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Victor Graeff

Dando continuidade aos encontros
semanais de capacitação para visitadores do
PIM (Primeira Infância Melhor), o Município de Ibirapuitã sediou nesta terça-feira,
19/07, novo encontro
intermunicipal.
O evento foi realizado no CTG Seiva
Pampeana e contou
com a participação de
representantes de 14
Municípios da 6ª CRS.
O encontro teve
início às 08h da manhã
e se estendeu por todo
o dia e em sua abertura uma bela e linda
apresentação encantou
os participantes, onde
o Grupo Musica em
Foco do CMEE Tarso
Santin se apresentou
abrilhantando o início
da manhã. Já no início
da tarde a cantora local
Nathally Maia levou

aos presentes lindas mensagens através da música
encantando a todos.
Entre os temas abordados, Territorialização,
Caracterização dos bairros, famílias, gestantes e
crianças atendidas e ainda Atenção às Famílias
(Plano Singular de Atendimento) foram pautados
durante a capacitação.
O Monitor e visitadoras do PIM e membros do Grupo Técnico
Municipal (GTM) local,
bem como o Chefe do
Executivo, Presidente da
Câmara de Vereadores e
demais autoridades recepcionaram as cidades
visitantes e acompanharam o encontro.
A capacitação intermunicipal para visitadores PIM está acontecendo
todas as terças-feiras nas
cidades que integram a 6ª
Coordenadoria Regional
de Saúde.

Jogos das finais acontecem
neste final de semana
No sábado, 23 de
julho, acontecem os
jogos das finais das
diversas categorias do
campeonato de Victor
Graeff. Na categoria
voleibol se enfrentam
as equipes Avante Vôlei e Via Vôlei, duas
grandes equipes com
destaque regional, o
confronto
promete
uma partida lotada de
emoção. Na categoria
futsal femino acontece um clássico entre
SEFE e União, as duas
equipes demonstraram
grande
competitividade durante todas as
rodadas e agora se enfrentam neste confronto final, determinando
quem serão as grandes
campeãs.
No futsal masculino, nas categorias
veterano e principal,
os jogos prometem lotar o ginásio de muita
emoção. Na categoria

veterano se enfrentaram
as equipes do Rancho
Planaltense, equipe de
Victor Graeff que demonstrou grande futebol, contra a equipe Fominhas da Baixada de
Não-Me-Toque, equipe
que é destaque nas diversas competições que
participa regionalmente.
Um clássico que surge
dentro das quadras de
Victor Graeff.
Na categoria principal se enfrentam as equipes do Arsenal, grande
destaque historicamente
nos campeonatos municipais, equipe de tradição
que enfrenta os novatos
do time Os Madrugas,
grande revelação do
campeonato, derrubando alguns favoritos. Um
jogo que sem dúvidas
será de tirar o fôlego. Os
confrontos acontecem
no sábado, 23 de julho e
partir das 18h. Prepare o
coração.

Ernestina participa de reunião sobre Turismo
Regional promovida pela CIPLAM
Na manhã de segunda-feira (18), na Casa Dos
Municípios, situada no
campus da Universidade
de Passo Fundo (UPF),
ocorreu uma importante
reunião promovida pela
CIPLAM. Na ocasião
estiveram
participando da reunião o Prefeito
Municipal de Ernestina,
Renato Becker, acompanhado do diretor de Cultura e Turismo, professor
e historiador Alexandre
Aguirre. A pauta da reunião foi sobre o Turismo
Regional, que contou
com a participação da turismóloga Fabíula Rosso, que abordou à importância de se trabalhar o
turismo de forma regionalizada e, não somente
local. Também durante a
reunião foi tratado com
os 17 (dezessete), muni-

cípios que fazem parte
da CIPLAM, um estudo
para se criar uma Rota
Turística Regional, contemplando todos os municípios da Região da
Produção, trabalhando
assim, de forma unida
e, sobretudo, valorizando as potencialidades
de cada município têm
a oferecer aos visitantes
e turistas que visitam a
nossa região. O município de Ernestina, através
do Conselho Municipal
de Cultura e Turismo,
além dos empreendedores ligados à área do
turismo já vem há anos,
lutando pelo desenvolvimento do turismo local,
ou seja, recentemente o
município passou a integrar o Mapa do Turismo
Brasileiro, também fora
aprovado recentemente

pela Câmara Municipal
de Vereadores, o Plano
Municipal de Turismo
de Ernestina, ou seja, o
município está em dia
com toda a documentação que o habilita a
receber investimento,
seja, na esfera Estadual
ou Federal. Na oportunidade, o prefeito Renato Becker, ressaltou
que embora o município de Ernestina, esteja um pouco à frente
em algumas etapas no
turismo, porém é importante sempre buscar
algo a mais e, sobretudo, trabalhar de forma
regionalizada e unida
com os demais municípios que integram
a AMPLA, só assim,
cresceremos e desenvolveremos um turismo forte e regional.
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Reunião ocorreu na Casa dos Municípios na Universidade de Passo Fundo (UPF)

