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É O BRASIL QUE VOCÊ QUER?

A polícia militar e civil, de agora em diante, por 
determinação do Superior Tribunal de Justiça, defi-
niu que a abordagem policial só poderá ser efetivada, 
mediante suspeitas objetivas, está proibida de fazer 
abordagem preventiva se o indivíduo não der sinais 
exteriores que está infringindo a lei. O policial que 
subjetivamente, por indução ou prevenção, abordar 
indivíduo que não der sinais externos de estar infrin-
gindo a lei, embora seja encontrada droga durante a 
abordagem, ou outro material de origem ilícita, pode-
rá ser anulado o flagrante e o policial sofrer punição, 
sendo o material apreendido devolvido ao meliante. 
Enquanto isto, o abordado é premiado e o policial so-
fre castigo da punição. De modo que, se em frente 
à sua casa, estiver um ou dois indivíduos de forma 
suspeita, a polícia não pode intervir de acordo com 
alguns julgados que temos conhecimento na comar-
ca de Passo Fundo. A busca veicular, somente com 
mandado judicial, caso contrário é ilegal, e assim po-
dendo causar ação de danos morais.  Uma inversão de 
valores. O fora da lei tem licença para agir, enquanto 
o policial fica proibido de abordar, até que aquele co-
meta o crime, aí sim o prejuízo já está feito! Estão 
manietando o policial de agir, de tomar as providên-
cias preventivas! Desestimulam estes procedimentos 
do policial agir, qual deles vai ter incentivo e vontade 
de abordar alguém em atitude suspeita? A segurança 
lançada as traças, a bagunça tomando conta, o bandi-
do tendo vez e voz contra o cidadão que fica à mercê 
do crime, tudo com o aval da justiça. Deixa de ser 
suspeito, embora após se transforme em certeza, só 
pode ser abordado quando estiver consumado o ilí-
cito, seguindo esta toada, breve vai haver a liberação 
das drogas. No Brasil o cidadão de bem vai para pri-
são e os bandidos estarão livres!  Nossos representan-
tes no Congresso não estão nem aí, enquanto nosso 
país vive não cumprindo as leis, tripudiando a ordem, 
prostituindo a Constituição! O que querem os agentes 
da desgraça, não só a bandidagem comande o cerco 
dentro dos presídios, como agora o crime organizado 
comanda o caos e a desordem fora das prisões!

ERNESTINAERNESTINA

Empresário do setor de 
turismo visita município

Na manhã da última  
quarta-feira (18/05), o 
prefeito Renato Becker, 
acompanhado do vice-
-prefeito Paulo Penz, 
secretária de Educação 
Sueli Penz, do diretor 
de Cultura e Turismo, 
professor e historiador 
Alexandre Aguirre, 
receberam a visita do 
empresário e arquiteto 
urbanista Clairton da 
Silva, proprietário da 
empresa Prime Investi-
mentos e Teokalli Bio-
arquitetura. Durante a 
reunião, o empresário 
Clairton apresentou ao 
prefeito Renato Becker 
e aos presentes, o pro-
jeto Maringá Eco Park, 
que será realizado no 
município de Vila Ma-
ria, através de uma par-
ceria público-privada 
que prevê a revitaliza-
ção e ampliação deste 
parque. Nesse sentido, 
segundo o empresário 
Clairton da Silva, que 
não quer investir so-

mente no turismo em Vila 
Maria, mas sim, em um 
turismo regional e não 
somente local, onde va-
lorize os empreendedores 
locais, a sua história, cul-
tura, hábitos,  costumes, 
a sua culinária local e, 
sobretudo que seja uma 
mola propulsora de ge-
ração de emprego e ren-
da de forma regional. Na 
oportunidade, o prefeito 
Renato Becker,  agrade-
ceu a visita do empresá-
rio Clairton da Silva, por 
ter escolhido o município 
de Ernestina, como sendo 
um município de grande 
potencial turístico e, so-
bretudo de perspectivas 
de projetos e investimen-
tos para área turística do 
município. Também, na 
ocasião foi apresentado 
ao empresário a Rota Tu-
rística História & Sabo-
res, bem como outras po-
tencialidades turísticas, 
além da boa localização 
e logística que possuem 
o município de Ernestina.

Atividades do Maio Amarelo seguem em 
Ibirapuitã

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Mesmo com o frio inten-
so desta segunda-feira, 16, 
alunos da EEEM Saldanha 
Marinho realizaram inúme-
ras atividades de pinturas 
alusivas a campanha, com 
empenho e colaboração da 
direção e professores da ins-
tituição de ensino. 

SOBRE O MAIO 
AMARELO

Com o tema “A seguran-
ça do trânsito está em suas 
mãos”, a campanha Maio 
Amarelo 2022 visa a reduzir 
acidentes de trânsito e evitar 
mortes no trânsito.

A mobilização que está 
acontecendo durante todo 
o mês de maio terá seu en-
cerramento no domingo, dia 
29, com diversas atrações na 
Praça Central.

Confira as atividades 
que acontecerão ainda neste 
período:

21/5 – 14h - Bike turis-
mo destino Recanto dos po-
mares - alunos e comunida-
de em geral - Saída da praça 
municipal com dicas de bike 
pelo CFC Marau e alonga-
mento - Organização EMEF 
Leonel de Moura Brizola – 
inscrição nas escolas;

23/5 – 14h – Caminha-
da com os cadeirantes pelas 
ruas da cidade;

25/5 – Pedágio Educa-
tivo com entrega de folders 
produzidos pelos alunos – 
Organização EMEF Nossa 
Senhora Medianeira;

26/5 – manhã - Plantio 
de flores em um canteiro da 
Praça Municipal – e às 15h 
Apresentações teatrais em 
frente à escola 4º e 7º ano - 
Organização EEEM Salda-

nha Marinho;
26/5 – Plantio de flores 

em um canteiro da ciclovia 
– Eu amo Ibirapuitã – ciclo-
via – Organização EMEF 
Leonel de Moura Brizola;

- Durante todo o mês ca-
minhadas nas aulas de edu-
cação física – ciclovia da ci-
dade – Organização EMEF 
Leonel de Moura Brizola;

- Durante todo o mês Di-
cas de Trânsito divulgadas 
todos os dias em parceria do 
CFC Marau e Rádio Prince-
sa;

- Durante todo o mês, a 
EMEI Jordana Buffet Mu-
niz realizará a confecção 
com os alunos de meios de 
transporte em caixas de pa-
pelão, simulando o trânsito 
no pátio da escola; caminha-
das com as crianças no cen-
tro da cidade para aprecia-
ção das placas de trânsito; 
as crianças levarão motoca 
ou bicicleta para a escola 
para realização de um per-
curso com respeito as placas 
de trânsito (Ginásio Munici-
pal); atividade de conscien-
tização com cartazes em 
frente à escola;

- Durante todo o mês , 
a EMEF Antão Chaves vai 
desenvolver pintura e plan-
tio de flores na escola; será 
colocada no trevo da co-
munidade uma placa com 
a frase “Juntos salvamos 
vidas”; será providenciada 
junto à Prefeitura placas de 
sinalização para colocar no 
trevo e próximo à escola; 
serão feitos momentos de 
conscientização para os mo-
torista, sobre como realizar 
corretamente o retorno no 
local; Ciclismo Educativo 
(será um Jogo com bicicle-

tas que envolve regras de 
trânsito voltado para pe-
destres); Mini Grupo de 
Música Atravessar a rua 
(com faixa de segurança 
e pista); Dia da motoca; 
Circuito Ciclístico;

29/5 – A partir das 
14h – tarde de integração 
com fechamento do Maio 
Amarelo de Ibirapuitã – 
Praça Municipal:

- Música ao vivo com 
Joe Caramelo

- Venda de lanches
- Quentinha para fa-

zer seu chimarrão (trazer 
cuia, bomba e térmica, 
água quente e erva no lo-
cal)

- Atividade surpresa 
de trânsito e de pintura

- Projeto “E se fosse 
você?” – cadeirantes

- Distribuição de pan-
fletos com pedido de res-
peito às regras de trânsito 
– EMEI Jordana Buffet 
Muniz

- Apresentação do do-
cumentário “O trânsito da 
minha cidade” gravado 
em Ibirapuitã.

