadorias, incentivando o tu-
rismo, facilitando o acesso 
aos serviços públicos e con-
tribuindo para o bem-estar e 
saúde da população.



Ernestina, 10 de dezembro de 2021Ano XXI  Edição 1036|

08

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina

10

Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 

Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, 
Raquel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 

06.12.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

 Sem orador.

COMUNICAÇÕES:
 O Vereador Ju-

liano Arend, da bancada 
do PSDB, disse que o país 
apresenta carência de “bons 
políticos”, dizendo que a 
maior parte da população 
não gosta do assunto “po-
lítica”, mas, segundo ele, a 
política e muito importan-
te. Explanou sobre algumas 
ações do governo federal 
para beneficiar a população. 
Explanou sobre os votos 
dos deputados, acerca de 
algumas pautas, em que o 
deputado vota orientado pe-
la bancada e, muitas vezes, 
contra sua opinião pessoal. 
Falou sobre o programa fe-
deral Casa Verde e Amarela, 
apresentado alguns dados. 
Informou que foi inaugura-
da uma ponte entre os es-
tados de Piauí e Maranhão, 
cuja travessia era feita de 
balsa. Deu as boas vindas ao 
novo Ministro do STF, An-
dré Mendonça, defendendo 
a renovação do STF, através 
de concurso público. Afir-
mou que o Governo Federal 
retomou dez mil obras neste 
ano. Falou sobre a terceira 
pista na RSC - 153 e a pavi-
mentação asfáltica no aces-
so ao Município de Nicolau 
Vergueiro, dizendo que não 
existe projeto algum destas 
obras no DAER e que o De-
putado Mateus Wesp apenas 
veio fazer discurso infunda-
do prometendo a realização 
destas obras. Fez crítica à 
Rádio Uirapuru, dizendo 
que o deputado Mateus foi 
até esta emissora para pro-
pagar falsas informações 
acerca do aeroporto de Pas-
so Fundo. Afirmou que o 
Governo Estadual é “um 
fracasso, uma vergonha!”.

ORDEM DO DIA: 
 Discussão e vota-

ção do Projeto de Lei nº 
69/2021, de autoria do Po-
der Executivo Municipal que 
“Estima a Receita e autoriza 
a Despesa do Município de 
Ernestina RS para o exercício 
de 2022 e dá outras provi-
dências.”. A Comissão apre-
sentou parecer favorável. Em 
discussão: Não houve orador. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos. 

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
72/2021, de autoria do Po-
der Executivo Municipal 
que “DECLARA os terrenos 
urbanos localizados nas ruas 
Anilda Koche, João Gonçal-
ves da Silva e Arthur Reinol-
do Schultz, adequadamente 
identificados como Zona Es-
pecial de Interesse Social – 
ZEIS, para fins de inclusão 
em Programa Habitacional 
de Interesse Social; AUTO-
RIZA o Poder Executivo a 
alienar lotes urbanos de sua 
propriedade, e dá outras pro-
vidências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: 

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, agrade-
ceu ao Executivo pelo envio 
do Projeto falando sobre a 
deficiência de moradias no 
Município. Explanou sobre a 
presença do Sr. Oneide Gay-
ger pelas explicações acerca 
do projeto em questão. Para-
benizou o ex Prefeito Odir e 
o atual Prefeito Renato pelo 
trabalho realizado em prol da 
realização do sonho da casa 
própria aos munícipes que se 
enquadrarem nas condições 
ofertadas. 

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, concordou com a fala 
do Vereador Ferreira acerca 
da importância de um pro-
jeto desta natureza, falando 
sobre os muitos munícipes 
que ainda tem que pagar alu-
guel. Parabenizou a todos os 
envolvidos na viabilização 
desta demanda, ressaltando 
a importância de todos os 
interessados manterem seus 
nomes limpos. Em votação: 
aprovado por unanimidade 
de votos. 

