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DONA DOMINGA

O meu primeiro encontro com a Dona Dominga, foi no 
Solar do Glória. Havia um evento do Núcleo de Criadores de 
Cavalo Crioulo Ronald Bertagnolli, quando cheguei ao recin-
to fui convidado pelo Manoel Falcão para sentar junto a sua 
mesa, onde já se encontravam o Quaresma, Josemar e mais 
alguns criadores. Manoel me disse; Jabs você que é aprecia-
dor de vinho, venha experimentar este néctar que importei 
do Chile. Uma garrafa de vinho Carménère Dona Dominga. 
Efetivamente eu já havia tomado muitos vinhos da Viníco-
la Casa Silva, todos de excelentes qualidades. Falamos que 
o tipo da uva Carménère somente é cultivada no Chile em 
nenhum outro país. O Dona Dominga muito bom, desde o bo-
que, ao excelente paladar. Confessei que não havia degustado 
daquele vinho, mas conhecia sua história, insistiram para que 
eu contasse. Passei a relatar; o seu Silva, já falecido, tinha 
uma pequena adega, onde armazenava o primeiro vinho que 
fabricou, em um porão de uma casa velha, em grandes pipas 
de carvalho. Acontece que a vizinhança vinha furtar o vinho 
do seu Silva, achando muito pouco para comercializar. O Sil-
va arrumou uns fantoches, com aspas, iluminados todas noites 
com velas, deixando o aspecto do porão, mal ou bem assom-
brado. Os vizinhos do alheio começaram a chamar o porão e 
aquela tapera de casa do diabo. Então nasceu o Casillero Del 
Diablo, vinho mundialmente conhecido e apreciado, o inicio 
da vinícola. Com relação ao nome Dona Dominga, a história 
é a seguinte, pelo o que me contaram, cabe esclarecer, o que 
vale realmente, numa conta é a versão que lhe é dado pelo 
historiador; na década de 40 ou 50 do século passado, Passo 
Fundo tinha a maior e melhor Zona do Meretrício do inte-
rior do Estado, com dois cabarés internacionais, com típicas 
argentinas e uruguaias, com mulheres argentinas, champagne 
francesa, etc... época do contrabando de pneus, onde Passo 
Fundo era a capital, o dinheiro corria fácil para uma parcela 
da elite do pneu). A Dominga, que depois, passaram a chamar 
de Dona Dominga, proprietária de uma casa de mulheres a 
qual era muita linda cabelos negros, olhos verdes, alta, esbel-
ta, cujo olhar iluminava até as noites mais escuras, esta era a 
lenda. O nosso herói, o Seu Silva, apaixonou-se por Domin-
ga, fazendo todo o tipo de proposta para leva-la para o Chile, 
mas Dominga resistiu. Seu Silva, quase um mês embernando 
e encantado com os dotes da mulher, que era de fazer qualquer 
homem, por medíocre que fosse, o maior garanhão da terra. 
Silva homem de muitos negócios, a contragosto teve que re-
gressar para sua terra. Lá chegando, criou uma nova marca 
de vinho para a Casa Silva, denominando de Dona Dominga. 
Silva faleceu há mais de 20 anos, sempre com Dominga em 
seus pensamentos. Quando o padre foi lhe administrar a extre-
ma unção, pediu um cálice de Dona Dominga e morreu feliz. 
Soube mais tarde que o tal de Silva, é um tio avô do Marco 
Silva, até a pouco presidente da Acisa. E que foi contemplado 
no testamento do Silva, com uma pequena fortuna. O Marco, 
não obstante ser advogado, mas professa aquela máxima de 
que “burro do cliente que contrata advogado em causa pró-
pria”, outorgou procuração ao Dr. Osmar Teixeira para trazer 
sua fortuna para o Brasil. Cheguei atrasado nesta tarefa, mas 
está em boas mãos, essa é a história de Dona Dominga.

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

Alunos da Escola Educarte realizam 
apresentação de teatro: A turma contra a 
Dengue

ERNESTINAERNESTINA

Trabalhar o tema Den-
gue nas escolas e comu-
nidade Ernestinense é de 
grande relevância. As ações 
de combate são essências 
baseadas sempre na impor-
tância de uma prevenção 
contínua. Sendo assim, a 
professora Tânia Queth-
mann em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Munici-
pal de Educação, organizou 
de maneira atrativa um tea-
tro para exposição do tema 
trabalhado em sala de aula. 

Na última quarta-feira 
(20/07), os alunos da turma 
do 7° ano da Escola Edu-
carte realizaram a primeira 
apresentação do teatro so-
bre a Dengue, intitulado: A 
turma contra a Dengue. A 
mesma ocorreu no saguão 

da escola e foi a primeira 
como teste, pois, os alunos 
irão passar em todas às es-
colas municipais apresen-
tando o mesmo, após o re-
torno do recesso escolar. 

A Secretária de Saú-
de e Educação Sueli Penz, 
parabenizou os alunos pela 

belíssima apresentação 
e agradeceu a professora 
Tânia Quethmann pelo 
envolvimento e planeja-
mento da atividade pro-
posta bem como a Escola 
Municipal Educarte por 
incentivar e apoiar essa 
iniciativa.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Grupo da Terceira Idade 
participa de encontro 
semanal

Na tarde de quinta-
-feira (21/07/2022), 
na parte da tarde, das 
13h30 às 15h30, no Sa-
lão Paroquial, aconte-
ceu o encontro semanal 
do grupo da Terceira 
Idade.

O encontro iniciou 
com a leitura de uma 
mensagem, pela Se-
cretária da Assistên-
cia Social, Rosange-
la Mactiulevicz, uma 
conversa e uma oração. 
Após, o profissional de 
Educação Física, Jean 
Silva, reuniu o grupo 
para realizar as ativida-
des propostas para este 
encontro.

O momento com o 
orientador iniciou pe-
los alongamentos dos 
membros inferiores e 
superiores (com e sem 
música). Foi usado 
também bambolês para 
o alongamento, sendo 
muito lúdico.

A primeira ativida-
de foi o Passa a bola, 
ou seja, os integrantes 
devem passar a bola o 
mais rápido que pude-
rem, só que desta vez 
ficarão virados para 
fora, um de costa para 
o outro.

A segunda ativi-
dade foi Caminhar no 
espaço com bambolês 
ao chão... ao sinal do 
professor, quando soar 
2 silgos do apito, todos 
deverão ir para dentro 
do bambolê o mais rá-

pido possível. A variação 
foi de bater as mãos com 
um silgo e com três silgos 
elevar a perna lateralmen-
te. 

A terceira atividade foi 
“Dentro e fora”, ou seja, 
com uma corda alguns 
alunos devem ficar subin-
do e baixando a corda e 
os escolhidos iniciais de-
vem sempre procurar sair 
de dentro do círculo onde 
vão ir passando em zigue 
zague. Quando ao sinal o 
professor falar “ fecha” 
quem estiver ficado dentro 
do circulo troca de lugar 
com o colega. Findando 
o momento, com danças e 
círculos dançantes.

O objetivo das ativi-
dades com o professor foi 
trabalhar a continuidade 
do desenvolvimento das 
valências motoras e tornar 
mais dinâmico e lúdico 
como continuidade apli-
cada.

Além das atividades 
propostas, o grupo do 
PIM (Primeira Infância 
Melhor), juntamente com 
a coordenadora Vilma 
Machado, criaram um 
lindo painel em comemo-
ração ao Dia dos Avós, 
que será na próxima terça-
-feira (26/07/2022). Na 
mesma oportunidade, foi 
entregue um mimo con-
feccionado pela equipe do 
CRAS em comemoração 
a data. E, findando o en-
contro, foi servido um de-
licioso lanche a todos os 
participantes.