As ações foram orga-
nizadas pelo Poder Públi-
co Municipal, CFC Ma-
rau, Escolas Municipais e 
Estadual e quer conscien-
tizar o cidadão sobre a 
importância da segurança 
viária e alertar os motoris-
tas que a responsabilidade 
ao volante é fator deter-
minante para o número de 
acidentes, mortos e feri-
dos. As estatísticas apon-
tam que o alto índice de 
acidentes graves e fatais 
no Brasil tem como causa 
principal as falhas huma-
nas.

Realizado VIII Fórum da 
Mulher

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

O VIII Fórum da 
Mulher, que aconte-
ceu no sábado, dia 14 
de maio de 2022, no 
Ginásio Multiesporti-
vo, foi um sucesso e 
superou todas as ex-
pectativas. Estiveram 
presentes mulheres de 
diversas faixas etárias 
e todas foram rece-
bidas num ambiente 
muito acolhedor e com 
animação de Arlei 
Zamboni.

Já na entrada cada 
mulher recebeu um kit 
com lápis, apontador e 
borracha para relacio-
nar com a parábola do 
lápis que foi trabalha-
da durante a palestra.

A tarde foi abri-
lhantada com a pre-
sença das Soberanas 
do Município, que 
cantaram e declama-
ram uma poesia.

A neuropsicopeda-
goga Josiana Hertal, 
que atualmente traba-
lha no Município e que 
no ano passado fez um 
vídeo direcionado para 

as mulheres de forma on-
line, este ano se fez pre-
sente também através de 
uma breve e emocionante 
fala às mulheres.

A palestra principal 
esteve a cargo de Sabrina 
Perin Roehe, que expla-
nou de forma encantado-
ra sobre o tema “A feli-
cidade e bem estar nos 
relacionamentos”.

Ainda, foi apresenta-
do o novo Conselho Mu-
nicipal da Mulher e a sua 
diretoria, que tem como 
presidente: Loreni Lenita 
Lasch, vice-presidente: 
Maria Susana Hartmann 
e secretária: Nilve Mal-
daner. Como culminân-
cia, aconteceu o sorteio 
de diversos prêmios, 
arrecados no comércio 
local e regional. Ao sair 
cada mulher recebeu um 
brinde e um lanche.

A organização do 
VIII Fórum da Mulher 
agradece a todas as mu-
lheres que se fizeram pre-
sentes, mostrando a força 
e a determinação da mu-
lher três-cantense.

Fórum foi realizado no último sábado, dia 14 Prefeito Renato Becker recebeu a visita do empresário MORMAÇOMORMAÇO

Realizado Memórias de Nina
A Administração 

Municipal através da 
Secretaria da Saúde, 
Assistência Social e 
Cras promoveu uma 
ação trazendo a te-
mática da campanha 
nacional - Maio La-
ranja.

O Teatro "Memó-
rias de Nina" opor-

tunizou a inserção 
nos debates sobre o 
abuso e a violência 
sexual na infância 
e adolescência, tra-
zendo a problemáti-
ca de modo sensível 
e leve.

A rede de proteção 
socio-assistencial do 
município apostou 

em trazer este es-
petáculo para os 
estudantes do 4° ao 
9° e Ensino Médio, 
das escolas muni-
cipais e estadual, 
com o principal 
objetivo de abordar 
este tema de uma 
forma diferente, 
com a arte. Evento contou com a participação de estudantes
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
O eclipse total da Lua dá a maior O eclipse total da Lua dá a maior 
força para você se livrar de to-força para você se livrar de to-
do tipo de enrosco e embuste e do tipo de enrosco e embuste e 
não tô falando apenas de dívida, não tô falando apenas de dívida, 
pendência ou problema que se ar-pendência ou problema que se ar-
rasta, não. rasta, não. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
O Sol forma aspecto maravilho-O Sol forma aspecto maravilho-
so com Plutão antes de se des-so com Plutão antes de se des-
pedir do seu signo, apontando pedir do seu signo, apontando 
novidades positivas em estudos, novidades positivas em estudos, 
viagens, coisas novas que quer fa-viagens, coisas novas que quer fa-
zer e também em interesses com zer e também em interesses com 
parentes, amigos e pessoas que-parentes, amigos e pessoas que-
ridas. ridas. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Suas qualidades ficam empodera-Suas qualidades ficam empodera-

das e finalmente você vai poder das e finalmente você vai poder 
retomar interesses e ideias que retomar interesses e ideias que 
estavam no limbo, à espera de um estavam no limbo, à espera de um 
momento favorável. Os contatos momento favorável. Os contatos 
vão fervilhar, novas amizades de-vão fervilhar, novas amizades de-
vem surgir e sucesso é o que te vem surgir e sucesso é o que te 
espera. espera. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Ainda bem que sexto sentido é Ainda bem que sexto sentido é 
seu ponto forte e não vai faltar seu ponto forte e não vai faltar 
intuição para perceber o que po-intuição para perceber o que po-
de estimular ou prejudicar os seus de estimular ou prejudicar os seus 
ganhos. Mas a saúde fica protegi-ganhos. Mas a saúde fica protegi-
da, e vida profissional tá maravi-da, e vida profissional tá maravi-
lhoso e a paixão ainda mais.lhoso e a paixão ainda mais.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Mercúrio me conta que novidades Mercúrio me conta que novidades 
positivas vão rolar nas finanças e positivas vão rolar nas finanças e 

um sonho de consumo pode se um sonho de consumo pode se 
tornar realidade. Enquanto isso, o tornar realidade. Enquanto isso, o 
eclipse da Lua revela que é hora eclipse da Lua revela que é hora 
de desapegar.de desapegar.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Nessa semana, mudanças devem Nessa semana, mudanças devem 
rolar em interesses que envolvam rolar em interesses que envolvam 
compras, vendas, trocas e coisas compras, vendas, trocas e coisas 
que dependem de comunicação. que dependem de comunicação. 
O cenário astral também é propí-O cenário astral também é propí-
cio para investir em parcerias. cio para investir em parcerias. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Esse período também traz no-Esse período também traz no-
tícias espetaculares do Sol e o tícias espetaculares do Sol e o 
reizinho avisa que surpresas incrí-reizinho avisa que surpresas incrí-
veis podem rolar na sua vida por veis podem rolar na sua vida por 
influência de assuntos e pessoas influência de assuntos e pessoas 
diferentes ou distantes. diferentes ou distantes. 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Muita mudança e oportunidade Muita mudança e oportunidade 
para dar aquela guinada na vida para dar aquela guinada na vida 
com a qual vem sonhando, bebê! com a qual vem sonhando, bebê! 

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Conflitos, crises e situações des-Conflitos, crises e situações des-
gastantes podem vir à tona pedin-gastantes podem vir à tona pedin-
do solução – encare e vá à luta, do solução – encare e vá à luta, 
minha filha! minha filha! 

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Sorte, sucesso e realização não Sorte, sucesso e realização não 
devem faltar neste período! Os devem faltar neste período! Os 
astros ativam seus talentos, sua astros ativam seus talentos, sua 
coragem e ousadia, só não pode coragem e ousadia, só não pode 
deixar a ansiedade tomar conta deixar a ansiedade tomar conta 
ao tomar decisões, sobretudo se ao tomar decisões, sobretudo se 
elas envolvem planos para o futu-elas envolvem planos para o futu-
ro. ro. 

