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Mais um ponto de 
vendas da Feira do 
Produtor 

Trata-se de uma área 
cedida pela COTRI-
SOJA em forma de 

parceria com a administração 
municipal.  O uso da área não 
terá custos para a prefeitura que 
fará os ajustes estruturais neces-
sários. Rodrigo Pommer, exten-
sionista rural da EMATER conta 
que é um terreno vazio, um espa-
ço físico, então a prefeitura vai 
construir uma estrutura coberta 
com bancadas para os feirantes 
expor os produtos. Está era soli-
citação dos moradores do distri-
to “A presença da feira na Posse 
Godoy sim era uma reivindicação 
da população que muitas vezes fi-
ca distante pra essas pessoas que 
moram na Posse Godoy se des-
locar até a cidade para comprar” 

conta Pommer. 
Assim a feira irá aproximar-

-se desta população, sequente-
mente os atuais 07 produtores 
que disponibilizam seus produtos 
no local irão ter um significati-
vo aumento de renda visto que 
agora atingirão clientes que até 
o momento poderiam não estar 
consumindo por conta da questão 
logística.

Cabe ressaltar que durantes 
as sextas-feiras de manhã conti-
nuara a haver feira do produtor 
no local atual, e em breve durante 
a tarde é que eles irão se dirigir 
até Posse Godoy para colocar 
seus produtos a venda. Horários 
de atendimento no novo local 
ainda serão definidos e informa-
dos a população.

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/ JORNAL OM

A presença da feira no distrito era uma solicitação dos moradores

Capital Estadual da 
Cuca com Linguiça

A adminis t ra -
ção municipal 
na segunda-

-feira, 30 de agosto, re-
presentada pela figura do 
prefeito Lairton Koeche, 
juntamente com repre-
sentantes do Poder Legis-
lativo e do presidente do 
núcleo cultural de Victor 
Graeff, Milton Sava-
dinstzky, foram recebi-
dos pelo Governador do 
Estado, Eduardo Leite, 
para evento que celebra e 
reconhece Victor Graeff 
como a “Capital Estadual 
da Cuca com Linguiça” 
O Projeto de Lei 54/2020, 
de autoria do Líder de 
Bancada, deputado esta-
dual Aloísio Classmann, 
que declara o município 
de Victor Graeff a “Capi-
tal Estadual da Cuca com 
Linguiça” foi sancionado 
pelo Governador do Esta-
do. Com o reconhecimen-

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

to, o Festival Nacional 
da Cuca com Linguiça, 
que ocorre anualmente, 
também será incluído 
no Calendário de Even-
tos Oficiais do Estado. 
"É um título importante 
para o nosso município, 
um símbolo de todo tra-
balho realizado desde 
lá atrás, a partir de uma 
ideia da Solange e Chico 
Savadintzky. Hoje poder 
receber esse título com 
o Chico Savadintzky, re-
presentando o nosso Nú-
cleo Cultural, diz muito 
sobre os frutos que plan-
tamos no passado para 
colher no futuro. Por is-
so vamos trabalhar em 
busca de recursos e me-
lhorias para nossa praça 
e município, para que a 
gente todos os dias faça 
por merecer essa impor-
tante honraria" afirmou o 
prefeito Lairton Koeche.

Agora é oficial Victor Graeff é a capital estadual da linguiça

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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ERNESTINAERNESTINATIO HUGOTIO HUGO

 IV Conferência Municipal de Saúde 

A IV Conferência 
Municipal de 
Saúde foi reali-

zada na quinta-feira 26 de 
agosto. A reunião ocorreu 
na sede da Unidade Básica 
de Saúde de Tio Hugo, e 
contou com a participação 
da secretária da pasta Ana 
Silva, profissionais da saú-
de, representantes do COE 
municipal da saúde e esco-
lar, além de integrantes do 
Conselho Municipal de Saú-
de e comunidade em geral, 
usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS.

As atividades acontece-
ram dentro dos protocolos 
estabelecidos de combate e 
prevenção a Covid-19, com 
o uso obrigatório de másca-
ra e álcool em gel e distan-
ciamento entre os partici-
pantes.

O tema debatido foi democracia e saúde

Neste ano a temática 
central da conferência foi 
“Democracia e Saúde, pan-
demial atual infecção hu-
mana Covid-19”, onde na 
ocasião foram abordados 
aspectos relacionados a exe-
cução dos trabalhos na área 
da saúde, bem como metas, 
objetivos e sugestões que 
serão integradas a elabora-

ção do Plano Municipal de 
Saúde 2022/2025.

Ao fim das atividades, 
a IV Conferência Munici-
pal de Saúde foi avaliada de 
forma muito positiva, pois 
o diálogo e participação de 
agentes de variados segmen-
tos da sociedade, permite o 
aprimoramento da prestação 
de serviços na área da saúde.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Homenagem restrita, 
mas com segurança

Mais uma vez 
as festivida-
des de 07 de 

setembro serão diferentes, 
mas nem por isso menos 
importantes, com menos 
relevância. No primeiro 
dia do mês no munícipio 
de Santo Antônio do Pla-
nalto ocorreu a abertura da 
semana da Pátria “dia 1º 
de setembro ato Cívico de 
abertura da semana da pá-
tria em frente à prefeitura 
municipal. Hasteamento 
da Bandeira com apresen-
tações Cívicas das escolas 
municipais” comunica a 
secretária de educação e 
cultura Susana Aparecida 
Silva. Vale ressaltar que 
apenas autoridades da ci-

dade irão comparecer, evi-
tando assim a presença de 
público, pois ainda é um 
momento que expira cui-
dados.

A realização obedece-
rá aos protocolos sanitá-
rios como uso de mascara, 
distanciamento e álcool 
gel, regrinhas que inde-
pendente da idade já estão 
decoradas, para esse mo-
mento importante tenha 
toda conformidade. 

Secretaria informa 
ainda que todos os profes-
sores da rede municipal de 
ensino estão devidamente 
vacinados com a segunda 
dose, trazendo uma segu-
rança a mais para a raliza-
ção.

Os eventos de hasteamento e momento civico são restritos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Conselheiras Tutelares recebem 
capacitação

A Secretaria Munici-
pal de Assistência 
Social e Habita-

ção, em parceria com o Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(COMDICA), promoveu nos 
dias 26 e 27 de agosto, na sede 
do Conselho Tutelar, um curso 
de formação continuada para 
as conselheiras tutelares do 
município. Os trabalhos foram 
ministrados pelo palestrante e 
consultor Getúlio Martins Sil-

veira Júnior.
A ação teve como obje-

tivo capacitar as profissionais 
do Conselho Tutelar quanto ao 
funcionamento e desempenho 
de suas atribuições, para que 
as atividades exercidas sejam 
cada vez mais positivas no 
cumprimento dos direitos das 
crianças e adolescentes.

Além das conselheiras 
Elisabete P. Winter, Iliane Bar-
rilli, Marceline G. Mendes, 
Roselane Felini e Vera Sch-

reiner, também participaram 
da formação os representantes 
das Secretarias de Assistência 
Social e Habitação, Saúde, 
Educação e Cultura, Agri-
cultura e Meio Ambiente, da 
Brigada Militar, do COMDI-
CA e das escolas municipais e 
estadual, que se reuniram para 
dialogar acerca da atuação pe-
rante casos de violação dos di-
reitos da criança e do adoles-
cente, com o objetivo de criar 
uma rede de apoio.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE NICOLAU VERGUEIRO

O curso foi realizado como forma de capacitar os conselheiros quanto sua atuação profissional
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Se você tem trabalhado Se você tem trabalhado 
em sistema de home office em sistema de home office 
nos últimos tempos, ou se nos últimos tempos, ou se 
desenvolve algum tipo de desenvolve algum tipo de 
atividade ligada a traba-atividade ligada a traba-
lhos domésticos.lhos domésticos.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Embora seu signo seja um 
pouco reservado, hoje se-
rá fácil falar sobre qualquer 
assunto com qualquer um!
A vida amorosa se torna 
mais agitada e você e o 
mozão vão se entender às 
mil maravilhas.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
Só um aviso: Lua e Mer-
cúrio trocam farpas logo 

cedo, o que pode resultar 
em algumas comprinhas ex-
tras que vão pesar no seu 
bolso mais tarde.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
TT
ente lidar melhor com a ente lidar melhor com a 
decepção e não descon-decepção e não descon-
te a frustração em casa te a frustração em casa 
porque pode arrumar briga porque pode arrumar briga 
com a família por bobagem.com a família por bobagem.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
E falando nesse povo que E falando nesse povo que 
adora cuidar da vida alheia, adora cuidar da vida alheia, 
pode ser que você se tor-pode ser que você se tor-
ne assunto de fofoca, por ne assunto de fofoca, por 
isso, se tem algum segre-isso, se tem algum segre-
do, redobre o cuidado pa-do, redobre o cuidado pa-
ra não acabar exposto, tá?ra não acabar exposto, tá?

- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 
set.) set.) 
No trabalho, converse so-No trabalho, converse so-
bre seus planos e ideias bre seus planos e ideias 
profissionais, preste aten-profissionais, preste aten-
ção em novos pontos de ção em novos pontos de 
vista e procure pensar fora vista e procure pensar fora 
da caixa.da caixa.
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
JJ
á encontrou sua alma gê-á encontrou sua alma gê-
mea? Nesse caso, não vale mea? Nesse caso, não vale 
exagerar nas cobranças ou exagerar nas cobranças ou 
nas críticas se quiser man-nas críticas se quiser man-
ter a paz na relação amo-ter a paz na relação amo-
rosa.rosa.
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) .nov.) .
Talvez seja preciso redo-Talvez seja preciso redo-
brar a atenção para man-brar a atenção para man-
ter o foco no serviço, ter o foco no serviço, 

porque há risco de ficar porque há risco de ficar 
sonhando/a acordado/a.sonhando/a acordado/a.
- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 
dez.) dez.)  
À noite, aproveite o mo-
mento favorável para cui-
dar melhor do seu corpo: 
até sua aparência sairá ga-
nhando!
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
À noite, aproveite para À noite, aproveite para 
matar a saudade das pes-matar a saudade das pes-
soas que andam distantes, soas que andam distantes, 
mesmo que seja através mesmo que seja através 
das redes sociais, e colo-das redes sociais, e colo-
que o papo em dia.que o papo em dia.
-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 

mar.)mar.)

O namoro também se beneficia 
e há chance de dar o próxi-
mo passo e se comprometer 
de vez nesse relacionamento. 
Agora, se já vive com o mo-
zão, o romantismo dará um to-
que especial aos momentos a 
dois.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Setembro!
Amanda Bergmann 
01/09
Eduardo Granja 01/09
Michele Diehl 01/09
Eloisa Kubal 02/09
Maria Bruch 02/09
Ivo Locateli 03/09
Lidiana Tavares 03/09
Jurema Chaves 03/09
Monique Silva 03/09
Oscar Baumgardt 03/09
Ivanor Gross 04/09
Leodato Marques 04/09
Nilva Vergutz 05/09
Noeli Machado 05/09
Vanessa Gehelen 06/09
Sueli Borba 06/09
Setembrino Mistura 
07/09
Jovilde Reinehr 09/09
Leticia Gross 09/09
Sadi Granja 10/09

Neusa Fleck 11/09
Fernando Port 12/09
Raira Altmam 12/09
Felipe Santos 12/09
Valmir Bergmann 12/09
Aire Fachi 13/09
Édio Schumann 13/09
Luís Gobbi 13/09
Suelen Becker 13/09
Joana Possebon 14/09
Felipe Becker 15/09
Iardi Newls 15/09
Luís Dassi 15/09
Adelar Ferreira 16/09
Adelino Lermen 16/09
Eduardo Arendt 18/09
Neusa Candaten 18/09
João Lorini 18/09
Ana Nerlang 19/09
Maria Lopes 19/09
Ivone Fachi 19/09
Valentini Becker 20/09

Adilson Kuhn 21/09
Joaquim Lara 21/09
Lori Lenz 21/09
Magno Rodrigues 21/09
Epitácio Grevenhagem 
21/09
Iloni Pfluck 22/09
Lucas Silva 23/09
Ana Candaten 24/09
Marcieli Arendt 24/09
Ivani Wollmer 24/09
Franscisco Gobbi 24/09
Rute Doneda 24/09
Neiva Ceolan 24/09
Ruy Drehmer 25/09
Arlindo Goetz 26/09
Joriele Goedel 26/09
Maria Provenci 26/09
Mateus Amann 27/09
Genésio Paludo 28/09
Giovani Bortolini 28/09
Grazielli Ceolan 28/09

04
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IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Abertura oficial da 
semana da Pátria

Na manhã desta 
quarta-feira, 1º, 
aconteceu a So-

lenidade de Abertura Oficial 
da Semana da Pátria 2021 em 
Ibirapuitã. Na ocasião houve 
a chegada do Fogo Simbóli-
co, hasteamento das bandei-
ras, apresentações e pronun-
ciamentos de autoridades.

Em 2021, o Tema Nacio-
nal da Semana da Pátria é o 
Hino Nacional Brasileiro, o 
Tema Estadual é a Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB) 
e a participação dos gaúchos 
na Segunda Guerra Mundial, 
já o Município tem como Te-
ma o Hino Municipal.

A Semana da Pátria 
acontece em torno do dia 7 de 

setembro, data em que se co-
memora oficialmente a Inde-
pendência do Brasil. No ano 
de 1822, diversos grupos das 
elites brasileira e portuguesa 
discutiam quanto aos rumos 
que os países deviam tomar. 
Aristocratas e comerciantes 
do Brasil buscavam mais li-
berdade, em termos econômi-
cos e políticos. 

Já as Cortes portugue-
sas desejavam uma recolo-
nização do Brasil. Pedro de 
Alcântara, reunindo os inte-
resses da opinião pública bra-
sileira, de sua esposa d. Ma-
ria Leopoldina, e do ministro 
José Bonifácio, decidiu por 
proclamar a independência 
do Brasil.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Abertura ocorreu no primeiro dia do mês

ERNESTINAERNESTINA

No episódio especial de “Ser 
Criança” para mês dos gaúchos, 
Maria Gabi visita Piratini, a primeira 
capital farroupilha

No mais novo 
episódio do 
programa Ser 

Criança, Maria Gabi foi 
até Piratini, na região Sul 
do Rio Grande do Sul, co-
nhecer a primeira capital 
farroupilha do Estado. Pa-
ra celebrar o mês dos gaú-
chos, ela fez um resgate da 
história da Guerra dos Far-
rapos.

Acompanhada da dire-
tora de Turismo de Piratini, 
Silvia Valéria Furtado Gar-
cia, Maria Gabi conheceu 
o Museu Histórico Muni-
cipal Barbosa Lessa, que 
leva o nome do folclorista, 
escritor, músico, advoga-
do e historiador natural do 
município. Também foi ao 
Museu Histórico Farroupi-
lha, que preserva a memó-
ria da Revolução Farroupi-
lha, assim como a Casa de 
Garibaldi, onde funcionava 
o jornal “O Povo”, e pas-
sou pelas ruínas da residên-
cia de Bento Gonçalves em 
Piratini.

“Eu tô sem palavras pa-
ra essa cidade! Muita his-
tória, muita cultura, muita 
beleza… Espero que todos 
assistam ao episódio e me 
digam o que acharam”, dis-
se Maria Gabi.

Onde assistir

O “Ser Criança” estreia 
no dia 10, nas páginas do 
Facebook da Maria Gabi e 
da UPFTV. Se preferir, po-

de assistir pelo Canal 14 da 
NET em Passo Fundo, on-
de o conteúdo vai ao ar de 
segunda a sexta, no inter-
valo da programação local.

O passeio foi para celebrar o mês dos gaúchos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Restauração de veículos e cabines 

Serviços de chapeação e pintura 

Concerto de parachoques pláscos
ou fibra

Concerto e pintura de rodas

Troca de pára-brisas 

Gravação de polímero chassi

Serviço de solda

AUTOTRUCK
RESTAURADORA DE VEÍCULOS E CABINES

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

Fone: (54) 9.9947-1775
Edson Backes

Rua Flávio Schimitt, 158, Centro, Ernestina/RS 

ALAMINUTA PRATO FEITO LANCHES

R$19,99R$19,99R$19,99 R$12,99

(54) 99996-6348 (54) 9686-2208 /ANEXO AO HOTEL

RRSSTT  115533  kkmm  3300
EErrnneessttiinnaa,,  RRSS

Deliciosas
RReeffeeiiççõõeess

FFOONNEE::  ((5544))  99665555--22225555

Roupas
Acessórios

Bazar
Brinquedos

Design de Sobrancelha

Maquiagem

Penteados

Manicure

Pedicure

Depilação Facial

(54) 9 9133.0256 Eloisa

(54) 9 9940.8650 Ana 

Av. Fernando Dudersdadt, 90
Centro - Ernesna

MEDICAMENTOS 

SEMENTES 

FERTILIZANTES FOLIARES

RAÇÕES 

LINHA PET

PRODUTOS DE LIMPEZA

GILNEI
(54) 9.9925-9044

SILVANE

(54) 9.9651-9312
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Prefeito em exercício Paulo Penz recebe visita dos alunos do 3 
ano (A) da Escola Educarte 

Na tarde de on-
tem, quarta-feira 
(01/09), os alu-

nos do 3º ano (A) da Escola 
Educarte do município de 
Ernestina, acompanhados da 
professora Vera Soares e da 
atendente Catia Aline Dapper, 
estiveram visitando a Prefei-
tura Municipal com o objeti-
vo de conhecerem a reparti-
ção pública, suas secretarias e 
as devidas funções. Na opor-
tunidade, o prefeito em exer-
cício Paulo Penz recebeu os 
alunos em seu gabinete, bem 
como, explicou um pouco as 
funções e as responsabilida-
des do prefeito em governar 
o município de Ernestina. O 
prefeito em exercício Paulo 
Penz agradeceu a visita dos 
alunos da Escola Educar-
te, bem como da professora 
Vera Soares, pois é de suma 
importância que as crianças 
e adolescente desde cedo, te-
nham essa aproximação com 
a administração publica, pois 

ERNESTINAERNESTINA
o

é a esfera de poder mais pró-
xima de todos os cidadãos e 
cidadãs de Ernestina, os quais 
devem sugerir e cobrar as me-
lhorias necessárias na vida da 
população em seu dia a dia.  
Também, os alunos fizeram 
uma visita ao Museu Históri-
co Municipal Dona Ernestina, 
com objetivo de conhecer o 
acervo de objetos e fotogra-
fias que retratam a história do 
município Ernestina desde os 
primórdios até os dias atuais. 
Na oportunidade, foi recebido 
pelo historiador e diretor do 
museu, o professor Alexandre 
Aguirre, o qual explicou aos 
alunos sobre alguns objetos 
em exposição que os mesmos 
não conheciam. Segundo a 
professora Vera Soares, des-
taca que: “Os alunos ficaram 
maravilhados de visitarem 
o museu, pois eles nunca ti-
nham entrado em museu an-
tes, com certeza essa visita 
agregou muito conhecimento 
e aprendizagem,” frisou. Foi uma visita destinada a conhecer uma repartição pública e suas funções

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Rua Fernando Duderstadt, 50 - Ernestina

 Prestando serviços e 
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Um trabalho feito com amor

No dia 19 de agosto 
a Patrona dos Fes-
tejos Farroupilhas 

Estaduais, Liliana Cardoso, 
lançou um concurso para es-
colher a capa do livro “Matriz 
da Cultura Negra no Gauchis-
mo” e com 788 votos no dia do 
encerramento à vencedora foi 
a arte feita por Suellen Mom-
baque Schneider, moradora de 
Nicolau Vergueiro. E o suces-
so não parou por ai, no dia de 
produção desta matéria a pu-
blicação já possuía 800 votos.

Suelen é uma fisiotera-
peuta apaixonada por dese-
nhos, poesia e cultura gaúcha. 
Ela foi prenda de faixa por 5 
vezes. Com os desenhos pos-
sui uma longa trajetória de 
envolvimento e carinho “De-
senho desde criança, na esco-
la sempre tive boas notas em 
Educação Artística, e parti-
cipei na adolescência de um 
concurso na Semana Farrou-
pilha da cidade de Carazinho, 
minha terra natal, do qual de-
senhei Anita Garibaldi e con-
quistei o terceiro lugar no mu-
nicípio. Desenhar sempre foi 
um hobby pra mim”.

Para a criação da arte, 
além de todo amor e dedica-
ção envolvidos em cada traço, 
Suelen se dedicou a pesquisar, 
saber mais a fundo sobre o as-
sunto “para que o desenho ti-
vesse toda uma história em si 
e para que a representativida-
de da cultura negra na cultura 
gaúcha estivesse bem clara e 
descrita em traços num papel. 
As imagens foram se criando, 
e procurei enfatizar na criação 

a parte feliz da trajetória do 
povo negro. Pois não podemos 
pensar somente nas tristes, 
como a escravidão, e sim nas 
suas construções para os gaú-
chos, pois somos um povo for-
mado por diversas culturas”. 
No total foram cerca de 12 ho-
ras de produção, de dedicação 
total a cada fino traço.

Cheia de simbolismo e 
significados, a capa possui de-
talhes precisos e rebuscados, 
que demonstram a relevância 
do assunto, trazendo desde as 
embarcações em que eles de 
forma forçada aqui chegaram. 
Com muito orgulho e amor, 
Suelen descreve cada peque-
no detalhe da sua obra “uma 
embarcação com flores, que 
representa toda a sua fé, e suas 
oferendas, como as oferendas 
que a sua cultura faz pra Ie-
manjá [...] Ao final de todo o 
por do sol à direita, está sendo 
representado o quilombo (uma 
casa), onde para estes locais 
fugiam, e iniciavam suas co-
munidades. Abaixo, está o De-
denzeiro, que representa uma 
parte da culinária que trouxe-
ram para cá: o azeite de dendê. 
Nas figuras ao lado, tem um 
homem negro, forte, assando 
no fogo de chão um charque. 
Pois eles que o faziam, des-
de a carneação. No centro da 
folha, está sendo tocado um 
instrumento de percussão, on-
de são utilizados em muitas 
das nossas musicas. E à es-
querda, uma moça dançando, 
pois onde havia música, havia 
dança em suas rodas. Sua saia 
segue até o turbante, à direita 

de uma mulher representando 
a beleza negra, colorida! E no 
meio deste tecido, uma criança 
negra dos olhos verdes, repre-
sentado a miscigenação dos 
povos”.

Mas não foram apenas es-
sas as contribuições deles para 
nossa cultura, como se poder 
ver no desenho, ela também 
é muito presente na culinária 
“entre os tecidos vemos bana-
nas, pimentas, feijão, abóbora, 
milho. Como uma boa feijoa-
da, um bom feijão tropeiro, 
um maravilhoso quibebe...
Como exemplos, de pratos que 
usamos na culinária gaúcha e 
o povo negro que nos trouxe”

A relevância deste traba-
lho, não é apenas artística, mas 
também cultural e educacio-
nal.  Conforme destaca Ana 
Paula Stumpf, coordenadora 
cultural de Nicolau Vergueiro 
“Acredito que explanar a rea-
lidade das raízes culturais gaú-
chas é trazer à tona que grande 
parte dela vem do berço da 
negritude e traz consigo entre-
laçada de forma ampla, a mis-
cigenação latino americana”.

Essa arte feita ficará eter-
nizada como parte do legado 
de Suelen, um legado de dedi-
cação “O sentimento é indes-
critível, pois é algo que nasceu 
da minha alma e botei para o 
papel, e não imaginava que te-
ria todo esse resultado [..]um 
pedaço de minha alma ficará 
para a história de um livro que 
será contado e estudado ao po-
vo e meus descendentes, cum-
pre uma das coisas que sempre 
quis deixar ao mundo: um pe- A obra de Suelen foi a mais votada nas redes sociais

CRÉDITO:  SUELEN MOMBAQUE SCHENEIDER

daço de mim”. 
Sem duvida essa é uma 

grande vitória para Nicolau 
Vergueiro, para a região e para 

todas as mulheres que sonham 
em ter sua história contada 
através de sua arte, histórias e 
ações.
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

CONCURSO PÚBLICO 01/2021 - EXTRATO DO EDI-
TAL 08/2021

O Municipio de Victor Graeff/RS TORNA PÚBLICA, por 
meio deste extrato, a realização de concurso público (estatu-
tário) sob execução da Objetiva Concursos. Inscrições de 03 a 
21/09/2021, em www.objetivas.com.br. Consulte o edital completo 
no Painel de Publicações da Prefeitura, nos sites www.victorgraeff.
rs.gov.br e www.objetivas.com.br.  Lairton André Koeche - Prefei-
to Municipal.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Na tarde desta 
quar t a - fe i r a , 
1º de setem-

bro, o Vice-prefeito Jaime 
Martovicz e o Presidente 
do Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR) 
Leandro Cunha, participa-
ram do Encontro Regio-
nal de Turismo. O evento 
aconteceu no Auditório do 
Museu das Pedras e Mine-
ralogia Egisto Dal Santo, 
na cidade de Soledade, on-

O município tem trabalhado para ser inserido na rota turistica doAlto da Serra

Lideranças de Ibirapuitã participam 
do Encontro Regional de Turismo

de “Mapa Turístico Brasi-
leiro e Regionalização” foi 
o tema pautado pela Inter-
locutora Estadual do Pro-
grama de Regionalização 
do Turismo, Débora Snel.

O Programa de Re-
gionalização do Turismo 
- PRT, integra todas as 
ações do MTur com es-
tados, regiões e municí-
pios do país, apoiando a 
estruturação dos destinos, 
a gestão e a promoção do 

turismo em seus oito eixos 
de atuação.

Os representantes de 
Ibirapuitã destacam que o 
município está recebendo 
todo o suporte e apoio ne-
cessário ao mesmo tempo 
em que o mesmo traba-
lha nas ações necessárias 
para ser incluído na Rota 
Turística do Alto da Serra 
do Botucaraí, inclusão que 
deverá acontecer em bre-
ve.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

TIO HUGOTIO HUGO

Capacitação dos 
Conselheiros Tutelares

Nos dias 24 e 25 de 
agosto foi realizada 
nas dependências do 

CRAS Mãos Amigas a Capacita-
ção dos Conselheiros Tutelares 
do Município de Tio Hugo. 

Essa Capacitação que ocor-
re em caráter de Formação Con-
tinuada possui o objetivo de 
atualizar e fortalecer as ações e 
atividades de competência do 
Conselho Tutelar.

O palestrante convidado foi 
o Sr. Getúlio Martins Silveira Ju-
nior, da Cidade de Rio Pardo/RS. 
Getúlio possuí vasta experiência 

na área de atuação do Conselho 
Tutelar, pois, atuou como Conse-
lheiro Tutelar, Diretor da Infân-
cia e Juventude, Presidência do 
Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (COMDICA), 
Coordenador dos Conselheiros 
Tutelares do Vale do Rio Pardo, 
entre outras.

O Conselho Tutelar de Tio 
Hugo é unânime em afirmar que 
a Capacitação foi extremamente 
proveitosa, e que todo o conteú-
do estudado será de grande valia 
para as atividades de sua compe-
tência.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

A capacitação tem objetivo de fortalecer as ações do conselho

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2021

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atri-
buições, TORNA PÚBLICA a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para a 
contratação de Professor Anos Finais –Língua Inglesa e para cadastro reserva de Professor Anos 
Finais – Matemática. Inscrições no período de 03 a 10 de setembro de 2021. Maiores informações 
pelo telefone (54) 3338-1242/1273 e no site www.victorgraeff.rs.gov.br / Publicações / Editais / Pro-
cessos Seletivos. Victor Graeff/RS, 03/09/2021.
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

Naquela época (1822) D. Pedro, Príncipe 
Regente, tinha o apoio dos brasileiros ou Partido 
Brasileiro. Esse partido era constituído de brasileiros 
e também de portugueses. A diferença não estava 
no local de nascimento, mas sim na situação social, 
ou seja, os homens mais ricos da Colônia  como 
latifundiários, altos funcionários da burocracia 
estatal, comerciantes ligados ao comercio inglês ou 
francês e traficantes de  escravos. Embora o nome 
pomposo de Partido Brasileiro na verdade nunca 
representou o povo verdadeiro do país. Essa classe 
queria o fim das restrições comerciais, mas não 
eram democratas ou muito menos patriotas. Alias 
hoje no Brasil tem um grupo que se auto intitula de 
patriotas e acham que só eles podem desfilar com 
a Bandeira Nacional e classificam os demais como 
Não Patriotas, demonstrando sua total ignorância, 
pois todos somos brasileiros e patriotas. Mas vamos 
voltar ao assunto. O líder do Partido Brasileiro era 
o maçom José Bonifácio de Andrade e Silva.

Os chamados radicais eram um pequeno grupo 
com influencia nos setores médios urbanos: 
pequenos comerciantes, advogados, professores, 
farmacêuticos, funcionários públicos do baixo 
escalão, alfaiates, estudantes, ourives e etc. 
esses segmento tinham experiência em revoltas 
anticoloniais e republicanas (mais próximos do 
povo, que nem voz tinha e estava alheio a tudo).

Sonhavam com uma independência do Brasil 
parecia com a dos Estados Unidos ou como a 
Revolução Francesa, com garantias de liberdades 
individuais. Como pode se ver não se lutava apenas 
a favor ou contra independência da Colônia, mas 
também pelo futuro politico do nosso país, ou 
seja, direito e privilégios para uns poucos (como 
ainda é hoje em dia) ou direitos estendidos para 
todos. Hoje o que se vê ainda são reflexos dessa 
independência mal feita por isso temos Bancada 
do boi, Bancada da Bala, Bancada do Latifúndio, 
Bancada da Bíblias e etc, mas do povo mesmo são 
poucos. 

Já o Partido Português, não tinha só portugueses 
de nascimento. Tinha o apoio de comerciantes 
interessados no retorno do Pacto Colonial (nesse 
pacto o Brasil ficava  atrelado comercialmente a 
Portugal, tendo esse o domínio do nosso comercio). 
Para eles a independência do Brasil nunca poderia 
ocorrer.

Com o apoio do Partido Brasileiro, D.Pedro 
sentia-se capas de enfrentar as instituições 
arrogantes e recolonizadores das Cortes. D.Pedro 
recebeu ordens de retornar a Portugal, pois na visão 
das Cortes, o Príncipe era um funcionário da Coroa 
Portuguesa, mas uma grande multidão foi para as 
ruas pedindo para ele não obedecer às ordens.  Na 
próxima edição daremos continuidade ao assunto.

7 de Setembro 199 anos de nossa 
independência (Primeira Parte)

Telefone: (54) 999006677

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Sorteio nota premiada

Ganhadores do sorteio Nota Fiscal 
Gaúcha
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo Luiz 
Formighieri 
Demais vereadores: An-
tônio Carlos Ferreira, Ari 
Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, 
Raquel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 

30.08.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual so-
licita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feita a 
colocação de bueiros na es-
trada de acesso à residência 
do senbor Armindo Witte, 
localidade de Pessegueiro. 
Manifestou-se favorável ao 
projeto de lei que solicita a 
contratação de Psicólogo, 
citando também a necessi-
dade de contratação de ou-
tros profissionais na área da 
saúde. Também manifes-
tou-se favorável ao projeto 
de lei que concede auxílio 
financeiro aos estudantes 
universitários e ao projeto 
de lei que trata da implan-
tação de internet em comu-
nidades do interior. 
O Vereador Antônio Car-
los Ferreira, da bancada 
do PDT, comentou sobre 
a Indicação de sua autoria 
que solicita ao Poder Exe-
cutivo Municipal a conces-
são de vale alimentação a 
todos os funcionários pú-
blicos municipais. 
O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do 
PP, parabenizou a admi-
nistração municipal pelo 
envio do projeto de lei que 
concede auxílio financeiro 
aos estudantes universitá-
rios do município. Também 
manifestou-se favorável ao 

projeto de lei que trata da im-
plantação de internet em co-
munidades do interior. 

A Vereadora Raquel Goedel, 
da bancada do PP, salientou 
a importância do projeto de 
lei que trata da implantação de 
internet em comunidades do 
interior. Manifestou-se tam-
bém favorável ao projeto de 
lei que solicita a contratação 
de Psicólogo, bem como ao 
projeto de lei que concede au-
xílio financeiro aos estudantes 
universitários do município. 

O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, manifes-
tou-se favorável ao projeto de 
lei que trata da implantação de 
internet em comunidades do 
interior, bem como ao proje-
to de lei que concede auxílio 
financeiro aos estudantes uni-
versitários. Ainda, salientou a 
importância do projeto de lei 
que solicita a contratação de 
Psicólogo. 

O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, mani-
festou-se favorável ao projeto 
de lei que solicita a contrata-
ção de Psicólogo, citando a 
necessidade de contratação de 
outros profissionais na área da 
saúde. Manifestou-se também 
favorável ao projeto de lei que 
concede auxílio financeiro aos 
estudantes universitários e ao 
projeto de lei que trata da im-
plantação de internet em co-
munidades do interior. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, salien-
tou a importância da implanta-
ção de internet nas comunida-
des do interior.

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, co-
mentou sobre uma publicação 
do deputado estadual Mateus 
Wesp a respeito dos preços 
dos combustíveis, dizendo 
que o mesmo deveria respon-

der judicialmente pelas menti-
ras divulgadas. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, co-
mentou sobre a viagem a Bra-
sília na última semana, junta-
mente com os Vereadores Ari 
e Leonir, dizendo que foram 
muito bem recebidos pelos 
deputados federais, para os 
quais solicitaram vinte e nove 
emendas ao município.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 40/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “Autoriza a 
contratação temporária, em 
caráter emergencial, de Den-
tista e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade de 
votos. 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 41/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “Institui a po-
lítica habitacional de interesse 
social do Município de Ernes-
tina e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade de 
votos. 

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de Souza 
Vargas, da bancada do PDT, 
comentou sobre a viagem a 
Brasília na última semana, 
juntamente com os Vereado-
res Ari e Américo, relatando 
que foram protocolados 29 
pedidos de emendas junto aos 
deputados federais para o mu-
nicípio de Ernestina, já com 
algumas promessas de desti-
nação de verbas. Citou alguns 
exemplos de solicitação de 
emendas, como pavimentação 
de ruas, asfalto para a estrada 
da Barca, veículos, ilumina-
ção pública, entre outras, de-
sejando que o município fosse 
contemplado nas solicitações. 

O Vereador Tiago José Dum-
mel, da bancada do PDT, 
comentou sobre a distribuição 
do calcáreo aprovada pela Câ-
mara, explicando como seria 
feita. Sobre o transporte para 
alguns estudantes treinarem 
futebol em Carazinho, infor-
mou que um veículo seria 
disponibilizado pela adminis-
tração municipal. Salientou 
a importância do município 
adquirir um transporte próprio 
para os estudantes universitá-
rios, assim como a instalação 
de internet para as localidades 
do município. 

O Vereador Antônio Car-
los Ferreira, da bancada do 
PDT, comentou sobre a verba 
deixada pela administração 
anterior para perfuração de 
dois poços artesianos, o que 
ainda não foi realizado pela 
atual administração, sob pena 
de ter que devolver a referida 
verba. Também salientou a 
importância do município dis-
ponibilizar transporte para os 
estudantes universitários, as-
sim como a internet em todas 
as localidades. Parabenizou 
a administração pelo projeto 
habitacional para o município, 
aprovado pela Câmara. 

O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do PP, 
agradeceu a equipe da Secre-
taria de Obras por serviço rea-
lizado na chácara do senhor 
Gilmar Froza. Salientou a 
importância do projeto habita-
cional para o município, apro-
vado pela Câmara. 

A Vereadora Raquel Goedel, 
da bancada do PP, informou 
sobre a campanha “Liquida 
Ernestina”, promovida pela 
ACIPAE. 

O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, agrade-
ceu a administração municipal 
por serviços realizados. Citou 
reclamações de alguns mu-
nícipes em relação ao atendi-
mento na Secretaria da Saúde 
por parte de alguns funcioná-

rios. 

O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, in-
formou que protocolou jun-
to ao gabinete do deputado 
federal Ubiratan Sanderson 
um projeto para aquisição de 
ambulância para o municí-
pio, no valor de trezentos mil 
reais, o que estava pratica-
mente certo para destinação. 
Questionou novamente o 
Secretário da Saúde em rela-
ção a um oftalmologista para 
atender na Unidade. Solici-
tou verbalmente ao Secretá-
rio da Saúde que fosse dado 
o mesmo tratamento aos mo-
radores do interior e aos mo-
radores da cidade no que se 
refere a viagens com a am-
bulância, devendo o veículo 
buscar em sua residência to-
dos os munícipes que assim 
necessitassem. Parabenizou 
o trabalho dos Vereadores na 
viagem à Brasília. Convocou 
a todos para uma manifesta-
ção no dia 7 de setembro, no 
trevo do município. Citou os 
gastos com a justiça eleitoral 
brasileira, os quais conside-
rava exorbitantes. Finalizan-
do, comentou sobre os in-
dígenas, dizendo ser contra 
o marco temporal, mas que 
aos índios deveria ser dado 
emprego como a qualquer 
cidadão. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, re-
forçou o comentário do Ve-
reador Juliano sobre buscar 
com a ambulância em suas 
casas todos os moradores 
que necessitassem. Citou as 
emendas protocoladas junto 
aos deputados federais na 
viagem à Brasília, agrade-
cendo a todos.

A próxima Sessão Plenária 
Ordinária será no dia 6 de 
setembro, às 18 horas. 
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Respingos 
da Barragem

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

NICOLAU VERGUEIRO VERTE 
CULTURA!

A comemoração do Dia Nacional das Ar-
tes, ocorrida no dia 14 de agosto, foi um 
sucesso total em Nicolau Vergueiro! O mu-
nicípio está vivendo uma verdadeira revo-
lução cultural e isso refletiu diretamente 
no evento. A política cultural do município, 
vinculada diretamente à Educação, vem 
criando frutos imensos. Na ocasião a arte 
viajou desde a poesia, a várias formas de 
dança e expressões musicais, demonstran-
do o talento e a riqueza Cultural desta linda 
cidade!  

A Cultura é uma das grandes priorida-
des do município, conforme o prefeito Ge-
raldo Muniz, que conta com apoio integral 
do Vice-prefeito Delmar Diehl e da Câmara 
de Vereadores. A Secretaria de Educação e 
a Direção de Cultura andam juntas nesta 
bela jornada! A proposta é de propagar uma 
Cultura engajada às causas sociais, à me-
lhoria da qualidade de vida da comunidade.

Conforme a Secretária de Educação 
Francieli Chaves e a Diretora de Cultura 
Ana Stumpf, a Administração Pública de 
Nicolau Vergueiro tem idealizado a demo-
cratização da Cultura, onde as secretarias 
municipais traçaram entre si objetivos lin-
kados à promoção cultural de todos. Houve 
a reativação da Banda Marcial. São realiza-
das oficinas de dança, música e confecção 
de instrumentos musicais, entre outros vá-
rios projetos.

Houve a Semana do Livro, de forma vir-
tual, em virtude da pandemia, com inter-
pretações diárias de textos dos escritores 
homenageados.  As datas comemorativas 
com maior ênfase e relevância 2021 são o 
Dia do livro, Dia do Trabalho, Dia da Edu-
cação, Dia do Combate ao Trabalho Infantil, 
do respeito ao LGBT QI+, Nelson Mandela, 
Dia Nacional das Artes, Semana da Pátria, 
com o tema “Defesa ao SUS”, em parceria 
com a Secretaria de Saúde, valorização do 
orgulho gaúcho na Semana Farroupilha, 
Outubro Rosa, Novembro Azul, Consciên-
cia Negra com Sarau Temático, mês natali-
no, que culminará com diversas apresenta-
ções de todos os projetos e oficinas.

Segundo o Prefeito Geraldo Muniz, a Cul-
tura é prioridade na sua administração e 
será amplificada da melhor forma possível. 
Está feliz com o resgate de antigos projetos 
e com a criação de novas iniciativas cultu-
rais. Quer tornar o município cada vez mais 
rico culturalmente, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida para a população. 

Essa é Nicolau Vergueiro, se resgatando, 
se reinventando e progredindo dia após dia! 
Parabéns à municipalidade!

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Prefeito Sergio Lasch recebeu 
assessor do deputado Cherini

Na terça-feira, 
31 de agos-
to, o Prefeito 

Sergio Antônio Lasch 
recebeu em seu gabine-
te Emerson Quadros de 
Moura, representante do 
Partido Liberal e asses-
sor do Deputado Fede-
ral Giovani Cherini para 
uma aproximação maior 
do gabinete do deputado 
com o município de La-
goa dos Três Cantos.

Esteve na pauta de 
assuntos a possibilidade 
de indicação de verbas 
pelo gabinete do deputa-
do que é o Coordenador 
da Bancada Gaúcha no 

Entre os assuntos tratados está possibilidade de indicação de verbas
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Congresso Federal.
Na mesma ocasião 

o assessor Emerson re-
cebeu informações de 

projetos contemplados 
com verbas do Deputa-
do Cherine em anos pas-
sados.

ERNESTINAERNESTINA

Prefeitura realiza audiência pública 
para definir LDO para 2022

Na manhã des-
ta quarta-feira 
(01/09), a Pre-

feitura de Ernestina, através 
da Secretaria Municipal da 
Fazenda realizou Audiência 
Pública para apresentar e de-
bater a Lei de Diretrizes Or-
çamentaria (LDO) para o ano 
de 2022. A audiência ocorreu 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Er-
nestina. A LDO é um dos três 
instrumentos de planejamen-
to da administração pública, 
ao lado do Plano Plurianual 
(PPA) e da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), e tem por ob-
jetivo estabelecer as metas e 

prioridades da administração 
pública municipal, dispondo 
de critérios e normas que ga-
rantam o equilíbrio das recei-
tas e despesas da prefeitura. 
A elaboração da LDO leva 
em consideração os projetos 
definidos pela administra-
ção municipal no PPA para 
o próximo ano e auxilia na 
elaboração da peça orça-
mentária para 2022, sendo 
de grande importância para 
o planejamento e a execução 
do orçamento do município. 
Estiveram presentes na au-
diência, o prefeito em exer-
cício Paulo Penz, a secretária 
municipal da Fazenda, Diná 

Lima da Silva, o secretário 
municipal da Saúde, Gefer-
son Goedel, a coordenadora 
do CRAS, Mônica Aguirre, 
além da Técnica do setor de 
contabilidade da prefeitura, 
Márcia J. S. Gatto, do asses-
sor técnico da Secretaria da 
Fazenda, Niomar Fantinelli, 
os quais realizaram uma ex-
planação sobre a lei, bem co-
mo, detalharam e explicaram 
os detalhes para os presentes 
na reunião. Após a audiência 
pública, o projeto de lei será 
encaminhado para a Câma-
ra Municipal, onde deve ser 
analisado e debatido pelos 
vereadores.

A audiência é um dos meios para o planejamnto da administração pública
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Ernestina, 03 de setembro de 2021

Professor R. Vicente Werlang visita 
Victor Graeff  

Na tarde do dia 
01/09, o pre-
feito Lairton 

Koeche e equipes das Se-
cretarias Municipais de 
Educação e Saúde, rece-
beram a visita do Profes-
sor R. Vicente Werlang. 
O mesmo apresentou ao 
grupo uma proposta de 
trabalho que pode-se so-
mar às ações de combate 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

a proliferação do mosquito 
da dengue já realizadas no 
município.

O Professor Vicente 
escreveu um livro infantil, 
que de maneira didática, 
explica que a planta crota-
lária, através das suas flo-
res, atrai a libélula, que po-
de eliminar os mosquitos 
transmissores de doenças, 
principalmente a dengue.

Durante a visita realizada ao prefeito o professor aproveitou para apresentar uma proposta de trabalho
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“É uma proposta bas-
tante interessante, ambien-
talmente correta, e que 
pode ser explorada pelos 
agentes de endemias e pe-
las nossas escolas, num 
trabalho intersetorial, den-
tro das ações do PSE (Pro-
grama Saúde na Escola)”. 
afirmou o Secretário de 
Educação, Fábio Augusto 
Dirings.

ERNESTINAERNESTINA

Momento Cívico nas 
escolas de Ernestina

Comemorar o dia da 
liberdade em meio 
a restrições pode 

parecer irônico ainda mais 
quando se pensa no contesto 
social e politico do país. Mas 
é uma ação necessária, pois 
momentos assim ressaltam o 
patriotismo, em especial na 
fase da adolescência aonde há 
uma evolução de pensamen-
to, e consequentemente esses 
indivíduos passam a entender 
seu papel na sociedade, segun-
do estudos da área da psicolo-
gia. Ensinar e incentiva-los 
a “valorização do próximo, 
respeitando os limites de cada 
um” é uma tarefa que a escola 
Osvaldo Cruz tem procurado 
desempenhar.  Neste ano mais 
uma vez as festividades da se-
mana da pátria terão de seguir 
protocolos diferentes, as apre-

sentações restritas a alunos, 
professores e funcionários 
acontecerão no colégio apenas 
e não mais em um momento 
de interação com a socieda-
de e demais unidades educa-
cionais como antigamente. A 
diretora Vera Glades Vollmer 
deu uma prévia do que será 
apresentado pelos alunos do 
local “No momento cívico, 
iremos representar a inclusão 
social [...] Representarmos a 
música Eu te amo meu Brasil 
dos incríveis e na sequência da 
música irão entrando crianças 
com várias dificuldades espe-
ciais como cegos, mudos, ca-
deirantes...”. Ela ressalta que 
todas as orientações sanitárias 
serão obedecidas, evitando 
aglomeração, sendo exigido o 
uso de mascara como já vem 
sendo feito. 

As apresentações serão apenas para alunos e equipe escolar
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