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No último dia 24
de junho na Cancha
do Cireneu na Esquina Penz foi realizado
a final do Campeonato de Bocha Edição 2022. O campeonato contou com
5 equipes onde participaram em duas
categoria, sendo essa
dupla e quarteto. Em
grandes partidas e
com boa presença
do público, o campeonato iníciou-se
dia 29 de abril, com
os jogos realizados
todas as sextas, totalizando 33 partidas
com uma média de
16 pontos por partidas entre as equipes. Chegaram para
a decisão as equipes
da Sinvel e a equipe
Amigos da Bocha,
no jogo de ida na
Cancha do Pé a equi-

pe dos Amigos da Bocha saiu em vantagem
de um ponto, sendo
que em duas partidas
muito bem disputadas a
equipe da Sinvel conseguiu reverter o placar,
levando a decisão para
uma partida extra. Ao
final da partida extra na
categoria quarteto sangrou-se campeã a equipe da Sinvel vencendo
a partida por 12x03.
Então a classificação final ficou desta
forma:
Campeã - Sinvel
Vice-Campeã
Amigos da Bocha
3º Lugar- Baixada
4º Lugar - Pedro
Bueno
5º Lugar - Cancha
do Pé
Troféu ponto precisão - Pedro Bueno
Troféu tiro precisão
- Sinvel.

Tio Hugo

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Victor Graeff

Úrsula Sipp Fischer - (54) 99196 - 7221

contar da data de assinatura da ordem.
O valor total do
investimento é de
R$3.000.359,39 (três
milhões, trezentos e
cinquenta e nove reais e
trinta e nove centavos)
sendo R$1.000.000,00
(um milhão de reais)
do Governo do Estado, a partir de convênio firmado através do
programa Pavimenta, e
R$2.000.359,39 (dois
milhões, trezentos e
cinquenta e nove reais e
trinta e nove centavos)
de contrapartida do município de Nicolau Vergueiro.
O chefe do Executivo destaca a importân-

cia dessa obra, que é
um sonho da comunidade de Nicolau Vergueiro. “Essa obra irá
proporcionar melhores condições de acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida
a todas as pessoas que
utilizam a via, além
de refletir diretamente
no fomento ao desenvolvimento turístico
da região e no escoamento da produção
agrícola. É um sonho
de toda a comunidade
nicolau-vergueirense
que começa a se tornar realidade e não
medimos
esforços
para concretizá-lo”,
enfatizou Geraldo.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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expondo, demonstrando os trabalhos
desempenhados pelo
PIM junto às crianças do município.
Na oportunidade o
Prefeito José Nicolodi Provenci explanou
sobre a importância
do programa para o
desenvolvimento das
crianças ibirapuitenses.
Além do Chefe do
Executivo, o Monitor
e visitadoras do PIM
e membros do Grupo
Técnico Municipal
(GTM) também participaram.
A 1º capacitação
intermunicipal para
visitadores PIM foi
organizada pela 6ª
Coordenadoria Regional de Saúde.

Assinada a ordem de início de obra de
pavimentação no município
O prefeito Geraldo
A. Muniz assinou na última sexta-feira (24/06)
o contrato e a ordem de
início de obra para a
execução da construção
de pavimentação asfáltica e sinalização de rodovia vicinal no trecho
que liga a comunidade
de Estrela do Sul (Capela São Valentin) até
a ponte sobre o alagado da Barragem de Ernestina, com extensão
de 3,66km. A empresa
vencedora do processo licitatório é a Construtora Centro Norte
LTDA, do município de
Vila Maria, que deverá
entregar a obra no prazo de um ano e meio a

O valor total do investimento é de R$3.000.359,39

Equipe Sinvel levanta o trófeu de campeão

A feira foi organizada pelo 6º Coordenadoria de Saúde

Jabs Paim Bandeira
OAB/RS 4.897
Fone: 54 3311 - 4655

A INSEGURANÇA PÚBLICA

Não é só em nossa cidade que viceja a insegurança, ela está em todos os lugares do nosso
querido Brasil. Mas eu resido, como você leitor
no norte do Estado, por isso, a preocupação é com
nossa cidade e seu povo. Aqui o assalto à mão armada é um caso de polícia, algo que tem de ser
enfrentado com urgência, urgentíssima, isso sem
falar nos homicídios que já ultrapassam os níveis
toleráveis. O pior é que os assaltos acontecem na
chegada às residências, ao abrir as garagens. Não
estão danificando e subtraindo apenas o patrimônio material, estão agredindo, lesionando e matando nosso maior patrimônio, a vida e esmagando
nossa dignidade, nos deixando impotentes. Quando não acontece como os bandidos desejam, vendo as vítimas fugirem ao perceberem o assalto, os
meliantes atiram nas pessoas, ferem e matam. Não
existe local seguro, quer no centro junto às sinaleiras, quer nos bairros mais centrais, ou periféricos
estão acontecendo esses crimes. O que leva todas
as pessoas estarem em alertas e estressadas, esperando pelo pior. Não é possível o meliante estar
solto e a população ordeira, cercada de grades e
fios elétricos, guardas e cães em suas residências.
Mas quando saem à rua, com a maior facilidade
são reduzidas a objeto de escárnio. As causas são
as mais variadas, mas a que prepondera é o tráfico de drogas. As policias estaduais, federais e
Brigada Militar, tem que se unir, usar o sistema
de inteligência e infiltração e ir para o combate. O
município não pode ficar de fora, a quando vai sair
a nossa guarda municipal? Não tem adiantado os
porteiros nos edifícios, alguns assistem o assalto,
ficam petrificados, nem a polícia chamam. Quando cobrados, se desculpam, alegando que tem mulher e filhos. Não podemos ler os assaltos registrados em jornais e acostumarmos com a notícia,
nos conformando com a desgraça, como fosse um
assunto corriqueiro. Pensando, isso não aconteceu
comigo! Quando na verdade atinge a todos nós!
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Programa saúde na escola desenvolvendo
ações em Santo Antônio do Planalto-RS
No dia 23 de Junho a
equipe multiprofissional
da Secretaria Municipal de
Saúde esteve promovendo
uma ação avaliativa funcional tendo como foco a
identificação, o mais precoce possível, de agravos
à saúde por meio de um
olhar cuidadoso e singular
na Escola Municipal São
Paulo. Ao total foram realizadas 132 avaliações que
serão compiladas e analisadas para futuros encaminhamentos. A avaliação