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Um dos períodos mais sortudos Um dos períodos mais sortudos 
e estimulantes começa agora com e estimulantes começa agora com 
as good news do Sol em seu pa-as good news do Sol em seu pa-
raíso. Você tem tudo para alcan-raíso. Você tem tudo para alcan-
çar conquistas importantes.çar conquistas importantes.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Iniciativas e interesses com pes-Iniciativas e interesses com pes-
soas próximas e bem relacionadas soas próximas e bem relacionadas 
podem decolar e trazer vitórias podem decolar e trazer vitórias 
importantes. Aliás, sua vida fami-importantes. Aliás, sua vida fami-
liar ganha destaque e vai influen-liar ganha destaque e vai influen-
ciar até os seus assuntos de tra-ciar até os seus assuntos de tra-
balho. balho. 

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Abril!

Ernani Schroeder 

(08/05)

Charles Supptiz 

(19/05)

José Celeste de Negri  

(14/05)

Rejane Scharlau 

(31/05)

Arisenhu Kempf 

04 05

As modelos Maria 
Antônia e Maria Gabi 
Sebben Salvi desfila-
ram no Fashion Meet 
Mães 2022, no dia 
12 de maio, na Casa 
do Bosque em Passo 
Fundo. Promovido 
por Eliane Beschor-
ner de Souza e Fabia-
na Stefini, a progra-
mação incluiu, além 
do desfile das lojas 
Faiv, Lua Nova e Óti-
cas Paulo, homena-
gem às mães e sorteio 

MARIASMARIAS

Marias desfilam no Fashion 
Meet Mães 2022

de brindes.
Na passarela, as 

meninas utilizaram 
looks próprios de 
marcas parceiras, 
como Mad Moda 
Fashion, Tribo e 
Farol, combinados 
com óculos das Óti-
cas Paulo. “Ficamos 
muito felizes com o 
convite, porque nós 
amamos muito o 
universo da moda e 
das passarelas”, co-
mentou Maria Gabi.

(02/05)

Debora de Fatima Antunes 

(02/05)

Leonice Oliveira (12/05)

Carmen Bortolini (10/05)

Guilherme Henrique 

Drehmer (05/05)

Maria Elisabet Morais 

(20/05)

Martin Augusto Kern 

(21/05)

Maria de Lurdes Bianchini 

(09/05)

Nadir Chaves (08/05)

Oflides Pereira da Silva 

(05/05)

Ilmo Valter (07/05)

Ivo Lamm (17/05)

Na passarela as meninas utilizaram looks próprios
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Câmara Municipal de Vereadores aprova 
projeto do Executivo Municipal que institui o 
Plano Municipal de Turismo de Ernestina 

ERNESTINAERNESTINA

Pelos próximos qua-
tro anos, o município de 
Ernestina terá o Plano 
Municipal de Turismo. 
O projeto permite que 
empreendimentos liga-
dos ao setor no município 
possam realizar ações e 
traçar objetivos. O docu-
mento, aprovado por una-
nimidade em sessão da 
Câmara Municipal de Ve-
readores nesta segunda-
-feira (16/05), tem como 
objetivo fortalecer os 
vínculos com a comuni-
dade ernestinense, pois o 
turismo é uma mola pro-
pulsora para a geração de 
emprego e renda, quando 
implantado de forma sus-
tentada, proporcionando 
benefícios de médio e 
longo prazo às economias 
locais, pois implica uma 
rede complexa de ativi-
dades econômicas envol-
vidas no fornecimento de 
hospedagem, alimenta-
ção, bebidas, transportes, 
entretenimento e serviços 
aos turistas. Entretanto, 
para que o turismo efe-
tivamente resulte em be-
nefícios para o município 
é fundamental organizar, 
planejar e bem gerenciar 
todo o seu processo de 
desenvolvimento. Com 
a instituição do Plano 
Municipal de Turismo 
é possível definir as di-
retrizes, os objetivos e 
as estratégias que darão 
origem a projetos tam-
bém estratégicos a serem 
elaborados e executados 
pelo Poder Público em 
parceria com empreen-
dedores e investidores do 
setor, de conformidade 
com suas especialidades, 
objetivos e necessidades, 
a fim de determinar a sis-
tematização, planejamen-

to e organização da ativida-
de turística no Município 
como forma de fortalecer 
e potencializar todos os 
produtos disponíveis com 
vistas a agregar valor, gerar 
novos postos de trabalho, 
desenvolver a economia de 
forma sustentável e oportu-
nizar qualidade de vida. O 
documento expõe as ideias 
que devem ser colocadas 
em prática nos próximos 
quatro anos. Cabe ressaltar, 
que muitas das ideias que 
constam no Plano Muni-
cipal de Turismo, já estão 
sendo implementadas pelo 
município de Ernestina. 

O plano é resultado de 
um amplo trabalho de dis-
cussões e análises, realiza-
das com a participação do 
Conselho Municipal de Tu-
rismo (COMTURC), EMA-
TER, Secretaria Municipal 
de Educação, Turismo e 
Cultura, Executivo Munici-
pal e empreendedores liga-
dos à área do turismo local. 
O documento elencou vá-
rias ações, classificadas em 
curto, médio e longo prazo. 
Segundo o prefeito Renato 
Becker, destaca que: “Com 

esse plano para Ernestina, 
passamos a ter bem defini-
do nossos atrativos turísti-
cos, conseguimos focar nos 
investimentos e planos de 
trabalho necessários para 
desenvolver o setor. Passa-
mos a ter mais clareza de 
onde devemos investir em 
qualificação, que tipos de 
atividades podemos apoiar 
e que negócios merecem 
ser incentivados. Temos no 
plano o reconhecimento 
de nossas potencialidades 
e a dimensão das nossas 
dificuldades. Podemos de-
senvolver um turismo que 
eleve a autoestima da nos-
sa população ernestinense, 
valorize nossos costumes, 
amplie o mercado de nossos 
produtos coloniais e consi-
ga diversificar nossa eco-
nomia,” pontuou o prefei-
to. Um agradecimento para 
todos os edis que por una-
nimidade aprovaram esse 
importante projeto, que a 
partir de agora credencia o 
município a buscar recursos 
em nível estadual e federal, 
ou seja, uma conquista his-
tórica para o município de 
Ernestina.

Pelos próximos 4 anos o município terá o plano de turismo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA ERNESTINA
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Trânsito totalmente interrompido na rua 
vitório fabris 

A Administração 
Municipal agradece a 
compreensão de toda a 
Comunidade Morma-
cense pelos transtornos 
no trânsito na Rua Vi-
tório Fabris, onde está 
sendo executada a tão 
esperada obra de pavi-
mentação.

Pavimentação de-
pois de concluída trará 
muitos benefícios para 
o Município, e princi-
palmente para quem 
utiliza a via. 

O município pede a 
colaboração de toda a 
população para que se 

possa finalizar mais rápi-
do possível, recomenda 
a utilização das vias al-
ternativas, desta forma à 

empresa responsável não 
precisará reparar os da-
nos na pavimentação cau-
sados pelo tráfego.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Victor Graeff define data do início dos 
Campeonatos

O município de Vic-
tor Graeff informou que 
já estão definidos os pri-
meiros jogos e equipes do 
Campeonato Municipal 
de Futsal Masculino Prin-
cipal, Campeonato Regio-
nal Masculino Veterano, 
Campeonato de Futsal 
Feminino Regional, além 
do Campeonato Regional 
de Vôlei. Modalidades 
organizadas pela Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, via departamento de 
esportes, envolvendo 21 
equipes, contando com a 
participação de 8 municí-
pios.