Com o objetivo de 
atualizar os profissio-
nais da Saúde de Lagoa 
dos Três Cantos sobre o 
atendimento às vítimas 
de trauma em ambiente 
pré-hospitalar e propor-
cionar o conhecimento 
de técnicas atualizadas 
e baseadas em protoco-
los internacionais para 

reconhecimento de parada 
cardiorrespiratória e a rea-
nimação cardiopulmonar, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde promoveu curso nos 
dias 23 e 24 de julho, minis-
trado por profissionais do 
Centro de Treinamento em 
saúde e Prevenção de Porto 
alegre. As aulas foram no 
Ginásio Multiesportivo.

Secretaria da Saúde promove 
Curso de atendimento Pré-
Hospitalar

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Na última sexta-feira 
(22), a diretoria do Nú-
cleo Cultural de Lagoa 
dos Três Cantos promo-
veu jantar de confraterni-
zação com patrocinadores 
e envolvidos na organiza-
ção e realização da 20ª 
edição da Lagoa Fest que 
ocorreu de 18 a 20 março 
em comemoração ao 30º 
aniversário de emancipa-

ção político-administrativo 
do Município.

Na oportunidade foi re-
alizada a prestação de con-
tas da festa cujo lucro foi 
superior a R$ 87 mil.

Conforme os diretores, 
a entidade já trabalha no 
planejamento da 21ª edição 
do evento que se realiza-
rá de 17 a 19 de março de 
2023.

Núcleo Cultural de Lagoa dos 
Três Cantos prestou contas 
da Lagoa Fest 2022

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Prefeito assina contrato com o Círculo Saúde
O prefeito Geraldo A. 

Muniz assinou na manhã de 
ontem (21/07), o contrato 
com a empresa Círculo Saú-
de para a oferta de planos de 
saúde aos servidores munici-
pais, com valores especiais. 
A contratação e a concessão 
de auxílio financeiro para 
assistência à saúde foram 
autorizadas a partir das leis 
1.206/2022 e 1.207/2022 
sancionadas no dia 20 de ju-
lho. O plano de saúde poderá 
ser contratado pelos servido-
res ativos dos poderes Execu-
tivo e Legislativo, incluindo 

os Agentes Políticos. Além 
de preços mais acessíveis, 
para os servidores que aderi-
rem aos planos de saúde será 
concedido auxílio financei-
ro mensal correspondente a 
50% do valor do plano con-
tratado.

A definição da empresa 
Círculo Saúde para a pres-
tação dos serviços deu-se 
após licitação realizada pelo 
Consórcio Intermunicipal da 
Região do Planalto Médio 
(CIPLAM) — o qual o mu-
nicípio de Nicolau Verguei-
ro integra — onde a referida 

foi vencedora. O Círculo 
Saúde é uma das maiores e 
mais importantes organiza-
ções do ramo no Rio Gran-
de do Sul, com aproxima-
damente 130 mil vidas sob 
sua proteção. São mais de 
35 cidades de abrangência 
na Serra Gaúcha, Vale do 
Paranhana, Vale do Caí e 
Planalto Médio. Atua na 
oferta de soluções inte-
gradas em saúde, sendo 
referência em atendimento 
humanizado, investimento 
em tecnologia e excelência 
em serviços.

Foi entregue na tarde 
de quinta-feira, 21, dois 
novos veículos, adquiri-
dos pela administração 
municipal.

Um veículo será uti-
lizado pelo Executivo e 
foi adquirido através de 
transferências especiais, 
emenda do Senador La-
sier Martins, no valor de 

Administração Municipal adquire 
dois novos veículos

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

R$ 100.000,00.
Já o segundo veículo 

foi adquirido pela Secre-

taria de Educação atra-
vés de recurso de alie-
nação de bens MDE.

Na Edição 1067 
do dia 22 de julho de 
2022, o caderno espe-
cial em homenagem ao 
dia do Colono e Mo-
torista trouxe informa-
ções equivocadas. 

ERRATAERRATA

Correção: na matéria 
“Três gerações trabalhan-
do juntas”, página 14, foi 
colocado o sobrenome 
Schereder de forma errô-
nea, o correto é Schrei-
ner.Um dos veículo será utilizado pelo executivo

A apresentação ocorreu na quarta-feira, 20

As aulas ocorreram no Ginásio Multiesportivo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Além do Sol e de Mercúrio, tem Além do Sol e de Mercúrio, tem 
também a Lua Nova, que entra também a Lua Nova, que entra 
no seu paraíso no dia 28, au-no seu paraíso no dia 28, au-
mentando seu brilho, seu alto-mentando seu brilho, seu alto-
-astral e sua simpatia.-astral e sua simpatia.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Os astros recomendam atenção Os astros recomendam atenção 
dobrada com dinheiro, cuidado dobrada com dinheiro, cuidado 
com parentes, pessoas próxi-com parentes, pessoas próxi-
mas e colegas de trabalho. mas e colegas de trabalho. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Dinheiro, segredos e progresso Dinheiro, segredos e progresso 
profissional podem exigir sacri-profissional podem exigir sacri-
fícios. fícios. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Capriche no jogo de cintura pa-Capriche no jogo de cintura pa-
ra lidar com a chefia e com coi-ra lidar com a chefia e com coi-
sas que envolvam conhecimento, sas que envolvam conhecimento, 
experiência e nível superior. experiência e nível superior. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Assuntos de grana ou que dizem Assuntos de grana ou que dizem 
respeito ao trabalho vão exigir respeito ao trabalho vão exigir 
bastante habilidade e diploma-bastante habilidade e diploma-
cia. cia. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Bem, mas como você já sabe Bem, mas como você já sabe 
que suas vitórias nunca caem do que suas vitórias nunca caem do 
céu de bandeja na sua mão, o céu de bandeja na sua mão, o 
jeito é encarar as paradas com a jeito é encarar as paradas com a 

sua seriedade de sempre e lutar sua seriedade de sempre e lutar 
ainda mais pelas suas metas. ainda mais pelas suas metas. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
É melhor mesmo segurar os im-É melhor mesmo segurar os im-
pulsos de comprar, de falar, de pulsos de comprar, de falar, de 
querer ajudar os outros e focar querer ajudar os outros e focar 
nos assuntos mais urgentes da nos assuntos mais urgentes da 
sua vida. sua vida. 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Parada dura, minha consagrada, Parada dura, minha consagrada, 
mas não tenha medo, não, pois mas não tenha medo, não, pois 
Escorpião é o signo que mais Escorpião é o signo que mais 
consegue transformar momen-consegue transformar momen-
tos críticos em grandes opor-tos críticos em grandes opor-
tunidades de sucesso. Sendo tunidades de sucesso. Sendo 

assim, mete o pé e vai na fé! assim, mete o pé e vai na fé! 
  
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Digo isso porque em vez de con-Digo isso porque em vez de con-
tar com a sua boa estrela, você tar com a sua boa estrela, você 
vai contar com a sua confiança e vai contar com a sua confiança e 
religiosidade para driblar um ou religiosidade para driblar um ou 
outro pepino que possa nascer outro pepino que possa nascer 
na sua horta. na sua horta. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Nesse período, tenha muita cau-Nesse período, tenha muita cau-
tela para não pegar pesado em tela para não pegar pesado em 
críticas, seja você funcionária ou críticas, seja você funcionária ou 
chefe de alguma empresa. chefe de alguma empresa. 

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

A presença do Sol na sua Ca-A presença do Sol na sua Ca-
sa 7 pode até aumentar o seu sa 7 pode até aumentar o seu 
espírito competitivo no trabalho espírito competitivo no trabalho 
ou te fazer ver que o lado social ou te fazer ver que o lado social 
da vida também é importante.da vida também é importante.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Marte bem posicionado no seu Marte bem posicionado no seu 
Horóscopo é a única boa notícia Horóscopo é a única boa notícia 
da semana, o que pode incre-da semana, o que pode incre-
mentar os seus ganhos e te dei-mentar os seus ganhos e te dei-
xar com muito pique pra curtir.xar com muito pique pra curtir.