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, agradeceu ao 
Prefeito e Secretários pelo 
atendimento de um pedido 
seu. Informou que está estu-
dando e que a ONG para cui-
dar dos animais abandonados 
será criada em breve. Parabe-
nizou a administração muni-
cipal, ao Secretário Everton e 
equipe, pelo trabalho nas re-
des de água no Condomínio 
do Leomar.  Lembrou que a 
Consulta Popular encerrará 
no dia quinze e pediu que a 
população participasse.

 O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, agradeceu ao 
Prefeito Municipal e aos ser-
vidores relacionados com o 
setor de águas por solucionar 
um problema de fornecimen-
to na Comunidade da Encru-
zilhada Müller. Informou que 
a perfuração dos poços arte-
sianos previstos está ocor-
rendo e que a expectativa é 
de que seja solucionado o 
problema de fornecimento 
no condomínio Reserva do 
Lago. Disse que esta obra é 
um exemplo da continuidade 
no fornecimento de serviços 
públicos.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da banca-
da do PDT, agradeceu ao 
Poder Executivo pelo aten-
dimento de um pedido seu. 
Convidou a Comunidade a 
prestigiar jogos da Escolinha 
Walter Stacke na liga espor-
tiva regional das categorias 
de base em Santo Antônio do 
Planalto. Parabenizou a todos 
os desportistas envolvidos 
no Campeonato Municipal 
de Futebol Sete, encerrado 
no sábado, principalmente 
as equipes do Baixada/Tupã, 
Arsenal e Tupã, respectiva-
mente nas categorias livre, 
feminino e veterano. Citou 
fato ocorrido no final do jo-
go em que houve um choque 
entre dois atletas, chegando a 
ficar inconscientes por alguns 
minutos. Sugeriu que, num 
próximo evento deve haver a 
disponibilização de ambulân-
cia no local. Sobre o Projeto 
de Lei nº 72/2021, concordou 
com a fala dos colegas Verea-
dores dizendo que todos os 
administradores municipais 
contribuíram para a concreti-

zação do mesmo. 
O Vereador Cristian 

Baumgratz, da bancada do 
PP, agradeceu e parabenizou 
o Poder Executivo pela refor-
ma, em conjunto com a admi-
nistração de Victor Graeff, na 
ponte da divisa das localida-
des de Pessegueiro e Faxinal, 
afirmando que o serviço ficou 
muito bom. Parabenizou a 
todos os envolvidos na per-
furação do poço artesiano, ci-
tando a importância da água. 
Felicitou a todos os envolvi-
dos na final do Campeonato 
de Futebol Sete, principal-
mente aos campeões. Agra-
deceu a todas as pessoas que 
ajudaram no atendimento dos 
atletas envolvidos no inci-
dente.  

 A Vereadora Ra-
quel Goedel, da bancada 
do PP, agradeceu ao Secretá-
rio Maurício e a equipe pelo 
atendimento de uma demanda 
das chácaras e ao Secretário 
Everton e equipe pelo atendi-
mento de uma demanda rela-
cionada à água, na localidade 
do Gramado. Sobre a final do 
Campeonato, agradeceu aos 
que prestaram o atendimento 
aos atletas. Sugeriu que a am-
bulância esteja presente em 
todos os eventos municipais. 
Convidou a todos para par-
ticipação do 10º Ernestinatal 
informando a programação e 
o local. Disse, ainda, que no 
dia haverá a comercialização 
de lanches e bebidas e que o 
lucro será revertido para os 
CPM’s das Escolas Munici-
pais.

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
parabenizou a administração 
municipal que fez a obra da 
reforma da ponte na divisa 
com Victor Graeff, em par-
ceria com o Município vizi-
nho. Agradeceu ao secretário 
Everton pela pintura das fai-
xas de segurança e quebra-
-molas, assim como pelos re-
paros em Ruas do Município, 
pedidos feitos por ele. Infor-
mou que o Srº Elvis Silveira 
convidou a todos os laçado-
res para participar da seletiva 
que ocorrerá no dia dezoito, 
com a intenção de selecionar 
dez laçadores.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, deixou os pêsames 
para a família Müller pelo 
falecimento do Sr. Paulo Fer-