O evento foi realizado no CTG Seiva Pampeana
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E PONHA AZAR NISSO
Manchete em jornal de Blumenau - Santa Catarina, “Mulher
casada iria fazer o primeiro programa como prostituta, mas deu
errado, porque o cliente era o marido”. Aparecendo na manchete
uma foto da mulher pulando uma cerca, apenas de calcinha e sutiã. A mulher resolveu aumentar sua renda pois, a mesada oferecida pelo marido era insuficiente para suprir as suas necessidades
básicas. Então resolveu ser garota de programa. Era casada com
um executivo há seis anos, vivendo aparentemente muito bem.
Mas, ela se sentia inferior perante suas amigas, as quais ditavam
a moda, adquirindo os últimos lançamentos, ao participarem de
desfiles, ou de leilões de quadros e joias raras, enquanto a mesma frequentava apenas para olhar, nunca adquirindo os produtos.
Pois esse seria razão de ficar mais frustrada a cada dia, resolveu
então partir para a primeira profissão do mundo, vender seu próprio corpo. Ao invés de procurar uma cafetina, ou um empresário, para tratar e ajustar seus programas fez o que era normal para
uma pessoa comum e inexperiente no mercado do sexo. Colocou
um anúncio no jornal, com nome e celular diferente para o marido não desconfiar e ficou na expectativa de quanto iria faturar,
já programando o que iria comprar com o produto do seu novo
labor. Ela, com 26 anos, tinha um corpo esguio e bem formado,
busto consistente, volumoso e firmes, um metro e setenta, loira
natural, olhos azuis e pesava 62 quilos. Segundo informações
não confirmadas, teria sido coroada miss da cidade. Renovou
seu guarda roupa, especialmente a lingerie, para que o invólucro
ficasse à altura de sua beleza plástica, a fim de que o produto
não sofresse depreciação. Banhou-se com algas e ervas exótica,
adquiriu um dos melhores perfumes, Ould Soar além de cremes
importados (deslizaram pelo seu corpo), como Senhora- Super
suprema body butter e Lancôme-Gênifique para que todos os
atrativos se fizessem presentes para o fim almejado. A espera do
grande dia e o nervosismo a flor da pele, aguardava as benesses
do novo empreendimento. Quem seria o primeiro cliente? Como
era ele? O que iria querer ou exigir? A primeira ligação ocorreu
justamente no horário de trabalho do marido, motivo para comemorar e ir ao encontro do primeiro cliente, já pensando na
grana que iria obter. Mas, o primeiro cliente, coincidentemente era seu marido, que teria lido o anúncio nos classificados do
jornal, uma mulher com todos aqueles atributos, lhe agradava e
despertava seu desejo mais obscuro, sem imaginar que se tratava
de sua esposa. O encontro foi marcado em um galpão abandonado. Exigente pediu para a garota que entrasse no local seminua.
Quando a mulher chegou ao local, tirou parte da roupa e entrou
no galpão, percebeu que seu cliente era na verdade seu marido,
para seu desespero. O marido - quase traído- correu atrás de sua
esposa, com um pedaço de ferro, mas ela foi mais rápida, pulou
várias cercas e conseguiu escapar. Ao conversar com o repórter
do G 17, Silvana Souza Sinara da Silva, a mulher lamentou o
episódio, admitindo ser muito azarenta, e disse que não serve
sequer para ser garota de programa. “Outra vez tentei conseguir
um amante pela internet, mas o cara era o meu pai. Nunca tive
sorte na vida”. Contou ao repórter. A mulher fora acometida por
uma depressão profunda, estando atualmente recolhida em uma
clínica. Assim, é a vida, nós somos os protagonistas, cabe a nós
fazermos as nossas escolhas, nem sempre serão as melhores,
mas, sempre é tempo de buscarmos a paz interior, antes dos prazeres da carne!
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Jogos ocorrem neste sábado, 23

Busca pelo título de Cidade
Educadora
O município de Nicolau Vergueiro, através da
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, segue
com as tratativas para integrar a Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE). Na manhã
de quinta-feira (14/07) a
secretária de Educação
Priscila Muniz e a coordenadora de Cultura Ana
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Paula Stumpf participaram
de uma reunião remota
com os representantes da
AICE e com a coordenadora das Cidades Educadoras Latino-Americanas,
Laura Alfonso, de Rosário/Argentina.
A secretária de Educação e a coordenadora de
Cultura apresentaram as
potencialidades de Nico-

lau Vergueiro e discutiram sobre a possibilidade do município fazer
parte do movimento internacional. O próximo
passo é a realização de
Audiência Pública que
acontecerá no dia 19 de
julho, às 19h, na Câmara
Municipal de Vereadores. Após, será organizada a certificação legal.

O próximo passo é a realização de audiencia pública
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CRUZADINHA

Previsão do tempo

*Tempo.com

Aniversariantes do mês de Julho!
José Remi

Weleda Wafy Haeble

Jacinta de Lourdes Pereira

Nascimento (22/04)

(16/07)

Gourg (26/07)

Rafael de Moraes

Elicia Kempf (07/07)

Juliani Micheletto Dassi (

Prefeitura de Ernestina
realiza entrega de Uniformes
e EPI´s para funcionários
das Secretarias de Serviços
Urbanos e Obras
Na manhã desta
quinta-feira
(14/07),
o prefeito Renato Becker, vice-prefeito Paulo
Penz, juntamente com
o secretário de Serviços
Urbanos, Everton Goedel, secretário de Obras,
Maurício Goedel, realizaram a entrega de novos uniformes e EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual), aos funcionários das Secretárias
de Serviços Urbanos e
Secretaria de Obras. Os
novos uniformes consistem em calças, camisetas, botinas e protetores
auriculares, os mesmos,
têm como principal objetivo garantir mais transparência na execução dos
serviços públicos, já que
a população poderá iden-

tificar os servidores
durante suas funções,
além de ser um aliado
na proteção de riscos
suscetíveis e, sobretudo dar mais segurança
aos servidores públicos
durante o exercício de
suas funções no seu dia
a dia.
Na ocasião, o prefeito Renato Becker,
destacou a importância e a obrigatoriedade
do uso de uniformes e
equipamentos de proteção individual a todos
os servidores durante
as atividades desenvolvidas nas obras e
serviços da Prefeitura,
pois é a melhor maneira de prevenir a saúde
e a vida do trabalhador,
ressaltou o prefeito.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Ceolan (26/07)

Nedio Ari Roese (09/07)

13/07)

Renato Angelo

Caroline Whoato dos

Maria Lúcia Ubel (01/07)

