
Cerca de 150 intressados partic-
iparam do recrutamento da Stara

p. 05

Ernestina - Ibirapuitã - Lagoa dos Três Cantos - Mormaço - Nicolau Vergueiro - Santo Antônio do Planalto - Tio Hugo - Victor Graeff
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Liberta-educação acima de tudo

p.12

Especial

Lançamento oficial Mormaço e 
seus Encantos

 Todas as crianças de 5 a 11 anos 
poderão receber a vacina 

p. 03

Tio Hugo

Incentivo aos produtores rurais

p. 06

Victor Graeff

Ibirapuitã

Aconteceu essa semana o lançamento oficial da rota de Mormaço. p. 07

Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;

Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;

Marau/RS (54) 3342-3222
Filial Nicolau Vergueiro/RS (54) 9.8426-1201

SEBBE AN DT LI  ND ISÚ AS ET RR EIA  C E DE CO IO MÉRC

AGRICULTURA DE PRECISÃOAGRICULTURA DE PRECISÃO

O BANCO DE TODOS OS BRASILEIROS

RUA JÚLIO DOS SANTOS - ERNESTINA/RS FONE: (54) 3378-1227

ÓCULOS
N O V I D A D E S 

VEM CONFERIR!

/ / ///

A n a H i c k m a n n

Cerveja Polar latão
473ml

Cerveja Brahma Puro Malte
 350 ml

Papel hig. Duetto
Folha dupla 30m c12 

Refri Fresc 2L

R$ 12
,99
un. R$ 3

,49
un.R$ 3,59

un.

Atenção para as ofertas do SC Mercado
 
 

R$6 kgR$14
,90
un . R$6 kgR$18

,90
un. R$  12,59

un.

Fone: (54) 3378-1194Ernestina/RS     

Arroz Blue soft

parboilizado/branco 5kg
Sorvete Q Delícia

2L sabores tradicionais
Água Sanitária

Girando Sol trad.

R$  3 ,19
un.
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A PEDIDOA PEDIDO SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

SMEC planeja o ano letivo 
santo-antoniense

A secretária muni-
cipal de educação 
e cultura Susana 

Aparecida da Silva junto da di-
reção pedagógica formado pe-
la pedagoga Andréa de Mello 
Lopes, Tarciana Franco Roese 
reuniu também as diretoras 
das escolas municipais Lucia-
na Baumgtz  e Roseli de Oli-
veira Arendt reuniram-se para 
realizar o planejamento peda-
gógico do ano letivo de 2022.

O mesmo deve atender 
as exigências legais previstas,  
bem como toda atividade de-
senvolvida ao longo do ano, 
gerando resultados positivos. 
Trata-se de um documento de 
referencia no educandário. 

Informações sobre inicio 
do ano letivo, orientações aos 
pais relativos a cuidados en-
tre outros assuntos devem ser 
abordados nas reuniões reali-
zadas. 

Equique responsável pelo planejamento

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

TIO HUGOTIO HUGO

Tio Hugo: Todas as crianças de 5 a 11 anos 
poderão receber a vacina contra a Covid-19

A secretaria de Saúde 
de Tio Hugo comu-
nica que todas as 

crianças com idade entre 5 e 11 
anos poderão receber a imuniza-
ção contra a Covid-19.

Para receber a vacina é ne-
cessário estar atendo ao proto-
colo de vacinação estabelecido 
no município. Confira algumas 
informações importantes:

Terças e quintas de manhã: 
São esses os dias e turnos em que 
serão aplicadas as vacinas.

Para ser vacinada é neces-
sário agendamento. Para isso os 
pais ou responsáveis deverão li-
gar para o número 3338-9210 ou 
ir até a Unidade Básica de Saúde.

A vacinação está disponível 
para todas as crianças de 5 a 11 
anos de idade.

Fique atento aos dias de vacinação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Estado do Rio Grande do Sul desenvolve 
programa de financiamentos a juro zero para 
empreendedores

O Estado do Rio 
Grande do Sul 
lançou o progra-

ma “Juro Zero”. A iniciativa 
permite que Microempresas, 
empresas de pequeno porte e 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs) acessem ope-
rações de crédito com juros 
pagos pelo Governo do Esta-
do. Na prática, o empresário 
irá pagar apenas pelo valor 
obtido através de emprésti-
mo, uma vez que os juros fi-
carão a cargo do Estado.

A operacionalização do 
programa foi iniciada no dia 
1º de fevereiro. O “Juro Ze-
ro” foi criado com o intuito 
de incentivar os empreendi-
mentos a retomarem o cres-
cimento econômico.

Como solicitar crédi-
to?

Os pedidos de financia-
mento serão recebidos pelo 
BRDE. O Banco por sua vez 
contará com a parceria de 
uma rede de cooperativas de 
crédito que são: Cresol, Si-
credi, Sicoob e Unicred.

Portanto, o interessado 
deverá procurar as agências 
desses bancos mencionados 
acima.

Quais são as regras?

Para empresas de peque-
no porte (faturamento anual 
de até R$ 4,8 milhões), os 
financiamentos podem al-
cançar até R$ 100 mil, en-

quanto as microempresas 
(faturamento de até R$ 360 
mil/ano) terão disponíveis 
linhas de crédito com valor 
de até R$ 30 mil. Para ambos 
os casos, o prazo de financia-
mento é 36 meses, incluin-
do três meses de carência. 
Microempreendedores in-
dividuais (MEIs, com fatu-
ramento anual de até R$ 81 
mil) poderão acessar até R$ 
10 mil e também terão três 
meses de carência e outros 
12 meses para amortizar o 
valor financiado.

Em Tio Hugo, a agência 
do Sicredi encaminha os pe-
didos de financiamento. 

Para mais informações 
entre em contato pelo fone 
3338-9800.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Victor Graeff se prepara 
para o retorno às atividades 
escolares.

A Secretaria Munici-
pal de Educação in-
forma a comunidade 

escolar, pais, alunos e professores 
que o retorno das aulas em toda 
a rede municipal de ensino acon-
tecerá na próxima quarta-feira, 
16 de fevereiro. A Administra-
ção Municipal está realizando 
uma série de melhorias e inves-
timentos na área da educação, 
compreendendo a importância de 
proporcionar aos alunos e profes-
sores a melhor experiência possí-
vel durante o ano letivo. Refor-
mas na estrutura, pintura, revisão 
de instalação de ferramentas que 
agreguem no combate ao Co-
vid-19.