nando Müller (Fernandão). 
Informou que a ambulân-
cia não estava na final do 
Campeonato, pois, estava 
na oficina e a outra deve 
obrigatoriamente ficar no 
Posto de Saúde. Sobre a 
reforma da ponte, parabe-
nizou as administrações 
envolvidas. Comunicou 
que o Deputado Federal 
Sanderson estará destinan-
do uma ambulância para 
o município de Ernestina 
no início do próximo ano. 
Disse que solicitou ao De-
putado Bibo Nunes uma 
motocicleta para utilização 
na leitura da água. Sugeriu 
que, com a vinda da ambu-
lância nova, se destine um 
dos veículos, atualmente 
em uso na Secretaria da 
Saúde, para o Conselho 
Tutelar. Disse que encami-
nhou pedido diretamente à 
Ministra Damares, para a 
destinação de um veículo 
para o Município. Falou 
sobre a postagem do mu-
nícipe Alexandre Pereira, 
acerca de um espaço pa-
ra depósito de lixo, agra-
decendo ao cidadão pela 
contribuição. Pediu que a 
população acompanhasse 
as sessões da Câmara de 
Vereadores e utilizem a 
caixinha de sugestões pre-
sente na Câmara. Encerrou 
a fala dizendo “Bolsonaro 
2022!”.

 O Presidente, 
Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da banca-
da do PSDB, reforçou 
o convite para que todos 
participem da votação da 
Consulta Popular, para que 
o Município seja contem-
plado com recursos para 
aplicação nas demandas 
locais. Informou que o va-
lor dos terrenos no condo-
mínio Habitacional Edu-
carte vai ser acessível para 
as pessoas de baixa renda. 
Ressaltou a importância 
em estar com o nome lim-
po para poder habilitar-se.

A próxima Sessão Ple-
nária Ordinária será no 
dia 13 de dezembro, às 
18 horas.
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Respingos 
da Barragem

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

O SOBRADO

 Esse sobrado é um templo,
D’onde o amor não foge;
Onde a coragem cansa,
Mas a paixão acode.

Esse sobrado,
Conta missões sagradas;
Tempo, história...
Tantas lições sangradas.

Esse sobrado é o vento
Beijando os ancestrais;
A construção de um sonho...
Terra, luz e ideais!

Esse sobrado
Feito de força e fé;
É alma, legado... 
O Sobrado segue em pé!

Sou o sobrado imenso,
Feito de pedra e barro;
Minha paixão incenso
Na brasa do meu cigarro.

Tiros, pealos, 
Sina de ser o que é;
Sangro, calo
E o sobrado segue em pé!

Esse sobrado existe...
Vida que não se apaga;
Esse sobrado insiste
Em ver o bem das chagas.

Poço de balde, 
Sonho de santa fé;
Tino, verdade...
O Sobrado segue em pé!

Fazenda do Sobrado, da família Cha-
gas. São Vicente do Sul-RS.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Legados além do tempo

Existem pessoas cujo 
legado se eterniza 
se perpetua ao longo 

doa anos. Essas pessoas não são 
reféns do seu tempo, mas sua 
historia e trajetória são passadas 
de geração em geração. Pessoas 
cujo trabalho em comunidade se 
destaca que se tornam referencia 
de bondade, que inspiram novas 
gerações.

As homenagens a essas pes-
soas são justas, fazem jus a toda 
ação por elas idealizadas. Na ci-
dade de Santo Antônio do Planal-
to os vereadores Elder Knapp e 
Leonel Adler propuseram que o 
parque municipal de eventos pas-
sasse a se chamar Vereador Val-
decir Sbardelotto.

Valdecir nasceu em 11 de 
setembro de 1971, filho de Alvira 
Ortenilla e Diógenes Sbardelotto. 
Formou sua família, casando-se 
com Cristiane Zimer com quem 
teve dois filhos Gustavo e Valen-
tine.