Schena (29/07)

Santos (26/07)

Leomar Arend ( 20/07)

Zelfira Barbizam

Dirce Marlise Baumgardt

Regis Andre Simon ( 02/07)

Klar (06/07)

(12/07)

Claudio Hilario Goedel

Madilene Maria Schu

Ivone Schuster Renner

(16/07)

(11/04)

(18/07)

Daltro João Bettin (26/07)

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Encrenca é o que pode pintar no
começo da semana se você partir para o confronto!
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Alguns astros arranjam treta
com Plutão e recomendam a pegar mais leve, por isso, saiba
aproveitar as energias carinhosas da Vênus.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
A semana começa devagar na
saúde, enrolada com grana e
meio truncada no trabalho, portanto, procure se cuidar com

mais carinho.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
A chegada de Vênus ao seu signo deixa seu jeito ainda mais receptivo e gentil, o que será uma
bênção, pois te ajudará a driblar
uns perrengues no começo da
semana.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Contrariedades com grana, saúde ou trabalho podem até pintar
entre segunda e terça, exigindo
mais disciplina, prudência e jogo
de cintura.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Prudência e disciplina são virtudes que o seu signo esbanja e
essas qualidades podem salvar
a sua pele neste período.
- Libra (23 set. a 22 out.)
Tem notícias boas despontando
no seu horizonte e elas chegam
do Sol e de Mercúrio, que mudam de signo e vão mandar vibes bem mais generosas para
você.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Seu lado esquentado, sincerão
e irritado pode falar mais alto

Uniformes foram entregues quinta-feira, 14
Fonte: João Bidu

e colocar você em saias justas
nos primeiros dias da semana!
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Muita cautela ao lidar com dinheiro e pense um milhão de
vezes antes de se arriscar com
coisas, negócios e transações
que não conhece.
- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Plutão continua a caminhada
devagar quase parando no seu
signo e forma aspectos tensos
com Sol e Mercúrio, aconselhando a pegar leve, bem mais
leve.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Convém ligar o radarzinho nos
primeiros dias! Alguns confrontos planetários acontecem logo
no começo da semana.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Não durma de touca no começo
da semana porque puxadas de
tapete e chateações podem rolar, até mesmo com amigos.
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MARIAS

Maria Gabi homenageia Gisele Bündchen pelo seu
aniversário: “Inspiração”, diz Gabi!
“Uma inspiração,
profissional completa,
pessoa maravilhosa e
que levou o nome do
Brasil para o mundo˜.
É assim que a também
modelo Maria Gabriela Sebben Salvi define Gisele Bündchen.
Nesta quarta-feira, 20
de julho, a top model
completou 42 anos. Por
apenas um dia, elas não
dividem a data de aniversário. Isso porque
Gabi nasceu um dia depois, em 21 de julho.
“Tive a honra de conhecer a Gi em 2019,
no lançamento do livro
‘Aprendizados’ que eu
guardo autografado”,
relembrou Maria Gabi.
Na oportunidade, a menina foi parar nos principais canais de televisão, páginas de jornais
e portais de notícias por

causa do encontro.
No mesmo ano, Gabi
lançou o projeto “Plataforma Gisele”, no qual
recriou fotos consagradas

da modelo. Uma delas foi
o último desfile internacional da gaúcha para a
Maison Chanel, com Karl
Lagerfeld ainda vivo.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Maria Gabi recriou fotos da modelo

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Uniformes para os alunos da
Rede Municipal
O Município de Lagoa dos Três Cantos através da Secretaria de Educação adquiriu uniformes
para todos os alunos da
Rede Municipal (Jaqueta,
camisetas de manga curta
e também manga longa,
calça de abrigo para os
meninos e legging para
as meninas).
Conforme a equipe
da SMECTDL foi estipulado os dias de segunda,
quarta e sexta-feira para
que os alunos façam uso
do uniforme.
A entrega ocorreu

na quarta-feira, dia 13 de
julho, nas 3 escolas municipais pela Secretária de
Educação Lorení Lenita

Lasch e pela coordenadora
do Programa A União faz a
Vida professora Ires Margarida Fath.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Segundas, quartas e sextas são os dias de usarem os uniformes
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NICOLAU VERGUEIRO

Rede de apoio e proteção já
apresenta bons resultados
A rede de apoio e proteção de Nicolau Vergueiro
teve sua segunda reunião na
última quarta-feira (13/07),
nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.
Composta por profissionais da Secretaria de
Administração,
Secretaria de Saúde, Secretaria de
Educação e Cultura, Secretaria de Assistência Social e Habitação, Conselho
Tutelar, Brigada Militar,
escolas municipais e escola
estadual, a rede de apoio e

proteção discute e busca
soluções para os casos
atendidos pelas secretarias.
“Esse foi o nosso segundo encontro desde a
implantação da rede no
município e mesmo com
pouco tempo estamos
tendo bons resultados. Já
chegamos a resolução de
alguns casos pendentes
e conseguimos encaminhá-los para os devidos
cuidados”, afirmou a coordenadora do Cras, Elidiane P. Rangel.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Reunião ocorreu na quarta-feira, 13

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Santo Antônio do
Planalto realiza festa
do Colono
Neste
domingo, 24, no ginásio
da comunidade em
Santo Antônio do
Planalto será realizada a tradicional
festa do colono e
motorista 2022. A
programação começa as 10h15 com
culto, ao meio dia

será servido galeto com massa no
local da festa e
também para levar. Haverá vendas de bebidas e a
tarde a animação
fica por conta da
banda Metais, por
último haverá sorteio da rifa.