No ano de 2021 o municí-
pio de Victor Graeff realizou a 
aquisição de livros, brinquedos e 
utensílios para as escolas da rede 
municipal, melhoria das áreas de 
lazer e a assinatura do contrato 
com o Sistema de Ensino Apren-
de Mais Brasil. No ano letivo de 
2022 o município inicia a imple-
mentação do Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, sistema utilizado 

em diversas escolas particulares 
de alto rendimento. O Aprende 
Brasil é um sistema de ensino 
completo, que oferece um con-
junto específico de soluções para 
as redes de ensino que inclui: Li-
vro Didático Integrado, Assesso-
ria Pedagógica, Ambiente Virtual 
de Aprendizagem e Sistemas de 
Avaliação.

Levando em conta esta me-
lhoria no modelo educacional 
das escolas municipais, diversas 
reuniões de formação pedagógica 
estão programadas com todos os 
professores e CIEEs do Ensino 
Infantil e Fundamental, se ade-
quando às novas ferramentas de 
trabalho e sanando dúvidas que 
possam surgir ao longo do ano.

A situação do Covid-19 se-
gue sendo observada com aten-
ção, sendo assim é recomendado 
para os profissionais e alunos do 
ensino fundamental a utilização 
de máscaras e medidas de distan-
ciamento. Caso seu filho esteja 
apresentando algum sintoma que 
possa ser indicativo do Covid-19, 
evite enviá-lo para escola.

As aulas retornam no próximo dia 16 de fevereiro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Prefeita em Exercício recebe 
assessor de Turra

O Assessor do Deputa-
do Sérgio Turra, es-
teve pela manhã do 

dia 10 de fevereiro, em visita ao 
Gabinete da Prefeita em Exercí-

cio Eunice Wentz, na oportunida-
de diversos assuntos de interesse 
do município foram discutidos, 
inclusive a busca de recursos em 
Porto Alegre e Brasília.

Prefeita em exercício e o assessor

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GAEFF

GERALGERAL

Banrisul abre processo 
seletivo de estágio com 
inscrições gratuitas

O Banrisul lançou, 
nesta terça-feira 
(08), edital de 

processo seletivo público para 
admissão de estagiários de en-
sino superior. No total, serão 
disponibilizadas 326 vagas, 
com formação de cadastro de 
reserva. A seleção é destinada a 
estudantes matriculados e fre-
quentes nos cursos tecnólogos 
ou bacharelados em Adminis-
tração de Empresas, Ciências 
Contábeis e Ciências Econô-
micas (vagas em Porto Alegre 
e Interior do Estado); além de 
acadêmicos em Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Di-
reito, Jornalismo e Arquitetura 
(vagas apenas em Porto Ale-
gre).

A carga horária é de 6h por 
dia (30h semanais), de segunda 
à sexta-feira. O valor da bolsa-

-estágio é de, inicialmente, R$ 
1.721,67, e após 90 dias passa 
a ser de R$ 1.885,92; e auxí-
lio-transporte de R$ 88,00. O 
período de estágio será de seis 
meses, podendo ser prorroga-
do até o limite de dois anos. 
Serão reservadas 10% das va-
gas a candidatos com deficiên-
cia; 16% para pessoas negras; 
1% para pessoas indígenas; e 
1% para pessoas trans.

A seleção será realiza-
da por meio de prova objeti-
va, na modalidade online. O 
conteúdo abrangerá Língua 
Portuguesa, Informática, Ma-
temática e Raciocínio Lógico. 
As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site do 
CIEE/RS, até o dia 22 de feve-
reiro. O edital completo pode 
ser acessado no link: https://
bit.ly/3gF0vgS .

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Secretaria de Agricultura 
promoverá curso de criação 
de peixes de água doce

A Secretaria 
de Agri-
cultura de 

Lagoa dos Três Can-
tos em parceria com 
o SENAR e Sindicato 
Rural de Não-Me-To-
que promove o curso 
de criação de peixes 
de água doce de 02 a 

04 de março.
O curso, com vagas 

limitadas, será ministra-
do pelo instrutor Miguel 
Stahl. As inscrições ou in-
formações adicionais po-
derão ser solicitadas  na 
Secretaria de Agricultura 
do município até 25 de fe-
vereiro.
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- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
O astral também é promissor para O astral também é promissor para 
quem está em busca de emprego: quem está em busca de emprego: 
distribua seu currículo, faça con-distribua seu currículo, faça con-
tatos e participe das entrevistas, tatos e participe das entrevistas, 
pois você vai se expressar bem e pois você vai se expressar bem e 
terá mais chances de conseguir terá mais chances de conseguir 
uma boa vaga.uma boa vaga.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
A Lua chega à Casa das Finanças A Lua chega à Casa das Finanças 
e aumenta o seu desejo de melho-e aumenta o seu desejo de melho-
rar de vida. Troque ideias com as rar de vida. Troque ideias com as 
pessoas e aposte na criatividade pessoas e aposte na criatividade 
para encontrar novas formas de para encontrar novas formas de 
ganhar dinheiro.ganhar dinheiro.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Sonhos e pressentimentos podem Sonhos e pressentimentos podem 
ajudar você a encontrar a solução ajudar você a encontrar a solução 
para um problema ou preocupa-para um problema ou preocupa-
ção: siga sua intuição. Hoje a Lua ção: siga sua intuição. Hoje a Lua 

chega a Gêmeos e destaca todo chega a Gêmeos e destaca todo 
o seu potencial.o seu potencial.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
No convívio com parentes, cole-No convívio com parentes, cole-
gas e amigos, procure se cercar gas e amigos, procure se cercar 
de pessoas alegres e otimistas — de pessoas alegres e otimistas — 
aquelas que têm o dom de sem-aquelas que têm o dom de sem-
pre levantar o seu astral e a sua pre levantar o seu astral e a sua 
autoestima.autoestima.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você também será muito presta-Você também será muito presta-
tiva, o que deve melhorar o rela-tiva, o que deve melhorar o rela-
cionamento com chefes, colegas cionamento com chefes, colegas 
e clientes. Com a Lua na Casa 11 e clientes. Com a Lua na Casa 11 
e Sol e Saturno na Casa 7, vo-e Sol e Saturno na Casa 7, vo-
cê terá sucesso em todo tipo de cê terá sucesso em todo tipo de 
parceria ou sociedade que fizer.parceria ou sociedade que fizer.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Você vai acordar cheia de entu-Você vai acordar cheia de entu-