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Julho!

José Remi 

Nascimento (22/04)

Rafael de Moraes 

Ceolan (26/07)

Renato Angelo 

Schena (29/07)

Zelfira Barbizam 

Klar (06/07)

Madilene Maria Schu 

(11/04)

04 05

MARIASMARIAS
Maria Gabi celebra aniversário de 12 anos

Weleda Wafy Haeble 

(16/07)

Elicia Kempf (07/07)

Nedio Ari Roese (09/07)

Caroline Whoato dos 

Santos (26/07)

Dirce Marlise Baumgardt 

(12/07)

Ivone Schuster Renner 

(18/07)

Jacinta de Lourdes Pereira 

Gourg (26/07)

Juliani Micheletto Dassi ( 

13/07)

Maria Lúcia Ubel (01/07)

Leomar Arend ( 20/07)

Regis Andre Simon ( 02/07)

Claudio Hilario Goedel 

(16/07)

Daltro João Bettin (26/07)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

O final de semana 
da Maria Gabi Seb-
ben Salvi foi de mui-
ta comemoração. Isso 
porque, no dia 21 de 
julho, ela completou 
12 anos. Na sexta-fei-
ra (22), jantou com 
familiares e amigos 
íntimos em sua cida-
de natal, Nicolau Ver-
gueiro.

No domingo (24), 
iniciou o dia no Regi-
son Cabeleireiros se 
arrumando para a fes-
ta de aniversário com 
os amigos. A progra-
mação teve a temáti-
ca de piquenique, um 
dos sonhos da Gabi. 
Toda a celebração foi 
até o anoitecer, encer-
rando com chave de 
ouro essa passagem 
de mais um ano de 
vida.

“Agradeço a Deus 
pelo meu crescimen-
to, experiências, con- Maria Gabi comemorou 12 anos

quistas e as bênçãos co-
locadas na minha vida. 
Agradeço pela minha 

família amada e pelos 
amigos verdadeiros”, 
disse Maria Gabi.

ERNESTINAERNESTINA

Prefeito acompanha trabalho 
nas estradas

Na manhã de sexta-feira 
(22), o Prefeito Municipal 
Renato Becker, acompanha 
in loco, juntamente com o 
secretário de Obras, Mau-
rício Goedel, os trabalhos 
que estão sendo realizado 
pela equipe de funcionários 
da secretária de Obras, na 
localidade de Encruzilha-
da Muller, no interior do 
município de Ernestina. 
A equipe da secretária de 
Obras, está semana traba-
lha no empedramento e 
passagem de rolo compac-
tador em vários pontos das 
vias vicinais, além do auxi-
lio de uma retroescavadeira 
que trabalha na limpeza de 
sarjetas e bueiros, evitando 
entupimento e alagamento, 
principalmente em dias de 

chuva. Segundo o prefei-
to Renato Becker, preten-
demos recuperar todas as 
estradas do interior, na 
medida do possível. Sa-
bemos que o município 
de Ernestina, têm muitos 
quilômetros de estradas 
vicinais, ou seja, quando 
terminamos numa pon-
ta já precisamos come-
çar na outra, salientou o 
prefeito destacando que, 
muitas vezes as condi-
ções climáticas preju-
dicam o trabalho, mas 
fiquem tranquilos, pois 
ninguém será esquecido, 
mas as vezes precisamos 
um pouco mais de tempo 
para chegar em determi-
nada comunidade, expli-
cou o prefeito.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Formação para Professores Municipais
Na última quarta-

-feira, 20, a equipe da 
Educação recebeu na 
sala de informática a 
professora Claudini 
Pedruzzi, consultora 
pedagógica do Sistema 
Aprende, onde a mes-
ma orientou a equipe de 
como usar a plataforma 
do sistema.

O Sistema Apren-
de Brasil Digital é um 
ambiente virtual de 
aprendizagem e gestão 
escolar, que dinamiza 
o trabalho diminuindo 
o número de cliques, 

facilitando a localização 
dos livros, recursos digi-

tais, trilhas de aprendiza-
gem e faixas de áudio.

O Sistema Aprende Brasil Digital é um ambiente de aprendizadoOs trabalhos que estão sendo realizados pela equipe de Sec. de obras

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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A rede de abastecimento de água teve suas obras concluídas

ERNESTINAERNESTINA

Secretária de Serviços Urbanos concluem 
instalação de rede de água na área do futuro 
Núcleo Habitacional Educarte

A Prefeitura de Ernes-
tina, por meio da Secreta-
ria Municipal de Serviços 
Urbanos, através da sua 
equipe de funcionários, 
concluiu a instalação da 
rede de abastecimento de 
água na área onde serão 
construídas as casas do 
futuro Núcleo Habitacio-
nal Educarte, situado pró-
ximo da Escola Educarte, 
na cidade de Ernestina. 
O município de Ernestina 
irá realizar investimentos 
na infraestrutura do lote-
amento, tais como: ins-
talação da rede de abas-
tecimento de água, essa 
já concluída, entre outras 
melhorias que virão na se-
quência.

Na ocasião, o secretá-
rio de Serviços Urbanos, 

Everton Goedel, destacou 
que: “Quero agradecer a 
minha equipe de funcioná-
rios pela agilidade e com-
petência na instalação da 
nova rede de água potável, 
que beneficiará os futu-
ros moradores do Núcleo 

Habitacional Educarte, 
programa este da Cai-
xa Econômica Federal, 
onde a prefeitura ficou 
responsável pelos servi-
ços de infraestrutura da 
área,” explicou o secre-
tário.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Neste domingo, 24, 
foi realizada a tradicio-
nal festa do Colono e 
Motorista no município 
de Santo Antônio do 

Festa do Colono e Motorista 
é realizada em Santo 
Antônio do Planalto

Planalto. Houve almoço 
no ginásio da comunidade, 
além de show ao vivo com 
a banda Metais pela parte 
da tarde. 

Administração Municipal oferece 

incentivo para o fortalecimento 

da atividade leiteira

TIO HUGOTIO HUGO

A Administração Muni-
cipal de Tio Hugo oferece 
suporte aos produtores rurais 
para o fomento da atividade 
primária no município. Nos 
últimos dias a secretaria mu-
nicipal de Obras atuou em 
trabalhos de terraplanagem 
para a ampliação da estrutu-
ra de criação de bovinos, em 
uma propriedade rural volta-
da par a atividade leiteira.

O prefeito Gilso Paz e o 
vice Geder Follmer acom-
panharam os trabalhos, jun-
tamente com o secretário 
municipal de Obras, José 
Claudir Machado. 

De acordo com Gilso 
Paz, a terraplanagem dará 
início a obra de ampliação da 

estrutura existente nesta pro-
priedade, a qual possibilitará 
o aumento da quantidade de 
bovinos leiteiros e a conse-
quente potencialização da 
produção.

“A atividade rural é a base 
da economia do nosso muni-
cípio, e por isso trabalhamos 
promovendo o incentivo aos 
produtores rurais através da 
secretaria de Obras e da se-
cretaria de Agricultura, com 
a oferta de máquinas e im-
plementos agrícolas, os quais 
executam diferentes traba-
lhos desde manejo do solo, 
plantio, silagem, entre ou-
tros. Este incentivo é impres-
cindível para o êxito do ho-
mem do campo”, enfatizou.