Ernestina, 22 de julho de 2022
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Primeiro Arraiá da Melhor Idade
Na tarde do dia 05 de
Julho a Secretaria Municipal de Saúde realizou o
1º Arraiá da Melhor Idade. Na oportunidade, os
idosos e integrantes do
grupo de saúde mental
puderam participar de
atividades juninas, além
de verificação de pressão arterial e realização
de pesagem e medidas.
O evento foi realizado
em concordância com o
Projeto Rede Bem Cuidar RS, tendo como um
dos objetivos a melhoria
da qualidade de vida e o
envelhecimento saudável.
A
Administração
Municipal agradece a
todos os funcionários
envolvidos na organização do evento e ao
comércio local que colaborou com brindes

para os participantes do
evento, são eles: Cotrijal,
Sicredi, Karô Modas, Angélica Fashion, Farmácia
Santo Antônio, Posto Santo Antônio, Agropecuária
Planalto, Mercado Oxente, mercado Gelain, Metal
mecânica Santo Antônio,
Agropecuaria Adler, Laboratório D’ Qualitá, Escritorio Contacto, Vida

farmácias, Gilmar Sertoli
Materiais de construção,
Aromas Papelaria e Bazar,
Reymond
Confecções,
Bayuka, Bicho Mimado
Pet Shop, Mercado JC,
Mercado Muhl, Açougue
e mercado Querência, Elizabete Sbardelotto, Simone Store, Presente Perfeito, Fruteira da Dani e Fino
Traço.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O evento foi realizado com o projeto Rede Bem Cuidar RS

MORMAÇO

Técnico da secretaria da Agricultura
intensifica serviços de podas
Técnico da secretaria da agricultura de
Mormaço intensifica
serviços de podas em
propriedades rurais de
Mormaço. Segundo o
Técnico Agrícola Wagner De Loreno, está no
momento ideal para podas de pomares.
Wagner orienta os
produtores nas podas,
auxilia em orientações
técnicas, analises de
solo, encomendas de
mudas para a formação
de novos pomares em
Mormaço.
Wagner através da

secretaria municipal da
agricultura presta orientações a cerca de centenas

O MENSAGEIRO
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propriedades nas diversas
comunidades de Mormaço.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

Wagner orienta os produtores nas podas
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Professor e Historiador Alexandre Aguirre
recebe homenagem
Na noite da última
quarta-feira (20), o professor e historiador Alexandre Aguirre, esteve
participando na Casa da
Cultura do município de
Marau, da celebração do
aniversário de 24 anos do
Museu Municipal de Marau. Na oportunidade foi
agraciado com uma linda
homenagem de reconhecimento pelo trabalho realizado com esmero e dedicação nesse importante
espaço que salvaguarda
e preserva a memória e a
história do povo marauense. Como diz o pensador,
Marcus Garvey: “Um
povo sem o conhecimento
de sua história, origem e
cultura é como uma árvore
sem raízes”. Cabe lembrar,
que não podemos prever o
futuro senão quando tivermos compreendido o passado, pois uma sociedade
que não valoriza e preserva sua memória e sua história está fadada a desaparecer. “Fico feliz em poder
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fazer parte desta história
de 24 anos, embora por um
período não muito longo,
mas deixei a minha contribuição neste importante
município, onde meu saudoso pai, Aldo Reveilleau
Aguirre, nasceu, cresceu e
viveu. Meu agradecimento muito especial, ao Prefeito Municipal de Marau
Iura Kurtz, vice-prefeito
Rui Gouvêa, secretária de
Cultura, Naura Bordignon,
diretora do Museu de Ma-

rau, Inês Meguzzi, aos
ilustres amigos que fiz
na minha passagem pelo
museu, Cibeli Cristina
Landin e Larry, minha
gratidão e vida longa
ao Museu Municipal de
Marau. Uma noite mágica, de celebração da
vida, da arte, da cultura,
da história e, sobretudo, do povo marauense,
construtor do passado,
construtor do presente”
disse Aguirre.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Realizada 29o Festa Nacional
do Colono em Ibirapuitã
Neste domingo, 17,
foi realizado no salão
paroquial de Ibirapuitã a 29º Festa Nacional do Colono. A festa
começou com desfile,
procissão e benção dos
veículos, em seguida
ocorrendo a missa festiva e ao meio dia o almoço. De tarde foi realizado o sorteio da rifa.
Os vencedores do
sorteio foram primeiro
lugar Zilá Porto Machado de Cachoeira do Sul,
segundo lugar Gregory

Neumann de Ibirapuitã,
terceiro lugar Marta de Lídios de Ibirapuitã, quarto
lugar Moacir Soares de Tio
Hugo e em quinto lugar
Marcelo da Silva Aguiar.
Os prêmios eram primeiro
lugar R$10 mil, segundo
lugar R$3 mil, terceiro lugar R$1 mil, quarto lugar
R$1 mil e o quinto lugar
levava R$1 mil.
O evento contou com a
participação de autoridades locais e o pré-candidato ao governo Luis Carlos
Heinze.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/REVISTA É FATTO

Evento contou com a participação de Luis Carlos Heinze

Evento contou com a participação de Luis Carlos Heinze
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OBRAS: Trabalho eficiente garante estradas
em boas condições
Mesmo diante dos altos volumes de chuvas
registrados em Tio Hugo,
sobretudo nos meses de
maio e junho, as estradas
vicinais do município no
geral, apresentam excelente estado de conservação.
A atuação efetiva das equipes da secretaria municipal
de Obras é fundamental
para que as vias do interior
estejam em boas condições
de tráfego.
Na tarde da quarta-feira 20 de julho, o prefeito
Gilso Paz acompanhou os
trabalhos da equipe que
trabalha na manutenção
de estradas na localidade
de Linha Machado. Acompanhado do secretário
municipal de Obras, José
Claudir Machado, o líder
do Executivo Municipal
observou as intervenções
feitas recentemente, tais
como recuperação de via,
limpeza de sarjeta e instalação de tubos para drenagem pluvial.
Gilso Paz ressalta que a