siasmo, simpatia e bom humor, o siasmo, simpatia e bom humor, o 
que deve contagiar as pessoas ao que deve contagiar as pessoas ao 
seu redor. Seu signo é um exem-seu redor. Seu signo é um exem-
plo de competência no trabalho, e plo de competência no trabalho, e 
isso está ainda mais forte agora, isso está ainda mais forte agora, 
com Sol e Saturno na Casa 6.com Sol e Saturno na Casa 6.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Bom momento para investir nos Bom momento para investir nos 
estudos, fazer cursos, treinamen-estudos, fazer cursos, treinamen-
tos, aprender um novo idioma — tos, aprender um novo idioma — 
tudo que possa abrir novas portas tudo que possa abrir novas portas 
para você na carreira.para você na carreira.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Mudanças e imprevistos podem Mudanças e imprevistos podem 
mexer com as suas emoções e mexer com as suas emoções e 
devem deixar seu dia bem agita-devem deixar seu dia bem agita-
do. No trabalho, procure mostrar do. No trabalho, procure mostrar 
que é flexível e sabe se adaptar às que é flexível e sabe se adaptar às 
situações. Pode transformar um situações. Pode transformar um 
desafio em uma boa oportunidade desafio em uma boa oportunidade 

de sucesso.de sucesso.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Você continua muito determinada Você continua muito determinada 
a batalhar pelo dinheiro para ter a batalhar pelo dinheiro para ter 
uma vida melhor. A grana virá do uma vida melhor. A grana virá do 
trabalho, por isso, arregace as trabalho, por isso, arregace as 
mangas e corra atrás. No amor, a mangas e corra atrás. No amor, a 
vontade de viver algo duradouro vontade de viver algo duradouro 
será maior.será maior.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Procure organizar bem as tarefas Procure organizar bem as tarefas 
para garantir que vai cumprir tu-para garantir que vai cumprir tu-
do sem atropelos. Com Marte e do sem atropelos. Com Marte e 
Plutão em Capricórnio, você terá Plutão em Capricórnio, você terá 
determinação extra para correr determinação extra para correr 
atrás dos seus objetivos, mostrar atrás dos seus objetivos, mostrar 
iniciativa e liderança no emprego.iniciativa e liderança no emprego.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Seu entusiasmo será contagiante Seu entusiasmo será contagiante 

e pode servir de inspiração para e pode servir de inspiração para 
os colegas. Você também conta os colegas. Você também conta 
com doses extras de criatividade com doses extras de criatividade 
e pode ter ideias ainda mais ino-e pode ter ideias ainda mais ino-
vadoras no trabalho.vadoras no trabalho.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
O período que antecede seu 
aniversário é perfeito para vo-
cê refletir sobre as coisas que 
conquistou até aqui e definir 
novas metas para o ciclo que 
vai começar.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

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

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

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

04 05

MARIASMARIAS
Marias retornam às aulas de dança

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIASCRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Um dos maiores 
amores das Ma-
rias é a dança e 

quem as conhece sabe bem 
disso. Aliás, a semana que 
passou foi de retomada das 
irmãs às atividades. As duas 
praticam ballet, acrobacia e 
danças urbanas.

Nas redes sociais, as 
duas já compartilharam al-
guns momentos super espe-
ciais. Maria Antônia postou 
uma foto com roupa da aula 
de ballet, enquanto fazia seu 
aquecimento. “Nas férias, ti-
ve muita saudade de dançar 
e quando entrei no estúdio 
fiquei feliz demais”, disse a 
pequena.

Já Maria Gabi comparti-
lhou um vídeo em que dança 
ao lado de seu professor, Fe-
lipe, a música “Boys Don’t 
Cry” da cantora Anitta. Os 
dois mandam muito bem na 
coreografia. “Para não ficar 
engessada na hora da aula, 
eu treinei bastante em casa 
nas férias. Agora é só prestar 
atenção no professor e me-
lhorar as técnicas”, comentou 
Gabi. Gabi compartilhou um vídeo dançando com o professorMaria Antônia sentiu falta da dança durante as férias

Houve um gradne número de interessados

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Stara realiza recrutamento em Ibirapuitã com mais de 150 pessoas interessadas 
em trabalhar na Empresa

No início da manhã 
de sábado, 05, o 
Prefeito José Nico-

lodi Provenci, o Vice-Prefeito 
Jaime Martovicz e o Presidente 
da Câmara de Vereadores, Josil 
Morais, receberam uma comitiva 
da Empresa Stara de Não-Me-To-
que, representada pelo Sr. Volmir 
Amann

Com uma equipe composta 
por mais de dez profissionais, a 
Empresa realizou o recrutamento 
nas dependências da Escola Sal-
danha Marinho. 

A parceria entre Stara e mu-
nicípio é fruto do trabalho da pre-
feitura, através da Secretaria de 

Administração e Planejamento e 
Câmara de Vereadores, que jun-
tos estão trabalhando fortemente 
em busca de novas oportunidades 
para os munícipes que desejam 
ingressar no mercado de trabalho 
e consequentemente proporcio-
nar uma melhor qualidade de vi-
da para suas famílias.

Os administradores agrade-
ceram intensamente o Sr. Volmir 
pela relevante parceria que a Sta-
ra vem mantendo com Ibirapuitã 
e região, onde citaram sua grati-
dão à Empresa, ao mesmo tempo, 
frisaram que estão otimistas pela 
contratação de novos trabalhado-
res da nossa comunidade.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Prefeito José Provenci, vice JaimeMartovicz, Pres. da Câmara Josil Morais e Volmir Amann da Stara
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A abertura oficial permite que agora os passeios possam começar a ser agendados

MORMAÇOMORMAÇO

A rota que teve pas-
seio piloto no ano 
passado traz aos tu-

ristas 6 propriedades rurais com 
as mais diversas atividades.

Para receber os visitantes 
os foram realizadas uma serie de 
melhorias na infraestrutura das 
vias até nas propriedades. Ro-
drigo Pommer, extensionista da 
Emater conta que o investimento 
para a realização da rota veio dos 
proprietários, que buscam assim 
fomentar o turismo na cidade, 
mas ainda há projeto para uma 
trazer ainda mais facilidade de 
acesso com a instalação de placas 
com informações de locais e o 
que oferecem.