funcional é um instrumento importante para o cuidado e a identificação de
possíveis sinais de agravos à saúde ocular. É um
método simples, podendo
ser realizado a qualquer
momento pelas equipes
e familiares no convívio
com o educando. Sendo
utilizado a Tabela de Snellen que é um instrumento
que serve para identificar
problemas de refração visual.
O Programa Saúde na
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Direitos & Achados

NICOLAU VERGUEIRO

Ibirapuitã participa de
capacitação intermunicipal
para visitadores do PIM
Aconteceu nesta
terça-feira, 28/06,
a 1º capacitação intermunicipal para
visitadores
PIM
(Primeira Infância
Melhor) - 6ª CRS.
O evento foi realizado no Centro de
Apoio HSVP na cidade de Passo Fundo, onde o Município de Ibirapuitã
esteve participando.
Desenvolvimento
Humano,
Por que investir no
PIM? e experiência de boas práticas
foram alguns dos
temas abordados
no encontro. Também houve mostra
de atividades, onde
Ibirapuitã esteve
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Escola estimula e objetiva contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações
de promoção, prevenção
e atenção à saúde, com
vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades
que comprometem o
pleno desenvolvimento
de crianças e jovens da
rede pública de ensino
comenta a coordenadora do Programa Saúde
na Escola (PSE) Scheila
Ivena Schaeffer.

O programa Saúde na escola estimula os alunos
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MARIAS

CRUZADINHA

NICOLAU VERGUEIRO

Marias conhecem águas termais
de Itá, em Santa Catarina

Previsão do tempo

*Tempo.com

O final de semana foi
de muita aventura para as
irmãs Maria Antônia e Maria Gabriela Sebben Salvi.
Acompanhadas da família,
viajaram a Itá, em Santa
Catarina, conhecer as famosas águas termais da região.
“Ficamos em um hotel
com águas termais e foi uma
experiência única”, comentou Maria Antônia. Claro
que teve espaço para diversão fora da piscina. Em
vários desses momentos,
as meninas aproveitaram a
gastronomia e lazer do local. Na programação, tinha
touro mecânico e atividade
de escalada. “A gente se di-

vertiu muito, competindo
quem ficava mais tempo
no touro ou conseguia escalar mais rápido”, disse
Maria Gabi.
Itá
A antiga cidade de Itá
foi totalmente submersa pelas águas do lago
da Hidrelétrica de Itá. O
que restou acima da água
foram as torres da igreja,
hoje um ponto turístico
do destino. Com isso,
uma nova cidade foi totalmente reconstruída no
alto do morro para receber os moradores. A nova
cidade de Itá foi inaugurada em 1996.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Aniversariantes do mês de Junho!
Cezar Ramiro

Auri Arnt (07/06)

(01/06)

Possebon (07/06)

Ilse Pozza (23/06)

Julio Cesar Borghetti

Derlene de Fatima

Maria Luiza Schmitd

(09/06)

Goetz (08/06)

(21/06)

Marilene Marquetti (24/06)

Luiz Itamar Schell

Reymond Camisaria (14/06)

Realda Lodi (10/06)

(21/06)

Maria Haack (02/06)

Adriana Goedel (15/06)

Adriana Possa

Umberto Pedro Becker

João Backes (26/06)

(21/06)

(26/06)

Denise Trindade (09/06)

Antonio Carlos da

Cleri Machado (19/06)

Silveira (18/06)

Julia Caciane Borges

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
A virada de mês será das mais
movimentadas e sua ansiedade
fica no modo turbo! Energia e
determinação não vão faltar
para alcançar metas.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Apesar das vibes positivas que
alguns astros mandam, sobretudo na carreira, altos e baixos
vão marcar presença em vários
setores da sua vida.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Novo mês despontando no horizonte e os astros avisam que
chegou a hora de explorar ao
máximo as suas habilidades! A

semana começa bem para os
seus contatos pessoais e profissionais.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Bora falar das notícias boas,
assim o astral fica lá em cima.
Seus esforços vão dar o retorno esperado e sua estrela
vai brilhar.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Quem manda o recado é Marte, que também troca likes
com Saturno, incentiva suas
parcerias profissionais e dá
sinal verde para aquelas mudanças que você tanto deseja
implantar no serviço.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Novo mês estourando por aí e
você já tem todos os planos
engatilhados, não é mesmo?
Seus interesses de trabalho e
dinheiro vão fluir bem.
- Libra (23 set. a 22 out.)
Saberá motivar os outros com
suas iniciativas e pode resolver muitas coisas com suporte
de pessoas próximas.
- Escorpião (23 out. a 21
nov.)
Disposição e vontade de vencer não faltam nesses dias,
mas convém ficar de antena
ligada, viu minha consagrada?

- Capricórnio (22 dez. a 20
jan.)
Seu regente Saturno avisa que
pode chegar já no comecinho
da semana e você vai conseguir colocar as contas em ordem antes da virada do mês.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Mas sem querer jogar areia,
também digo que as instabilidades vão rondar a partir de

terça-feira e será preciso ir
mais devagar para não trocar
os pés pelas mãos.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Junho termina agitado para o
seu lado, peixinha, e você pode esperar notícias boas para
o seu bolso logo no começo
da semana. Um Pix consagrado
ou recurso que aguarda há um
tempo pode chegar e salvar a
lavoura.