Administração Municipal
realiza investimentos frequentes na manutenção de
estradas vicinais, tendo em
vista a importância dessas
vias para o descolamento
dos moradores que residem
nas comunidades do interior, bem como do transporte escolar e escoamento
da produção primária. “Na
nossa gestão trabalhamos
a infraestrutura como uma

prioridade, investindo
em obras e melhorias
tanto na cidade quanto
no interior. Agradeço ao
empenho de toda a equipe da nossa secretaria de
Obras, ao secretário José
Claudir e aos servidores,
que não medem esforços
para executar os trabalhos da melhor maneira
possível”, declarou o
prefeito.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Na oportunidade foram discutidos formas de trabalhar o ensino

VICTOR GRAEFF

Oficina de Voleibol - Projeto Renove
A valorização do esporte é fundamental para que
nossas crianças e jovens
compreendam os valores
da cooperação, seguir regras, integração e também a
competitividade. O município de Victor Graeff possui
tradição nos mais diversos
esportes, inclusive no voleibol, esporte o qual está em
crescente em toda região,
com diversas competições,
muitas delas conquistadas
por equipes victorenses.
A Secretaria Municipal
de Educação, visando fomentar mais ainda esta prática esportiva, divulga que
estão abertas as inscrições
para a Oficina de Vôlei, as

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ERNESTINA

TIO HUGO

inscrições começam hoje e
se encerram no dia 24 de julho. As inscrições serão via
formulário, contando com

as categorias masculino,
feminino e misto. O início dos treinos será em
agosto.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Município de Ernestina faz
entrega de prêmios aos
contribuintes participantes
cadastrados na Nota Fiscal
Gaúcha
Foi realizado no dia
30 da junho de 2022 o
sorteio da Nota Fiscal
Gaúcha nº 117. A entrega dos cheques aos contribuintes sorteados no
município de Ernestina
cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha. Os valores
foram de dois prêmios
de R$ 200,00 (Duzentos
Reais.) e teve como sorteados o Sr.REVERTON
DE OLIVEIRA KREMER de Ernestina a Sr.
JANDIR PAULO PENZ
de Passso Fundo. O
Município ainda informa que para participar
dos sorteios mensais os
contribuintes devem estar cadastrados no Programa NOTA FISCAL
GAÚCHA e solicitar que
seja colocado o número
de seu CPF na nota no

momento da compra feita
no comércio local. Fazendo isto estarão ajudando a
combater a sonegação fiscal e ainda concorrerão a
prêmios no município de
Ernestina e também nos
sorteios da Nota Fiscal
Gaúcha realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Os contribuintes que quiserem fazer o seu cadastramento no Programa podem
procurar o Setor Tributário
do município, ou fazer diretamente o cadastro no
site da www.sefaz.rs.gov.
br
Contribuinte de Ernestina: ajude a combater a
sonegação, exija nota fiscal no momento da compra
efetuada, peça para colocar o seu CPF, assim você
combate a sonegação e
ainda ganha dinheiro.

Realizada palestra sobre Transtorno do
Espectro Autista
Na manhã desta terça-feira em continuidade as
Formações Pedagógicas,
esteve na sala de reuniões a professora Anelise
Della Senta, formada em
Séries Iniciais e Educação Infantil, Neuropsicopedagogia, palestrando a
respeito do tema Transtorno do Espectro Autista,
manejo em sala de aula,
estratégias de avaliação,
protocolo de conduta e
currículo escolar.
Na
oportunidade
ainda foram discutidos
formas de trabalhar um
plano de ensino individualizado, pois toda criança
apresenta um ritmo único
no processo de evolução
e aprendizado, cada um
tem uma história particular, formada por sua estrutura biológica, psicológica, social e cultural.
Durante a tarde reuniram-se nas dependências
da Câmara Municipal de
Vereadores Plenário Lar-

ri Bangemann os Professores, juntamente com a
equipe técnica da Secretaria de Educação, para
formação com o tema Reflexão da Cultura Afro-Brasileira e Africana
uma estratégia eficaz com
os palestrantes Nanci
Martins da Cruz - Pedagoga, formada em gestão
escolar e mestre em estudos culturais e Sr. Sebastião Junior Albuquerque
Silva, formado em geo-

grafia, especializado
em História Afro-Brasileira e Africana.
O
entendimento
e a consciência sobre quem somos e de
onde viemos é extremamente importante
para o nosso desenvolvimento individual, assim como para o
nosso desenvolvimento enquanto cidadãos,
frisou a Secretária de
Educação.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Na oportunidade foram discutidos formas de trabalhar o ensino

NICOLAU VERGUEIRO

IBIRAPUITÃ

TELEFONE EM
MANUTENÇÃO
A Secretaria Municipal de Assistência Social comunica à população que o telefone fixo
do CRAS (3380-1048)
está em MANUTENÇÃO.
Para entrar em contato, está disponível o
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Projeto Social participa de Copa em Marau

número do telefone (54)
99682-5131.
Salientamos que este número tem
WhatsApp disponível.
O horário de atendimento do CRAS é de segunda a sexta-feira, das
07h30 às 11h30, e no turno
da tarde, das 13h às 17h.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Os jogadores do projeto
social Nicolau Vergueiro/E. C.
Vila Nova participaram da 3ª
Copa Marau Bell Star/Inovar,
no último sábado (16/07), no
município de Marau. Os jogos
ocorreram nos ginásios Jatyr
Francisco Foresti e Frei Gentil.
A escolinha conduzida em
parceria com o Esporte Clube Vila Nova de Passo Fundo
participou da competição nas
categorias Sub-13 (nascidos
em 2009 e 2010), sub-15 ( nascidos em 2008 e 2007) e sub17 (nascidos em 2006 e 2005).
A Administração Municipal, através da Secretaria de
Educação e Cultura efetuou a
inscrição dos times e o transporte dos jogadores até o município vizinho.
Confira os resultados:
Categoria sub-13
- 1º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/E.C
Vila Nova 0x3 Projeto Super-Ação/Botafogo
(Fagundes
Varela)
- 2º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/E.C
Vila Nova 0x5 CT Carlos Le-

mos (Erechim)
Categoria sub-15
- 1º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/E.C
Vila Nova 0x2 Escola Futebol
Marau
- 2º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/E.C
Vila Nova 0x2 CT Carlos Lemos (Erechim)
- 3º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/E.C
Vila Nova 0x3 Barcelona (Marau)
Categoria sub-17
- 1º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/E.C
Vila Nova 1x1 CTZ Cris Zaparoli