Câmara de Vereadores de Tio Hugo

Resumo dos 
trabalhos da Ses-
são Ordinária 
realizada em 25 
de julho de 2022, 
presidida pelo 
Vereador Valdeci 
Kuhn, o qual é fi-

liado no Partido Político MDB.
Pedidos Verbais:

Vereador Es-
tevão Luís Pissolat-
to (PDT): solicita à 
Secretaria de Obras 
a fim de que seja des-
feito o quebra-molas 
em frente à via que dá 

acesso à residência do munícipe 
Rogério Drehmer, pois no local 
é necessário que seja implantado 
um bueiro e tubulação. Aliás, há 
uma estrada nas proximidades da 
residência do munícipe, a qual dá 
acesso ao asfalto, que também 
é indispensável à instalação de 
bueiro e tubulação visando a não 
acumulação das águas das chu-

vas. 
Ve r e a d o r 

Alex Sandro 
Mendes (PP): 
demanda ao Pre-
feito e ao Secre-
tário de Obras 

para que seja realizado o alarga-
mento da estrada que dá acesso 
à residência do munícipe Bueno, 
fixada na localidade Polígono do 

Erval, porquanto tal medida é im-
prescindível para o deslocamento 
das máquinas agrícolas. Também 
urge que seja construído um que-
bra-molas próximo ao acesso à 
empresa de comércio de vidros do 
munícipe Cristiano, também loca-
lizada no Polígono do Erval, pois 
isso evitará a ocorrência de aci-
dentes em decorrência do excesso 
de velocidade costumeiro na via. 
Para finalizar, Alex requer que se-
ja realizada a troca de uma lâmpa-
da de LED com avaria, a qual está 
fixada em frente à residência do 

munícipe Renato Moura.   
Ve r e a d o r 

Nelson Rogério 
Dapper (PDT): 
solicita ao Poder 
Executivo, por 
meio do setor 

competente, no intuito de que 
seja adquirido o equipamento tri-
turador de galhos, porquanto ele 
poderá ser utilizado nos entulhos 
provenientes das podas em algu-
mas árvores fixadas no perímetro 
urbano, acrescentando a isso, a 
matéria-prima excedente poderá 
ser utilizada na adubação e recu-

peração de solo. 
Ve r e a d o r 

Milton César 
Rhenehermer 
(PP): requer à 
Secretária de 
Obras para que 

realize a limpeza do bueiro e vala 
próximos ao acesso da residência 
do munícipe Pedro Cimarosti, a 
qual é localizada na comunidade 

Linha Graeff. 
Comunicações Pessoais:

Ve r e a d o r 
Alex Sandro 
Mendes (PP): 
comenta a res-
peito da soli-
citação feita à 

Secretaria de Obras a fim de que 
fossem disponibilizadas algumas 
cargas de brita em frente ao abri-
go de espera ao transporte escolar 
próximo à Empresa Lona Fácil, 
pois a demanda ainda não foi efe-

tuada. 
V e r e a d o r 

Délcio Wiedthau-
per (PDT): co-
menta a respeito 
do dia comemora-

tivo do Colono e Motorista, pois 
ambos realizam atividades de 
grande relevância a toda socieda-
de; disso decorre a pertinência de 
valoração pelos setores públicos e 

privados a essas profissões. 
Ve r e a d o r 

Nelson Rogé-
dio Dapper 
(PDT): explana 
que na data de 
20/07/2022 par-

ticipou de uma reunião no muni-
cípio de Soledade, na qual estava 

presente o representante do Poder 
Executivo de Soledade, alguns 
integrantes do Corede (Conselho 
Regional de Desenvolvimento) e 
lideranças locais; a reunião teve o 
objetivo de deliberar sobre as de-
mandas, transparências e adequa-
ções que devem ser implantadas e 
disponibilizadas no projeto de du-
plicação da BR-386, pois ele de-
ve respeitar as necessidades e as 
realidades sociais e econômicas 
de cada região. Serão realizados 
alguns encontros nos municípios 
com esse objetivo. Além disso, 
na data de 14/09/2022 acontecerá 
um evento em Porto Alegre, no 
qual estará presente o Presidente 
do Corede Botucaraí, Sr. Idioney 
Oliveira Vieira, representando a 
Comissão de Acompanhamento 
das Obras de Duplicação para so-
licitar que o projeto seja elabora-
do em consonância com a repre-
sentatividade de cada município.

Vereadora 
Valduze Back 
Vollmer (PDT): 
explana a respei-
to da importância 
do comentário 

do Vereador Nelson, porquanto 
a falta de informações quanto às 
obras de duplicação da BR-386 
devem ser sanadas, e, nesse sen-
tido, o projeto deve ser elaborado 
em conjunto com as realidades 
econômicas e sociais dos muni-

cípios que serão afetados com a 
duplicação. Valduze parabeniza 
os Colonos e Motoristas pelo seu 
dia comemorativo, pois desempe-
nham trabalhos essências à socie-

dade. 
Ve r e a d o r 

Valdeci Kuhn 
(MDB): congra-
tula os Colonos e 
Motoristas pelo 
seu dia comemo-
rativo e dá rele-
vância a essas ati-

vidades que são imprescindíveis a 
toda coletividade. Valdeci expla-
na a respeito das medidas neces-
sárias em relação às adequações 
do projeto de duplicação da BR-
386 com os municípios que serão 
afetados, sobretudo no que tange 

à economia e à acessibilidade. 

Valdeci Kuhn   
Presidente Legislativo

Valduze Back Vollmer 
Primeira Secretária

A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá na data de 
08/08/2022, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Ve-

readores de Tio Hugo/RS.

Pela parte da tarde houve show com a banda de Metais

A tradicional festa ocorreu no ginásio da comunidade

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Vacinação pediátrica contra a Covid-19 
Nesta quarta-feira 

(27/07), haverá vacinação 
contra a Covid-19 para 
crianças de 3 e 4 anos. Será 
na Unidade Básica de Saú-
de, das 13h às 15h.

Crianças de 5 a 11 anos 
que ainda não receberam a 
1ª dose ou estão com atra-
so na aplicação da 2ª dose 
também devem comparecer 
na UBS para receber a va-
cina.

Documentos necessá-
rios: Cartão do SUS e car-
teira de vacinação.
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TIO HUGOTIO HUGO

Administração Municipal executa obras de 
drenagem e redes de água na área urbana

A secretaria de Obras 
de Tio Hugo executa tra-
balhos de infraestrutura 
tanto na cidade quanto 
no interior. Nos últimos 
dias, equipes da secreta-
ria estiveram no Bairro 
São Cristovão (Lotea-
mento Kerber) para a 
instalação de drenagem 
pluvial e redes de água 
em ruas que ainda não 
contavam com este sis-
tema. O crescimento da 
área urbana exige um 
trabalho de estruturação 
e planejamento, para 
garantir uma boa infra-
estrutura.

De acordo com o 

prefeito Gilso Paz, o pla-
no de expansão urbana 
implementado pela Ad-
ministração Municipal 
conta com a execução de 
diversas obras de pavi-
mentação de ruas; Contu-
do, antes disso, também 
foram realizados grandes 
investimentos em redes de 
drenagem e ampliação de 
galerias em diversos bair-
ros. Tudo para consolidar 
o crescimento urbano de 
forma organizada e bem 
estruturada. “Nos últimos 
anos foram realizadas di-
versas obras de infraes-
trutura para garantir que 
a nossa cidade continue 

crescendo de forma plane-
jada e sem problemas es-
truturais”, pontuou Gilso 
Paz.

Assim como o prefei-
to, o vice Geder Follmer e 
o secretário municipal de 
Obras, José Claudir Ma-
chado acompanharam os 
trabalhos. 

O Bairro São Cristo-
vão está em pleno cres-
cimento, e possui vários 
obras recém concluídas e 
outras em execução. Por-
tanto, os investimentos 
em infraestrutura são im-
portantes para a garantir 
boa estrutura aos seus mo-
radores.
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A religião alimenta a mente

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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Na edição 1067, faltou a informação de que o texto referia-
-se a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, elencando 
todos os artigos. 