 Sempre buscou conheci-
mento, formou-se em Gestão 
pública pelo Instituto Federal 
de Santa Catarina (2013). Ven-
do as demandas da comunidade 
candidatou-se a vereador, e na 
sua primeira eleição já foi o mais 
votado. Ao todo ele elegeu-se em 
três mandatos (2005-2008/2009-
2012/2016-2020). Ele também 
presidiu a câmara no ano de 2012. 
Servidor municipal por cerca de 
20 anos não limitava-se a politica 

para trabalhar pela cidade.
Fazia amigos com grande 

facilidade, sempre disposto a 
trabalhar em comunidade. Mas 
em 2017 descobriu um câncer 
mediastino e ao fim no ano veio 
a deixar este mundo. Porem seu 
legado de bondade, carisma, de-
terminação e trabalho pelo povo 
santo-antoniense permanece. E 
agora serão eternizados, com 
afirmam os vereadores autores 
da proposta “Agora, quando fa-
larmos do Parque Municipal de 
Eventos, mencionaremos o nome 
Vereador Valdecir Sbardelotto, 
mantendo vivo esse legado e ho-
menageando a grande figura que 
foi e sua importância para o nos-
so Município”.

MORMAÇOMORMAÇO

Famílias mormacenses serão beneficiadas pelo 
programa habitacional

A administração mu-
nicipal de Morma-
ço divulgou no dia 

no dia 06/12 que beneficiará 
10 famílias através do Progra-
ma de Subsidio Habitacional.  
A estrutura das residências se-
rá mista, ou seja, mesclara dois 
materiais madeira e concreto.

O investimento para rea-
lização será de 400 mil reais, 
provenientes de recursos pró-
prios. A empresa vencedora 
da licitação foca responsável 
pela obra desde o inicio até a 
finalização de entrega. Não 
foi informado uma prazo esti-
mado de conclusão das obras 
apenas que será “no ano de 
2021/2022”. As casas serão de construção mista

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Conselho Tutelar recebe Jeep Renegade

No dia 06 de 
dezembro, o 
município de 

Victor Graeff recebeu do 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, através de indicação 
do Deputado Federal Dioni-
sio Marcon, um carro zero 
km (Jeep Renegade), para 
uso exclusivo do Conselho 
Tutelar. O veículo irá con-
tribuir para o trabalho dos 
conselheiros, dando agili-
dade aos procedimentos e 
atendimentos. O veículo possibilitará um melhor atendimento

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

Conab: safra de grãos pode chegar a 291,1 milhões de toneladas

Com o clima favorá-
vel na maioria das 
regiões produtoras 

de grãos no país, a safra nacional 
pode chegar a 291,1 milhões de 
toneladas na temporada 2021/22, 
como revela levantamento divul-
gado hoje (9) pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab).

Caso se confirme a previsão, 
o volume a ser colhido será su-
perior em 38,3 milhões de tone-
ladas, se comparado com o ciclo 
anterior, o que representa um in-
cremento de 15,1%.

A Conab lembra que, em 
novembro deste ano, foi regis-
trado grande volume de chuva, 
chegando a ultrapassar a média 
em diversas localidades, princi-
palmente nas regiões Sudeste, 
Centro-Oeste e no Matopiba (re-
gião formada por áreas majorita-
riamente de cerrado nos estados 
do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia), o que favorece o desen-
volvimento das culturas de 1ª sa-
fra. No entanto, no Sul do país, a 
chuva registrada não foi suficien-
te para atingir a média em grande 
parte da região.

De acordo com a compa-
nhia, soja e milho seguem como 
os dois principais produtos que 
puxam o bom resultado. Para a 
oleaginosa é esperada uma am-
pliação de 3,7% na área a ser se-
meada, chegando a 40,3 milhões 
de hectares. A produtividade ten-
de a se manter próxima à obtida 
na safra anterior, estimada atual-
mente em 3.539 kg/ha. Com isso, 
é esperada uma colheita de 142,8 
milhões de toneladas, desempe-
nho que mantém o país como o 
maior produtor mundial de soja.

No caso do milho, informa 
a Conab, a expectativa de cres-
cimento é de 34,6% na produção 
total, com um volume previsto 
em 117,2 milhões de toneladas. 
O alto percentual reflete a recu-
peração nas produtividades, prin-
cipalmente da segunda safra do 
cereal, que foi impactada nega-
tivamente no ciclo 2020/21 pelas 
adversidades climáticas registra-
das.