A rede de apoio e
proteção de Nicolau Vergueiro teve sua primeira
reunião na quinta-feira
(23/06), após sua implantação no município.
A rede pretende acolher
e proteger a comunidade nicolau-vergueirense,
proporcionando o bem-estar dos munícipes através de equipe multidisciplinar. Nos encontros,
casos pendentes atendidos pelas secretarias serão apresentados e discutidos.
“A rede de apoio e
proteção criada em Nicolau Vergueiro vem para
auxiliar as políticas públicas e fortalecer os atendimentos, pois por vezes
se é trabalhado de forma
estanque e os casos não
são solucionados. Assim,

unimos todas as políticas
públicas do município para
falar sobre uma mesma situação em um âmbito geral
e aos poucos vamos fortalecendo a discussão e dando
resolutividade aos casos”,
destacou a assistente social,
Nádia Rebechi.
Os encontros serão re-

alizados uma vez por mês,
com profissionais da Secretaria de Assistência Social
e Habitação, Secretaria de
Administração,
Secretaria de Saúde, Secretaria de
Educação e Cultura, Conselho Tutelar, Brigada Militar,
escolas municipais e escola
estadual.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Os encontros serão realizados uma vez por mês

Festa Junina do grupo PCD'S

A nova cidade de Ita foi inaugurada em 1996

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Criatividade, boas novas e
grana no bolso estão entre as
promessas das estrelas no início da semana.

Rede de apoio tem sua primeira reunião após
implantação

TIO HUGO

Sergio Nicolini (27/06)

Fonte: João Bidu
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Após dois anos
sem festa, devido as
restrições ocasionadas pela pandemia
de Covid-19, a secretaria de Assistência
Social e o Cras Mãos
Amigas de Tio Hugo
voltaram a promover a Festa Junina do
Grupo de PCD's.
A tarde de São
João foi repleta de
muita dança, brincadeiras e alegria. Todos estavam ansiosos
para esse reencontro,

para esta celebração.
"Ficamos muito felizes em ver a felicidade
dos integrantes do grupo de PCD's do nosso

município",
relatou
a secretária de Assistência Social de Tio
Hugo, Silvana Cardoso Sipp.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

A tarde foi repleta de muita dança, brincadeiras e alegria
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deverá realizar as adequações nos
termos e nos prazos previstos no
edital. Além disso, por se tratar de
serviços laboratoriais que são indispensáveis aos tio-huguenses,
o processo precisa ser célere e de
encontro com o interesse público.
Ve r e a d o r
Alex
Sandro
Mendes (PP):
manifesta-se, em
razão do comentário da Vereadora Valduze, no sentido de que o
prazo de 30 dias não é razoável
para que sejam realizadas as adequações em instalações e demais
documentações, conforme as exigências do edital.
Ve r e a d o r
Nelson Rogério
Dapper (PDT):
comenta acerca
dos passeios de
algumas ruas do
município, primeiramente, em
relação àquelas que possuem
passeios e calçadas, as quais
apresentam um aspecto mais urbanístico e voltados à mobilidade
urbana. Por sua vez, nas mesmas
quadras onde os calçamentos
são mais antigos, alguns moradores construíram seus passeios
e outros não; nesse sentido, o
vereador sugere ao Executivo
Municipal para que seja feito um
estudo com os moradores locais,

por bairro ou por rua, visando à
construção desses passeios (em
uma parceria firmada entre os
moradores interessados e o Executivo Municipal), o que dará um
aspecto de obra concluída, além
de contribuir para o embelezamento da cidade.
Comunicações Pessoais:
Ve r e a d o r
Alex
Sandro
Mendes (PP):
parabeniza o Vereador Estevão
Luís Pissolatto
pelo trabalho realizado frente à
Presidência do Legislativo Municipal, estendendo as felicitações
ao novo Presidente Legislativo,
Vereador Valdeci Kuhn.
V e r e a dor
Délcio
Wiedthauper
(PDT): congratula o Secretário de
Administração,
Renato Teichmann, pelo bom trabalho prestado em conformidade
com suas atribuições e demais
prerrogativas. Délcio enfatiza o
ótimo quadro de servidores que
integram a administração municipal, no entanto, há, excepcionalmente, entre os funcionários
contratados e comissionados,
alguns que ajuizaram ações contra o município. Em uma gestão
pública, questões que podem ser

discutidas e resolvidas de modo
consensual, na via administrativa, devem ser prioritárias. Além
disso, algumas manifestações de
desapreço em canais de comunicação são incondizentes com a
confiança depositada nesses servidores. Aliás, nesse norte, cabe
frisar que os cargos em comissão
são de livre nomeação e exoneração; por conseguinte, é um ato
discricionário do gestor manter
em sua equipe de trabalho funcionários que ajam em consonância e de modo compatível com a
gestão, caso contrário, o administrador pode agir energicamente,
inclusive exonerando o servidor.
A respeito do Pedido Verbal realizado pelo Vereador Alex, Délcio
enfatiza que os prazos e exigências constantes em um edital de
licitação devem ser cumpridos
em sua íntegra pelas empresas
que almejam firmar um contrato
com o Poder Público.
Vereadora
Valduze Back
Vollmer (PDT):
comenta que o
município não é
contrário à instalação de novas empresas, no
entanto, é necessário destacar
que todas precisam estar regulamentadas conforme as exigências
previstas em lei, sobretudo, quando envolve um processo licitató-

rio. Valduze parabeniza o Vereador Estevão pelo bom trabalho
desempenhado frente à Presidência do Legislativo municipal. A
Vereadora convida toda comunidade tio-huguense para participar
da tradicional Festa do Colono
e Motorista que será realizada
na data de 10 de julho de 2022,
no Salão Comunitário São Cristovão. O evento,um dos maiores
do município, voltará a acontecer
depois de dois anos.
Vereador
Estevão Luís Pissolatto
(PDT):
agradece as palavras de reconhecimento dos
Vereadores Alex e
Valduze em razão
do trabalho efetuado durante a Presidência da
Câmara de Tio Hugo. Estevão deseja um ótimo ofício ao novo presidente, Vereador Valdeci Kuhn.
A próxima Sessão Ordinária acontecerá na data de
11/07/2022, às 19h, no Plenário
da Câmara Municipal de Vereadores de Tio Hugo/RS.
Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo
Valduze Back Vollmer
Primeira Secretária