As Diferenças entre Religião e Espiritualidade:
A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade 

é apenas uma. 
A religião é para os que dormem.
A espiritualidade é para os que estão despertos.
A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga 

o que fazer e querem ser guiados. 
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua Voz 

Interior. 
A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritua-

lidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. 
A religião ameaça e amedronta. 
A espiritualidade lhe dá Paz Interior. 
A religião fala de pecado e de culpa.
A espiritualidade lhe diz: “aprenda com o erro”. 
A religião reprime tudo, te faz falso.
A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro! 
A religião não é Deus. A espiritualidade é Tudo e, portanto é 

Deus. 
A religião inventa. A espiritualidade descobre.
A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade ques-

tiona tudo.
A religião é humana, é uma organização com regras. A espiri-

tualidade é Divina, sem regras. 
A religião é causa de divisões.
A espiritualidade é causa de União. 
A religião lhe busca para que acredite. 
A espiritualidade você tem que buscá-la.
A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritu-

alidade busca o sagrado em todos os livros. 
A religião se alimenta do medo.
A espiritualidade se alimenta na Confiança e na Fé. 
A religião faz viver no pensamento.
A espiritualidade faz Viver na Consciência. 
A religião se ocupa com fazer.
A espiritualidade se ocupa com Ser. 
A religião alimenta o ego.A espiritualidade nos faz transcen-

der. 
A religião nos faz renunciar ao mundo.
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. 
A religião é adoração. A espiritualidade é Meditação. 
A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualida-

de nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. 
A religião vive no passado e no futuro. 
A espiritualidade vive no presente. 
A religião enclausura nossa memória.
A espiritualidade liberta nossa Consciência. 
A religião crê na vida eterna.
A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna. 
A religião promete para depois da morte.
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso Interior durante 

a vida.
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Secretaria Municipal de 
Educação realiza formação 
de encerramento do primeiro 
semestre do Ano Letivo 

ERNESTINAERNESTINA

Na manhã desta sex-
ta-feira (22 ), os profis-
sionais da educação que 
compõem a Rede Muni-
cipal de Ensino do Mu-
nicípio de Ernestina -, 
participaram de uma for-
mação de encerramento 
do primeiro semestre do 
Ano Letivo (2022). 

Estiveram presentes 
na cerimônia de abertura, 
o Prefeito Municipal Re-
nato Becker, as soberanas 
do município, 1° Prince-
sa Karoline Voigt e a 2° 
Princesa Laura de Oli-
veira Sartori, secretária 
de Educação Sueli Penz, 
acompanhada da equipe 
da SMECDT. 

A manhã foi dividida 
em dois momentos distin-
tos: primeiro momento, a 
secretária de Educação 
Sueli Penz, juntamente 
com a corte de sobera-
nas do município, deram 
as boas vindas aos par-
ticipantes. Após ocorreu 

uma apresentação de dança, 
coordenada pelo professor 
Jean Carlo; na sequência a 
nutricionista do município, 
Jane Bonamigo realizou 
um agradecimento especial 
para às funcionárias pelo 
empenho e dedicação no 
preparo da alimentação es-
colar.

Para brindar a manhã, 
a massoterapeuta Otília 
Oliveira, explanou sobre o 
tema: Yoga restaurativa, a 
ciência do descanso da me-
ditação e da restauração: 
como usar essa ferramenta 
do seu dia a dia como pro-
fessor (a). 

No encerramento da 
formação, a Secretária Mu-
nicipal de Educação Sueli 
Penz, agradeceu a presen-
ça de todos e parabenizou 
o trabalho realizado nesse 
primeiro semestre, desejan-
do a todos um bom recesso 
e renovação de suas ener-
gias para o segundo semes-
tre.

Aconteceu nesta terça-
-feira, 26 de julho, nova 
capacitação intermunicipal 
para visitadores do PIM 
(Primeira Infância Melhor) 
- 6ª CRS. O evento foi rea-
lizado no Centro de Apoio 
HSVP na cidade de Passo 
Fundo, onde o Município 
de Ibirapuitã esteve parti-
cipando.

No encontro desta se-
mana, Atenção às Famílias 
(formas de atendimento) e 
Planejamento e Execução 
dos Atendimentos foram 
os temas abordados pelo 
palestrante Mauricio Ga-
marra. Maurício é Pedago-

go com pós-graduação em 
Educação Popular e Movi-
mentos Sociais, trabalhou 
como Supervisor Escolar 
nos municípios de Glori-
nha e Gravataí, sendo que 
no último também atuou 
como monitor de Educação 
Especial. Na área do Ser-
viço Social foi Educador 
Social no Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos na Fundação 
Fé e Alegria de Porto Ale-
gre. No Projeto PROTEJO 
de Gravataí, atuou como 
Coordenador Pedagógico. 
No campo da saúde, minis-
trou Oficinas de Artes para 

os paciente do CAPS de 
Santo Antônio da Pa-
trulha e atualmente está 
como Monitor/Super-
visor do PIM e PCF do 
município de Imbé.

O Monitor e visitado-
ras do PIM e membros 
do Grupo Técnico Mu-
nicipal (GTM) participa-
ram representando Ibi-
rapuitã, onde avaliaram 
positivamente o evento 
desta semana.

A capacitação inter-
municipal para visitado-
res do PIM é organizada 
pela 6ª Coordenadoria 
Regional de Saúde.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Visitadoras do PIM de Ibirapuitã participam 
de capacitação intermunicipal 

Audiência trata sobre o ingresso do 
município na AICE

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Ocorreu na última 
terça-feira (19/07), na 
Câmara Municipal de 
Vereadores, a audiência 
pública para discussão 
do ingresso do município 
de Nicolau Vergueiro na 
Associação Internacional 
de Cidades Educadoras 
- AICE. O encontro con-
tou com a participação 
da Profa. Dra. Adriana 
Dickel, Coordenadora 
do Programa das Cida-
des Educadoras na UPF, 
do vice-prefeito Delmar 
A. Diehl, da secretária 
de Educação e Cultura 
Priscila Muniz, da coor-
denadora de Cultura Ana 
Paula Stumpf, do asses-
sor pedagógico Samir 
Casagrande, professores, 
atendentes e população 
em geral.

Fundada em 1994, a 
Associação Internacional 
de Cidades Educadoras 
é uma associação sem 
fins lucrativos formada 
por governos locais com-
prometidos com a edu-
cação como ferramenta 
de transformação social, 

promovendo o intercâm-
bio de ideias, reflexões e 
boas práticas. Para se tor-
nar uma Cidade Educa-
dora o município deve se 
comprometer a reger-se 
pelos princípios e valores 
inscritos na Carta das Ci-
dades Educadoras.

Durante a audiência 
foi apresentado o concei-
to de Cidade Educadora e 
as ações desenvolvidas no 
município que já atendem 
aos princípios da Carta 
das Cidades Educadoras. 
Dúvidas foram sanadas 
e a Profa. Dra. Adriana 

Dickel aprofundou o 
diálogo acerca do con-
ceito de Cidade Edu-
cadora e dos preceitos 
da Carta que rege os 
membros da associa-
ção. Ao final, foi ques-
tionado aos presentes 
se o município de Ni-
colau Vergueiro deve 
ingressar na Associa-
ção Internacional de 
Cidades Educadoras 
e a decisão foi unâni-
me, todos os presen-
tes foram favoráveis à 
adesão ao movimento 
internacional.

TIO HUGOTIO HUGO
Iniciada a entrega dos materiais para o 
primeiro lote do Programa Municipal de 
Reformas Habitacionais 

Foi iniciada nesta se-
mana a entrega dos mate-
riais de construção para os 
beneficiários do primeiro 
lote do Programa Muni-
cipal de Reformas Habi-
tacionais. Ao todo são 76 
famílias contempladas nes-
te primeiro grupo, que foi 
selecionado pelo Conselho 
Municipal de Habitação, o 
qual priorizou as moradias 
em maior situação de vul-
nerabilidade ou inconclu-
sas. 

A Administração Muni-
cipal de Tio Hugo investi-
rá com recursos próprios 
aproximadamente R$ 500 
mil (Quinhentos mil reais) 
nesta etapa do programa.