- 2º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/
E.C Vila Nova 0x2 Meninos da Vila (Nova Alvorada)
- 3º confronto: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/
E.C Vila Nova 1x1 CT Zuliam (Erechim)
- Quartas de final:
Projeto Social Nicolau
Vergueiro/E.C Vila Nova
1(5) x 1(4) Vasco da Gama
(Carazinho)
- Semifinal: Projeto
Social Nicolau Vergueiro/
E.C Vila Nova 0x1 Meninos da Vila (Nova Alvorada).
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Jogos ocorreram pela Copa Marau Bell Star/Inovar
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

PARA O THOBY
No último dia 16/07, fez um ano que perdi o meu amigo Thoby, um cãozinho companheiro e leal assim como todos os cães.
O Thoby foi atropelado por uma camioneta em alta velocidade,
dirigida por algum apressado da vida que ainda não se deu conta
que a pressa não leva a lugar nenhum, por isso dedico esta coluna
ao meu amigo Thoby.
Proclama-se o seguinte
Artigo 1º
Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência.
Artigo 2º
1.Todo o animal tem o direito a ser respeitado.
2.O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito; tem o dever de
pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais
3.Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem.
Artigo 3º
1.Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a
atos cruéis. 2.Se for necessário matar um animal, ele deve de ser
morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe
angústia.
Artigo 4º
1.Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o
direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre,
aéreo ou aquático e tem o direito de se reproduzir.
2.toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito.
Artigo 5º
1.Todo o animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de
crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são
próprias da sua espécie.
2.Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a este
direito.
Artigo 6º
1.Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro
tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade
natural.
2.O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.
Artigo 7º
Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação
reparadora e ao repouso.
Artigo 8º
1.A experimentação animal que implique sofrimento físico ou
psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate
de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que
seja a forma de experimentação.
2.As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas.
Artigo 9º
Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser
alimentado, alojado, transportado e morto sem que disso resulte
para ele nem ansiedade nem dor.
Artigo 10º
1.Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do
homem.
2.As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal.
Artigo 11º
Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto é um crime contra a vida.
Artigo 12º
1.Todo o ato que implique a morte de grande um número de
animais selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie.
2.A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao
genocídio.
Artigo 13º
1.O animal morto deve de ser tratado com respeito.
2.As cenas de violência de
que os animais são vítimas devem de ser interditas no cinema
e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um
atentado aos direitos do animal.
Artigo 14º
1.Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar representados a nível governamental.
2.Os direitos do animal
devem ser defendidos pela lei
como os direitos do homem.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente:
Raquel
Goedel.
Demais vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos Ferreira, Ari Antonio Mello,
Cristian Baumgratz, Juliano Arend, Leonir de Souza
Vargas, Tiago José Dummel e Victor Penz.
SESSÃO
PLENÁ08
RIA ORDINÁRIA DE
18.07.2022

Grande Expediente:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, justificou os pedidos de providências de sua autoria
nos quais solicita patrolamento e empedramento e
limpeza de sarjetas. Sobre
o pedido de providências
do Vereador Américo, sugeriu que, em havendo
recursos da Câmara para
serem devolvidos ao Executivo no final do ano, estes sejam utilizados para a
realização da melhoria na
escola Educarte. Sobre a
Mensagem nº 05/2022 explicou as razões da denominação proposta.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do PDT, justificou
o pedido de providências
de sua autoria no qual solicita reparos em via pública. Manifestou-se favorável ao Projeto de Lei
nº 57/2022. Disse que é
muito justa a homenagem
a Srª. Noly com a denominação da via de acesso ao
Camping Prainha.
O Vereador Américo Luiz Formighieri,
da bancada do PSDB,
justificou os pedidos de
providências de sua autoria nos quais solicita instalação de abrigo em parada
de ônibus e fechamento do
entorno da quadra da Escola Educarte.
O Vereador Juliano Arend, da bancada
do PSDB, afirmou ser de
muita nobreza a denominação da Avenida de acesso ao Camping Prainha
como “Noly Duderstadt”.
Disse que as Mensagens
apresentadas pelo Executivo são de aberturas de créditos oriundos de emendas
parlamentares. Também, o
Projeto de Lei que trata do
ônibus escolar que deve

ter uma tramitação célere,
manifestou-se favorável.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, afirmou que
os recursos que servem de
objeto para as aberturas de
créditos especiais, referentes às mensagens 055 e 056
foram destinados ao Município pelo Senador Luiz
Carlos Heinze e pelo Deputado Pedro Westphalen.
Disse que o ônibus escolar
será de grande valia para o
Município. Parabenizou o
Vereador Leonir pela iniciativa de denominar a avenida de acesso ao Camping
Prainha como “Noly Duderstadt”. Sobre a solicitação de instalação de abrigo
em parada de ônibus, feita
pelo Vereador Américo e,
anteriormente, pelo Vereador Leonir, afirmou ser de
extrema necessidade.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel, da
bancada do PP, parabenizou o Vereador Leonir pela
apresentação do Projeto de
Lei para denominar a Avenida de acesso ao Camping
Prainha. Afirmou ser plenamente favorável a todos
os Projetos de Lei lidos no
expediente.
Comunicações:
Não houve orador.
Ordem do dia:
Discussão e votação do Projeto de Lei
nº 54/2022, de autoria do
Poder Executivo Municipal que “Dispõe sobre o
plano de amortização do
déficit atuarial do Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS do Município
de Ernestina, e dá outras
providências.”. As Comissões apresentaram parecer
favorável. Em discussão:
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da bancada do
PDT, disse que o Projeto é
de suma importância para a
recuperação do déficit atuarial do RPPS, parabenizando o Executivo pela iniciativa. Em votação: Aprovado
por unanimidade de votos.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do PDT, informou
que a solicitação de substituição da viatura da Polícia
Civil já chegou à Secretaria

Estadual de Segurança Pública. Parabenizou a administração municipal pelo
estado em que se encontra
a estrada de acesso à ponte de divisa com Nicolau
Vergueiro, afirmando estar
em ótimas condições. Pediu que fosse recuperada a
estrada geral na comunidade da Linha Pessegueiro.
Disse que, com os recursos
que estão vindo para a saúde será adquirida uma van
para transporte de passageiros/pacientes, o que reduzirá consideravelmente
os gastos. Manifestou-se
favoravelmente ao Projeto
de Lei para aquisição de um
ônibus escolar via PAR. Parabenizou a secretária Sueli
Penz pela atuação frente à
Secretaria da Saúde. Manifestou votos de pesar a
família do Sr. Dilçon Carvalho pelo falecimento do
mesmo, assim como às famílias Oppelt e Bettin pela
perda de entes queridos.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, manifestou votos de pesar às
famílias Carvalho, Oppelt
e Bettin pelo falecimento
de familiares. Parabenizou
as categorias beneficiadas
pelo projeto de lei que cria
o piso nacional da enfermagem falando sobre a importância de remunerar bem os
trabalhadores. Parabenizou
a administração municipal
pela entrega dos EPI’s para
os trabalhadores das Secretarias de Obras, Serviços
Urbanos e Agricultura, falando da importância do uso
correto dos mesmos. Sobre
a mensagem nº 05/2022 falou que o reconhecimento
e a homenagem a Srª. Noly
são justas, haja vista a relevância do serviço prestado
e a bela trajetória de vida
da mesma. Sobre as aberturas de crédito, disse que os
recursos são resultado do
trabalho em conjunto dos
poderes Executivo e Legislativo, independente dos
partidos políticos.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do PDT, manifestou
votos de pesar à família do
Sr. Paulino Oppelt pelo falecimento, falando da contribuição do mesmo para
o desenvolvimento de Ernestina. Também, a família
Carvalho pela partida do Sr.

Dilçon Carvalho, afirmando ter sido ele um servidor
público sempre solicito
para com todos. Convidou
a comunidade a prestigiar
a equipe ernestinense da
SEFE na final do campeonato no Município de Victor Graeff. Parabenizou o
Sr. Anildo Cardoso pelo
envolvimento direto com o
esporte. Sobre a solicitação
do Vereador Américo, para
o fechamento do entorno da
quadra da Escola Educarte,
sugeriu que os pilares sejam
protegidos com tatames ou,
até mesmo, colchonetes
usados.
O Vereador Victor Penz, da bancada do
PSDB, solicitou verbalmente a substituição de
lâmpadas queimadas na
Rua Júlio dos Santos, proximidades do acesso à propriedade do Sr. Vilçon, também, no loteamento Woll,
proximidades da residência
do Sr. Rui Magarinos. Esclareceu que o esgotamento de poços e fossas está
suspenso temporariamente,
pois, é necessária a destinação ambientalmente correta dos dejetos, o que está
sendo providenciado pelo
Poder Público e, tão logo
seja resolvida a questão os
trabalhos serão retomados.
Pediu que fosse colocada
placa de identificação na
Rua Waldir Ivanir Wagner.
Prestou condolências às famílias Carvalho, Oppelt e
Bettin pelo falecimento de
entes queridos. Disse que
foi abordado por um cidadão cobrando uma atitude
mais enérgica quanto à atuação de um colega Vereador. Afirmou que ele é Vereador para trabalhar pelo
Município, não para fiscalizar a vida das outras pessoas. Reiterou que o cidadão
está propagando fofocas e
discórdia, desejando que o
mesmo ocupe o seu tempo
com algo útil.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, agradeceu a Secretaria de Obras
pelos reparos na estrada da
localidade de Três Lagoas.
Pediu que a Secretaria da
Saúde fizesse uma visita
ao Srº. Pedro Bartolomeu
Marcondes (Barão) para
conhecimento da situação
e estudo das possibilidades
de auxílio para a família.

Agradeceu pelo serviço
executado na Rua Ernesto
Goedel.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do PSDB, falou sobre o trabalho exemplar
prestado pelo Srº. Dilçon
Carvalho, manifestando
votos de pesar à família
pela perda, assim como à
família Oppelt pelo falecimento do Sr. Paulino, ainda, à família Bettin pelo
falecimento da Srª Talia.
Disse que foi concluída a
fase de marcação dos lotes
e, nos próximos dias será
feita a instalação da rede
de água na área do Núcleo
Habitacional
Educarte.
Solicitou verbalmente que
seja feita recuperação de
toda a estrada geral, desde a Linha Pessegueiro até
à saída nas proximidades
da Tenda. Explicou sobre
as alterações promovidas
pela PEC dos Benefícios.
Sobre a fala do vereador
Victor acerca do cidadão
que vem semeando a discórdia, disse que poderia
responder, mas que prefere dizer que a sua atuação
enquanto Vereador fala
por si. Fez um breve relato dos recursos que já foram liberados para o Município por intermédio de
sua atuação parlamentar e
daqueles que ainda estão
por vir. Afirmou ser o Vereador de todos, independente de partido político,
colocando-se à disposição
de toda a população. Explanou sobre a importância de ser autêntico e honesto sempre.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, manifestou votos de pesar às
famílias Carvalho, Oppelt
e Bettin pela perda de seus
familiares. Parabenizou a
Secretária Sueli pelo trabalho frente à Secretaria
da Saúde. Parabenizou o
Vereador Ari pelo aniversário.

Próxima Sessão Plenária Ordinária dia
25 de julho de 2022, às
18:00.
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Respingos
da Barragem

TIO HUGO

Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

BARBAS DE MOLHO
As barbas do mundo velho
Ficaram logo de molho;
Pois negam o evangelho,
Pregam o olho por olho.
As barbas do tempo antigo
Também molharam seus fios;
Vendo ninguém dar abrigo
A um pobre índio com frio.

Produtores rurais deverão elaborar a
Declaração Anual de Rebanho
A secretaria municipal de
Agricultura e Meio Ambiente de Tio Hugo comunica os
produtores pecuaristas que
está aberto o período para
elaboração da Declaração
Anual de Rebanho. Os produtores rurais devem comparecer na Inspetoria Veterinária do município, que fica
junto a secretaria no bairro
Rabello, para registrar o número de animais existentes
em sua propriedade.
A declaração anual de rebanho, como o próprio nome
diz, é elaborada anualmente
e serve para que se tenha um
senso populacional animal,
que auxilia o governo no momento de traçar políticas públicas do setor agropecuário.
Para efetivar a declara-

ção, os produtores estar munidos do talão de produtor
e CPF. Cabe salientar que a
Declaração Anual de Reba-

nho é obrigatória e deverá
ser realizada o quanto antes. Mais informações pelo
telefone 3338-9313.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Para mais informações ligue no telefone 3338-9313

VICTOR GRAEFF

Victor Graeff abre vaga para Estágio
remunerado na área da Educação
O município de Victor
Graeff, abre Processo Seletivo
Simplificado, para atividade de
Estágio remunerado - NÍVEL
SUPERIOR na área da Educação (Licenciaturas). As inscrições serão recebidas no Setor
de Recursos Humanos junto ao
Centro Administrativo Municipal, no período de 21 de julho a
03 de agosto de 2022. Não será
cobrada taxa de inscrição.
Maiores informações no
edital completo no site da prefeitura de Victor Graeff, confira com atenção quais os documentos necessários e critérios
para estar apto a disputa da
vaga.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Desumana humanidade,
Que maltrata o cidadão;
Se foi a hospitalidade,
Morreu o dom do perdão.
A bondade e o amparo,
Um pão pra um homem faminto,
Ou são objetos raros,
Ou já quedaram, extintos.
O avesso do que acredito
Tornou a pátria tão fria;
Mas ainda tenho o instinto
De semear bem dia a dia.
Eu luto em minha poesia...
Eu faço tudo que posso,
Pois a esperança respira
E este país ainda é nosso!
O medo é o pior minuano...
Gela alma e coração;
Cegando os seres humanos
Em plena devastação.
Deus pôs as barbas de molho,
Pelas razões que me escoram...
Pois tapam o próprio olho
Frente aos olhares, que choram.
Nessa inversão de valores
Onde a verdade se cala,
O bem resguarda suas cores
Num poncho a prova de balas.
O pobre está sem consolo,
O rico ganha mais “plata”;
Ponham as barbas de molho,
Pois esse é um jogo que mata!

Inscrições irão até 03 de agosto de 2022
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NICOLAU VERGUEIRO

Covatti Filho visita
Nicolau Vergueiro
Na sexta-feira
(15/07) o deputado federal Covatti
Filho (Progressistas) visitou o município de Nicolau
Vergueiro. O deputado foi recepcionado na Câmara Municipal de
Vereadores.
As lideranças
municipais aproveitaram o momento para tratar
de assuntos de in-

teresse da municipalidade, entre
eles a construção
do Ginásio Poliesportivo 25 de
Julho. Na oportunidade, Covatti Filho sinalizou a destinação
de uma emenda
parlamentar no
valor de R$ 500
mil para auxiliar na execução
dessa importante
obra.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE CORVATTI FILHO

NICOLAU VERGUEIRO

Reunião sobre projeto de pavimentação
asfáltica
Na manhã de quinta-feira (20/07) o prefeito
Geraldo A. Muniz esteve em reunião com o
prefeito de Marau, Iura
Kurtz,
vice-prefeito,
Rui Gouvêa, prefeito de
Ibirapuitã, José Nicolodi Provenci, deputado
estadual Vilmar Zanchin e assessor do deputado estadual Sérgio
Turra.
O encontro teve
como pauta o projeto de
pavimentação asfáltica
na via que liga os municípios de Nicolau Vergueiro e Marau.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

A pauta foi o projeto de pavimentação asfáltica

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Lagoa dos Três Cantos: Calendário de eventos
2023

Foi sinalizado a destinação de uma emenda parlamentar

O Departamento de
Cultura e Turismo de
Lagoa dos Três Cantos
começou a organização do calendário de
eventos para o ano de
2023. Segundo a Coordenadora Andréia
Weber o momento é
de buscar junto as entidades os eventos e

as datas programadas
visando contemplar no
calendário de forma a
evitar coincidência com
outras entidades. “Estamos enviando para os
representantes das comunidades uma planilha
para que seja preenchida
com as previsões dos
eventos para o próximo

ano. Esta planilha deverá retornar até o final
de setembro”, salientou
Andréia. Conforme ela,
todos os esforços são
para preservar as raízes
culturais e a própria história do município. “Que
tenhamos eventos ainda
maiores em 2023”, finalizou.