As equipes do Futsal 
Masculino Principal são, 
AERG, Arsenal, Dort-
mund, Independente, Ju-
ventus, Limitados e Os 
Madrugas. As equipes do 
Futsal Masculino Regio-
nal Veterano são, Ran-
cho Planaltense de Victor 
Graeff, Juventus de Victor 
Graeff, Guarani de Não-
-Me-Toque e Fominhas 
da Baixada de Não-Me-
-Toque. As equipes do 
Futsal Feminino Regional 
são, GAFF de Espumoso, 
SEFE de Ernestina, União 
FC de Tapera, Arsenal – 
Tio Hugo. As equipes do 
Vôlei Regional são Sem-

prevolley de Não-Me-To-
que, Via Vôlei de Passo 
Fundo, Vôlei Mania de 
Victor Graeff, Avante Vo-
leibol de Soledade, Elas.
com de Não-Me-Toque e 
Geração TH de Tio Hugo.

A Abertura Oficial 
acontece no Sábado 
21/05, às 19h no Ginásio 
Municipal com seguin-
tes jogos, Vôlei Mania x 
Geração TH na categoria 
vôlei, Arsenal x SEFE na 
categoria Futsal Femini-
no, Juventus x Guarani na 
categoria Veterano Mas-
culino Arsenal x Dort-
mund na categoria Princi-

pal Masculino.
Neste ano os cam-

peonatos também con-
tarão com uma grande 
inovação tecnológica, 
o aplicativo Copa Fá-
cil, qualquer munícipe 
pode baixar e ter aces-
so a toda tabela de jo-
gos, artilharia, cartões, 
jogadores suspensos, 
classificação e muito 
mais. Disponível para 
android e ios.

Os munícipes po-
derão acompanhar em 
tempo real via aplica-
tivo, rodadas, cartões e 
classificações 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Resultados da copa municipal
Em Santo Antônio 

do Planalto ocorreram 
as terceira e quarta ro-
dadas do Vôlei de areia 
misto, os resultados fo-
ram Pé na Areia 0 x 2 
Reymond, Roda Forte 
2 x 0 Catto e amigos, 
Agiliza bazar center 2 
x 1 Equipe sem pres-
são, Pé na areia 2 x 0 
Catto e amigos, Agili-
za Bazar center 2 x 0 
Reymond e Roda forte 
2 x 0 Equipe sem pres-
são. 

Enquanto isso, no 
futebol sete masculi-
no categoria veteranos 
as semifinais ficaram 
assim, Iopp/São Se-
bastião x Baixada e 
Furacão x Falange, os 
jogos ocorrem dia 29 

de maio, domingo. Na 
categoria livre os jogos 
serão entre Nutrela/Wa-
tke x Nacional e Rancho 
Reciclagem x Minuano. 

Em reunião realizada 
segunda-feira, 16, ficou 

definido o início do cam-
peonato de futsal 2022 
nas categorias livre, ve-
terano e feminino dia 08 
de Julho, o termino das 
inscrições será dia 16 de 
Junho. 

Já estão abertas as inscrições para o campeonato de futsal

Rua Vitório Fabris está paralizada para obras

TIO HUGOTIO HUGO

Aviso 
As linhas tele-

fônicas tradicio-
nais da Prefeitura 
de Tio Hugo estão 
indisponíveis por 
tempo indetermi-
nado. Desta forma, 
quem necessitar 

ligar para o Centro 
Administrativo de-
verá entrar em con-
tato pelo número 54 
99944-1529

Agradecemos a 
compreensão de to-
dos!

Primeira feira literária

No dia 26 de 
maio, ocorre em 
Tio Hugo a pri-
meira feira literá-
ria livros: semente 
a imaginação. A 
feira contará com 
atividades para as 
escolas Antônio 
Parreira e Lauren-
tino Machado.

O evento con-
tará com a pre-

sença dos escritores 
Christian David no 
dia 26 de maio que 
será online e Pablo 
Morenno no dia 27 
no CTG Caminho 
dos Pampas. A se-
cretaria Municipal 
de Educação, Cul-
tura, Esporte e la-
zer convida a todas 
da comunidade para 
participarem. 

O evento ocorre entre os dias 26 e 27 de maio

O início será dia 21 de maio, sábado

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Alvará de localização deve ser 
renovado até o final do mês de maio

A Secretaria Mu-
nicipal de Adminis-
tração de Nicolau 
Vergueiro comuni-
ca que o Alvará de 
Localização exer-
cício 2022 deve ser 
renovado até o dia 

31 de maio, no se-
tor de tributos da 
Prefeitura Munici-
pal.

Para isso, é obri-
gatório apresentar 
o Alvará de Pre-
venção e Proteção 

contra Incêndio - 
APPCI e a Licen-
ça Ambiental, se a 
atividade exigir.

Mais infor-
mações através 
do número (54) 
99982-1310.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Artistas Victorenses são 
destaque em Festival em 
Santa Catarina

O município de Vic-
tor Graeff foi um dos 
grandes destaques do 
FECAPP - Festival da 
Canção em Pinheiro 
Preto - SC. O festival é 
um dos principais res-
ponsáveis por identifi-
car e revelar talentos, 
valorizando o desenvol-
vimento musical e cul-
tural. 

Levando em conside-
ração a importância de 
ações como estas, o mu-
nicípio de Victor Graeff 
esteve muito bem repre-
sentado pela dupla Veri 
e Júlia, que conquista-
ram o 1° lugar na Cate-
goria Adulto Sertanejo, 
que englobava sertanejo 
raiz, romântico, univer-
sitário e country music. 
Mas as premiações não 

param por aí, também 
conquistaram pre-
miações as pequenas 
Lara e Glória, con-
quistando 2° lugar na 
categoria infantil. As 
pequenas Victorenses 
de 12 e 8 anos, emo-
cionaram o público 
presente, garantindo 
mais um troféu para 
Victor Graeff. 

O festival contou 
com participantes de 
dos Estados do Para-
ná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 
Participaram 20 fi-
nalistas da Categoria 
Adulto Sertanejo e 
15 na Categoria In-
fantil, uma disputa de 
alto nível onde Victor 
Graeff se tornou des-
taque

Vieri e Julia conquistaram o primeiro lugar
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A escravidão no Brasil - Parte 2
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Entre as tribos índias que não eram canibais, mas 
praticavam a escravatura, os papanases não tinham 
costume de matar os que os ofendiam, mas faziam 
deles escravos. Os guaianás não comiam carne hu-
mana e faziam os prisioneiros escravos. Os tapuias 
também faziam os cativos escravos. Relata Gabriel 
Soares de Sousa no Tratado descritivo do Brasil em 
1587:

“ [...] não são os guaianases maliciosos, nem 
refalsados, antes simples e bem-acondicionados, 
e facílimos de crer em qualquer coisa. É gente de 
pouco trabalho, muito molar, não usam entre si la-
voura, vivem de caça que matam e peixe que tomam 
nos rios, e das frutas silvestres que o mato dá; são 
grandes flecheiros e inimigos de carne humana. Não 
matam aos que cativam, mas aceitam-nos por seus 
escravos; se encontram com gente branca, não fazem 
nenhum dano, antes boa companhia [...].[7]

”
Os cadiueus viviam do tributo e do saque que fa-

ziam às tribos suas vizinhas. A sua sociedade era es-
tratificada e a sua base era constituída por escravos, 
prisioneiros dos conflitos com as tribos vizinhas. Os 
terenas, apesar de pagarem tributos aos cadiueus e 
serem seus subordinados, também tinham a sua so-
ciedade estratificada e a sua base também era consti-
tuída por escravos.

As constantes guerras intertribais foram usadas 
pelos colonos no estabelecimento de alianças que 
favoreciam tanto os interesses dos colonos como os 
dos próprios índios. Os portugueses, com estas alian-
ças, obtinham mão de obra através da tradição tupi 
do cunhadismo, com a aquisição de “índios de cor-
da” e de um exército aliado poderoso. Ulrich Schmi-
dl relata que João Ramalho “pode reunir 5 000 índios 
em um só dia”. Os índios também viam nos colonos 
aliados poderosos que os ajudavam contra os seus 
inimigos. Segundo Russell-Wood, os portugueses 
construíram o seu império “com e não isoladamente 
contra os povos com os quais entraram em contato”.

“ A guerra constante entre as tribos e a inimiza-
de entre os principais grupos foram aproveitadas pe-
los europeus. Assim, os portugueses ficaram amigos 
dos tupiniquins, que eram os grandes inimigos dos 
tamoios e dos tupinambás, os quais se tornaram alia-
dos dos franceses, que tentavam invadir o domínio 
dos portugueses. No sul do país, aconteceu a mesma 
coisa: os grupos tupis se associaram aos portugue-
ses, e os guaranis aos espanhóis. Na época do des-
cobrimento e colonização, a população indígena era 
calculada em 4,5 milhões no território brasileiro.  ”

Os portugueses dividiam os índios em dois gru-
pos: os “índios mansos” e os “índios bravos”. Os ín-
dios “bravos” eram inimigos , faziam alianças com 
europeus inimigos, eram considerados estrangeiros, 
justificando as chamadas “guerras justas”. Os índios 
“mansos” eram os aliados dos portugueses, eram 
fundamentais para o fortalecimento dos portugueses, 
eram vassalos do Rei de Portugal e defensores das 
fronteiras do Brasil português. Os índios aldeados 
“[...]não apenas participaram dos combates, como 
forneceram as armas e a tática de guerra”. A metáfo-
ra dos “muros” e “baluarte” usada pelos portugueses 
para designar os índios aliados, significando prote-
ção, foi repetida ao longo de toda época colonial. 
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Município de Ernestina fará 
parte do TEAcolhe

ERNESTINAERNESTINA

Na tarde da última 
sexta-feira (13), ocor-
reu na APAE de Passo 
Fundo, uma reunião que 
tratou-se sobre o TEAco-
lhe (Programa de Aten-
dimento a Pessoas com 
Transtorno do Espectro 
do Autismo). Na opor-
tunidade, estiveram pre-
sentes representando o 
município de Ernestina: 
secretária Municipal de 
Educação Sueli Penz, se-
cretário da Saúde Gefer-
son Goedel e coordena-
dora do CRAS, Mônica 
Aguirre. 

O trabalho do TE-
Acolhe é realizado em 
REDE, articulando ações 
entre saúde, educação, e 
assistência social, bem 
como os demais envolvi-
dos, como por exemplo, 
as famílias. 

No município de Er-
nestina os atendimentos 
estarão acontecendo jun-
to a Sala Multidiscipli-
nar, a qual atualmente, 
tem como coordenadora a 
professora Suzana A. Ho-
ffmann, que também virá 
a somar e contribuir nos 
atendimentos já existen-
tes na sala como: Psicó-
loga, Psicopedagoga, Fo-
noaudióloga, Educador 
Físico e Nutricionista. 
Através deste programa 

poderão ser ampliadas al-
gumas especialidades para 
o acompanhamento destes 
alunos/pessoas com TEA.

Os principais objetivos 
do Programa TEAcolha 
são:

• Atuar conjuntamente 
com as equipes/profissio-
nais já existentes nos muni-
cípios;

• Atender casos graves, 
severos e refratários de for-
ma articulada com as redes 
locais do município de ori-
gem da pessoa com TEA;

• Possibilitar a capacita-
ção e qualificação de equi-
pes do território para traba-
lharem com estas pessoas e 
suas famílias;

• Fortalecer os municí-
pios que possuem atendi-
mentos, Sala Multidiscipli-
nares.

Na ocasião, a secretá-
ria Municipal de Educação 
Sueli Penz, ressaltou que: 
“A importância da Sala 
Multidisciplinar no muni-
cípio de Ernestina, desde 
que foi criada, pois tivemos 
muito êxito na qualidade 
de vida das crianças e ado-
lescentes que são atendi-
das na sala pela equipe de 
profissionais. O programa 
TEAcolhe vem dar apoio e 
suporte 

aos profissionais da sala 
multidisciplinar,” frisou.

O trabalho do TEAcolhe é realizado em rede

Nicolau Vergueiro é representada em 
intercâmbio na Argentina 

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Nos dias 05 e 06 
de maio a secretária 
de Educação e Cul-
tura, Priscila Muniz, 
participou de uma 
viagem de estudos 
em Rosário - San-
ta Fé, na Argentina, 
considerada uma das 
referências de Ci-
dade Educadora na 
América Latina.

A Comitiva de Es-
tudos das Cidades 
Educadoras foi orga-
nizada pela Universi-
dade de Passo Fundo, 
sob a coordenação da 
professora Adriana 
Dickel e pela Asso-
ciação Internacional 
de Cidades Educa-
doras - AICE, sendo 
composta por repre-
sentantes de diferen-

tes municípios da re-
gião.

 Conforme a se-
cretária Priscila Mu-
niz, o intercâmbio 
proporcionou a ex-
periência de conhe-
cer espaços educa-
tivos de uma cidade 
modelo no âmbito 

educacional. “Foi 
uma grande opor-
tunidade e uma 
experiência incrí-
vel que nos for-
talece e incentiva 
para a caminhada 
do movimento Ci-
dade Educadora”, 
enfatizou.

Priscila Muniz esteve presente da viagem de estudos

Santo Antônio representado no Miss 
Carazinho

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Estiveram represen-
tando o Município de 
Santo Antônio do Planal-
to no dia 09 de abril de 
2022, no MISS CARA-
ZINHO, Lavínia Jullie 
Wagner Paludo e Nauane 
Moreira Schimanko, o 
evento aconteceu na Bier 
Site, na cidade de Cara-
zinho. Lavínia recebeu o 
título de MISS TURIS-
MO de Santo Antônio 
do Planalto e Nauane 
MISS Santo Antônio do 
Planalto, as misses irão 
representar o município 
com sua beleza, carisma 
e simpatia em eventos no 
Município e região.

No mês de outubro, 
mês das crianças, acon-
tecerá o MISS ESTA-
DUAL 2022 na cidade 
de Torres onde as lindas 
meninas coroadas estão 
convidadas para repre-
sentar seus municípios 
na escolha do MISS ES-
TADUAL. 

Conheça um pouqui-
nho das nossas misses:

Lavínia Jullie Wagner 
Paludo, filha de Tânia 
Mara Wagner e Gilberto 
Luis Paludo, tem 9 anos 
e estuda no 4° ano B da 
EMEF São Paulo, já vem 
representando o municí-
pio desde 2019, quando 
foi coroada pela primeira 
vez MISS Santo Antônio 

do Planalto 2019.
Nauane Moreira 

Schimanko, filha de 
Luciana Moreira e 
Maicon Schimanko, 
tem 9 anos e estuda 
no 4° ano da EMEF 
São Paulo, já vem 
representando o Mu-
nicípio desde 2019 
quando foi coroada 1° 
Princesa.

O evento aconteceu na BIer Site, em Carazinho

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Crianças no comando do Viveiro 
Municipal

Na tarde de quarta-fei-
ra, 11 de maio, a coope-
rativa escolar coopemax, 
secretarias da agricultura 
e da educação, Sicredi 
e EMATER, realizaram 
mais uma atividade no 
Viveiro Municipal, den-
tro do Projeto de horta da 
Escola Leonel de Moura 
Brizola. 

No ano de 2021 a 
cooperativa escolar foi 
destaque pelas ações, 
dentre elas o plantio de 
centenas de mudas de 
vegetais,legumes, além 
de árvores frutíferas. Sen-
do parte fundamental da 
ação a doação da colheita 
para as EMEIs Felipe Al-
flen e Cantinho do Amor, 
além da distribuição entre 
alunos e funcionários da 
Escola Leonel de Moura 
Brizola. 