O turismo rural é uma alter-
nativa segura de sair da rotina e 
conhecer novos lugares em meio 
pandemia. Por reunir um núme-

Lançamento oficial da Rota Turística Mormaço e seus Encantos 

ro pequeno de pessoas, em locais 
geralmente abertos e afastados 
traz um conforto a mais. Os pas-
seios podem ser feitos desde a ro-
ta completa ou de apenas alguns 
pontos. Segundo Pommer “a 
gente tem um valor já estipulado 
se fizer todo o roteiro, passando 
nas seis propriedades, com café 
da manhã, almoço fica em torno 
de R$ 130,00, nesse valor está 
contemplado as entradas nos seis 
locais, café e almoço, o desloca-
mento a gente não definiu ain-
da.”. Segundo ele em principio o 
trajeto deve ser feito com veiculo 
próprio, ou no caso de excursões 
com o ônibus do grupo, pois até 
o momento não há um transporte 
do município para o deslocamen-
to.

Os pontos presentes na rota 
são:

Chácara do Canário: um lo-
cal com muitas áreas verdes, pis-
cina e café colonial.

Recanto da Natureza e Ca-
pela Santa Paulina: uma daquelas 
paisagens de tirar o folego, uma 
trilha que leva até uma cachoeira, 
um moinho colonial desativado 
preservado, quiosque entre mui-
tas outras belezas.

 Caminhada ao Mirante do 
quero-quero: o local conta com 
3 açudes para pesque e pague, 
aperitivos de peixe, ambiente 
relaxante, trilha e o Mirante do 
quero-quero, um local alto aonde 
no verãos as aves vem fazer seus 
ninhos.

Recanto Rural: aqui você 
encontra aquela comida caseira 

deliciosa, muita sombra e tran-
quilidade para descansar e não 
querer mais voltar.

Palmo de chão: uma horta 
circular com sistema bem dife-
renciado, um “colha e leve” de 
verduras.  Futuramente no local 
haverá um pesque e pague e um 
relógio de ervas medicinal.

Floricultura Santiago e tri-
lha de cactos: paz e tranquilidade 
que só as flores são capazes de 
trazer. Além de uma área de pre-
servação de cactos naturais.

Para mais informações so-
bre como fazer o passeio, agen-
damentos entre outros basta 
contatar a EMATER através de 
telefone (54) 9927-6054 ou o 
CRAS.

Equipe da Rota Mormaço e seus Encantos

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/ JORNAL OM
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Incentivo aos Produtores 
Rurais

A a d m i n i s t r a ç ã o 
municipal de Vic-
tor Graeff abriu 

edital para o incentivo de 
produtores rurais. Os produ-
tores rurais de leite, gado de 
corte, aves de corte, suínos de 
corte e peixes têm direito ao 
auxílio financeiro para paga-
mento da produção. O auxílio 
será calculado com base na 
produção do ano calendário 
anterior.

Os produtores devem 
cumprir alguns requisitos:
- Cadastro da Propriedade 
Junto a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural;
- Ser Produtor das atividades 
mencionadas no Município 
de Victor Graeff;
- Possuir Bloco de Produtor 
– Inscrição Estadual no mu-

nicípio de Victor Graeff;
- Cadastro de produtor na 
Inspetoria Veterinária no mu-
nicípio de Victor Graeff.
- Estar em dia com o Erário 
municipal, apresentando a 
Certidão Negativa de Débitos 
Municipais.

Os documentos devem 
ser protocolados na Secreta-
ria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimen-
to do município de Victor 
Graeff até a data limite de 
15 de Fevereiro de 2022. 
Após isso serão remetidos à 
COMISSÃO DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO.

O edital completo você 
encontra no site do municí-
pio de Victor Graeff, maiores 
informações podem ser sana-
das diretamente com a secre-
taria de agricultura.

A data limite é até 15 de fevereiro

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

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Secretaria de Saúde Santo Antônio do Planalto 
realiza ação extra-muro com campanha de 
vacinação na Empresa Roda Forte S/A

A campanha de 
vacinação con-
tra Covid-19 

vem sendo realizada tam-
bém nos domicílios, empre-
sas e comunidades interio-
ranas sendo que esta ação 
faz parte de um planeja-
mento estratégico da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) no combate ao novo 
Coronavirus.

“A estratégia foi en-
volver a equipe de traba-
lhadores da Secretaria de 
Saúde mediante a demanda 
apresentada pela Empresa 
na qual os trabalhadores 

em sua grande maioria não 
estavam com esquema va-
cinal completo ou mesmo 
havendo necessidade de 
ser iniciado com a 1º dose 
do imunizante contra o Co-
vid-19 no quadro de seus 
colaboradores.

As ações de vacinação 
têm o objetivo de erradicar 
e controlar as doenças Imu-
nopreviníveis no território 
de abrangência. A efetivi-
dade do trabalho em imu-
nização depende da articu-
lação entre diversos setores 
do sistema de saúde, espe-
cialmente a Vigilância em 

Saúde e a Atenção Básica, 
que formam a base princi-
pal de sustentação do siste-
ma de imunização. Assim, a 
integração entre esses dois 
serviços é essencial para o 
aprimoramento do trabalho 
da equipe de enfermagem 
realizado nas salas de vaci-
nas e “extra muro”. A vaci-
nação, como ação preventi-
va à saúde, é considerada a 
maneira mais eficaz de evi-
tar diversas doenças imu-
nopreviníveis inclusive o 
Covid-19. Ao final da tarde 
foram vacinadas 31 pessoas 
com a vacina Pfizer.

Equipe da unidade saúde realizou a ação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Espaço Cultural 

Semana de Arte Moderna

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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 No dia 13 de fevereiro é comemorado o 
lançamento da semana de arte moderna. O 
evento sediado em São Paulo foi um grande 
marco para a cultura do país e completa 
100 anos.

A Semana de Arte Moderna, também 
chamada de Semana de 22, ocorreu em São 
Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 
1922, no Teatro Municipal da cidade.

O governador do estado de São Paulo 
da época, Washington Luís, apoiou o 
movimento, especialmente por meio de 
René Thiollier, que solicitou patrocínio para 
trazer os artistas do Rio de Janeiro: Plínio 
Salgado e Menotti Del Picchia, membros 
de seu partido, o Partido Republicano 
Paulista. Cada dia da semana trabalhou um 
aspecto cultural: pintura, escultura, poesia, 
literatura e música. O evento marcou o 
início do modernismo no Brasil e tornou-se 
referência cultural do século XX.

A Semana de Arte Moderna representou 
uma verdadeira renovação de linguagem, 
na busca de experimentação, na liberdade 
criadora da ruptura com o passado e até 
corporal, pois a arte passou então da 
vanguarda para o modernismo. O evento 
marcou época ao apresentar novas ideias e 
conceitos artísticos, como a poesia através 
da declamação, que antes era só escrita; a 
música por meio de concertos, que antes 
só havia cantores sem acompanhamento 
de orquestras sinfônicas; e a arte plástica 
exibida em telas, esculturas e maquetes 
de arquitetura, com desenhos arrojados e 
modernos.