TIO HUGO

Administração Municipal investe mais de R$ 700 mil na Modernização da iluminação pública
Visando a modernização do sistema municipal de
iluminação pública, e principalmente a economia de
recursos públicos, a Administração Municipal de Tio
Hugo celebrou convênio
com o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal
dos Municípios do Alto Jacuí
e Alto da Serra do Botucaraí
– Comaja, para a substituição
do sistema de iluminação pública atual pela implantação
de luminárias de LED.
As equipes de trabalho da
empresa QUARK Engenharia LTDA, vencedora da licitação, iniciaram nesta semana a instalação das luminárias
LED no perímetro urbano. A
expectativa é que a substituição das lâmpadas atuais pelas
luminárias seja concluída em

30 dias. Ao todo serão instaladas 564 novas luminárias
que farão parte da iluminação
pública do perímetro urbano
de Tio Hugo.
O prefeito Gilso Paz e o
vice Geder Follmer acompanharam o início dos trabalhos.
O líder do Executivo
Municipal destaca que esta
iniciativa resultará em uma
grande economia de recursos públicos em longo prazo.
Sobretudo diante da redução
no consumo e consequentemente no custo da conta de
luz resultante da iluminação
pública, já que de acordo
com estudo feito pelo Comaja, as luminárias LED consomem entre 65% a 70% menos energia elétrica do que
as lâmpadas convencionais.

Além disso, a sua durabilidade é bem superior, o que resultará em menor frequência
de manutenção por parte das
equipes da secretaria municipal de Obras.
“O investimento para
modernização de aproximadamente R$ 722 mil (setecentos e vinte e dois mil reais). Isso significa que com
a redução do custo da conta
de iluminação pública possibilitado pelo sistema LED,
pagaremos o investimento e
ainda teremos uma conta de
energia mais baixa, resultando em redução de custos aos
cofres do município”, reiterou Gilso Paz.
O prefeito explica ainda, que as luminárias LED
possuem uma capacidade
de iluminação superior as

existentes no município, ou
seja, haverá uma melhora do
aspecto das ruas da cidade.
“Dezenas de municípios da
nossa região adotaram este
novo sistema de iluminação,
experimentando na prática
a economia de recursos. Em

longo prazo isso retornará para a comunidade como
investimentos em diferentes
áreas. A nossa missão como
gestores é trabalhar com o
foco na melhor administração dos recursos públicos”,
concluiu.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

A expectativo é que a substituição seja concluída em 30 dias

Secretaria Municipal de Educação participa
de encontro para tratar do Dia C – Dia de
Cooperar
Está chegando o
Dia C- dia de Cooperar. Uma iniciativa
que une cooperativas
e parceiros em ações
de responsabilidade
social e de envolvimento com a comunidade. E, o Dia C do
município de Ernestina têm o tema Cooperando para o ErnestiNatal: recicle e
crie. Durante a próxima semana a Agência
Sicredi de Ernestina,
a Prefeitura Municipal de Ernestina, Cresol, Cotrijal, Acipae e
Sinvel - serão pontos
de coleta de garrafas
PET. As garrafas serão a matéria-prima
para a confecção dos
enfeites natalinos. No
dia 02 de julho, o Dia
Internacional do Cooperativismo, a comunidade de Ernestina
está convidada para
participar de oficinas
de enfeites natalinos
que serão utilizados
para ornamentar a cidade no Natal 2022.
As oficinas acontecerão, então, no sá-
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NICOLAU VERGUEIRO

ERNESTINA

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Resumo dos
trabalhos da Sessão
Ordinária
realizada em 27
de junho de 2022,
presidida pelo Vereador
Estevão
Luís Pissolatto, o
qual é filiado no Partido Político
PDT.
Pedidos Verbais:
Ve r e a d o r
Alex
Sandro
Mendes (PP):
solicita à Secretaria de Obras a
fim de que disponibilize algumas cargas de britas
em frente ao abrigo de espera ao
transporte escolar próximo à Empresa Lona Fácil. Alex também
solicita que o Poder Executivo,
por meio do Prefeito Municipal,
encaminhe à Câmara de Vereadores informações a respeito da
situação e tramitação da licitação referente à instalação de um
laboratório para análises clínicas
no município de Tio Hugo.
Vereadora
Valduze Back
Vollmer (PDT):
comenta em resposta ao Pedido
Verbal do Vereador Alex, enfatizando que, conforme previsto
no edital de licitação, a empresa

O MENSAGEIRO

Ernestina, 1º de julho de 2022

bado (02/07), das 9h
às 11h30 e das 13h30
às 16h30, no Forest
Centro de Eventos,
parceiro da ação. As
entidades
contam
com a participação e
cooperação de toda a

– Dia de Cooperar;
gerentes das Cooperativas: Sicredi,
Cotrijal,
Cresol,
Presidente da ACIPAE e Secretária
Municipal de Educação.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Demonstração de
Capoeira nas escolas
No dia de segunda-feira (27/06), as crianças e adolescentes das
três escolas do município de Nicolau Vergueiro puderam conhecer
um pouco mais sobre a
Capoeira. A professora
do Cras, Ana Carolina
Braganholi e o professor
Cordilheira, do grupo
Abadá de Bento Gonçalves, estiveram nas
escolas fazendo uma demonstração para os alunos e apresentando um
pouco desta expressão
cultural.
A Capoeira é uma
prática que mistura arte
marcial, esporte, cultura

popular, dança e música.
Em Nicolau Vergueiro, a
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação oferece aulas todas as
quintas-feiras, nos turnos
manhã e tarde, para crianças e adolescentes de 4 a 18
anos de idade.
“O Cras está de portas
abertas para receber novos
alunos. Estaremos realizando inscrições até as férias de inverno, sendo necessário que o menor esteja
acompanhado de um adulto
responsável para realizar a
inscrição e com documentos pessoais” destacou a
coordenadora, Elidiane P.
Rangel.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