O prefeito Gilso Paz e 
o vice Geder Follmer vi-
sitaram uma residência 
onde foram entregue os 
materiais. De acordo com 
os gestores, este programa 
que está na sua segunda 
edição é desenvolvido com 
o objetivo de garantir mo-

radia digna e segura para 
as famílias que vivem em 
situação de risco e vulnerá-
veis. “Nesta primeira etapa 
do programa estamos prio-
rizando residências com 
problemas estruturais, tais 
como telhados danificados, 
paredes e assoalhos dete-
riorados, entre outros danos 
e as obras inacabadas, que 
acabam expondo essas pes-
soas a riscos. Como sempre 
reiteramos, todos merecem 
ter um lugar digno para 

morar”, enfatizou Gilso.
A empresa vencedora 

da licitação está reali-
zando a entrega de forma 
gradativa. A expectativa 
é que a entrega dos ma-
teriais para aqueles que 
fazem parte deste pri-
meiro lote seja concluída 
em breve. A partir deste 
momento, conforme pre-
visto na lei, cada benefi-
ciário é responsável por 
executar a obra de me-
lhoria em sua residência.

Secretaria da Educação realiza tarde de 
capacitação

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Na tarde de 25 de ju-
lho, segunda-feira, foi 
realizado o momento de 
Capacitação com as au-
xiliares de serviços ge-
rais, lotadas nas escolas 
municipais. No primei-
ro momento visitaram a 
propriedade de Rejane 
Schultz, onde além da 
visitação do jardim, tam-
bém ocorreu um momen-
to de meditação e yoga 
com a professora Taise 
Santos Souza. 

A tarde contou com 
uma visita a proprieda-
de de Ione Koeche, onde 
foram apresentados tem-
peros naturais e plantas 
medicinais, apresentação 
que contou com o apoio 
da EMATER com a Ana 

Paula Savadintzky Mul-
ler. Para encerrar o en-
contro, as auxiliares tive-
ram uma breve palestra 
com a Nutricionista Ana 
Luiza Schaffazick. Este 

foi o segundo encon-
tro realizado neste 
ano, sendo uma ação 
pensada para capaci-
tação e integração dos 
profissionais.

A tarde contou com uma visita a propriedade de Ione Koeche

O encontro contou com a participação da Profa. Dra. Adriana

No encerramento da formação, Sueli Penz agradeceu a presença de todos

A empresa vencedora da licitação, está realizando a entrega de forma gradativa
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Respingos 
da Barragem

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

CAMPO E FLOR

Eu repisei os teus rastros
Com olhos de solidão;
Já não guiava meus passos
Nem desafiava a amplidão.
Eu extraviei meus pedaços
Que se atiravam no chão,
Quando jogavas teu laço
Pealando a minha razão.

Eu não refiz teus caminhos
Nem congelei o teu tempo;
Não recriei nosso ninho
Nas copas dos meus silêncios.
Eu não sonhei nesta viagem
Nem encontrei teu abraço...
Mas descobri que a coragem
É bem maior que o espaço.

Ontem sorvi teus remansos,
Sanga mansa, campo e flor...
Meu mundo seguia ao tranco
De um sonho cabresteador.
Hoje são rumos que canso
Nas nuvens do corredor...
Campeando alguma lembrança
De solidão ou de amor!

Uma carreta cinzenta
Passa rangendo ao meu lado...
Talvez o fio do presente
Sangrando a dor do passado.
No beijo verde do campo
Espanto meu dissabor...
Se a vida soma quebrantos,
No peito trago uma flor.

Mas mesmo assim não desisto
De perseguir teus sinuelos...
O pala branco que visto,
Reflete a cor dos cabelos. 
Já não me assustam distâncias
Nem esse estranho amargor,
Pois me restou a esperança...
Sanga mansa, campo e flor!

Presidente: Raquel Go-
edel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, Tia-
go José Dummel e Victor 
Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
25.07.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou o 
pedido de providências de 
sua autoria no qual solicita 
patrolamento, empedramen-
to e passagem de rolo.

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, justificou 
o pedido de providências de 
sua autoria no qual solicita a 
substituição de tubulação. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências de sua auto-
ria no qual solicita instalação 
de iluminação pública. 

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, justifi-
cou os pedidos de providên-
cias de sua autoria nos quais 
solicita instalação de placa e 
empedramento e passagem 
de rolo.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, concordou com a fala 
do colega Vereador Américo 
sobre os impactos da coloca-
ção de lixo em locais inde-
vidos. Disse que será feito 
um mutirão de limpeza no 
mato nas proximidades do 
Distrito Industrial. Sobre a 
substituição da tubulação so-
licitada pelo Vereador Anto-
nio Carlos Ferreira, afirmou 
ser necessário fazer. Sobre 
a instalação de iluminação 
pública, solicitada pelo Vere-
ador Tiago, disse que o local 
é realmente muito escuro.

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, concordou com 
a solicitação do Vereador 
Antonio Carlos Ferreira e o 
Vereador Juliano acerca da 
substituição da tubulação, 
porém, afirmou que isso não 
resolve por si só o problema, 
fazendo-se necessária a ins-
talação de caixas de água nas 
propriedades dos moradores. 

 A Presidente, Vere-
adora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, concordou 
com a fala do Vereador Cris-
tian acerca da necessidade 
de que cada morador tenha a 
sua caixa de água.

Comunicações:
 O Vereador An-

tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, afirmou 
que o partido oficializou a 

candidatura do Sr. Ciro Fer-
reira Gomes para a Presidên-
cia da República na semana 
anterior.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, disse que o PSDB 
apoiará o PT na eleição para a 
Presidência, não concordando 
com o posicionamento adota-
do.

 O Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da banca-
da do PSDB, afirmou que al-
gumas lideranças municipais 
estivem num almoço com os 
deputados Lucas Redecker 
e Mateus Wesp. Agradeceu 
o Deputado Lucas Redecker 
pela emenda parlamentar des-
tinada ao Município. Disse 
que o Deputado Mateus Wesp 
comunicou o início das obras 
de duplicação de alguns tre-
chos da RSC 153 e brevemen-
te, iniciarão as obras de asfal-
tamento de parte do trecho de 
acesso à ponte da divisa com 
Nicolau Vergueiro.

Ordem do dia: 
 Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 55/2022, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal 
a abrir Crédito Especial no 
valor de R$ 283.817,00 (du-
zentos e oitenta e três mil e 
oitocentos e dezessete reais), 
destinado a Estruturação da 
Rede de Serviços de Atenção 
Básica de Saúde e dá outras 
providências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: Sem ora-
dor. Em votação: Aprovado 
por unanimidade de votos. 

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 56/2022, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
abrir um Crédito Especial no 
valor de R$ 249.995,00 (du-
zentos e quarenta e nove mil 
e novecentos e noventa e cin-
co reais), destinado a Estru-
turação da Rede de Serviços 
de Atenção Básica de Saúde 
e dá outras providências.”. 
As Comissões apresentaram 
parecer favorável. Em dis-
cussão: O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, afirmou que os recur-
sos são oriundos de emendas 
parlamentares e vem a somar 
para um melhor atendimento 
na área da saúde municipal. 
O Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, afirmou 
que os recursos são de extre-
ma importância para o Muni-
cípio, sendo, possivelmente, 
destinados para a aquisição 
de uma van para a saúde. Em 
votação: Aprovado por unani-
midade de votos.