Levando em conta o 
sucesso da ação, ontem 
os alunos estiveram reali-
zando o plantio de cebo-
la roxa, alface, repolho, 
dentre outras variedades. 
A atividade possui um 
caráter interdisciplinar e 
envolve as turmas do 6° 

ao 9° ano, além dos estu-
dantes da APAE. Estive-
ram presentes nesta etapa 
da ação o Prefeito Lairton 
Koeche, Secretário Muni-
cipal de Educação, Cultu-
ra, Desporto e Turismo, 
Fábio Augusto Dirings, 
Secretário da Agricultura 
Juliano Schimidt, Asses-
soria Pedagógica Mu-
nicipal, Suzana Kayser, 

pela Gerente da agên-
cia Sicredi Victor Gra-
eff, Franciele Jaqueline 
Dillenburg Alberton 
e Chefe do Escritório 
Municipal da Emater, 
Ana Paula S. Müller.

Um agradecimento 
especial ao Erni Gehm 
pela colaboração com o 
projeto durante os dois 
anos.

A atividade foi realizada no viveiro municipal

Aberta vagas para Estágio 
remunerado na área da Educação

O município 
de Victor Graeff, 
abre Processo Se-
letivo Simplifica-
do, para atividade 
de Estágio remu-
nerado - NÍVEL 
SUPERIOR na 
área da Educação 
(Licenciaturas). 
As inscrições se-

rão recebidas no 
Setor de Recursos 
Humanos junto ao 
Centro Adminis-
trativo Municipal, 
no período de 13 
a 26 de maio de 
2022. Não será 
cobrada taxa de 
inscrição. 

Maiores infor-

mações no edi-
tal completo no 
site da prefeitura 
de Victor Grae-
ff, confira com 
atenção quais os 
documentos ne-
cessários e cri-
térios para estar 
apto a disputa da 
vaga.
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Respingos 
da Barragem
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A VACINAÇÃO EM NICOLAU VERGUEIRO

No dia 30 de abril, sábado, a Secretaria de Saúde de 
Nicolau vergueiro promoveu o Dia D da vacinação no 
município. A equipe, comandada pelo Secretário de Saúde 
Eduardo Scolari, efetuou a vacinação de gripe para ido-
sos, profissionais de saúde e crianças menores de cinco 
anos para gripe; crianças e profissionais de saúde para sa-
rampo e primeira e segunda doses de reforço para COVID 
para a população em geral. 

A iniciativa ocorreu na UBS-Unidade Básica de Saúde 
e ofereceu várias atrações para as crianças, como um pula-
-pula, profissionais caracterizados de personagens infantis 
e maquiagem facial. Os pequenos ficaram felizes, se di-
vertiram e o evento foi um sucesso total! 

Parabéns à municipalidade e a toda equipe da Secreta-
ria de Saúde, que mesmo tendo um serviço seríssimo e de 
relevância fundamental para a sociedade, também sabem 
descontrair e com bom humor atrair a população Nicolau-
-vergueirense para esses cuidados. Saúde é tudo! A partir 
daí se constrói o resto.

 Viva a Saúde! Viva Nicolau Vergueiro! Avante, SUS 
do Brasil!

Presidente: Raquel Go-
edel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, Vic-
tor Penz e Tiago José Dum-
mel. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
16.05.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, justificou o pe-
dido de providências de sua 
autoria, nos quais solicita 
substituição de lâmpada da 
iluminação pública e revisão 
geral na iluminação pública, 
na Rua Alfredo Lutz.

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, agradeceu 
a administração municipal 
pela substituição de um pos-
te, solicitado anteriormente 
pelo Edil. Acerca da Moção 
de repúdio, manifestou-se 
plenamente favorável a mes-
ma, justificando sua posição. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências no qual so-
licita instalação de abrigo de 
ônibus. Acerca da moção de 
repúdio, afirmou que, ao que 
parece, o Deputado desco-
nhece as tradições gaúchas 
ou, tem a intenção de se pro-
mover com este tipo de de-
manda polêmica. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
justificou os pedidos de pro-
vidências de sua autoria nos 
quais solicita substituição 
de lâmpada da iluminação 
pública, colocação de placa 
indicativa e patrolamento e 
passagem de rolo. Apoiou a 
moção de repúdio que trata 
da proposta de proibição da 
realização dos rodeios, afir-
mando ser descabida a pro-
posta do Deputado. 

 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
sobre o Deputado que pro-
pôs a proibição dos rodeios, 
afirmou que a justificativa só 
pode ser a divulgação que a 
proposta alcançou, pois, se-
gundo o Vereador, é impos-
sível um Deputado Gaúcho 
propor isto. Sobre o Projeto 
de Lei nº 40, lembrou que o 
fiscal tem poder de Polícia e 
que a população deve tratar 
o servidor com cordialidade. 
Afirmou que o projeto trata 
da aplicação de multas aos 
que descumprirem os requi-

sitos. 
 O Vereador Cristian 

Baumgratz, da bancada do 
PP, justificou a apresentação 
da moção de repúdio. Convi-
dou o Deputado para presti-
giar o rodeio em Ernestina no 
final de semana. Parabenizou 
a todos os munícipes que fo-
ram representar Ernestina na 
Festa Campeira do Rio Gran-
de do Sul em Pelotas no últi-
mo final de semana.

 A Presidente, Verea-
dora Raquel Goedel, da ban-
cada do PP, afirmou que assis-
tiu a dois momentos em que o 
Deputado deveria defender o 
Projeto de Lei que visa proibir 
os rodeios e que, em nenhum 
desses momentos o mesmo 
apresentou argumentos con-
vincentes. Disse que na práti-
ca, os maus tratos citados pelo 
Deputado não ocorrem.

Comunicações:
 O Vereador Victor 

Penz, da Bancada do PSDB, 
parabenizou o Deputado Fe-
deral Lucas Redecker por se 
posicionar a favor do porte 
de armas para os cidadãos de 
bem.

Ordem do dia: 
 Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 37/2022, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal que “Institui 
o Plano Municipal de Turis-
mo de Ernestina, e dá outras 
providências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: O Verea-
dor Leonir de Souza Vargas, 
da bancada do PDT, disse que 
a legislação vem para conso-
lidar, pois, Ernestina já faz 
parte do mapa turístico do Es-
tado. Afirmou que há vários 
locais que ainda podem ser in-
cluídos, futuramente, na Rota 
Turística Municipal. O Vere-
ador Antonio Carlos Ferreira, 
da bancada do PDT, parabe-
nizou o professor Alexandre 
Aguirre pela elaboração e o 
Poder Executivo pelo apoio, 
que culminou com o Projeto 
de Lei que é apreciado pela 
Câmara. O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada do 
PDT, prestou apoio ao projeto, 
dizendo que o turismo fomen-
ta o desenvolvimento econô-
mico do Município, citando o 
Camping como um dos pon-
tos pertencente à rota turística 
municipal. O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
afirmou que os espaços de 
lazer junto à natureza são um 
dos diferenciais de Ernestina 
na área do turismo. O Verea-
dor Juliano Arend, da bancada 
do PSDB, parabenizou a todos 
os envolvidos com a área do 
turismo em Ernestina. Sugeriu 
que o Poder Executivo provi-

denciasse melhorias na estra-
da de acesso ao Camping Prai-
nha, pois, segundo o Vereador, 
há pontos com sérios proble-
mas. O Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da bancada 
do PSDB, agradeceu ao pro-
fessor Alexandre Aguirre pelo 
empenho relacionado à área 
do turismo em Ernestina. Dis-
se que esteve no Município de 
Mato Castelhano onde esteve 
visitando um ponto turístico 
daquele Município, afirman-
do que, estrutura semelhante 
poderá ser implantada aqui fu-
turamente. Em votação: Apro-
vado por unanimidade de vo-
tos. 

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 38/2022, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal 
a abrir crédito especial no va-
lor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), para execução dos pro-
gramas da Secretaria da Saúde 
através da Assistência Far-
macêutica Básica, e dá outras 
providências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: Não houve 
orador. Em votação: Aprova-
do por unanimidade de votos. 