O tema será Cooperando para o ErnestiNatal: recicle e crie

comunidade na arrecadação das
garrafas e nas oficinas de montagem dos enfeites. Lembrando que
as garrafas PET para a doação
precisam estar higienizadas para
que possam ser utilizadas na confecção dos enfeites. Participaram
do encontro, a comissão responsável pela organização do Dia C

A capoeira é uma pratica que mistua arte marcial e esporte
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VICTOR GRAEFF

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Festa Junina com os Grupos do
CRAS
Na tarde de quarta-feira, dia 22 de junho,
foi realizada a Festa Junina da Terceira Idade com
os Grupos do CRAS. A
atividade contou com várias brincadeiras, como
pescaria, desfile de moda
caipira, quadrilha, dança do chapéu, com muita música e direito a camarim e maquiagem. A
atividade é uma singela
celebração,
contando
com uma decoração toda
especial, comida típica,
danças e animação. Estes
momentos de integração
são de extrema importância e valorizam os
membros que se fazem
presentes de forma recorrente nas ações desenvolvidas pelo CRAS.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

EMEF Dona Leopoldina
promoveu A Tarde da Família
No último sábado
(25) a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Leopoldina de Linha Glória,
Lagoa dos Três Cantos promoveu o evento intitulado A Tarde
da Família. O encontro foi no pavilhão da
comunidade e reuniu
as famílias dos alunos do educandário
para uma tarde dife-

rente.
A reunião teve apresentações dos alunos
seguido de um rápido pronunciamento do
prefeito Sergio Lasch,
confraternização com
doces e salgados trazidos pela comunidade
escolar e um bingo.
As fotos revelam alguns dos momentos da
Tarde da Família EMEF
Dona Leopoldina.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

A atividade teve muitas brincadeiras, risadas e quadrilha

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Administração Municipal investe em
melhorias na saúde
Executivo Municipal
com o objetivo de agilizar, qualificar e humanizar o atendimento na
unidade de saúde vem fazendo constantes melhorias e investimentos tanto
nas dependências físicas
como no setor de pessoal.
Foram feitas melhorias no acesso a unidade
com acessibilidade, ampliação e reformulação
das salas de atendimentos garantindo mais conforto, segurança e privacidade aos usuários, bem
como contratação de profissionais agilizando os
atendimentos. Nos últimos dias foi concluído a
ampliação e remodelação
da farmácia da unidade

a qual conta com os medicamentos da "farmácia
básica".
Foi realizada a ampliação do espaço físico,
que agora conta com sala
de espera e melhorias nas

gôndolas de armazenamento de medicamento. A farmácia da unidade tem seu horário
de atendimento equivalente ao do posto de
saúde.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

O encontro foi no pavilhão da comunidade

MORMAÇO

Duplicação da ponte
do arroio do espraiado
começará Julho
Um sonho de todo
mormacense está prestes a virar realidade, está
previsto para o mês de
Julho começar a duplicação da ponte do arroio do
espraiado, na VRS-854.

Os equipamentos necessários já estão no município e
no próximo dia 05 deverão
começar as obras.
O valor será de R$1 milhão, com R$600 mil sendo
de emenda parlamentar do
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DEMORMAÇO

A farmácia da unidade tem seu atendimento igual ao da UBS

As obras devem começar em julho
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Prefeitura e CRAS participam de formatura
de encerramento do Projeto Informática,
Inclusão e Cidadania
Na tarde da última
quinta-feira
(23/06),
ocorreu nas dependências do Centro de Referencia da Assistência
Social (CRAS) de Ernestina, a formatura dos
alunos que participaram
do Projeto Informática,
Inclusão e Cidadania,
uma parceria entre a
Prefeitura Municipal e
Empresa JF Cursos, do
município de Ernestina.
A cerimonia de abertura da formatura, contou
com a presença do Prefeito Municipal Renato
Becker, primeira-dama
Elena Maria Goedel Becker, secretário da Saúde, Geferson Goedel,
presidenta da ACIPAE,
Barbara Pereira Schimitz, coordenadora do
CRAS, Mônica Aguirre,
proprietária da Empresa
JF, Fernanda Oliveira da
Silva, Assistente Social
do Município, Vanessa
Dias, das funcionárias
do Cras e familiares dos
09 (nove) formandos.
Foi uma tarde mágica e, sobretudo, única,
pois a emoção e a alegria estava nos olhos e
na alma de cada um dos
formandos que acabou
contagiando a todos os
presentes, pois cada um
com sua história de vida,
suas lutas e dificuldades,
mas com o esforço e dedicação romperam todas
as barreiras e conseguiram concluir com mérito
essa grande conquista,
ou melhor, esse sonho
de buscar o melhor para
sua vida, bem como para
suas famílias. Como diz
o poeta Raul, sonho que
se sonha só, é apenas
um sonho que se sonha
só, mas um sonho que
se sonha junto, torna-se realidade. A palavra
chave para o sucesso é
bem simples, chama-se
(oportunidade), é isso

que a Administração
Municipal procurou propiciar em parceria com
o Cras e a JF, oportunizar através deste projeto
para que todos tenham
chances de se qualificarem e, por conseguinte
poderem se inserir com
as mesmas condições no
mercado de trabalho.
Na sua manifestação, o prefeito Renato
Becker, destacou que:
“Há um ano, quando me
apresentaram o projeto,
o Cras e a JF, na mesma
hora, apoiei a iniciativa,
pois a nossa administração prima pela valorização do ser humano,
oportunizando qualificação, pois hoje o mercado de trabalho, está
cada vez mais disputado, onde as pessoas tem
de estar cada dia mais
preparado e prontos,
caso a oportunidade surja, estejam prontos para
assumir a vaga. Hoje é
um dia especial e gratificante, pois desde que
assumi na condição de
Prefeito o município de
Ernestina, percebi a importância que é governar
tendo um olhar para o
ser humano e, sobretudo, realizar projetos que
transformam a vida do
ser humano para melhor,
esse é o objetivo da nossa administração e da
política, trabalhar incansavelmente para mudar

a vida das pessoas,
é o que de fato está
ocorreu hoje aqui,
percebemos no olhar
de alegria de cada
formando e de seus
familiares que deslumbram um futuro
melhor e com mais
oportunidade, a partir
de agora,” afirmou o
prefeito.
Na ocasião, a Coordenadora do Cras,
Mônica
Aguirre,
lembrou que: “O objetivo do projeto foi
oportunizar o acesso
a informática empresarial aos beneficiários do Bolsa Família
e as pessoas que se
encontram em vulnerabilidade social, que
estão sendo acompanhadas pelo Cras de
Ernestina. Ademais,
queremos
através
deste projeto oportunizar aos participantes o conhecimento e
habilidades em informática, propiciando
melhor qualificação
e, preparando-se para
inserção no mercado
de trabalho. Agradeço a Administração Municipal, bem
como, a JF pela parceria neste importante projeto de inclusão
social, parabéns a
todos os envolvidos”
pontuou a Coordenadora.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

No total foiam nove formandos
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Antártida parte 2
A primeira pessoa que avistou o continente
Antártico foi o explorador russo Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen em 28 de
Janeiro de 1820.
A ocupação humana propriamente dita
começa na primeira metade do século XIX,
quando navios baleeiros chegavam à região
das Ilhas Sandwich do Sul. Nesse período, James Weddell e James Clark Ross descobriram
os mares que hoje levam seus nomes. Este último fez uma viagem de exploração na qual
descobriu ainda a Ilha de Ross, os montes Érebo e Terror e a Terra de Vitória, retornando em
1843. Realizados em 1895 e 1889, o sexto e
o sétimo Congresso Internacional de Geografia, respectivamente, obtêm relativo sucesso
em seu chamado pela exploração do continente meridional, firmando-se uma colaboração
mútua de Grã-Bretanha e Alemanha para a
exploração científica da Antártida, resultando
em diversas expedições ao continente com o
apoio e a participação de diferentes nações.
No início do século XX, os exploradores
se voltam para a conquista do polo Sul. Ernest
Henry Shackleton organizou uma expedição
em 20 de outubro de 1908, sendo obrigado a
retornar sem atingir o polo. Seguem-se a ele
Roald Amundsen e Robert Falcon Scott em
uma verdadeira corrida, pois partem com apenas duas semanas de diferença em outubro de
1911 a partir da plataforma de Ross. Amundsen atinge o polo em 14 de dezembro de 1911,
retornando em janeiro. O grupo de Scott chega
ao ponto em 17 de janeiro e encontra a bandeira norueguesa. No caminho de volta, os cinco
expedicionários morrem de fome e exaustão.
Após a conquista do polo, restava ainda a
façanha de atravessar o continente de costa a
costa. Shackleton assumiu a tarefa na Expedição Imperial Transantártica, em 1914, que não
obteve sucesso por uma série de dificuldades,
a primeira delas foi os navios terem ficado
presos no gelo e afundado.
Richard Evelyn Byrd, explorador dos Estados Unidos, foi o primeiro a sobrevoar o polo
Sul, em 29 de novembro de 1929, após o que
conduziu diversas viagens de avião à Antártida
nas décadas de 1930 e de 1940. Byrd também
realizou extensas pesquisas geológicas e biológicas. Atualmente, após o Tratado da Antártida, muitos países mantêm bases de pesquisa
permanente e a ocupação humana é constante.
A maior parte do continente austral está localizada ao sul do Círculo Polar Antártico e
circundada pelo oceano Antártico. É a massa
de terra mais meridional e compreende mais
de 14 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se o quinto maior continente.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Raquel
Goedel.
Demais vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos
Ferreira, Ari Antonio
Mello, Cristian Baumgratz, Juliano Arend,
Leonir de Souza Vargas,
Victor Penz e Tiago José
Dummel.
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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE
27.06.2022
te:

Grande Expedien-

O Vereador Leonir de Souza Vargas,
da bancada do PDT, justificou o pedido de providências de sua autoria
que solicita instalação
de lâmpada da iluminação pública no trevo.
Parabenizou a Administração Municipal pelo
encaminhamento dado a
solicitação sua para instalação de máquina de
água quente na Praça.
Concordou com o pedido do Vereador Tiago
acerca do painel explicativo da Academia da
Praça dizendo que também já fez essa solicitação.
O Vereador Tiago José Dummel, da
bancada do PDT, justificou o pedido de providências de sua autoria
no qual solicita substituição do painel explicativo na Academia de
Saúde na Praça.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do PSDB, parabenizou a Presidente pela
atitude de disciplinar os
discursos nas sessões da
Câmara, pedindo que
cada um faça uma análise da sua atuação. Sobre
o acidente ocorrido entre
os caminhões da Prefeitura, disse que não deveria ocorrer, pois, por menor que seja o dano é um
prejuízo desnecessário
ao patrimônio público.
O Vereador Victor Penz, da bancada do

PSDB, justificou os pedidos de providências de
sua autoria nos quais solicita reparos em via pública e patrolamento, empedramento e passagem de
rolo.
O Vereador Américo Luiz Formighieri,
da bancada do PSDB,
esclareceu que, no local
onde houve o choque dos
caminhões, não há como
desviar, pois, há um buraco numa das laterais. Sobre o pedido que fez da
estrada de acesso ao Pulador, somente é necessária a abertura de sarjeta,
assim como no acesso à
residência do Sr. Moisés
Souza.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, justificou o
pedido de providências
de sua autoria, no qual
solicita
patrolamento,
empedramento e passagem de rolo. Parabenizou
a secretaria de Obras pela
resolução do problema na
ponte na Linha São Paulo.
Comunicações:
Não houve orador.
Ordem do dia:
Discussão e votação do Projeto de Lei
nº 48/2022, de autoria do
Poder Executivo Municipal que “Dá nova redação
aos Anexos I e II da Lei nº
834/2006, de 01.09.2006,
que Cria Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, define atribuições
e fixa valores de vencimentos na Organização
Básica do Município e dá
outras providências.”. As
Comissões apresentaram
parecer favorável. Em
discussão: O Vereador
Antonio Carlos Ferreira, da bancada do PDT,
explanou sobre a importância dos servidores de
confiança do Prefeito,
informando, também, os
padrões de vencimentos
dos cargos de confiança
e das funções gratificadas. O Vereador Juliano

Arend, da bancada do
PSDB, afirmou que este
projeto é de muita importância, citando a complementação para os cargos
que não recebem um salário mínimo como base de
remuneração. Pediu que
o Executivo verificasse a
viabilidade de conceder
um auxílio alimentação
para os servidores comissionados e contratos
emergenciais. Em votação: Aprovado por unanimidade de votos.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, agradeceu a Administração
Municipal pelo atendimento de indicação sua
acerca da cadeira motorizada e do guincho para
um munícipe. Agradeceu
o Deputado Nereu Crispim pela destinação de
emenda parlamentar para
Ernestina. Pediu que a
população lembrasse dos
Deputados que ajudaram o Município. Pediu
urgência na realização
de um concurso público,
para desafogar o Fundo
de Aposentadorias Municipal. Prestou condolências à família do Vereador
Mauro Zacher, de Porto
Alegre, falecido no final
de semana, assim como à
família da Srª Calme Hoffmann, falecida no dia
de hoje.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, falou sobre a publicação da
autorização para a duplicação da RSC 153, entre
Tio Hugo e Passo Fundo,
solicitando que o Executivo encaminhe ofício ao
DAER solicitando a resolução do problema da
velocidade de circulação
no trecho urbano da RSC
153, no Município de Ernestina, podendo ser a
instalação de redutores
de velocidade. Agradeceu a Administração Municipal pelo serviço na

propriedade da Srª. Jandira, pedindo a conclusão
do mesmo. Parabenizou
a Presidente pela providência acerca da cobrança do cumprimento dos
preceitos regimentais nas
sessões da Câmara de Vereadores.
O Vereador Tiago José Dummel, da
bancada do PDT, agradeceu ao Poder Executivo pelo atendimento de
demanda sua, acerca de
uma carga de terra. Falou
sobre o rodeio do quadro de laçadores Rodeio
Campeiro ocorrido no
final de semana, agradecendo o Poder Executivo
e os patrocinadores pelo
apoio. Convidou todos a
prestigiar amistoso da Escolinha Walter Stacke na
quinta, no ginásio municipal. Prestou condolências à família da Senhora
Calme Hoffmann falando
da importância de valorizar as pessoas enquanto
vivas.
O Vereador Victor Penz, da bancada do
PSDB, explanou sobre
a colocação dos bueiros
nas proximidades da residência do Sr. Rodrigo
Lutz, falando que o bueiro não está atendendo
plenamente a demanda.
Parabenizou a Administração pelo atendimento
do munícipe Renan, que
receberá os equipamentos
para melhoria na qualidade de vida. Parabenizou a
equipe da Sinvel pela vitória no Campeonato de
Bocha, assim como aos
Amigos da Bocha pelo
segundo lugar. Manifestou sentimentos de pesar
a família da Senhora Calme pelo seu falecimento.
Parabenizou o Quadro de
Laçadores Rodeio Campeiro pelo rodeio, bem
como pela homenagem
prestada ao Sr. Avelino.
O Vereador Américo Luiz Formighieri,
da bancada do PSDB,
agradeceu ao Secretário
da Saúde pelo atendimento a um munícipe.

Reforçou o convite para
o treinamento acerca da
correta aplicação de defensivos agrícolas, no
início do mês de agosto.
Informou que o Município tem uma ambulância comprada e que será
entregue nos próximos
dias. Sobre o acesso à
residência da Sr.ª Jandira, sugeriu que seja
colocada uma carga de
brita.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do PSDB, solicitou
verbalmente que sejam
feitos reparos na estrada
do Palmeirinha, pedindo
que sejam substituídas
as pontes em eucalipto
por galerias. Explanou
sobre um problema na
estrada nas proximidades da residência do Sr.
Paulo Baumgratz. Parabenizou Anderson Penz,
pela conquista no Campeonato de Bocha em
Parobé, assim como o
atleta Ivandro dos Santos, pedindo que o esporte seja patrocinado
pelo Município. Prestou
sentimentos à família da
Senhora Calme Hoffmann pelo falecimento.
Falou sobre a importância de dedicar-se em
tudo na vida.
A Presidente,
Vereadora Raquel Goedel, da bancada do
PP, parabenizou o Sr.
Ivandro pela conquista,
assim como o Quadro
de Laçadores Rodeio
Campeiro pelo evento no final de semana e
pela homenagem ao Sr.
Avelino. Sobre as manifestações da semana anterior, disse que, apenas
solicitou o cumprimento
do Regimento. Manifestou votos de pesar à família da Senhora Calme
Hoffmann.

Próxima
Sessão
Plenária Ordinária dia
04 de julho de 2022, às
18:00.
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Secretaria Municipal de Educação de
Ernestina realiza entrega de materiais e
brinquedos infantis
Na manhã desta
quinta-feira (23), a
Prefeitura Municipal
de Ernestina, através
da Secretaria Municipal de Educação,
realizou a entrega de
diversos
materiais
para serem utilizados
durante os atendimentos dos alunos na
Sala Multidisciplinar.
Esses brinquedos são
fundamentais para a
utilização dos profissionais da sala, pois
corrobora na realização de atividades e,
por conseguinte ajuda
a estimular os alunos
a superar suas dificuldades. Na oportunidade, ocorreu a entrega
dos materias e brinquedos, pelo prefeito
Renato Becker, acompanhado da secretária
de Educação, Sueli
Penz, para a Coordenadora da Sala Multidisciplinar, professora Suzana Hoffmann
e ao educador físico,
professor Alexander
Gnich Cordeiro. Cabe
ressaltar, que os materiais oferecem um
suporte subsidiando
a atuação dos professores e profissionais
que nesse espaço atuam. Dentre os materiais recebidos estão:
Kit Educação para o
Trânsito, Colchonetes, Kit de movimentos sensoriais e bolinhas massageadoras.
Na oportunidade,
foram encaminhados
também, para a EMEI
Dr. Orlando Rojas -,
brinquedos infantis
como: carrinhos para

bonecas em plástico,
caminhão caçamba
em plástico, caminhão boiadeiro em
plástico, jipe em plástico, trenzinho educativo em plástico, quebra-cabeça animais e
filhotes com 10 jogos,
quebra-cabeça meios
de transportes com
10 jogos, motocas infantis e kit blocos primeira infância.
Na ocasião, a secretária de Educação,
frisou que: "A Secretaria Municipal de
Educação investiu na
aquisição destes materiais e brinquedos;

considerando que a
Educação Infantil
é o primeiro contato da criança com
a experiência escolar, pois é através
da Educação Infantil que iniciamos a
formação do ser humano, que serão os
cidadãos e cidadãs
de nossa sociedade, por isso, devemos promover para
nossas crianças um
ambiente
escolar
acolhedor, evidenciando a importância do brincar nesta
fase," destacou a secretária Sueli Penz.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Respingos
da Barragem
Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

SOBRE COLOMBOS SEM OVO

Sou contra a foice que mata,
Sou pela foice que colhe;
Sou contra o braço que agride...
Sou pelo abraço, que acolhe.
Sou contra a seiva brutal
De tristes indiferenças;
Sou pelo amparo social...
O amor esteia minhas crenças.
Sou contra olhares vazios,
Sou contra as ignorâncias;
Amparo quem passa frio,
Me apoio na tolerância.
Tem gente boa perdida
Em crises irracionais;
Negando chance pra vida,
Pisando nos seus iguais.
Muito Colombo sem ovo,
Que acha muito adequado
Negar saúde pra o povo,
Montado em planos privados.
São vidas que estão em jogo...
De todos nós, meus irmãos;
Estão brincando com fogo...
Vão incendiar a nação.

Os materias serão utilizados durante os atendimentos dos alunos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Os direitos e a poesia
Sendo riscados da lista;
E a aposentadoria
Só em sessão Kardecista.
Eu creio em gente que crê...
Faz da justiça sua escola;
Pior cego é aquele que vê
E mesmo assim não dá bola.
Por isso brigo e me animo,
Meu brio é o verso, que encilho;
Não é esse mundo de ruínas
Que vou deixar pra os meus filhos!

Entre os materias se encontra carrinhos, bonecas e kit blocos
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SANTO ANT. DO PLANALTO

Deputado Pompeo de
Mattos destina 150 mil
em emenda
Parceria entre o
Dep. Pompeo de
Mattos e o Município de Santo Antônio do Planalto traz
mais R$150.000,00
em recursos para o
município.
Deputado Pompeo de Mattos foi
recebido no município por uma
comitiva do PDT

sob a liderança do
Prefeito Élio Gilberto Luz de Freitas, onde formalizou a destinação
de uma emenda
parlamentar no
valor de R$150
mil a qual irá contribuir ainda mais
para o desenvolvimento de Santo
Antônio.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

Dep. Pompeo de Mattos trouxe 150 mil em investimentos

TIO HUGO

Infraestrutura: Investimento de mais de R$ 1,1
milhão em pavimentação asfáltica
Com investimento
previsto de mais de R$
1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) foi
iniciada nesta semana a
obra de asfaltamento da
estrada geral que liga a
localidade de Polígono
do Erval a BR-386. Gilso Paz e Geder Follmer
acompanharam o início
dos trabalhos e destacaram o quão importante
esta obra de infraestrutura é; Uma vez que a
estrada liga à rodovia ao
posto de recebimento e
recolhimento de leite da
Cooperativa dos Produtores de Leite de Tio
Hugo – Coprolat, bem
como a escola Casemiro
de Abreu e à comunidade.
“Esta é uma obra
muito importante,
pois a via
é uma das
mais movimentadas do
município
devido ao
fluxo intenso de
veículos
que transportam a
produção

primária, bem como de
moradores que acessam
à comunidade e a escola Casemiro de Abreu. O
pavimento atual é bastante irregular e esse asfalto
irá trazer uma evolução
significativa para a estrada”, destacou Gilso.
A obra está orçada em
R$ 1.193.258,05 (Um
milhão, cento e noventa e
três mil e duzentos e cinquenta e oito reais e cinco
centavos). O montante de
R$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais) é
oriundo do Programa Estadual Pavimenta RS. O
restante, mais de 240 mil
reais virá de contrapartida do Executivo Municipal de Tio Hugo.
Serão 2,18 quilômetros de pavimentação as-

fáltica com largura aproximada de 5,5 metros;
Totalizando 12.000 m² de
asfalto novo.
Gilso Paz e Geder
Follmer reiteram que o
intenso trabalho de articulação junto ao Estado, foi
fundamental para adesão
de Tio Hugo ao Programa
Pavimenta RS. “Agradecemos o empenho de todos os envolvidos nesta
articulação, aos integrantes da Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano por
colaborar conosco. Essa
obra trará muitos benefícios para o nosso município”, concluiu o prefeito.
A obra é executada
pela empresa Matt Construtora, de Vila Maria-RS.

Dep. Pompeo de Mattos trouxe 150 mil em investimentos