Segundo a Conab, há ex-
pectativa de crescimento também 
na área de plantio do algodão. A 
previsão é que o cultivo ocorra 
em uma área de 1,49 milhão de 
hectares, resultando em um au-
mento da produção. Apenas para 
a colheita da pluma da fibra é es-
perado um aumento de 10,7% em 
comparação à safra 2020/21, che-
gando a 2,6 milhões de toneladas.

Para o feijão, a Conab espe-
ra um aumento na produção im-
pulsionada pela melhora na pro-
dutividade das lavouras. Mesmo 
com a expectativa de menor área 
semeada, somando-se as três sa-
fras, os produtores da legumino-
sa deverão colher 3,1 milhões de 
toneladas. Já para o arroz, a esti-
mativa é de manutenção da área 
de cultivo com uma leve queda 
na produção de 2,5%, ficando em 
torno de 11,5 milhões de tonela-
das.

Em fase final de colheita, o 
trigo está com produção estimada 
em 7,8 milhões de toneladas, um 
novo recorde para o país.

Área
O crescimento da produção 

acompanha a elevação da área 
plantada. Segundo a estatal, os 
agricultores brasileiros destina-

rão cerca de 72 milhões de hec-
tares para o plantio dos grãos, 
incluindo culturas de 1ª, 2ª e 3ª 
safras, aumento de 4,3% sobre o 
período 2020/21.

Mercado externo
Em relação ao mercado ex-

terno, os preços internacionais 
do algodão continuam em pata-
mares elevados, influenciados 
pelo déficit produtivo da fibra no 
mundo. A expectativa de expor-
tações se manteve estável neste 
levantamento, podendo chegar a 
2 milhões de toneladas. A maior 
rentabilidade do produto sobre o 
milho pode influenciar na decisão 
de alguns produtores.

Segundo a Conab, o cereal, 
por sua vez, encontra cenário dis-
tinto entre mercado interno e ex-

terno. Enquanto que no panora-
ma doméstico os preços tendem 
a entrar em estabilidade, após 
o registro de queda nas últimas 
semanas, as cotações internacio-
nais estão em alta, sinalizando a 
preocupação com a condição cli-
mática adversa no sul da América 
do Sul, bem como a recuperação 
da demanda por etanol de milho, 
principalmente nos Estados Uni-
dos.

As exportações na safra 
2020/21 tiveram um novo ajuste, 
com os embarques previstos em 
19,2 milhões de toneladas. Para o 
ciclo 2021/22 é esperada uma re-
cuperação dos volumes exporta-
dos com vendas próximas a 36,68 
milhões de toneladas.

A soja também apresenta 
preços próximos da estabilida-

A previsão é para a safra 2021/2022

de no mercado interno, mesmo 
com a elevação das exportações 
brasileiras. A estimativa é que 
sejam exportadas 85,8 toneladas 
do grão e que o consumo interno 
gire em torno de 48,4 toneladas.

Quanto ao arroz, diz a Co-
nab, o produto apresenta desva-
lorização nos preços pagos aos 
produtores neste segundo se-
mestre. Movimento atípico para 
o período de entressafra, mas, 
explicado pela maior oferta do 
produto uma vez que no primeiro 
semestre deste ano foi registrado 
um menor volume de comercia-
lização do que anos anteriores. A 
perspectiva é que haja uma leve 
recuperação nos estoques de pas-
sagem no final da safra 2021/22, 
estimado em 2,4 milhões de tone-
ladas.
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A FUNERÁRIA GUIZOLFE ESTÁ
ATENDENDO EM ERNESTINA,
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
E REGIÃO. 

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,

JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM

CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,

SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

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

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9921-1526Diones Puckes

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

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

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING, ALUGUEL

DE CABANAS, ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA O SEU LAZER.

a natureza.
CONTATO: 

(54) 9 9946-4300

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

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

ARMADOS ERNESTINA LTDA

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS /