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 39/2022, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
abrir crédito especial no valor 
de R$ 290.000,00 (duzentos e 
noventa mil reais), destinado 
a aquisição de um Caminhão 
com recursos do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal e dá outras providências.”. 
As Comissões apresentaram 
parecer favorável. Em dis-
cussão: O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada do 
PDT, informou que o valor em 
questão corresponde a pouco 
mais de quarenta e quatro por 
cento do valor do veículo. Pe-
diu que os colegas intercedes-
sem junto aos seus Deputados 
para viabilizar a liberação do 
restante do valor para a aqui-
sição do caminhão que bene-
ficiará a população de Ernesti-
na. Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos.

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da bancada 
do PDT, sugeriu que seja en-
viada correspondência para a 
Unesul, solicitando que sejam 
disponibilizadas mais linhas 
de ônibus de Ernestina a Pas-
so fundo e vice-versa, pois, a 
população está desassistida. 
Parabenizou o Poder Execu-
tivo pelas melhorias em um 
trecho de estradas municipais. 
Solicitou que o Executivo 
providencie a limpeza do en-

torno do asfalto de acesso ao 
Camping, pois, a situação está 
complicada. 

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, justificou o pedido de 
providências de sua autoria, 
no qual solicita fornecimento 
de equipamentos de proteção 
individual para servidores, 
explanando sobre a responsa-
bilidade de fornecimento dos 
equipamentos, bem como os 
deveres do servidor que rece-
beu o EPI.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, agradeceu a Secre-
taria de Serviços Urbanos 
pelo recolhimento de galhos 
em frente à residência da Srª. 
Delci Gnich e ao secretário 
de Obras pela disponibilida-
de em levar a terra solicitada 
para o Sr. Pedro Santos. Con-
vidou os jovens ernestinenses 
para uma seletiva do esporte 
clube Atlético de Carazinho 
nos próximos dias. Disse que 
levou equipes de Ernestina 
para campeonato no municí-
pio de Tio Hugo. Parabenizou 
o Poder Executivo pelo apoio 
de sempre na área do esporte 
municipal. Pediu que fossem 
recolocadas as traves no Cam-
po Municipal de Futebol Sete. 
Reafirmou que sempre traba-
lhará para fomentar o desen-
volvimento do esporte.

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
questionou o Poder Executi-
vo sobre a pavimentação pre-
vista para a estrada que liga a 
RSC 153 até a ponte da divisa 
com o Município de Nicolau 
Vergueiro. Agradeceu os Se-
cretários Everton e Maurício 
pelo atendimento das deman-
das da população. Afirmou 
que foi questionado por mu-
nícipes sobre o porquê de os 
Vereadores não arrumarem 
as estradas municipais, infor-
mando que a Câmara de Vere-
adores não tem esta finalidade 
e que, a função do Vereador é 
ser um elo entre a população 
e o Poder Executivo, dizendo 
que está sempre à disposição 
da população para auxiliar no 
que for possível. 

 O Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da ban-
cada do PSDB, solicitou ver-
balmente que a Secretaria de 
Obras faça o emparelhamento 
de um barranco, num terreno 
do Município localizado na 
Comunidade de Três Lago-
as, colocando-se a disposição 
para ajudar. Informou que a 
licitação para construção de 
uma cobertura na Escola Mu-
nicipal João Alfredo Sachser 
está em andamento e que, esta 
obra é de grande valia para a 

comunidade de Três Lagoas.
 O Vereador Julia-

no Arend, da bancada do 
PSDB, explanou sobre o 
papel do Vereador, dizendo 
que, em sua opinião, o Ve-
reador deve buscar recur-
sos para o município, e não 
dispensar o seu tempo para 
verificar buracos em vias pú-
blicas, lâmpadas queimadas, 
etc., afirmando que este ser-
viço deve ser do Secretário 
Municipal. Afirmou que o 
Vereador deve ter uma atua-
ção moderna, e que isto sig-
nifica trabalhar para “encher 
os cofres do Município de 
dinheiro” e fiscalizar. Agra-
deceu ao Deputado Sander-
son, dizendo que, quando o 
mesmo destinou recursos ao 
Município, eles eram sufi-
cientes para a aquisição do 
caminhão, mas que, como 
houve sucessivos aumentos 
nos insumos, hoje o valor 
não é suficiente. Sobre a su-
gestão do Prefeito, de utili-
zar recursos destinados por 
outros deputados, para com-
plementar o valor para aqui-
sição do caminhão, afirmou 
que não gostaria que tal prá-
tica fosse adotada, sugerindo 
que o Executivo providen-
ciasse o financiamento do 
saldo faltante. Disse que está 
união de recursos, no seu en-
tendimento, é um choque de 
partidos e de interesses, pois, 
os recursos do caminhão são 
resultado do seu empenho 
particular e que foram desti-
nados ao Município em seu 
nome. Sobre a privatização 
da Petrobrás, afirmou que o 
Presidente da República já 
ordenou o inicio dos trâmi-
tes. Acerca do Ministro do 
STF Alexandre de Moraes, 
manifestou-se contrário a 
forma de atuação do mesmo. 
Parabenizou Vitória Britto 
pela conquista na FECARS 
em Pelotas. Encerrou a fala 
dizendo “Bolsonaro 2022!”.

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, 
da bancada do PP, falou so-
bre a comemoração dos 40 
anos do Sicredi Integração 
RS e SC, no Gran Palazzo, 
agradecendo pelo convite 
e pela parceria do Sicredi 
com o Município. Acerca 
da FECARS, afirmou que 
será feita, pela Câmara, uma 
homenagem para todos os 
ernestinenses que estiveram 
envolvidos no evento.

 

Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 23 de 
maio de 2022, às 18:00.

ERNESTINAERNESTINA

Rota Turística História & Sabores de 
Ernestina recebe turistas de Linha Teutônia 
de Tapera 

Na manhã desta sexta-
-feira, (13/05), a Rota Turís-
tica História & Sabores de 
Ernestina recebeu o Grupo 
da Melhor Idade de Linha 
Teutônia, do município de 
Tapera - RS. Na oportuni-
dade, foram recepcionados 
pela secretária de Educação 
Sueli Penz, pelo diretor de 
Cultura e Turismo, profes-
sor e historiador Alexandre 
Aguirre, dona Delci Gnich, 
pela Corte das Soberanas de 
Ernestina, Rainha Thainá 
Grando Lago e pela 2° Prin-
cesa Laura Sartori. Na oca-
sião, os visitantes puderam 
conhecer e desfrutar do tu-
rismo rural, histórico, aquá-
tico, jardins, flores, produ-
tos coloniais, artesanato, 
gastronômico e contem-
plativo. O roteiro iniciou 
com um saboroso café da 
manhã na Padaria Veneza. 
Após, foi visitado os belos 
Jardins da Vone e da Delci, 
com uma imensa variedade 
de flores e plantas. A pró-
xima visita foi na Casa do 
Artesão ‘Mãos que Criam’, 
onde os visitantes puderam 
conhecer um pouco do be-
líssimo trabalho realizado 
pela associação das artesãs 
do município de Ernestina.