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, sugeriu que a van 
seja com capacidade de 12 lu-
gares, para proporcionar um 

conforto aos munícipes, prin-
cipalmente em longos deslo-
camentos. Disse que recebeu 
ofício acerca da solicitação 
de uma viatura para a Polícia 
Civil de Ernestina informando 
que está em andamento. Sobre 
o asfaltamento de trecho do 
acesso à Nicolau Vergueiro, 
disse que a obra foi demar-
cada e deve iniciar em breve, 
Afirmou que quem ganha com 
essa obra é a população. Pediu 
atenção a um ponto cego exis-
tente, pedindo que, se possí-
vel, antes da pavimentação 
sejam tomadas providências. 
Agradeceu a administração 
municipal pela manutenção 
na estrada de aceso ao Con-
domínio dos Vinte. Explanou 
sobre caso ocorrido com a 
bandeira nacional envolven-
do a cantora Bebel Gilberto 
defendendo sanções à mesma. 
Sobre a iluminação solicita-
da pelo Vereador Tiago, disse 
que possivelmente não poderá 
ser instalada neste momento 
por não existir no local rede 
de baixa tensão. Falou sobre 
o valor pago aos produtores 
de leite pelo litro e a diferença 
com o valor de venda do insu-
mo nas prateleiras dos merca-
dos. Parabenizou os colonos e 
motoristas pela passagem do 
seu dia.  

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, sugeriu a instalação 
de hidrômetros para contribuir 
com o controle do consumo de 
água potável. Sobre o asfalta-
mento do acesso à Nicolau 
Vergueiro, disse que já está 
demarcado o trecho, ressaltan-
do que a obra é benéfica para 
todos. Pediu que fosse feito 
um projeto de regularização 
fundiária urbana sugerindo a 
elaboração de um Plano Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Urbano. Trouxe dados sobre o 
esgoto líquido no Município, 
ressaltando a importância do 
tratamento deste.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, agradeceu ao Poder 
Executivo pelas melhorias na 
Rua Elemar Eggers, solici-
tação sua. Disse que no final 
de semana ocorreram as finais 
do campeonato municipal de 
futebol sete parabenizando as 
equipes do Baixada e Arse-
nal e a todos os participantes 
das demais equipes. Parabe-
nizou a equipe organizadora 
e sugeriu que, num próximo 
campeonato, seja feito sorteio 
prévio dos confrontos. Para-
benizou o esporte clube Tupã 
pelos 55 anos de fundação. 
Afirmou que, possivelmente 
seja realizado campeonato de 
futebol de campo a partir de 
setembro. Disse que vem tra-
balhando num projeto para a 
concessão de uma honraria ao 
jogador Felipe. Informou que 
possui a lista com os depu-
tados que destinaram verbas 
para o município de Ernestina 
ultimamente. 

 O Vereador Ari An-
tonio Mello, da bancada do 
PDT, parabenizou os colonos 
e motoristas pela passagem 
do seu dia. Concordou com a 
fala do Vereador Leonir acer-
ca da diferença do valor pago 
ao produtor pelo litro de leite 
e o valor de venda do insumo 
na prateleira do mercado. So-
bre a iluminação, disse que a 
RGE vem sendo muito demo-
rada com as novas ligações de 
energia, citando casos de de-
mora superior a dois anos. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
trouxe os dados acerca dos 
recursos da consulta popular 
para aquisição de calcário, 
informando que está em fase 
de prestação de contas, di-
zendo que a documentação 
encontra-se disponível para 
quem quiser maiores infor-
mações junto à Secretaria da 
Agricultura. Pediu reparos na 
estrada próxima ao Bavária 
piscinas dizendo que está em 
precárias condições. Informou 
que já foi feita a demarcação 
do trecho que será asfaltado 
no acesso à Nicolau Verguei-
ro. Disse que foi informado 
pelo Secretário de Serviços 
Urbanos que será feita revi-
são geral com substituição das 
lâmpadas queimadas, a partir 
de amanhã. Ainda, sobre a ilu-
minação pública, afirmou que 
pessoas foram flagradas que-
brando as lâmpadas. Solicitou 
que o Poder Executivo estude 
a viabilidade da doação de 
uma área para a SEVE, para 
que a mesma possa construir 
a sua sede. Parabenizou os co-
lonos e motoristas pela passa-
gem do seu dia.  

 O Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da banca-
da do PSDB, disse que será 
feita nova licitação para cons-
trução da cobertura na Escola 
Municipal João Alfredo Sach-
ser nos próximos dias. Sobre 
a estrada de acesso à Nicolau 
Vergueiro, afirmou que há 
trechos bons e outros não tão 
bons, assim como em todas as 
estradas municipais, pedindo 
a compreensão e paciência de 
todos, afirmando que haverá 
reparos, mas é necessário res-
peitar o planejamento da Se-
cretaria de Obras. . 

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, parabenizou os colo-
nos e motoristas pela passa-
gem do seu dia. Afirmou que 
foi concluída a construção da 
rede de água no Condomínio 
Habitacional Educarte. Pediu 
que os interessados verificas-
sem seus documentos, pois, é 
importante estar com o “nome 
limpo”. Disse que foi fiscali-
zar a reforma do ginásio e que 
está ficando muito bom. Falou 
sobre as passeadas ocorridas 
no final de semana, de apoio 
aos candidatos ao Governo 
Federal. Sobre a obra de as-
faltamento de parte do acesso 
à Nicolau Vergueiro afirmou 

que fiscalizará o andamento 
da obra integralmente. Pa-
rabenizou aos campeões do 
Campeonato de Futebol Sete 
e a todos os envolvidos, in-
clusive aos organizadores. 
Solicitou que a população 
fique atenta aos políticos 
oportunistas que aparecem 
nessas épocas e, depois de 
passadas as eleições sequer 
lembram que existe o mu-
nicípio de Ernestina. Con-
cordou com a solicitação do 
Vereador Victor acerca de 
doação de área para a SEVE 
construir sua sede. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, parabenizou a 
todos os colonos e motoris-
tas pelo seu dia ressaltando 
a importância do trabalho de 
todos. Solicitou verbalmen-
te que sejam feito reparos 
na estrada da Consoladora, 
do Palmeirinha até a Linha 
São Paulo, ressaltando que 
a principal necessidade é de 
abertura de sarjetas e patro-
lamento em alguns trechos. 
Parabenizou as equipes que 
se sagraram campeãs no 
campeonato Municipal de 
Futebol Sete e a todos os que 
trabalharam, dizendo que os 
lucros das fases finais serão 
destinados à Escolinha Wal-
ter Stacke. Falou sobre um 
áudio que circula nas redes 
sociais, relatando o posicio-
namento de um professor de 
geografia quanto a um pai 
de família alvejar um ladrão 
que estivesse roubando/
assaltando sua residência, 
defendendo o meliante que, 
segundo o mesmo, estaria 
“trabalhando!?”. Afirmou 
que não concorda com esse 
posicionamento e que acre-
dita que não deva ser esse o 
papel de um professor numa 
sala de aula, dizendo que a 
escola deve ensinar os con-
teúdos da grade escolar, e 
que a educação vem de casa, 
da família. 

 A Presidente, Vere-
adora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, falou sobre 
a inauguração do espaço de 
Eventos Forest, parabeni-
zando a família Schmitz pela 
iniciativa. Explanou sobre 
os campeões do Campeona-
to de Futebol Sete ressaltan-
do o empenho de todos os 
envolvidos para a realização 
de todas as fases deste cam-
peonato. Parabenizou o Ve-
reador Américo pelo aniver-
sário e a todos os colonos e 
motoristas pela passagem do 
seu dia. Falou que recebeu 
a notícia de que a entrega 
dos containers para a coleta 
do lixo será feita ao longo 
da semana, parabenizando a 
administração municipal.

Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 01 de 
agosto de 2022, às 18:00.

Festa do Colono e Motorista ocorre em 
Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Neste domingo, 24, 
ocorreu na cidade de Nico-
lau Vergueiro a festa do dia 
do Colono e Motorista. As 
9h em frente à Cotrijal teve 
início a procissão de veícu-
los que terminava na igreja 
em frente à praça com todos 
recebendo a benção do pa-
dre. Após foi realizado al-
moço e de tarde foi revela-
do às candidatas a corte de 
soberanas 2022.