Participaram da Semana nomes 
consagrados do modernismo brasileiro, 
como Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade, Víctor Brecheret, Plínio Salgado, 
Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, 
Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, 
Heitor Villa-Lobos,Tácito de Almeida, Di 
Cavalcanti, Agenor Fernandes Barbosa 
entre outros, e como um dos organizadores 
o intelectual Rubens Borba de Moraes que, 
entretanto, por estar doente, dela não 
participou. Na ocasião da Semana de Arte 
Moderna, Tarsila do Amaral, considerada 
um dos grandes pilares do modernismo 
brasileiro, se encontrava em Paris e, por 
esse motivo, não participou do evento. 
Muitos dos idealizadores do evento eram 
quatrocentões.
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Conhecer a história para não 
cometer os erros do passado 

Prof. Me. Alexandre 
Aguirre

Nós vivos estuda-
mos à vida dos 
mortos para tirar-

mos lições, essa é a função 
nobre da história, tirar lições 
do passado na esperança de 
não cometermos os mesmos 
erros. Então, temos essa espe-
rança que a história iluminan-
do o nosso passado, nós de 
lições para o presente e para 
a nossa caminhada em dire-
ção ao nosso futuro. Um dos 
mais trágicos acontecimento 
do século 20, fora a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), 
onde ocorreu uma aterrori-
zante experiência de procu-
rar exterminar etnias inteiras 
sob o pretexto que elas eram 
inferiores e, se  miscigenas-
sem com outras raças presu-
midamente superiores, isso 
significaria uma degeneração 
da humanidade, esse tipo de 
pensamento levou ao desastre 
que conhecemos como o ho-
locausto. Com certeza quem 
defende a criação de um par-
tido nazista, não aprendeu as 
lições da história, pois toda 
a ideologia, toda concepção 
social que parte da presun-
ção que existe classes sociais, 
etnias superior, ou seja, toda 
vez que líderes políticos  jul-
gam que existam uma clas-
se com maior legitimidade 
histórica ou uma etnia com 
maior legitimidade histórica 
ou mesmo uma nação, isso é 
um dos mal do nacionalismo, 
sempre quando isso ocorreu e 
essas concepções chegaram 

no poder, nós tivemos guerras 
e tragédias. Portanto, o nazis-
mo foi um movimento políti-
co, liderado por Adolf Hitler, 
caracterizado pelo racismo, 
o antissemitismo e a eugenia 
(superioridade da raça aria-
na). Essa política reacionária 
e totalitária culminou com 
o holocausto, onde ocorreu 
a morte de seis milhões de 
pessoas em campos de con-
centração (a maioria judeus, 
ciganos e negros). Enfim, 
esse é um bom exemplo da 
lição da história, que deve-
mos guardar e transmitir para 
todos, esse triste episodio da 
nossa história. Infelizmente, 
nem sempre a história serve 
como lição, recentemente o 
pseudo deputado federal Kim 
Kataguiri, usou as redes so-
ciais para fazer propaganda 
e apologia ao nazismo, ora 
esse deputado com certeza 
não aprendeu as lições da 
história ou melhor, me pare-
ce que nunca frequentou as 
aulas de história, tamanho o 
desconhecimento e ignorân-
cia. Em pleno século 21, um 
ser humano usar dos meios de 
comunicação para defender 
uma ideologia que extermi-
nou milhões de seres huma-
nos em campo de concentra-
ção. Não obstante, defender 
essa política novamente, com 
certeza é um acéfalo, que não 
honra e muito menos é digno 
em ocupar uma cadeira no 
Parlamento Brasileiro. Em 
suma, povo que não conhece 
a sua história, está condenado 
a repetir os erros do passado. 
Nazismo, nunca mais!

Na foto crianças sobreviventes de Auschwitz

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/INTERNET

TIO HUGOTIO HUGO

EDITAL Nº 008/2022
Gabinete do Prefeito
 
 

“Torna público à comunidade e à competente Comissão de Orçamento e 
Finanças da Câmara Municipal de Vereadores do município a realização de 
audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas 
fiscais estabelecidas para 2021 – 3º Quadrimestre”

 
 
O Prefeito Municipal de Tio Hugo, de acordo com o que lhe possibilita a Lei Orgânica Municipal, art. 

67, VI, e nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
torna público para o conhecimento dos munícipes e da competente Comissão da Câmara Municipal de 
Vereadores do Município de Tio Hugo, o que segue:

 
1. Fica convocada a comunidade e a competente Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara 

Municipal de Vereadores deste Município de Tio Hugo para participação na audiência pública em que 
serão demonstradas e avaliadas as metas fiscais estabelecidas para 2021, referentes ao período de janeiro 
a dezembro de 2021 - 3º Quadrimestre. 

2. A audiência pública de que trata o item anterior realizar-se-á via sítio da prefeitura municipal, em 
virtude de medidas de prevenção à pandemia do novo corona vírus (COVID-19).

3. A prefeitura municipal disponibilizará os demonstrativos no site www.tiohugo.rs.gov.br, no me-
nu “Audiência Pública Metas Fiscais”, e a Comissão de Orçamento e Finanças poderá publicar em sua 
página na internet parecer e/ou ata sobre sua avaliação em relação ao cumprimento das metas de Resultado 
Primário e Nominal. 

4. Maiores informações aos interessados podem ser obtidas, das 08:00 as 17:00 horas, na Prefeitura 
Municipal e/ou pelo telefone (54) 3338-9167. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 08 de fevereiro de 2022.
 
      GEDER FOLLMER
      Prefeito Municipal em Exercício
  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
 
RENATO TEICHMANN
Secretário da Administração, Planejamento e Finanças

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

A União Faz a Vida: município adere ao 
programa 

O município de Ni-
colau Vergueiro, 
através da Secre-

taria Municipal de Educação 
e Cultura, aderiu ao programa 
A União Faz a Vida, principal 
iniciativa de responsabilidade 
social do Sicredi. Na manhã 
do dia 08 ocorreu o primei-
ro encontro de uma formação 
que se estende até a sexta-feira 
(11), com todas as professoras 
da rede municipal de ensino de 
Nicolau Vergueiro.

O início dos trabalhos 
acontece com a Habilitação 
Inicial, onde o Assessor Peda-
gógico do programa trabalha 
a metodologia de projetos, 
abordando teoria e práticas que 
são essenciais para que os pro-
fessores conduzam o aprendi-
zado dos alunos com base na 
pedagogia ativa, tornando-os 
protagonistas do aprendizado. 
Além disso, os professores vi-
venciam aquilo que farão com 
os alunos, como as expedições 

investigativas e definição da 
pergunta exploratória. A todo o 
momento é adotada a perspec-
tiva interdisciplinar na comu-
nidade de aprendizagem.

O Programa A União Faz 

a Vida (PUFV) é pautado nos 
princípios da cooperação e ci-
dadania, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de en-
sino. Para saber mais, acesse: 
https://auniaofazavida.com.br/

Primeiro encontro realizado

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA NICOLAU VERGUEIRO

TIO HUGOTIO HUGO

Aulas na rede municipal de ensino de Tio Hugo 
serão iniciadas no dia 14 de fevereiro

Na próxima segunda-
-feira dia 14 de fe-
vereiro de 2021 se-

rão iniciadas as aulas presenciais 
para todas as turmas da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental da 
rede municipal de ensino de Tio 
Hugo. É importante destacar que 
as medidas sanitárias de comba-
te e prevenção a Covid-19 serão 
adotadas em todas as escolas.

Em relação ao transporte 
escolar, serão mantidas as rotas 
e horários de costume, sendo efe-
tuados pequenos ajustes se neces-
sário.

Nesta segunda 07 de feverei-
ro, foram iniciadas as atividades 
de formação, que preparam os 
professores para a retomada das 
aulas. As equipes de trabalham 
que atuam nas escolas também já 
retornaram ao trabalho, para dei-
xar tudo pronto para a volta dos 
alunos à sala de aula.

 Confira a composição de 
turmas por escola:

EMEI ARLINDO KER-
BER:
– Berçário I – Turnos: Manhã, 
Tarde e Integral.
– Berçário II – Turnos: Manhã, 
Tarde e Integral.

– Maternais – Turnos: Manhã, 
Tarde e Integral.
– Pré I – Turnos: Manhã, Tarde e 
Integral.
– Pré II – Turnos: Manhã e Inte-
gral.

EMEF CASEMIRO DE 
ABREU:
– Educação Infantil: Pré II – Tur-
no: Tarde
– Ensino Fundamental: 1º, 2º, 3º, 
4º e 5º anos – Turno: Tarde

EMEF LAURENTINO 
MACHADO:
– Ensino Fundamental: 6º, 7º, 8º 
e 9º – Turno: Manhã

– Ensino Fundamental: 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º – Turno: Tarde

 EMEF ANTONIO PAR-
REIRAS:

– Ensino Fundamental: 6º, 7º, 8º 
9º – Turno: Manhã
– Ensino Fundamental: 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º – Turno: Tarde

 EMEF FREI CLEMEN-
TE:
– Ensino Infantil: Pré I e Pré II – 
Turno: Tarde

Para mais informações dire-
tamente nas escolas ou pelo fone 
3338-9238.

As aulas serão retomadas na próxima semana

Dose de reforço vacina Covid-19

Todos aqueles 
que receberam a 
2ª dose da vaci-

na contra a Covid-19 até 05 
de outubro de 2021, deve-
rão procurar a Unidade Bá-
sica de Saúde para a aplica-
ção da dose de reforço.

As vacinas são aplica-
das nas:

SEGUNDAS: de ma-
nhã

QUARTAS: de manhã

SEXTA: de manhã
Para maiores informa-

ções entre em contato pelo 
fone 3338-9210

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Respingos 
da Barragem

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

JOSÉ LUIZ E O RIO

José Luiz, bem mais que sangue pelas 
veias,
Tinha as águas feiticeiras desse rio;
Poetava nos papiros das areias
Num dialeto que ele um dia descobriu.

Um dialeto de chalanas e amores...
De linhadas, de tarrafa e espinhel;
Tantas noites de esperas e sabores,
Onde o rio era um reflexo do céu.

José Luiz mirava o rio com sutileza,
Com o encanto de um guri mirando o 
pai;
José Luiz buscava além das profundezas
O seu sonho, que extraviou pelo Uruguai!

Mas o rio mirava o homem com beleza
Entre o vento, que embalava os sarandis;
E buscava, muito além das correntezas,
O seu sonho, que extraviou em José Luiz!

José Luiz molhava os pés, tão distraído
E o rio beijava os pés de José Luiz;
Em um mundo tão judiado e destruído
Revelavam como é fácil ser feliz.

Nessas horas suas almas se reuniam...
Água e homem eram luz de um só matiz;
Quem passava e mirava não sabia
Quem era o rio e quem era José Luiz!

Obs. Ao Poeta do Rio Uruguai, meu Tio 
amado José Luiz Souza Villela, que foi 
levar as maretadas e os remansos da sua 
poesia aos rios do céu.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Vereador Elder Knapp pede melhorias na Rua 
Henrique Jacob Deuner

Na primeira Ses-
são Ordinária do 
ano, realizada na 

última segunda-feira, dia 07 
de fevereiro, o vereador El-
der Knapp/MDB, presiden-
te da Câmara de Vereado-
res, apresentou o Pedido de 
Providências de nº 02/2022, 
onde solicita o envio de um 
ofício ao Poder Executivo 
Municipal sugerindo melho-
rias na Rua Henrique Jacob 
Deuner.

O vereador Elder Knapp/

MDB solicita, no Pedido de 
Providências, que o Poder 
Executivo realize a canali-
zação e o ensaibramento da 
Rua Henrique Jacob Deuner, 
desde o início, junto a Ave-
nida Jorge Muller, até o final 
da rua. Além disso, o autor 
do Pedido também reque-
reu que o setor responsável 
proceda com a instalação de 
placas indicando o nome das 
ruas do Município, pois fal-
ta essa sinalização em várias 
delas e isso tem causado di-

ficuldades a muitas pessoas.
Como revela o vereador 

Elder Knapp/MDB, ambos 
os pedidos foram apresenta-
dos após reivindicações de 
moradores que solicitaram 
as melhorias. “Essas melho-
rias partem da necessidade 
da comunidade do nosso 
Município, por isso pedi-
mos que o Poder Executivo 
de uma atenção especial no 
atendimento a essas provi-
dências”, comenta o verea-
dor.

ESPECIALESPECIAL
Lei que incentiva o 
cicloturismo no RS é aprovado 
por unanimidade

Na primeira sessão 
plenária do ano, rea-
lizada naterça-feira 

(08) a Assembleia Legislativa 
do RS aprovou por unanimida-
de o projeto de lei 34/2021, de 
autoria da deputada Zilá Brei-
tenbach, que busca incentivar 
o Cicloturismo no Estado como 
uma oportunidade para o desen-
volvimento local e regional.

“Promover o cicloturismo 
nos traz uma série de benefí-
cios: agrega valor à cadeia do 
turismo sustentável, promove a 
mobilidade e a valorização do 
meio ambiente, além de promo-
ver o desenvolvimento regional, 
fomentando a economia. Com 
esta lei, criaremos um dispositi-
vo de fomento desta modalida-
de, assim como fortaleceremos 
a formação de consórcios ou 
instâncias com a participação 
ativa de associações, agregando 
sociedade civil, poder público e 
iniciativa privada”, reforça a de-
putada Zilá.

No Brasil, apesar da es-
cassez de dados, uma pesqui-
sa realizada pela Associação 
Brasileira do Setor de Bicicle-
tas (Aliança Bike) apontou um 
crescimento de 118% nas ven-
das de bikes em 2020 em com-
paração com 2019. Outra pes-
quisa traz dados sobre o perfil 
do cicloturista brasileiro realiza-
da pelo Núcleo de Planejamen-
to Estratégico de Transportes e 
Turismo da UFRJ. Conforme o 
estudo, em 2018 cerca de 40% 
dos praticantes viajavam entre 4 
e 7 dias em média durante seus 
roteiros, sendo que 44,8% gas-
tam entre R$ 100 e R$ 249 reais 
diariamente.

“O cicloturismo não é mo-
da, é tendência e também uma 
oportunidade concreta para o 
desenvolvimento do turismo no 
Rio Grande do Sul, e promoção 
da saúde”, disse Zilá que tam-
bém é presidente da Comissão 
de Saúde e Meio Ambiente da 
Assembleia Legislativa do RS.

A ação visa fortalecer o cicloturismo
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O  efetivo da Brigada 
Militar de Ibirapuitã 
recebeu um reforço  

no dia 16 de janeiro deste ano, o 
2º Sargento Marcos Paulo Pro-
venci Calegari assumiu o posto 
de comandante do Grupo Policial 
Militar  sediado neste município. 

O comando estava sob a res-
ponsabilidade de maneira tempo-
rária do SD Claudenir Joanela, 
desde o ingresso à reserva do 2º 
Sargento Sidney Pezzini Klar. 

Na segunda-feira, dia 07, o 
Comandante Calegari participou 
de uma reunião com o Prefeito 
Municipal José Nicolodi Pro-
venci e o Vice-Prefeito Jaime 
Martovicz, onde tratou de diver-
sos assuntos relacionados ao seu 
trabalho, e também aproveitou 
para apresentar os novos Poli-
ciais Militares que irão atuar no 
município. 

O novo comandante refor-
çou a importância da parceria 
entre a BM local e a Prefeitura 
Municipal, esta parceria tem ala-
vancado importantes melhorias 
nas condições de trabalho dos 
PMS no município, influencian-
do em uma melhor e mais qua-
lificada prestação de serviço à 
comunidade local. 

Alternativas de destino
Segundo Calegari, após a 

conclusão do curso de formação 
de Sargentos (CTSP) haviam vá-
rias opções de destino, o mesmo 
optou em retornar a Ibirapuitã, 
pois sabe da importância do seu 
trabalho no local e deseja presti-
giar a cidade com a qualificação 
que obteve em sua formação. 
Também influenciou na escolha 
o conhecimento da área e popu-
lação, bem como do efetivo lo-
cal, o qual considera como de ex-
tremo profissionalismo, eficiente 
e comprometido com o bom ser-
viço de segurança pública.

 “É o município onde fui 
criado e quero ver meu filho 
crescer aqui, me sinto respon-
sável não só pela segurança de 
todos os habitantes, mas tenho 
planos de auxiliar também em 
outras áreas e contribuir para o 
desenvolvimento e bem estar lo-
cal”, disse Marcos.   

 Parceria com a comuni-
dade

 Calegari destacou a forma 
de policiamento comunitário, 
forma esta que surgiu no Japão, 
e tem a participação efetiva da 
população, nas ações do poli-
ciamento e que vem dando certo 
em médias e pequenas cidades. 
O Sargento pretende aproximar 
ainda mais a BM local à comuni-

José e Jaime recebem a visita do novo 
comandante do 4  Grupo da Brigada Militar de 
Ibirapuitã

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

O

dade, para isso deseja manter-se 
sempre conectado com os mais 
diversos segmentos locais, sendo 
escolas, conselho tutelar, comér-
cios, associações dentre outros. 

“Nossa Constituição elenca 
a segurança pública como um de-
ver do Estado, direito e respon-
sabilidade de todos”, ou seja, a 
sociedade em geral deve se sentir 
responsável e auxiliar os órgãos 
responsáveis pela ordem e paz 
social. Solicito que a comunida-
de traga informações até a BM”, 
completa Calegari. 

O Comandante também 
destacou a importância do Con-
selho de Segurança Pública do 
município, e elogiou o trabalho 
desenvolvido pela nova diretoria, 
coordenada pelo Presidente Ro-
drigo Antonio Provenci Calegari, 
que juntamente com a Prefeitura 
vem contribuindo com melhorias 
significativas da BM, não só do 
município, mas da região. 

“E gratificante poder contar 
com o apoio de outras pessoas 
e órgãos, isso nos motiva ain-
da mais a desempenhar nossas 
funções. Ano passado contamos 
com o apoio também de várias 
empresas na estruturação de nos-
so quartel, com certeza isso é 
fator de valorização e estímulo 
profissional”, destaca o Coman-
dante.

 Ocorrências em geral: 
Calegari mencionou que o 

foco do seu trabalho será na pre-
venção e repressão aos principais 
crimes que são registrados no 
município. 

Dará ênfase a repressão ao 
tráfico de drogas e entorpecentes 

e aos roubos e furtos em pro-
priedades rurais, onde pretende 
agir em parceria com órgãos de 
inteligência e com a comunida-
de. colocou que pretende buscar 
junto com o escalão superior de-
senvolver um plano para melhor 
utilização dos recursos disponí-
veis aumentando a eficiência das 
ações da BM no município”.

Por fim o Sargento enalte-
ceu o trabalho desenvolvido pelo 
efetivo da Brigada até o momen-
to, lembrando que o constante 
patrulhamento e abordagens têm 
funcionado como meio de pre-
venção e dissuasão de delitos, 
lembrou que a Instituição está  
sempre pronta para apoiar os 
mais diversos órgãos, com desta-
que aos apoios prestados ao Con-
selho Tutelar na defesa de nossas 
crianças e a Secretária de Saúde, 
nos mais diversos tipos de inter-
venções já realizadas.  

"Estamos rotineiramente 
sendo chamados para apoiar es-
ses órgãos, nos mais diversos 
tipos de ocorrências que se pos-
sa imaginar, desde surtos psi-
cóticos, questões pandêmicas e 
agressões, dentre outros”, finali-
zou.

Os gestores desejam êxito 
e sucesso ao novo Comandante 
Calegari e reforçaram o apoio e 
parceria da Administração Muni-
cipal com a BM.

A  Brigada Militar de Ibira-
puitã tem sua sede na:  Av. Brasil, 
nº 1420. E  atende 24 horas pelos 
telefones:
190, 
54 991216421, 
54 3381 1062 
54 33814405.

O foco da atuação será na prevenção crimes na cidade
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

24h
PLANTÃO

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

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,

JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM

CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,

SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

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

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9921-1526Diones Puckes

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

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

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

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

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

ARMADOS ERNESTINA LTDA

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS /

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING,

ALUGUEL DE CABANAS,

ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA

EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA
O SEU LAZER.

a natureza.

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

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Liberta- educação acima de tudo

O criador do curso informa que haverá lista de espera para os interessados

Os programas de in-
centivo de acesso ao 
ensino superior com 

disponibilização de bolsas de es-
tudo são um dos meios de ingres-
so da população de baixa renda a 
graduação.

Mas engana-se se quem 
acha que somente isto basta. Alu-
nos vindos de classe mais baixas 
enfrentam outras barreiras como 
a competição por vagas, com os 
altos custos dos cursinhos pré-
-vestibulares e preparatórios para 
o Enem esses jovens se veem a 
deriva, lutando por sua conta e 
risco tentando se preparar para 
essas importantes etapas da vida.

É ai que entram iniciativas 
pioneiras, que nascem da força de 
vontade pessoas que se unem pa-
ra mostrar que o caminho de tudo 
é a educação. Com essa linha de 
raciocínio Tatiel Zart criou o Li-
berta “O Liberta é um Cursinho 

Popular que surge da vontade de 
democratizar o acesso à educa-
ção, pois acreditamos que a edu-
cação é um direito de todos e não 
apenas daqueles que possuem 
grande poder aquisitivo ou que 
moram em grandes centros”.

Zart é formado em jornalis-
mo, graduando em filosofia, autor 
de um livro de poesias e um forte 
expoente em causas sociais. Ele 
se junta a outros 17 professores 
na criação do Liberta “Um curso 
pré-vestibular 100% online e gra-
tuito, pensando justamente em 
possibilitar que alunos de baixa 
renda possam ter uma preparação 
de qualidade para o ENEM e os 
demais vestibulares. Temos dois 
professores no mínimo em ca-
da área, sendo elas Física, Geo-
grafia, Português, Matemática, 
Línguas, Química, Sociologia, 
História, Literatura, Filosofia, 
Biologia e Redação. Além disso, 

também vamos oferecer suporte 
psicológico gratuito para os alu-
nos  sabemos que a ansiedade e 
outros problemas podem prejudi-
car no processo de aprendizado. 
Nossos alunos serão acolhidos 
em um ambiente seguro e saudá-
vel psicologicamente”.

As inscrições vão até 13/02 
e podem ser feitas através do 
formulário disponível no Insta-
gram do curso @cursinhopopu-
larliberta. Serão apenas 50 vagas, 
as aulas terão inicio na segunda 
semana de março. Será necessá-
ria a apresentação do histórico 
escolar. Importante ressaltar que 
haverá lista de espera para as ins-
crições “Nossas vagas são desti-
nadas a pessoas que estudam ou 
que concluíram o Ensino Médio 
em escola pública, daremos pre-
ferência aos estudantes que, além 
disso, possuírem baixa renda” 
conclui Zart.

REGIÃOREGIÃO

Expodireto 2022
Aconteceu nesta segunda no 

Hotel Deville em Porto Alegre o 
lançamento da Expodireto Cotri-
jal 2022. Este ano a feira investe 
ainda mais em tecnologia, tra-
zendo o um evento de modo hi-
brido. Aonde os visitantes podem 
interagir com os expositores.

“Teremos uma exposição 
que vai reviver os grandes mo-
mentos do agro. É nos tempos 
difíceis que o produtor mostra 
o seu brio e será na Expodireto 
que traremos oportunidades, al-
ternativas e soluções para esse 
produtor. Juntos faremos uma 
grande feira”, comentou Nei Cé-
sar Manica, presidente da Cotri-
jal. O presidente ainda reforçou 
que a busca por soluções envol-
vendo o armazenamento de água, 
a criação de açudes e a melhoria 
na condição do solo, serão temas 
de muitos debates na Expodireto 
Cotrijal, sempre com o foco no 
meio ambiente e no bem-estar 
dos agricultores.

Conhecida como um dos 
principais palcos de debates do 
agronegócio, a Expodireto já tem 
uma pauta definida para esta edi-
ção: a estiagem que atinge a re-
gião sul do Brasil nesta safra de 

verão. O tema já foi amplamente 
debatido durante o lançamento 
da feira, que contou com a pre-
sença de lideranças do setor, que 
entendem a situação.

O governador do Estado 
do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, lembrou-se da sua partici-
pação na feira de 2020, com um 
cenário de desafios e boas pers-
pectivas. Nesse contexto, ele fez 
uma avaliação do período e ainda 
apresentou dados sobre a recupe-
ração financeira do estado. Refe-
rente a estiagem, ele reforçou a 
atenção do governo ao assunto e 
afirmou que ações já estão sendo 
estudadas para auxiliar o produ-
tor. “O estado não poupará es-
forços e nem recursos para lidar 
com essa situação. A Expodireto 
vem para trazer o tema para o de-
bate e também para mostrar que 
a união de esforços pode fazer 
a diferença também nessa situa-
ção”, declarou.

É necessário ressaltar que 
o evento acontece em meio pan-
demia, durante o lançamento 
Mânica afirmou que as medidas 
sanitárias para acesso e transito 
dentro do espaço da feira serão 
exigidos.

Autoridades e equipe da Cotrijal presentes no evento
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