A próxima parada foi 
no Museu Municipal Dona 
Ernestina, com o seu acer-
vo com mais de 600 objetos 
catalogados, integrado por 
objetos do mundo do traba-
lho, instrumentos agrícolas, 
objetos de uso doméstico, 
artigo religiosos. Ainda na 
área urbana do município 
de Ernestina, ocorreu a vi-
sita na Mata Nativa e CIA, 
onde os turistas puderam 
observar a uma imensa 
quantidade de espécie de 
mudas nativas e frutíferas, 
flores, arranjos e flores or-
namentais, onde puderam 
adquirir flores e mudas de 
várias espécies. O intervalo 
para almoço ocorreu no car-
tão postal de Ernestina, no 
Camping Prainha, em um 
cenário encantador, onde 
há uma sinfonia da nature-
za com a contemplação do 
alagado do Rio Jacuí. Após 
esse último ponto de visita-
ção na cidade de Ernestina, 
partimos para o turismo ru-
ral, ou seja, a próxima pa-
rada foi na Pousada e Eco-
turismo Estância Velha, na 
localidade de Encruzilhada 
Muller, onde os visitantes 

tiveram contato com a na-
tureza e, sobretudo em um 
cenário digno de cinema. 
Finalizando o roteiro, a vi-
sita foi na Agroindústria 
Sabor do Campo, situa-se 
na localidade do Faxinal, 
onde todos puderam sabo-
rear um belo café colonial 
servido pelos proprietários 
deste empreendimento fa-
miliar, além de conhecerem 
a produção artesanal de Bo-
lachas, Cupcakes, Cucas, 
Pães, Doces e Salgados.

Na oportunidade, a se-
cretária da Educação, Sueli 
Penz, destacou que: “Fica-
mos muito felizes de rece-
ber turistas do município de 
Tapera, pois é a oportunida-
de de mostrarmos as nossas 
potencialidades turísticas 
do município e, sobretudo 
valorizar os empreendimen-
tos que fazem parte da Rota 
Turística História & Sabo-
res criada pela atual admi-
nistração. Parabéns para to-
dos os empreendedores que 
fazem parte da rota turística 
História & Sabores, pela 
receptividade e pelo exce-
lente atendimento aos visi-
tantes, nunca pensei, que o 
município de Ernestina ti-
vesse tanto lugares lindos e 
organizados, aliás, com um 
potencial turístico enorme, 
que muitas vezes, muitos 
não sabem ou não conhe-
cem as maravilhas que o 
nosso município possuem,” 
comentou a secretária. 

Para o diretor de cultu-
ra e turismo de Ernestina, 
Alexandre Aguirre, destaca 
que: “O turismo é a mola 
propulsora do desenvolvi-
mento econômico e social, 
pois é um agente transfor-
mador que ajuda promover 

a inclusão social, ge-
rando oportunidade de 
emprego e renda, além 
do fortalecimento da 
Agricultura Familiar. O 
passeio de hoje pela rota 
turística História & Sabo-
res, mais que provou que 
o município de Ernestina, 
está preparado para rece-
ber turistas e visitantes 
de toda região, parabéns 
aos empreendedores que 
acreditam no turismo 
como forma de fomentar 
a economia local, geran-
do oportunidade de em-
prego e renda para mui-
tas famílias que têm no 
turismo a principal fonte 
de trabalho e renda” pon-
tuou. 

Um agradecimento 
especial para a presidente 
do Grupo da Melhor Ida-
de de Linha Teutônia, de 
Tapera, dona Maria Lúcia 
Durigon e pelos demais 
integrantes do grupo que 
passaram um dia mara-
vilhoso cheio de história 
e sabores. Também um 
agradecimento muito es-
pecial para Rainha Thai-
ná Grando Lago e para 
2° Princesa Laura Sarto-
ri, que recepcionaram e 
acompanharam os visi-
tantes durante o passeio 
pela rota turística, rece-
bam a nossa gratidão. 

E para quem tiver in-
teresse em participar dos 
próximos passeios pela 
Rota Turística História 
& Sabores, basta apenas 
entrar em contato com a 
Prefeitura Municipal de 
Ernestina para agendar, 
através do telefone: 54 
- 3192-0081 ou 3378-
1105.

A visita ocorreu na última sexta-feira, 13
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O MENSAGEIRO
Ernestina, 20 de maio de 2022 
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Nicolau representado na 
Festa Campeira do RS

Nos dias 12, 13, 14 e 
15 de maio o município de 
Nicolau Vergueiro foi re-
presentado por Vitor Ma-
teus Burgel e Felipe Bur-
gel na 32° Fecars - Festa 
Campeira do Rio Grande 
do Sul que ocorreu na ci-
dade de Pelotas. Felipe 
disputou na modalidade 
vaca parada e Vitor dispu-
tou a modalidade de laço 
patrão juntamente com 
seu parceiro Israel Freitas 
como capataz, a dupla de 
patrão e capataz represen-
tou a 7° região tradiciona-
lista e disputou com mais 
29 regiões do estado. Vi-
tor e Israel conquistaram 
o primeiro lugar na mo-
dalidade, e trouxeram os 
troféus de campeões do 
estado para a cidade de 
Nicolau Vergueiro e Pas-
so Fundo. Vitor é patrão 
do Piquete de Laçadores 
Lenço Branco de Nicolau 

Vergueiro, ele já vem de 
uma geração de aman-
tes do esporte a cavalo, 
seu bisavô Arthur prati-
cava o esporte de carrei-
ra, seu avô Maneco foi 
o proprietário da cancha 
de laço Lenço Branco 
que deu nome ao Pique-
te fundado por seu pai 
Paulo, seu pai sempre 
praticou o esporte de 
laço comprido e foi o 
maior incentivador dele 
e de seu irmão Rafael, 
o que refletiu também 
no seu sobrinho Felipe 
que tem apenas 4 anos 
e também participou da 
Festa Campeira. Vitor 
e Felipe representaram 
muito bem nosso mu-
nicípio e são motivo de 
muito orgulho, estão 
mantendo as tradições 
e o esporte gaúcho vivo 
e fortalecido em nosso 
município.

Vitor Mateus Burgel ganhou na categoria laço patrão Atividades ocorrem na quinta-feira, 12

MORMAÇOMORMAÇO

Coprel na Escola e reunião do conselho 
consultivo marcam dia de eventos

A Coprel realizou 
dois eventos impor-
tantes no município de 
Mormaço, no dia 12 de 
maio, no Salão Nave-
gantes. A comunidade 
escolar esteve envol-
vida em uma manhã 
de diversão e aprendi-
zado, na retomada das 
atividades do Coprel 
na Escola, após um pe-
ríodo de dois anos sem 
encontro presencial 
com os estudantes. E 
à tarde, os cooperantes 
atenderam ao convite 
da Coprel e participa-
ram da reunião do con-
selho consultivo, que 
tratou de diversos as-
suntos e elegeu os líde-
res que representam o 
município pelos próxi-
mos quatro anos junto à 
Coprel.

 O projeto Co-
prel na Escola contou 
com a presença de 211 
participantes, entre 
professores e alunos 
do 1º ao 6º ano das 
escolas de Mormaço. 
Além da peça teatral 
apresentada, que levou 
diversão e alegria para 
os estudantes, os mes-
mos aprenderam muito 

sobre a preservação am-
biental, recursos hídricos, 
e os perigos da eletrici-
dade. Todos os partici-
pantes levaram para casa 
uma mochila do projeto 
com materiais didáticos: 
caneta, jogo de memória 
educativo e um caderno 
com atividades. O Coprel 
na Escola tem o apoio da 
secretaria de educação e 
do Sescoop/RS. 

 A reunião do con-
selho foi conduzida pelo 
presidente Jânio Vital 
Stefanello e contou com 
a participação de 234 co-
operantes, que acompa-
nharam a apresentação 

dos dados estatísticos, 
econômicos e sociais da 
Coprel, e os investimen-
tos nas áreas de energia, 
geração e internet. Nos 
últimos seis anos, foram 
investidos 2,3 milhões de 
reais no sistema elétrico 
de Mormaço. 

Na escolha dos líderes 
do Conselho Consultivo, 
os cooperantes elegeram 
como representantes: Al-
vício Gomes da Rosa, 
Wagner de Loreno e 
Paulo da Silva. A Coprel 
agradece o empenho e 
dedicação dos conselhei-
ros Alceu Morigi e Silvio 
Vicari.
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