As candidatas são, Ca-
roline Winter, 15 anos, re-
presenta as empresas Ofici-
na Diehl e Confeitaria Meu 
Sabor. Fernanda Betto, 15 
anos, representa as empre-
sas Agroveterinária Muniz, 
Escritório Contábil Richter 
e Sebben Industria e Co-
mércio de Cereais LTDA. 
Maria Eduarda Gerlach, 14 
anos, representa as empre-
sas Cravo e Canela e Sicre-
di Aliança e Thais Scolari, 
15 anos, representando as 
empresas Loja Adrenalina, 
Farmácia Bella Vita e Re-

cantus. 
O concurso é coordena-

do pela Administração Mu-
nicipal, em parceria com a 
Associação Comercial In-
dustrial, Serviços e Agrope-
cuária de Nicolau Vergueiro 
- ACISANIV e com o Clu-
be Recreativo 25 de Julho. 
Além de uma Rainha e duas 
Princesas, será eleita tam-

bém uma representante 
da ACISANIV, intitulada 
“Mais Bela Comerciá-
ria”. O desfile de escolha 
da nova corte será reali-
zado no dia 30 de setem-
bro de 2022, com início 
previsto para às 21h, na 
Praça Municipal. A pró-
xima etapa será a realiza-
ção da prova teórica. 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Realizadas as finais do Campeonato de Victor 
Graeff

No sábado, 23 de ju-
lho, aconteceram os jogos 
das finais das mais diversas 
categorias do campeonato 
de Victor Graeff. O giná-
sio municipal se tornou um 
grande caldeirão, a casa 
cheia contou com as tor-
cidas impulsionando suas 
equipes rumo ao título. O 
campeonato de Victor Gra-
eff contou com 71 rodadas, 
onde a emoção tomou con-
ta, sendo os confrontos fi-
nais uma grande conquista 
das oito equipes finalistas. 

O primeiro jogo reali-
zado foi na categoria vo-
leibol, onde se enfrentaram 
as equipes do Via Vôlei e 
Avante Vôlei. O jogo pega-
do acabou com o placar de 
2 sets a zero para a equipe 
do Via Vôlei, que além da 
taça, também garantiram o 
troféu disciplina. A segunda 
posição ficou com a equipe 
do Avante Vôlei e a terceira 
posição com a equipe Elas.
Com. 

O segundo jogo da noi-
te foi entre as equipes do 

SEFE e União F.C, enfren-
tando-se pela categoria fut-
sal feminino. O jogo mais 
disputado da noite que le-
vantou a torcida, no tempo 
normal o jogo acabou com 
o placar de 5x5, levando a 
disputa aos pênaltis. Nas 
penalidades a equipe do 
União F.C levou a melhor, 
garantindo o campeonato. 
A equipe do SEFE, além do 
vice, também levou os tro-
féus Disciplina, Artilharia 
com Elaine Barriviera(com 
13 gols) e Goleiro Menos 
Vazado com Natália Cam-
pos. A equipe GAFF ficou 
com a terceira colocação. 

Durante todo o campe-
onato a categoria veterano 
foi um destaque, com jogos 
que nada deixavam a dese-
jar para a categoria princi-
pal. Se enfrentaram as equi-
pes do Rancho Planaltense 
e Fominhas da Baixada. A 
equipe de Não-Me-Toque 
ergueu o caneco, vencendo 
por 4x0. A equipe do Ran-
cho Planaltense ficou com 
o segundo lugar, o terceiro 

com a equipe Juventus. O 
troféu disciplina foi leva-
do para casa pela equipe 
do Guarani. A artilharia 
ficou com Fábio Bueno 
da equipe do Juventus(14 
gols), o goleiro menos 
vazado do campeona-
to foi Diony Stumm da 
equipe do Fominhas da 
Baixada. 

O grande jogo da noi-
te foi entre as equipes Os 
Madrugas e Arsenal, as-
sumindo o favoritismo e 
tradição das competições 
locais, a equipe do Arse-
nal goleou pelo placar de 
10x1, deixando mais uma 
vez seu nome no topo. A 
equipe do Arsenal ainda 
garantiu a artilharia do 
campeonato com Nan-
do(22 gols) e o goleiro 
menos vazado com Dio-
ny Stumm. O segundo 
lugar ficou com a equipe 
Os Madrugas, o terceiro 
com a equipe Limitados, 
o troféu disciplina ficou 
com a equipe do Inde-
pendente. 

Procissão contou com benção do padre

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER
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Senhorita Turismo de Tio Hugo participará de 
concurso regional

TIO HUGOTIO HUGO

A Senhorita Turismo 
de Tio Hugo, Isadora 
Muller Kuhn, participa-
rá do Concurso para Es-
colha da Senhorita Tu-
rismo e Princesas Rota 
das Terras Encantadas. 
O evento acontecerá em 
duas etapas, ambas no 
município de Boa Vista 
do Incra-RS. A primei-
ra delas acontece nesta 
quinta-feira 28 de julho, 
e contará com ativida-
des tais como palestra, 
workshop, ensaio, foto-
grafia e avaliação cultu-
ral. Já no dia 05 de agosto 
de 2022, na mesma cida-
de, acontece o desfile e a 
premiação para a Senho-
rita Turismo e princesas 
que irão compor a nova 
corte da Rota das Terras 
Encantadas. 

Isadora representará 
Tio Hugo neste concur-
so de beleza, que contará 
com a participação de 13 
candidatas de toda a re-
gião.

Estamos na torcida 
pela Senhorita Turismo! 
Faça sua torcida tam-
bém, o desfile no dia 05 
de agosto será iniciado 
às 19:30 e será transmiti-
do pelas redes sociais do 
Comaja/Rota das Terras 
Encantadas. Isadora representara Tio Hugo neste concurso de beleza

ERNESTINAERNESTINA

Campeonato Municipal de 
Futebol 7 teve campeões

No último final de sema-
na foram realizadas as finais 
do Campeonato Municipal 
de Futebol Sete - Ernestina 
Edição 2022. No sábado dia 
23 no campo do Palmeiri-
nha estiveram a frente na 
categoria Livre pra disputar 
a final a equipe do Baixada 
contra a equipe do Meninos 
da Vila. Com um belo jogo, 
com muitos lances digno de 
uma final eletrizante a equipe 
do Baixada sangrou-se cam-
peão vencedor a partida por 
3x0. . No domingo dia 24 no 
campo do Tupã estiveram a 
frente na categoria feminino 
pra disputar a final a equipe 
do SEFE contra a equipe do 
Arsenal de Tio Hugo. Com 
um bom  jogo, com muitos 
lances digno de uma final 
emocionante, onde no tem-
po normal de jogo as equi-
pes empataram pelo placar 
de 0x0 levando a decisão 
para os pênaltis. Depois das 
cobranças a equipe do Arse-
nal de Tio Hugo sangrou-se 
campeã, vencedor pelo sco-

re de 4x2 as penalidades. 
Classificação final ficou da 
seguinte forma:

Categoria Livre
Campeão - Baixada
Vice - Campeão - Me-

ninos da Vila
Terceiro Lugar - Tupã 
Troféu Disciplina - Na-

tivos
Artilheiro - Leonardo 

dos Santos Equipe Bera 
D'Água - 06 gols

Goleiro menos vazado 
- Felipe Hentges - Equipe 
Baixada -  02 gols sofridos.

Categoria feminina
Campeão - Arsenal 

-Tio Hugo 
Vice - Campeão - 

SEFE- Ernestina 
Terceiro Lugar - FFE- 

Ernestina 
Troféu Disciplina - 

FFE- Ernestina 
Artilheira Tainá dos 

Santos - Equipe SEFE - 04 
gols

Goleira menos vazado - 
Luana de Oliveira - Equipe 
SEFE -  02 gols sofridos.

Arsenal sagrou-se campeã na categoria feminina

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA


