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ESPECIALESPECIAL

Sicredi integração RS/Sc reúne diretoria e imprensa para apresentação de 
resultados

Aconteceu no Clube 
Comercial na terça-
-feira (23/02) apre-

sentação de resultados do Sicredi 
Integração RS/SC para imprensa 
regional. A cooperativa fechou o 
ano de 2021 de forma bem posi-
tiva, com cerca de 53 mil asso-
ciados e 20 agências.

Uma das ações reiteradas 
pela presidência da cooperativa é 
a aproximação com a comunida-
de. Grandes instituições banca-
rias tem realizado um movimen-
to de encerramento de unidades 
em cidades pequenas ou que não 
atingiam as metas por eles dese-
jadas. Na contramão, o Sicredi 
realizou a instalação de novas 
agências, buscando se inserir de 
mais impactante nas comuni-
dades. “Somos uma instituição 
financeira cooperativa, compro-
metida com a vida financeira dos 

Os resultados de 2021 foram apresentados a imprensa

nossos associados e das comuni-
dades” enfatizou o presidente Ari 
Rosso.

Também na terça-feira, 

22/02, no turno da noite, fo-
ram reunidos na casa de even-
tos Bless, os coordenadores de 
núcleo das agências de Passo 

Fundo, Coxilha, Pontão, Mato 
Castelhano e Ernestina, gestão 
2018/2022, pertencentes a área 
de atuação da Sicredi Integração 
de Estados RS/SC no Rio Gran-
de do Sul, e os indicados a coor-
denadores de núcleo para gestão 
2022/2026, que serão postos em 
votação nas assembleias. Esses 
líderes são o elo de ligação da 
cooperativa com a comunidade, 
pois levam o voto e as propos-
tas de todos associados na As-
sembleia Geral, que acontece ao 
final do processo assemblear, e 
participam de reuniões durante 
todo ano para estarem por den-
tro de tudo que acontece na coo-
perativa, possuem um mandato 
de 4 anos. Na ocasião, estavam 
presentes, também, Conselhei-
ros de Administração e Fiscal, 
além de Gestores de Agências e 
Diretorias para uma reunião cujo 

objetivo principal era preparar e 
aprovar o material que será apre-
sentado no Processo Assemblear 
2022.

Os números relativos ao 
crescimento da Cooperativa no 
ano de 2021, projetos realizados 
e projeções para o próximo ano 
foram às temáticas principais das 
duas reuniões, com imprensa e 
lideranças, que abrem com chave 
de ouro o processo assemblear da 
cooperativa.

As Assembleias 2022 da Si-
credi Integração de Estados RS/
SC serão realizadas de forma di-
gital, através da plataforma sicre-
di.com.br/assembleias, todos os 
associados estão convidados pa-
ra acompanharem a assembleia 
de sua agência. Elas iniciam no 
dia 08/03, com as agências dos 
municípios de Pontão, Coxilha, 
Mato Castelhano e Ernestina. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA SICREDI
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Prefeito Renato Becker recebe Comissão de Professores para 
discutir reajuste salarial 

Na manhã de quar-
ta-feira (23/02), 
o prefeito Renato 

Becker e Vice-prefeito Paulo 
Penz, acompanhado da secre-
tária de educação, Sueli Penz, 
procurador geral dr. Fabrício 
Goedel, secretário da fazen-
da, Vanderlei Baumgratz e da 
presidenta da câmara de Ve-
readores, Raquel Goedel,  re-
ceberam na Sala de reuniões 
do passo municipal, a Comis-
são de Professores Municipais, 
juntamente com os represen-
tantes do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de 
Ernestina (SSPME), para tratar 
sobre o reajuste do piso do ma-
gistério municipal. Cabe desta-
car, que o encontro foi de gran-
de valia, pois propiciou ouvir 
e discutir olho no olho com os 
nossos educadores, um diálo-
go franco, com transparência 

e, sobretudo com respeito 
com a classe dos educadores, 
ou seja, foi um momento es-
clarecedor e de sanar algumas 
dúvidas que pairavam no ar, 
sobre o reajuste salarial. Na 
oportunidade, durante a reu-
nião,  a secretária de  Educa-
ção, Sueli Penz, destacou que: 
“Sempre estarei apoiando e ao 
lado dos meus colegas profes-
sores, pois sei da importância 
que a educação tem na vida 
de qualquer ser humano, mas 
isso, passa pela valorização e 
respeito com essa classe que 
tem a vocação em construir 
conhecimento e a tarefa ár-
dua de formar todas as outras 
profissões. Tenho certeza que 
o reajuste será dentro do me-
recido e dentro da nossa rea-
lidade econômica, respeitando 
também as outras áreas e o 
funcionalismo público que são 

os nossos colegas e também espe-
ram pelo seu reajuste,” pontuou.   
A administração destaca ‘a im-
portância do encontro e do diálo-
go que ocorreu na manhã de hoje, 
com a comissão dos professores 
e o sindicato. Temos consciên-
cia da importância de valorizar 
o profissional da educação e os 

servidores municipais, por isso, a 
nossa equipe técnica da fazenda 
e contabilidade, estão realizando 
um estudo profundo e técnico pa-
ra ver o qual reajuste o município 
poderá fazer, mas sempre respei-
tando a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e, sobretudo dentro da sua 
realidade orçamentaria”.

Secretários, prefeito e professores reunidos para discutir a situação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Orientações para o descarte adequado de resíduos 

A admin i s t r ação 
municipal, via 
Secretaria de 

Obras e Secretaria do Meio-
-Ambiente, chama a atenção 
para o descarte adequado 
de resíduos. Para combater 
e evitar danos ambientais, é 
solicitado a contribuição de 
todos para manter a limpeza e 
organização da nossa cidade. 
Para evitar equívocos,  leia 
as orientações sobre quais re-
síduos podem ou não ser des-
cartados no lixo convencional.   
 No caso de Col-
chões, devem ser levados no 
pátio da Secretaria de Obras 
até o dia 15 de cada mês. Os 
sofás devem ser desmonta-
dos, espuma e tecido podem 

ser descartados com lixo 
reciclável(coleta diária), a 
madeira deve ser descartada 
na coleta de entulhos(coleta 
nas segundas e sextas). Os 
móveis devem ser desmonta-
dos, plásticos e metais podem 
ser descartados com materiais 
recicláveis, a madeira, MDF 
e compensados descartados 
com o entulho. Os eletrônicos 
devem ser levados ao pátio da 
secretaria municipal de obras.  
 Em caso de dúvi-
da contacte a Secretaria do 
Meio-Ambiente, em hipótese 
alguma realize o descarte  em 
vias públicas ou terrenos bal-
dios, o descarte adequado po-
de causar danos ambientes e é 
crime A administração solicita atenção ao descarte correto do lixo

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

TIO HUGOTIO HUGO

100% TRANSPARÊNCIA: Tio Hugo atinge 
pontuação máxima em avaliação do TCE-RS

O Tribunal de Con-
tas do Estado do 
Rio Grande do 

Sul – TCE publicou os re-
sultados definitivos das ava-
liações dos Portais da Trans-
parência dos 497 municípios 
do estado.

O município de Tio Hu-
go atingiu 100% de regulari-
dade nos critérios avaliados 
em seu Portal da Transparên-
cia, assim como em aspectos 
específicos como Ouvidoria 
e nas informações publica-
das no site institucional refe-
rentes aos recursos recebidos 
para combate à pandemia 
de Coronavírus e vacinação 
contra a Covid-19.

Os servidores públicos 
municipais, Fabiano Schnei-
der (Diretor de Informática), 
Denise Portela (Agente de 
Controle Interno) e Eliton 
Schreiner (Agente Adminis-
trativo) que atua nas secreta-
rias de Saúde e Assistência 
Social, celebraram os resul-
tados, enfatizando que a ava-
liação positiva é fruto de um 
intenso trabalho de toda a 
equipe e integração de todos 
os setores da Administração 
Pública Municipal.

Os investimentos em 
tecnologia e transparência 
são frequentes, e mantém 
Tio Hugo como um dos mu-
nicípios que mais se desta-
cam nesse setor. 

Reflexo disso foi a Esca- Funcionários Denise, Fabiano e Eliton

la Brasil Transparente 2019, 
onde Tio Hugo foi um dos 
três municípios gaúchos a 
atingirem a pontuação má-
xima na avaliação comanda-
da pelo TCU – Tribunal de 
Contas da União.

 Mais sobre a avaliação 
do TCE:

O TCE – RS analisa pe-
riodicamente o cumprimento 
por parte dos jurisdicionados 
os preceitos da lei de Acesso 
a Informação (12527/2011) 
e leis Complementares fe-
derais (101/2000, 131/2009, 
156/2016).

No portal geral foram 
avaliados itens como: trans-
parência nos repasses e trans-
ferências, informações sobre 

diárias, licitações, contratos, 
publicações de programas, 
ações, projetos e obras, ges-
tão de recursos humanos, 
demonstrativos contábeis, 
entre outros.

Nos quesitos relaciona-
dos a COVID foram verifi-
cados a publicação dos re-
cursos recebidos, forma de 
aplicação detalhada. 

Os itens avaliados na 
transparência Vacinação fo-
ram os seguintes: Visibili-
dade das informações com 
seção destacada denomina-
da “Vacinação Covid” que 
conste: plano de ação muni-
cipal de vacinação, divulga-
ção dos grupos prioritários, 
quantitativo de doses rece-
bidas, insumos adquiridos e 
divulgação do vacinômetro.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DETIO HUGO
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Serviço de Hemoterapia do 
HSVP precisa de doadores

O Serviço de Hemo-
terapia do Hospi-
tal São Vicente de 

Paulo de Passo Fundo precisa de 
doadores de sangue. Nos últimos 
dias, houve uma queda de 50% 
nas doações. São necessários, por 
dia, 80 candidatos para manter a 
média ideal de 60 coletas. Hoje, 
a maior necessidade é dos tipos 
sanguíneos O+ e O-. 

O Serviço de Hemoterapia 
do HSVP fica localizado na Rua 
XV de Novembro, 485, no 5° an-
dar do prédio da Radioterapia. O 
atendimento é de segunda à sexta-
-feira das 8h às 14h, sem fechar 
ao meio-dia, e em um sábado do 

mês mediante agendamento de 
grupos. 

Orientações sobre sobre os 
procedimentos para doação estão 
disponiveis.

A partir de agora, pessoas 
infectadas pela Covid-19 com 
quadro leve e moderado podem 
aguardar 10 dias após a recupe-
ração da doença para realizar a 
doação de sangue. A mudança, di-
vulgada em uma nota técnica pelo 
Ministério da Saúde e pela Anvi-
sa, reduziu o tempo de inaptidão, 
que antes era de 30 dias, por con-
siderar que não houve nenhum 
caso relatado de transmissão do 
vírus por transfusão sanguínea. 

O hemocentro encontra-se com estoque baixo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE HSVP
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- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Você pode contar com os amigos Você pode contar com os amigos 
para trocar ideias e ouvir dicas para trocar ideias e ouvir dicas 
interessantes, mas deve evitar interessantes, mas deve evitar 
misturar dinheiro com amizade, misturar dinheiro com amizade, 
porque isso pode trazer alguns porque isso pode trazer alguns 
aborrecimentos.aborrecimentos.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Mercúrio na Casa 10 te garante Mercúrio na Casa 10 te garante 
ótima habilidade para dialogar e ótima habilidade para dialogar e 
negociar no emprego. Pode fazer negociar no emprego. Pode fazer 
bons contatos e ótimos acordos, bons contatos e ótimos acordos, 
mas precisa ter paciência para es-mas precisa ter paciência para es-
perar os resultados.perar os resultados.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Se você tem que estudar ou fa-Se você tem que estudar ou fa-
zer uma atividade nova, que ainda zer uma atividade nova, que ainda 
está aprendendo, o céu dá uma está aprendendo, o céu dá uma 
dica: busque um lugar mais reser-dica: busque um lugar mais reser-
vado onde possa se concentrar vado onde possa se concentrar 

melhor.melhor.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
O trabalho pode exigir mais de O trabalho pode exigir mais de 
você no período da manhã, prin-você no período da manhã, prin-
cipalmente se estiver aprendendo cipalmente se estiver aprendendo 
uma nova função ou se depende uma nova função ou se depende 
de alguém de outra cidade para de alguém de outra cidade para 
resolver alguma questão. Mercú-resolver alguma questão. Mercú-
rio e Urano avisam que talvez você rio e Urano avisam que talvez você 
tenha que repensar e mudar al-tenha que repensar e mudar al-
guns planos.guns planos.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
A Lua no seu paraíso astral ga-A Lua no seu paraíso astral ga-
rante doses extras de alegria, rante doses extras de alegria, 
sorte, criatividade e bom humor sorte, criatividade e bom humor 
para você. Seu entusiasmo será para você. Seu entusiasmo será 
contagiante, vai deixar o clima no contagiante, vai deixar o clima no 
trabalho mais descontraído.trabalho mais descontraído.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)

Mercúrio na Casa 6 avisa que o Mercúrio na Casa 6 avisa que o 
diálogo será um importante aliado diálogo será um importante aliado 
para você no trabalho. O período para você no trabalho. O período 
da manhã pode trazer alguns de-da manhã pode trazer alguns de-
safios, principalmente para quem safios, principalmente para quem 
lida com importados ou contatos lida com importados ou contatos 
de outra cidade.de outra cidade.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
No início do dia, você pode ter al-No início do dia, você pode ter al-
guns imprevistos no trabalho, por guns imprevistos no trabalho, por 
isso, procure adiantar tudo que isso, procure adiantar tudo que 
puder no serviço e explique bem puder no serviço e explique bem 
as coisas para reduzir o risco de as coisas para reduzir o risco de 
atrasos e mal-entendidos.atrasos e mal-entendidos.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Fale com a pessoa certa para ter Fale com a pessoa certa para ter 
mais chances de que adotem a sua mais chances de que adotem a sua 
ideia. Quem trabalha com paren-ideia. Quem trabalha com paren-
tes terá que conversar e negociar tes terá que conversar e negociar 
algumas divergências. Todo mun-algumas divergências. Todo mun-

do terá que ceder um pouquinho, do terá que ceder um pouquinho, 
então que tal ser a primeira?então que tal ser a primeira?

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
A Lua em Sagitário realça todo A Lua em Sagitário realça todo 
o otimismo e entusiasmo do seu o otimismo e entusiasmo do seu 
signo, e nas primeiras horas do signo, e nas primeiras horas do 
dia, você pode enfrentar alguma dia, você pode enfrentar alguma 
divergência com parentes ou co-divergência com parentes ou co-
legas, mas deve ser algo passa-legas, mas deve ser algo passa-
geiro.geiro.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Você pode se aborrecer com uma Você pode se aborrecer com uma 
fofoca ou ser surpreendida com fofoca ou ser surpreendida com 
algum gasto inesperado nesta algum gasto inesperado nesta 
manhã. Procure manter a calma, e manhã. Procure manter a calma, e 
aí vai ver que são coisas fáceis de aí vai ver que são coisas fáceis de 
resolver.resolver.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
 Só não conte com apoio financei- Só não conte com apoio financei-

ro e nem comprometa suas eco-ro e nem comprometa suas eco-
nomias tentando ajudar algum ami-nomias tentando ajudar algum ami-
go! O céu aconselha você a cuidar go! O céu aconselha você a cuidar 
bem do seu dinheiro e a resistir às bem do seu dinheiro e a resistir às 
tentações.tentações.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
A carreira continua entre as suas A carreira continua entre as suas 
prioridades e você vai buscar o prioridades e você vai buscar o 
sucesso, mas faça isso sem bater sucesso, mas faça isso sem bater 
de frente com os chefes. É bom de frente com os chefes. É bom 
ficar longe de fofocas também en-ficar longe de fofocas também en-
tão desconfie do que os outros tão desconfie do que os outros 
vão dizer, pois pode ser intriga ou vão dizer, pois pode ser intriga ou 
mentira das brabas. Se você bus-mentira das brabas. Se você bus-
ca um amor ele pode surgir.ca um amor ele pode surgir.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Fevereiro!
 Marina Moraes 
01/02
Maria Kern 02/02
Maria Lenz 02/02
Alexandra Ponciano 
04/02
Cristiano Goedel 
04/02
Vera Mossolin 05/02
Ugo Bruch 05/02
Lislei Schornenber-
ger 05/02
Lucia Maciel 06/02
Nelson Rodrigues 
06/02
Claudiomir Gehelen 
06/02
Elen Muniz 08/02
Lorenzo Anunciação 
09/02
Viviane Graepim 
09/02

Leocir Scherner 10/02
Eder Soletti 10/02
Luís Becker 11/02
Silvane Gauer 12/02
Pedro Goedel 12/02
Nicolas Magarinus 13/02
Alex Heckler 14/02
Adilane Prestes 14/02
Anita Welter 15/02
Noeli Kempf 15/05
Luiz Lindemam 16/02
Marlisa Pilger 16/02
Danilo Vergutz 16/02
Leoni de Oliveira 16/02
Alana Kaufman 16/02
Ana Paula Bertan 17/02
Ariel Picoli 18/02
Lia Ninow 18/02
Alvori Ubel 19/02
Douglas Rodrigues 20/02
Marli Benz 20/02
Maidi Werner 20/02

Leodimar Pazinato 21/02
Lorena Malmann 21/02
Ida Shatt 21/02
José Henkes 21/02
Lúcio Bruinsma 21/02
Leonel Adler 22/02
Lourdes Granja 22/02
Werno Bertholdo 22/02
Yuri Picolei 23/02
Cristian Baumgratz 
23/02
Charlote Lengert 23/02
Danieli Provenci 23/02
Delonei Peroni 24/02
Ilma Schultz 24/02
Maria Heckler 24/02
Augusto Muller 25/02
Rogério Diehl 26/02
Maria Machado 26/02
Victor Penz 26/02
Márcio Kern 28/02
Lore Gnich 28/02
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MARIASMARIAS

Taby para fãs: Marias participam de evento em 
São Paulo

Sabe aquele sonho 
que todos temos de 
conhecer uma pes-

soa famosa? Um ator, uma 
cantora, alguém que escreveu 
um livro e por aí vai? Pois 
dezenas de crianças puderam 
realizar o sonho de encontrar 
a Taby, cantora, dubladora e 
atriz, que está fazendo suces-
so entre a garotada. E as ir-
mãs Maria Antônia e Maria 
Gabi foram embaixadoras 
deste evento tão esperado, 
que ocorreu em São Paulo no 
dia 20 de fevereiro.

A programação de “Taby 
para fãs” contou com desfile, 
show da Taby, visita ao ca-
marim, brincadeiras e, claro, 
vários stories nas redes so-
ciais. As Marias, assim como 
os outros participantes, tam-
bém aproveitaram o palco 
para performar suas próprias 
apresentações com hits do 
momento. Ao som de Anitta, 
Ludmilla e Zé Felipe, as duas 
dançaram em momentos solo 

Maria Antônia realizando seu sonho

e também acompanhadas de 
outros famosos, como Nick 
Gallavan e Diego Chefaly.

E não apenas as Marias 
participaram do evento da 
Taby, mas também tiveram 
a oportunidade de se juntar à 

ela e outras crianças em um 
café da tarde, no dia seguinte. 
Com muita música, alegria e 
registros nas redes sociais, a 
turma passou horas se diver-
tindo e trocando experiên-
cias.

O evento foi repleto de muita alegria e diversão

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA  MARIAS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA  MARIAS

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Em parceria, Câmara de 
Vereadores e Prefeitura 
adquire trator cortador de 
grama

Com a economia de 
recursos já no mês 
de janeiro, o Poder 

Legislativo e o Poder Executi-
vo de Santo Antônio do Planal-
to adquiriram, em parceria, um 
trator cortador de grama. Ao fim 
do mês de janeiro, o presidente 
da Câmara Municipal, vereador 
Elder Knapp/MDB, devolveu à 
Prefeitura o valor do duodécimo 
dos vereadores, sugerindo que o 
recurso fosse aplicado na aquisi-
ção do maquinário.

A sugestão foi bem acolhida 
pelo Poder Executivo, que com-
pletou o valor para a aquisição do 
novo trator cortador de grama. O 
maquinário será muito utilizado 
no corte de grama dos campos de 
futebol e em todos os gramados 
dos espaços públicos municipais, 
dando mais agilidade ao serviço, 
qualificando e otimizando o tra-

balho da equipe, e também tor-
nando mais prático e confortável 
o trabalho dos profissionais da 
Secretaria de Obras.

A entrega do novo trator 
cortador de grama foi acompa-
nhada e celebrada pelo presidente 
da Câmara Municipal, vereador 
Elder Knapp/MDB, e pelo vice-
-prefeito, Gerno Altmann. “Já 
neste primeiro mês do ano, eco-
nomizamos importantes recursos 
na Câmara de Vereadores, e indi-
camos que esse valor fosse usado 
na compra desse trator para o cor-
te de grama. A sugestão foi bem 
aceita pelo Poder Executivo, que 
complementou o valor, e o resul-
tado está aí, um importante ma-
quinário que vai auxiliar a nossa 
comunidade. Estamos muito feli-
zes com esse investimento”, co-
memora o vereador Elder Knapp/
MDB.

A compra estava nos planejamentos de Elder ao assumir a câmara

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Projeto santo-antoniense tem trabalho 
selecionado a nível nacional

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O Ministério da Saú-
de, em parceria com 
a Organização Pan-

-Americana da Saúde (OPAS) no 
Brasil, divulgou, na quarta-feira 
(16/02), o resultado da 1ª etapa 
de avaliação das práticas habi-
litadas do Prêmio APS Forte do 
SUS – integralidade do cuidado, 
que reconhece experiências ino-
vadoras desenvolvidas na Aten-
ção Primária à Saúde. Foram se-
lecionadas 167 práticas divididas 
em quatro eixos temáticos, que 
se destacaram entre 1.151 rela-
tos enviados por profissionais da 
saúde e gestores de todo país.

“As experiências seleciona-
das representam um conjunto de 
ações e diretrizes preconizadas 
pelas políticas nacionais no âm-
bito da APS com um olhar para 
a integralidade no cuidado. De-
senvolvidas por grandes e peque-
nos municípios, as experiências 
escolhidas têm alto potencial de 
replicabilidade e respondem de 
forma inovadora aos desafios 
cotidianos em saúde vivenciados 
no SUS”, explica a consultora da 
OPAS, Iasmine Ventura. “As ex-
periências refletem uma A tenção 
Primária em forte e resolutiva e 
sinalizam para os gestores alter-
nativas para avançar na imple-
mentação da política de saúde”, 
pontua Ventura.

A 2ª etapa do Prêmio será 
a seleção das experiências se-
mifinalistas, sendo três por eixo 
temático, escolhidas dentre as 
167 práticas, por consenso da 
comissão organizadora composta 
por consultores do Ministério da 
Saúde, do Conass, do Conasems, 
da OPAS e especialistas convi-
dados. A divulgação está prevista 
para o dia 7 de março, nos sites 
da APS e APS Redes-Portal da 
Inovação.

Com o eixo Ações em Saú-

de Mental o município concor-
reu com o Projeto “Ler faz bem 
à saúde Mental” dos coordena-
dores Gustavo Kasperbauer e 
Daniela Pitol, neste momento, o 
principal foco da saúde mental 
concentra-se na transformação 
do modelo assistencial para um 
novo modelo de inserção social 
das pessoas portadoras de sofri-
mento psíquico. Desta maneira, 
cabe a nós, enquanto município, 
buscar novas alternativas e pos-
sibilidades de intervenção que 
venham contribuir para com os 
nossos pacientes da saúde men-
tal, proporcionando através das 
oficinas, uma melhor qualidade 
de vida à estas pessoas. Pois, é 
sabido, que a aprendizagem so-
bre algo, exerce efeitos terapêu-
ticos sobre o sujeito pelo fato de 
que o mesmo se identifica, se re-
constrói com o resultado do seu 
trabalho comentam os coordena-
dores.

 O projeto buscou trabalhar 
através da leitura questões sobre 
a saúde, o convívio social, produ-
tividade e cultura transformando 

o conceito de saúde mental e, 
resgatando assim, a dignidade, a 
auto-estima, a inserção social dos 
portadores de sofrimento psíqui-
co fazendo com que os mesmos 
sintam-se capazes de produzir, 
sonhar, desejar, acreditar e de-
senvolver suas capacidades.

Intercâmbio de conheci-
mento

Durante o mês de março, 
também será possível acompa-
nhar as lives promovidas pela 
iniciativa no canal do YouTube 
Portal da Inovação na Gestão 
do SUS, sempre às 17h, em que 
autores de relatos selecionados 
na 1ª etapa serão convidados a 
compartilhar o aprendizado com 
profissionais da área, a fim de 
inspirar e ajudar na construção 
de uma APS mais resolutiva.

Ao todo, será quatro trans-
missões, uma para cada eixo te-
mático da premiação realizado 
pelas áreas técnicas do Ministé-
rio da Saúde e da Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas/
OMS) nos dias 10, 17, 24 e 31/3.

A ação se destacou a nivel nacional

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL GUSTAVO KASPERBAUER

Houve prorrogação no prazo

TIO HUGOTIO HUGO

Inscrições para programa de 
construção de micro-açudes 
foram prorrogadas até a 
quarta-feira 02 de março

Os produtores rurais 
com DAP enqua-
drados na agricul-

tura familiar poderão solicitar 
até o dia 02 de março a aber-
tura de micro-açudes em suas 
propriedades para reduzir os 
impactos ocasionados pela es-
tiagem.

O programa estadual prevê 
a contemplação de 10 produto-
res de Tio Hugo. 

IMPORTANTE: As inscri-
ções são realizadas na sede da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e no escritório munici-
pal da Emater/Ascar, e serão 
concluídas as 17:00 horas da 

quarta-feira 02 de março.
Para se inscrever os produ-

tores rurais deverão estar muni-
dos de:
- CPF
- Documento com foto
- Certidão de casamento (Em 
caso de união estável)
- Nº da Inscrição Estadual - Im-
pressa no Bloco de Produtor
- CAR – Cadastro Ambiental 
Rural
- Matrícula da área 
- Contrato de arrendamento (Se 
a área for arrendada).

 Para mais informações en-
tre em contato pelos fone 3338-
9313 ou 3338-9312.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DETIO HUGO

AGRICULTURAAGRICULTURA

Emater/RS-Ascar pronta para a Expodireto 
Cotrijal 2022

Dezesseis espaços 
temáticos esperam 
os visitantes da Ex-

podireto Cotrijal 2022 na área da 
Emater/RS-Ascar dentro da feira. 
Após um ano sem a realização 
do evento, a Emater/RS-Ascar, 
vinculada à Secretaria Estadual 
da Agricultura Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr), traz 
como tema central "Inovação e 
tecnologias de informação e co-
municação no campo (TICs)", 
atrelado às políticas públicas, 
visando à otimização do uso dos 
recursos, maior rentabilidade, au-
tomação do trabalho e sucessão 
familiar. A maior feira estadual do 
agronegócio e uma das maiores 
da América Latina acontece de 07 
a 11 de março de 2022, em Não-
-Me-Toque.

"A Expodireto representa a 
essência da parceira e para nós é 
um momento de muita alegria e 
felicidade poder retornar e estar 
presente naquilo que também é a 
essência das nossas atividades", 
ressalta o diretor técnico da Ema-
ter/RS, Alencar Rugeri, sobre a 
retomada da feira de forma pre-
sencial, que também está sendo 
fortemente esperada pelos diver-
sos setores ligados ao Agro.

O gerente regional da Ema-
ter/RS-Ascar de Passo Fundo, 
Dartanhã Luiz Vecchi, destaca o 
empenho e dedicação das equipes 
para trazer à Expodireto Cotrijal o 
que há de melhor em informações, 
tecnologias, novidades, alternati-
vas e políticas públicas voltadas 

à agricultura familiar, visando a 
geração de renda e a qualidade de 
vida, bem como o equilíbrio am-
biental.

"Esse retorno vem com uma 
grande expectativa, tanto para os 
profissionais da área quanto para 
os visitantes. E, especialmente 
para a agricultura familiar, pois é 
o momento que possibilitará aos 
visitantes buscar novas tecnolo-
gias e informações para qualifi-
car o processo produtivo para o 
aumento da renda familiar. Aos 
que expõem na feira é o momento 
que possibilita divulgar e comer-
cializar os produtos a partir da 
demonstração presencial", com-
plementa Vecchi.

Na área da Emater/RS-Ascar 
dentro da feira os extensionistas 

estarão com informações técni-
cas sobre as áreas de bovinocul-
tura leiteira, cooperativismo e 
agroindústria familiar, cozinha 
show - alimentação e segurança 
alimentar, florestas comerciais, 
horticultura, horto de plantas 
bioativas, irrigação, tecnologia de 
aplicação, solos, culturas, energia 
fotovoltaica, piscicultura, seca-
gem e armazenagem de grãos, 
meliponicultura e apicultura e 
turismo rural. Além disso, os pro-
fissionais da comunicação e tec-
nologia da informação também se 
fazem presentes para garantir a di-
vulgação e o apoio durante a feira.

Todas as atividades desen-
volvidas ao longo da feira, seus 
dias e  horários podem ser confe-
ridos no site da Emater/RS-Ascar.

Serão 16 espaços com as mais variadas temáticas

CRÉDITO:REPRODUÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DA EMATER/RS-ASCAR

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Aberto as inscrições para o 
Programa Aprende Mais

Os professores das 
disciplinas de 
Língua Portu-

guesa e Matemática, do Ensi-
no Fundamental e do Ensino 
Médio, e os supervisores es-
colares podem confirmar sua 
inscrição para o curso de for-
mação do Aprende Mais 2022 
entre os dias 21 de fevereiro e 
3 de março. O processo é rea-
lizado online por meio do site 
do Portal Educação RS portal.
educacao.rs.gov.br.

A formação acontece 
entre os meses de março e 
novembro, ao longo de qua-
tro ciclos, e é dividida entre 
momentos síncronos e assín-
cronos. Serão realizadas três 
transmissões ao vivo por ci-
clo no canal do YouTube TV 
Seduc RS. Os professores que 
não puderem assistir simulta-
neamente poderão ver depois 
no canal.

As primeiras lives aconte-
cerão nos dias 2 e 3 de março 
e serão destinadas para os pro-
fessores do Ensino Médio de 
Língua Portuguesa e Matemá-
tica, respectivamente. A pri-
meira rodada de transmissões 
ocorrerá das 19h às 20h30. O 
cronograma segue na segunda 
semana de março para profes-
sores dos Anos Iniciais e Fi-
nais do Ensino Fundamental.

Bolsas de Formação

Além de um certificado, 

após a conclusão dos quatro 
ciclos, o professor recebe, 
também, a Bolsa Formação, 
instituída pelo Decreto nº 
56.137, de 14/10/2021, e a 
Portaria nº 261/2021.
I - R$ 200,00 (duzentos reais) 
por ciclo realizado para a for-
mação, a capacitação ou o 
aperfeiçoamento de professo-
res dos anos inicias do Ensino 
Fundamental; 
II - R$ 300,00 (trezentos reais) 
por ciclo realizado para a for-
mação, a capacitação ou o 
aperfeiçoamento de professo-
res dos anos finais do Ensino 
Fundamental; 
III - R$ 300,00 (trezentos 
reais) por ciclo realizado para 
a formação, a capacitação ou o 
aperfeiçoamento de professo-
res do Ensino Médio; e 
IV - R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por ciclo realizado para 
a formação, a capacitação ou o 
aperfeiçoamento dos Supervi-
sores Escolares. 

Aprende Mais

O Programa Aprende 
mais tem o objetivo de recu-
perar e promover a aceleração 
da aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática dos 
estudantes da Rede Estadual, 
proporcionando oportunida-
des para que desenvolvam as 
habilidades essenciais e avan-
cem com sucesso em sua traje-
tória escolar. 
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Eugenia-Parte 1

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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 Eugenia é um termo criado em 1883 por 
Francis Galton (1822-1911), significando “bem 
nascido”. Galton definiu eugenia como “o estudo 
dos agentes sob o controle social que podem 
melhorar ou empobrecer as qualidades raciais 
das futuras gerações seja física ou mentalmente”. 
O tema é bastante controverso, particularmente 
após o surgimento da eugenia nazista, que veio 
a ser parte fundamental da ideologia de “pureza 
racial”, a qual culminou no Holocausto. Mesmo 
com a cada vez maior utilização de técnicas de 
melhoramento genético usadas atualmente em 
plantas e animais, ainda existem questionamentos 
éticos quanto a seu uso com seres humanos, 
chegando até o ponto de alguns cientistas 
declararem que é de fato impossível mudar a 
natureza humana.

O termo “eugenia” é anterior ao termo 
“genética”, pois este último só foi cunhado em 
1908, pelo cientista William Bateson. Numa carta 
dirigida a Adam Sedgewick, datada de 18 de Abril 
de 1908, Bateson usou pela primeira vez o termo 
genética para descrever o estudo da variação e 
hereditariedade

Desde seu surgimento até os dias atuais, 
diversos historiadores, filósofos e sociólogos 
declaram que existem diversos problemas 
éticos sérios na eugenia, como a discriminação 
de pessoas por categorias, pois ela acaba por 
rotular as pessoas como aptas ou não aptas para 
a reprodução.

Ao longo da história, vários grupos humanos 
diferentes mantiveram práticas eugênicas. 
Gregos, celtas e diversos grupos de indígenas 
sul-americanos eliminavam crianças nascidas 
com defeitos físicos. Já na Grécia antiga, Platão 
descrevia, em A República, a sociedade humana 
se aperfeiçoando por processos seletivos (sem 
falar que em Esparta já se praticava a eugenia 
frente aos recém-nascidos, já que não existiam 
pré-natais, abortivos eficientes, eutanásia e afins), 
já conhecidos na época. Modernamente, uma das 
primeiras descrições sobre a eugenia foram feitas 
pelo cientista inglês Francis Galton.

Galton foi influenciado pela obra de seu primo 
Charles Darwin, A Origem das Espécies, onde 
aparece o conceito de seleção natural. Baseado 
nele, Galton propôs a seleção artificial para o 
aprimoramento da população humana segundo 
os critérios considerados melhores à época.

Foi também Galton quem lançou as bases 
da genética humana e cunhou o termo eugenia 
para designar a melhoria de uma determinada 
espécie através da seleção artificial, em sua obra 
Inquiries into Human Faculty and Its Development 
(Pesquisas sobre as Faculdades Humanas e 
seu Desenvolvimento), de 1883. Esta obra foi 
largamente elogiada em matéria da revista 
britânica “Nature”, em 1870.
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Confira os vencedores santo-antonienses da 
NFG no ultimo semestre de 2021 e as datas 
para 2022

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Programação 20    Festival 
Nacional da Cuca com Linguiça

o

Março esta se apro-
ximando e com 
eles grandes fes-

tivais regionais como a 20º Cuca 
com linguiça de Victor Graeff.

O evento acontece dos dias 
7 a 11 de março e tem a seguinte 
programação:

Segunda-feira Banda Indús-
tria Musical, Os atuais, Banda 5 
Fritz;

Terça-feira Luz do Luar, 
The Travellers Country Rock, 
Marcação;

Quarta-feira Só Alegria, 
Banda Legal, João Luiz Corrêa;

Quinta-feira Léo Mathias e 
Daniel, Banda Knecos, Paulinho 
Mocelin;

Sexta-feira Crioulaço, Cris 
Baldissera, Grupo Rodeio Banda 
Chopão

O festival inicia no dia 07 de março

CRÉDITO: ARTES JORNAL OPINIÃO

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

Prefeitura adquire tanque para o transporte 
de água potável

A prefeitura de Er-
nestina adquiriu, na 
última semana, um 

tanque com motobomba e man-
gueiras, para o transporte e abas-
tecimento de água potável, com 
o objetivo de garantir o abasteci-
mento de água potável, para as fa-
mílias que residem na área urbana 
ou rural, onde a vazão dos poços 
artesianos não é mais suficiente 
para atender a demanda do con-
sumo doméstico. O reservatório 
tem capacidade de 10 mil litros e 
está auxiliando no abastecimento 
de água em reservatórios já ins-
talados que se encontram com o 
nível baixo, em virtude do alto 
consumo pela população e, além 
da forte estiagem que assola o 
município. Na tarde de sexta-
-feira (18/02), o prefeito Renato 
Becker e o vice-prefeito Paulo 
Penz, estiveram acompanhando 
o serviço da equipe de funcio-
nários da Secretaria de Serviços 
Urbanos (SMSU) que através do 
caminhão tanque, realizaram o 
abastecimento de um reservató-
rio de 5 mil litros, situado na Orla 
do Jacuí, que abastece varias fa-
mílias que residem próximos do 
alagado. Este ano, os problemas 
causados pela seca em nosso mu-
nicípio foram além dos prejuízos 
nas lavouras e na criação de ani-
mais, muitas pessoas estão en-

frentando a escassez de água, até 
mesmo para consumo. Pensando 
em resolver momentaneamente 
o problema dos munícipes, a ad-
ministração adquiriu um tanque 
reservatório de 10 mil litros com 
motor bomba acoplado, o qual 
está sendo usado para levar agua 
potável ate a residência de quem 
sofre com a estiagem. Na oca-
sião, o prefeito Renato Becker, 
ressaltou que: “O município de 
Ernestina conta com vários poços 
artesianos para atender a popu-
lação, mas os moradores, princi-
palmente da área rural, precisam 
do auxílio do caminhão (tanque) 
para terem acesso á água potável 
por causa da estiagem. A água que 
está sendo distribuída é tratada e 

ERNESTINAERNESTINA

apta para o consumo, podendo ser 
usada para higiene pessoal, cozi-
nhar e beber. Temos consciência 
que com a aquisição do tanque 
que facilita o transporte de água, 
alerta-se aos usuários que econo-
mizem o precioso líquido, prio-
rizando o abastecimento humano 
doméstico,” destacou o prefeito.  
O vice-prefeito Paulo Penz, lem-
brou que: “Esse tanque chegou 
em um ótimo momento. Quere-
mos ajudar ainda mais a nossa 
população do campo e da cidade, 
que sofre com problemas da falta 
de água. Por isso, pedimos para 
população ernestinense utilizar a 
água de maneira consciente para 
que não precisarmos adotar medi-
das de racionamento”, disse.

O tanque irá auxiliar nesse momento critico de estiagem

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

ERNESTINAERNESTINA

Comunicado
Já estão disponíveis para retirada os carnês de IPTU 2022 no se-

tor de tributos da Prefeitura Municipal de Ernestina. A parcela única 
com vencimento em 31 de março tem 10% de desconto. Lembrando 
que os contribuintes que possuem isenção do IPTU devem também 
comparecer na prefeitura para retirar o carnê de pagamento da taxa 
de lixo. Maiores informações entrar em contato, através do telefone: 
3378-1105 NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Emei Gelso F. Ribeiro recebe revitalização

Durante o período de 
férias na rede mu-
nicipal de ensino, a 

Escola Municipal de Educação 
Infantil Gelso F. Ribeiro recebeu, 
através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, obras de 
revitalização que qualificaram os 
espaços utilizados por alunos e 
profissionais da Educação.

Foram realizadas diversas 
intervenções nos espaços internos 
e externos da instituição. Dentre 
elas, a pintura de todo o prédio, 
colocação de cerâmica nos solá-
rios, substituição de portas dani-
ficadas, conclusão e pintura do 
muro nos fundos da escola, refor-
ma e reorganização do parquinho 
já existente e confecção de novos 
brinquedos com pneus. Também 
foi realizada a limpeza das telhas 
internas, da caixa d’água e dede-
tização dos espaços.

Conforme a secretária Pris-
cila Muniz, as melhorias foram 
executadas com foco no acolhi-
mento e bem-estar dos alunos. 
“Todas as obras de melhorias 
realizadas na Emei visam o bem-

-estar das crianças que utilizam o 
espaço todos os dias. Nosso ob-
jetivo é fazer com que se sintam 
acolhidas e seguras na escola, e 
que além disso, tenham diversas 

possibilidades de diversão com a 
inclusão de novos brinquedos, os 
quais foram confeccionados com 
pneus doados pela comunidade 
nicolau-vergueirense”, enfatizou

Os ajustes foram realizados no periodo de férias escolar
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Respingos 
da Barragem

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

HONRA

A honra não se perde nas esquinas
Nem cede sob o fio das provações;
Levanta contra o ódio das chacinas
E enfrenta o retumbar de mil canhões.

Está na solidão de tantas sinas,
Na espera rotineira dos balcões;
A honra é inscrição de mão divina
Nos velhos manuscritos das nações.

A honra não tem medo das navalhas
Nem cede frente às cifras de milhões;
Habita o coração de quem trabalha,
Habita a voz humilde dos galpões.

Quem dera despertar nos soberanos
A cura para o mal que já se fez;
Virtudes e razões do ser humano,
Coragem de viver com honradez.

A honra não precisa de alfabetos,
Está no simples jeito de olhar.
Dispensa a forma fria dos decretos
Pois vive na palavra que se dá.

Caminha pelos rumos tão incertos
De quem carrega o sonho pela mão;
Um cio de terra fértil nos desertos,
Um cálice de luz na escuridão.

Presidente: Raquel Goedel. 
Demais vereadores: Américo 
Luiz Goedel, Antonio Carlos 
Ferreira, Ari Antonio Mello, 
Cristian Baumgratz, Juliano 
Arend, Leonir de Souza Var-
gas, Tiago José Dummel, Vic-
tor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA OR-
DINÁRIA DE 21.02.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, justificou o pedi-
do de providências de sua au-
toria, no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que seja 
instalado um abrigo na parada 
de ônibus em frente à EMEI 
Dr. Orlando Rojas. Justificou, 
também, a Indicação em que 
solicita o envio de Projeto de 
Lei pra custeio do transporte 
de trabalhadores afirmando 
que a empresa Stara está com 
vagas abertas e paga bons sa-
lários.
 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências de sua autoria 
que solicita a criação de frente 
de trabalho para atuar na aber-
tura, limpeza e ampliação de 
açudes, afirmando ser oportu-
na a criação devido às condi-
ções climáticas atuais.
 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, acerca da Mensagem 
nº 010/2022 do Poder Exe-
cutivo afirmou ser de grande 
importância o auxílio para a 
ASUNER. Justificou o pedido 
de providências de sua autoria 
que solicita reformas e melho-
rias na Praça da COHAB. 
 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, agradeceu a presença 
de público na sessão. Justifi-
cou as Indicações de sua auto-
ria, nas quais solicita ao Poder 
Executivo Municipal envio de 
Projeto de Lei para instituir o 
programa de localização de 
propriedades rurais por siste-
ma de posicionamento global, 
GPS Campeiro e envio de Pro-
jeto de Lei para instituir co-
brança de multas por descarte 
irregular de lixo. Concordou 
com a fala do Vereador Tiago 
acerca do Projeto de Lei que 
concede auxílio financeiro pa-
ra a ASUNER. Defendeu os 
pedidos de providências de sua 
autoria que solicitam a abertu-
ra de Rua no Distrito Indus-
trial, que solicita estudos para 
viabilizar a prática da aquicul-
tura no Município de Ernestina 

e que solicita adoção de cam-
panha de conscientização para 
o recolhimento de dejetos dos 
cães na Praça Municipal.  
 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
informou, acerca da solicita-
ção do Vereador Antonio Car-
los Ferreira, que o município 
viabilizou, nesse momento, a 
construção de novos açudes, 
mas entende a necessidade dos 
demais serviços. Manifestou-se 
favorável ao auxílio financeiro 
para a ASUNER. 
 O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada do 
PP, parabenizou o Poder Exe-
cutivo pelo envio do Projeto de 
Lei para instituir auxilio finan-
ceiro para a ASUNER. Afirmou 
que muitas pessoas procuram 
emprego, mas poucas querem 
serviço.
 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, agradeceu a 
massiva presença de público 
na sessão. Manifestou-se fa-
vorável ao Projeto de Lei que 
institui auxilio financeiro para a 
ASUNER. Sobre a questão dos 
açudes e perfuração de poços 
artesianos, disse que estes ser-
viços foram viabilizados, até o 
momento, pelo Poder Executi-
vo. Concordou com o Pedido de 
Providências do Vereador Julia-
no sobre os dejetos de cães na 
Praça Municipal. Apoiou o Pe-
dido de Providências do Verea-
dor Leonir e solicitou que, em 
sendo possível, seja construída 
a melhoria em frente a todas as 
Escolas.

Comunicações: 
 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, explanou sobre o cen-
tenário de nascimento de Leonel 
de Moura Brizola, ressaltando 
as contribuições do mesmo no 
cenário educacional e político 
nacional. Parabenizou o muni-
cípio pelo envio do Projeto de 
Lei para instituir o auxílio para 
a ASUNER. 
 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
afirmou que o governo Bolso-
naro está completando três anos 
e dois meses sem corrupção. 
Explanou sobre algumas reali-
zações do Governo Federal nas 
mais diversas áreas. 

Ordem do dia: 
Sem matéria.
 
Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, informou o Poder 

Executivo que o Condomínio 
Pôr do sol está sem ilumina-
ção pública. Afirmou que fará 
um pedido na próxima semana 
para que seja colocado revesti-
mento emborrachado no acesso 
à Escola Educarte. Explanou 
sobre as divergências ocorridas 
com as demandas do Orçamen-
to Participativo Estadual. Sobre 
o pedido do Vereador Juliano, 
acerca do GPS Campeiro, disse 
que já havia solicitado o mesmo 
por mais de uma vez em anos 
anteriores. Solicitou que os de-
mais vereadores, assim como 
ele, contatem as suas bancadas e 
parlamentares para tentar viabi-
lizar a destinação de um ônibus 
para o Município, ônibus este 
que poderia fazer o transporte 
dos universitários. Comparti-
lhou a informação de que, em 
breve, será liberada mais uma 
emenda parlamentar para o Mu-
nicípio, por intermédio seu e de 
mais alguns colegas Vereadores 
sugerindo que seja utilizada no 
Centro Esportivo Aderi Baum-
gratz Soares. Mostrou material 
sobre a pesca no alagado da 
Barragem de Ernestina. Para-
benizou o Sr. Daltro João Bettin 
pela condecoração recebida pela 
atuação junto à Polícia Civil. 
 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira da bancada 
do PDT, agradeceu a todos os 
presentes por prestigiarem a 
sessão. Explanou sobre todas 
as atividades desempenhadas 
pelos professores, desde aque-
las ligadas diretamente à sala 
de aula até as que não aparecem 
tão claramente. Destacou a im-
portância da empatia para com 
todos os educadores. Afirmou 
que a remuneração dos profes-
sores está aquém do tamanho do 
trabalho desempenhado colo-
cando-se à disposição da classe. 
 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada do 
PDT, agradeceu às Secretarias 
de Serviços Urbanos e da Agri-
cultura pelo atendimento de 
pedidos seus. Pediu que a popu-
lação faça  consumo consciente 
de água, pois, pode haver falta. 
Lembrou que o Projeto de Lei 
nº 01/2022 tratava de contrapar-
tida do município para o asfalto 
de acesso até a ponte da divisa 
com Nicolau Vergueiro. Falou 
sobre os jovens Diego Machado 
e Pablo Frozza, pelos feitos al-
cançados no torneio de laço em 
Passo Fundo. Convidou todos a 
participarem do Duelo de Laço 
provido pelo jovem Pablo no 
próximo final de semana. Para-
benizou o Município de Santo 
Antônio do Planalto por ter sido 
contemplado com recursos do 

Avançar Esporte, pedindo que, 
caso Ernestina também seja 
contemplada os recursos sejam 
investidos no Centro Esporti-
vo Aderi Baumgratz Soares. 
Trouxe dados acerca da vaci-
nação infantil da COVID 19 
em Ernestina. Solidarizou-se 
às reivindicações dos professo-
res manifestando-se favorável 
ao pagamento da remuneração 
conforme prevista em Lei.
 O Vereador Ari An-
tonio Mello, da bancada do 
PDT, explanou sobre a impor-
tância da presença dos profes-
sores na sessão. Manifestou-se 
completamente favorável à con-
cessão do aumento salarial para 
a classe, afirmando que, quando 
o Projeto for apresentado à Câ-
mara o seu voto será favorável. 
 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
solicitou ao Vice-prefeito pro-
vidências para a realização dos 
campeonatos de bocha e de fu-
tebol sete. Disse que está co-
meçando a haver falta de água 
ou queda substancial na pressão 
em determinados horários. Pe-
diu que aqueles que ainda não 
têm providenciem caixa de água 
para não ficar se água. Agrade-
ceu a presença dos professores 
afirmando que, o pagamento 
deve ser feito de acordo com a 
legislação em vigor. 
 O Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da banca-
da do PSDB, declarou-se fa-
vorável às reivindicações dos 
professores dizendo que votará 
favoravelmente caso o Projeto 
seja apresentado à Câmara para 
deliberação. Explanou sobre o 
valor total devolvido pela Câ-
mara de Vereadores, no exercí-
cio passado, ao Poder Executivo 
(R$ 149.326,10) afirmando que 
foi solicitado que o Poder Exe-
cutivo destinasse o valor para 
a construção de uma cobertura 
no pátio da Escola João Alfredo 
Sachser, explanando algumas de 
suas ações em favor da Escola e 
da Educação. Solicitou que se-
jam colocadas três cargas de pe-
dra na propriedade do Sr. Otto 
Janke, na localidade de Faxinal. 
Sobre a construção dos açudes, 
afirmou que vinte e quatro horas 
máquina para cada açude seria 
um serviço considerável e que 
poderia ser reduzido caso fosse 
possível. Pediu que fossem fei-
tos, também, trabalhos de recu-
peração, limpeza e ampliação 
dos açudes existentes, visto que 
a necessidade existe.  
 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
listou vários feitos do Governo 
Bolsonaro, tanto na área admi-

nistrativa e principalmente 
na área econômica. Trouxe 
dados acerca da lucratividade 
da aquicultura. Informou al-
guns dos dados sobre as vagas 
ofertadas pela empresa Stara, 
concordando com a fala do ve-
reador Cristian. Sobre o asfal-
tamento do acesso até a divisa 
com o município de Nicolau 
Vergueiro afirmou serem no-
vecentos mil a contrapartida 
do Município em mais um 
milhão de recursos externos. 
Encerrou a fala solicitando a 
saída do Governador Eduardo 
Leite do Governo Estadual.
 O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada do 
PP, concordou com a fala do 
Vereador Victor sobre os cam-
peonatos de bocha e futebol 
sete. Agradeceu aos secretá-
rios de Obras e Agricultura 
pelo atendimento de solicita-
ções suas. Parabenizou Pablo 
Frozza e Loudegar Gonçalves 
por irem representar Ernestina 
na Festa Campeira de Pelotas. 
Mostrou-se solidário às rei-
vindicações dos professores. 
Disse que, como em todas as 
classes, mesmo na classe do-
cente há os bons e os maus 
professores, mas que a luta é 
por uma justa causa.
 Voltando a falar, o 
Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, trouxe um 
pensamento do filósofo Mario 
Sergio Cortella: “Ensinar o 
que se sabe isto é, generosi-
dade mental. Praticar o que se 
ensina ou seja, coerência ética. 
Perguntar o que se ignora is-
to é, humildade intelectual.”, 
dedicando este pensamento a 
todos e afirmando que os pro-
fessores têm o respaldo da Câ-
mara de Vereadores acerca de 
suas reivindicações.
 A Presidente, Verea-
dora Raquel Goedel, da ban-
cada do PP, afirmou ser gra-
ta a todos os professores que 
passaram por sua vida. Disse 
que está acompanhando o an-
damento dos trâmites visando 
o pagamento do índice con-
cedido pelo Governo Federal, 
mostrando-se plenamente fa-
vorável à concessão de reajus-
te nos mesmos índices em que 
o Governo Federal incremen-
tar os repasses ao Município. 
Agradeceu aos Secretários 
de Serviços Urbanos, Saúde, 
Agricultura e Educação pe-
lo atendimento de demandas 
suas. 
 
 Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 02 de 
março de 2022, às 18:00.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF
Retomada dos ensaios dos Corais Municipais 

A administração mu-
nicipal, via depar-
tamento de cultura 

e turismo, informa que estão 
de volta os ensaios dos Corais 
Infanto Juvenil e Adulto. Os 
ensaios acontecem no Centro 
de Eventos Municipal todas 
as terças-feiras, respeitando as 
normas de distanciamento do 
Covid-19 e a obrigatoriedade do 
uso de máscaras. O Coral Infan-
to Juvenil terá ensaios a partir 
das 17h30 às 18h30 e o Coral 
Adulto das 19h às 20h. Maiores 
informações ou dúvidas direta-
mente com o departamento de 
cultura do município. Informações com o departamento de cultura

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

TIO HUGOTIO HUGO

Ponto facultativo no dia 28 de fevereiro
O Poder Executivo Munici-

pal de Tio Hugo comunica que 
adotará ponto facultativo nos 
serviços públicos municipais na 
segunda-feira dia 28 de fevereiro 
de 2022, véspera do feriado de 
Carnaval (01 de março).

É importante ressaltar que 
os serviços de urgência e emer-
gência estarão a disposição da 
comunidade 24 horas por dia, co-
mo de costume. Na quarta-feira 
dia 02 de março a Administração 
Municipal e demais repartições 
públicas retomarão o atendimen-
to a comunidade em horário de 
costume, das 08:00 as 12:00 e das 
13:00 as 17:00 horas.

ESPECIALESPECIAL
Afastamento das gestantes do local de 
trabalho: novas perspectivas

Uma mudança sig-
nificativa na Lei nº 
14.151, que trata do 

afastamento de empregadas ges-
tantes do local de trabalho durante 
a pandemia de Covid-19, foi enca-
minhada para sanção presidencial. 
O novo texto prevê o retorno das 
mesmas ao trabalho presencial, 
desde que totalmente imunizadas.

O texto inicial da Lei gera 
inúmeros conflitos até hoje, já 
que determinou o afastamento 
imediato das gestantes durante a 
crise pandêmica, sem previsão de 
quem deveria pagar o custeio da 
medida.

Após inúmeras ações judi-
ciais para que o INSS arcasse com 
os salários respectivos, bem como 
uma redução drástica e velada no 
acesso ao mercado de trabalho por 
mulheres, o Poder Legislativo re-
solveu se debruçar sobre o tema 
e discutir de fato todos os pontos 
que envolvem a matéria.

A proposta submetida à san-
ção presidencial diz que, sendo o 
trabalho presencial imprescindí-
vel, deverão retornar às suas ati-
vidades aquelas gestantes já va-
cinadas. As que ainda não foram 
imunizadas deverão realizar suas 
obrigações remotamente ou, não 
havendo possibilidade de teletra-
balho, permanecerem afastadas.

Para fins de custeio des-
ses afastamentos, o novo texto 
determina que a gestante tenha 
sua situação considerada como 
gravidez de risco até comple-
tar a imunização e receberá, em 
substituição à sua remuneração, 
o salário-maternidade. Isso se dá 
nos termos da Lei nº 8.213, desde 
o início do afastamento até 120 
dias após o parto ou por período 
maior, nos casos determinados. O 
custeio, portanto, ficará a cargo do 
INSS, a partir da entrada em vigor 
das alterações.

A controvérsia que ainda ge-

rará polêmica é que o Congresso 
abriu a possibilidade de tornar le-
gítima a opção pela gestante por 
não se vacinar, bastando que assi-
ne um termo de responsabilidade 
e livre consentimento para o exer-
cício do trabalho presencial. Tal 
hipótese é totalmente rechaçada 
pela Justiça do Trabalho, Ministé-
rio Público e Ministério do Traba-
lho e Emprego. De acordo com o 
novo texto, se a gestante não qui-
ser se vacinar, basta informar que 
deseja retornar ao local de traba-
lho e assumir as consequências.

As discussões havidas, al-
gumas delas subsistentes mesmo 
após a análise do Congresso, são 
frutos de uma Lei mal estruturada 
e que não resolve a causa do pro-
blema principal quando se trata de 
gestantes, segurança no trabalho, 
acesso e empregabilidade.

Por Kerlen Costa-ADV tra-
balhista.
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24h
PLANTÃO

A FUNERÁRIA GUIZOLFE ESTÁ
ATENDENDO EM ERNESTINA,
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
E REGIÃO. 

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,

JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM

CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,

SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

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

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9921-1526Diones Puckes

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

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

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

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

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

ARMADOS ERNESTINA LTDA

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS /

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING,

ALUGUEL DE CABANAS,

ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA

EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA
O SEU LAZER.

a natureza.

Fone: (54) 9 9946-4300RST, 153 km 30, em Ernestina-RS

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Vereadores economizam e devolvem mais de 
R$ 170 mil para a Prefeitura em 2021

Ao fim do ano de 
2021, a câmara de 
vereadores de Santo 

Antônio do Planalto devolveu pa-
ra a Prefeitura o montante de R$ 
171.483,65, valor resultante da 
economia de recursos e das práti-
cas de transparência adotadas no 
Poder Legislativo Municipal ao 
longo do ano. Os valores foram 
repassados pelo presidente da câ-
mara em 2021, o vereador Leonel 
Adler/PDT, ao prefeito Élio Frei-
tas/PDT.

Dos R$ 171 mil economiza-
dos ao longo de 2021 na câmara 
R$ 126.844,41 foram economi-
zados e devolvidos através de 
um cheque entregue pelo ve-
reador Leonel Adler/PDT e R$ 
44.639,24 referem-se ao duodéci-
mo dos vereadores, valor que era 
de direito do Poder Legislativo, 
mas que optou em não utilizar e 
manteve nos cofres do Poder 
Executivo.

O montante é ainda mais 
relevante diante de todas as mu-
danças implantadas ao longo do 
último ano, buscando qualificar 
ainda mais o trabalho na Câma-
ra. “Em 2021, o prédio recebeu 
melhorias e ornamentação, foi 
implantada a Câmara Mirim, os 
profissionais da Saúde foram ho-
menageados em Sessão Solene, 
desenvolvemos um trabalho de 
divulgação e maior transparência 
do trabalho dos vereadores, cria-
mos o Jornal da Câmara, passa-
mos a transmitir as sessões ao vi-
vo, reformulamos e distribuímos 
novos livretos da Lei Orgânica e 
do Regimento Interno, produzi-
mos as carteirinhas de vereador, 
retornamos para a Ascamaja, en-

tre outras melhorias”, destaca o 
vereador Leonel Adler/PDT, pre-
sidente do Poder Legislativo no 
último ano.

Ao devolver essa importante 
quantia para a prefeitura, o verea-
dor Leonel Adler/PDT solicitou 
ao prefeito santo-antoniense que 
os valores sejam investidos agora 
em 2022 em projetos e ações que 
beneficiem diretamente a comu-
nidade de Santo Antônio do Pla-
nalto, contemplando o máximo 
de pessoas possível. “A economia 
de recursos foi resultado de um 
compromisso assumido por todos 
os vereadores. Por isso, também 
pedimos que a Prefeitura destine 
esses recursos para investimentos 
que melhorem a vida do máximo 
de pessoas possível no nosso mu-

nicípio”, reafirma o presidente da 
câmara de vereadores em 2021.

Ao refletir sobre o montan-
te significativo de R$ 171 mil 
devolvido para a Prefeitura ao 
fim de 2021, o vereador Leonel 
Adler/PDT destaca a política sé-
ria e transparente adotada pelos 
vereadores na Câmara Munici-
pal. “Em 2021 fizemos muitas 
atividades e novidades aqui na 
Câmara de Vereadores. E mes-
mo assim conseguimos econo-
mizar recursos importantes. Isso 
é a prova de que é possível fazer 
muito com poucos recursos, com 
um trabalho honesto, transparen-
te, sério e responsável, compro-
metido com os interesses do povo 
de Santo Antônio do Planalto”, 
afirma o vereador.

Presidente da câmara em 2021 Leonel e prefeito Élio

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

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Lagoa Fest: Mais que uma 
festa, uma tradição que se 
renova a cada edição

Um dos eventos mais 
aguardados na re-
gião é a Lagoa Fest, 

a festa da alegria germânica. 
Criada para comemorar o aniver-
sário de Lagoa dos Três Cantos, a 
Lagoa Fest só não se realizou em 
2021 por ocasião da pandemia.

Neste ano o evento chega 
em sua 20ª edição, comemoran-
do os 30 anos de emancipação do 
município. Uma completa feira 
comercial, industrial, da agroin-
dústria familiar e prestação de 
serviços distribuída em 56 estan-
des internos, 12 externos e ampla 
praça de alimentação com 14 lan-
cherias e 2 restaurantes.

Na programação da sexta-
-feira, dia 18, a partir das 16h 
haverá assembleia da Associa-
ção dos Municípios do Alto Jacuí 
(AMAJA) com eleição da nova 
diretoria, no mesmo horário ha-
verá encontro da Associação das 
Câmaras Municipais de Verea-
dores do Alto Jacuí (ASCAMA-

JA), 19h show com a Banda Luz 
do Luar e abertura dos estandes, 
21h abertura oficial da 20ª Lagoa 
Fest, após show com a Orquestra 
Família Eichelberger seguido da 
Banda Os Atuais. Entrada livre.

No sábado, dia 19, 9h aber-
tura dos estandes, 13h recepção 
dos grupos de 3ª idade e shows 
com a Banda Metais em Festa, 
Banda Luar, Orquestra La Mon-
tanara, Rogério Magrão e Cosmo 
Express. A feira comercial encer-
ra as atividades às 23h. no sábado 
o ingresso será livre até as 17h.

Domingo, dia 20, data do 
aniversário de 30 anos de Lagoa 
dos Três Cantos, a partir das 9h 
haverá abertura da feira comer-
cial e momento cultural, 12h 
show com a banda Brilho da Lua 
seguido da Banda Knecus e fina-
lizando com a Banda Munich. No 
Domingo não haverá cobrança de 
ingresso.

De 18 a 20 de março a região 
se encontra na 20ª Lagoa Fest.

O evento terá inicio dia 18 de março
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