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Gestar amor encerra ciclo de 
encontros

E os encontros do 
grupo Gestar Amor 
tiveram seu encer-

ramento no dia 10 de novembro. 
A ação que tem iniciativa da 
secretaria de saúde havia reto-
mado suas atividades neste ano, 
após a suspensão devido à gra-
vidade da pandemia.

O grupo organizou cinco 
encontros com temas definidos 
para ajudar as mamães nesta 

ocasião tão especial das suas 
vidas. O ultimo contou com a 
presença da enfermeira Cleusa 
Carvalho que falou sobre ama-
mentação e do sócio da empresa 
Moda imagem que realizou o 
sorteio de três ensaios de ges-
tantes.

A nutricionista Jane Bona-
migo junto de Renata Almeida 
dos Santos preparou lanche para 
os presentes na ocasião.

O encontro foi o encerramento do ciclo do grupo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Limpeza na avenida 

A administração 
municipal de 
Santo Antônio 

do Planalto utilizou na terça-
-feira testou um equipamen-
to de limpeza urbana, trata-
-se da “vassoura”, que ajuda 
a realizar a ação de uma for-
ma mais rápida e eficiente.

A prefeitura realizou a 
limpeza ao longo da semana 
da extensão da Avenida Jor-
ge Muller.

 O uso do equipamento 

O equipamento foi emprestado para teste

auxiliaria em outro aspecto 
importante também, falta de 
efetivo em que se encontra 
a secretaria de obras. Dessa 
forma o equipamento supri-
ria a demanda na realização 
do serviço. A administração 
através da secretaria de obras 
informou estar fazendo um 
levantamento de preço para 
possível aquisição do equi-
pamento. Visto que o usado 
nessa semana tratava-se de 
um empréstimo.

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

TIO HUGOTIO HUGO

Novembro Azul: Mês de conscientização sobre 
a saúde do homem

O Novembro Azul 
tem como objetivo 
alertar para a im-

portância do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, o mais fre-
quente entre os homens depois do 
câncer de pele.

As ações no Novembro Azul 
têm como intuito conscientizar, 
ainda mais, a população masculi-
na sobre a necessidade de cuidar 
do seu corpo e também da mente. 
Praticar exercícios, ter uma ali-
mentação equilibrada, parar de 
fumar, praticar sexo seguro, cui-
dar da saúde mental e, também, 
fazer o exame da próstata, perio-
dicamente.

Entre os cuidados básicos 
preventivos que todo homem 
precisa ter com a saúde, há testes 
e exames que precisam ser reali-
zados com frequência:
Verificação da pressão arterial;
Hemograma completo;
Dosagem da glicemia;
Dosagem do colesterol;
Testes de urina;

Atualização da carteira vacinal;
Verificação do perímetro abdo-

minal e do Índice de Massa Cor-
pórea (IMC).

Exame da próstata: 
Por causa do preconceito 

que envolve o exame, muitos ho-
mens são diagnosticados quando 
a doença já está em estados mais 
avançados, o que leva a uma alta 
taxa de óbitos. Quando identifi-
cado em fase inicial o câncer de 
próstata tem altos índices de cura.

Fazer check-up regular é a 
melhor forma de prevenir doen-
ças e evitar que sejam tratadas 
apenas em estágios mais avança-
dos. Em todas as faixas etárias o 
urologista deve ser consultado.

Tratamento e prevenção:
Na fase inicial, o câncer de 

próstata não apresenta sintomas 
e quando alguns sinais começam 
a aparecer, cerca de 95% dos tu-
mores já estão em fase avançada, 
dificultando a cura. Na fase avan-
çada, os sintomas são: dor óssea, 
dores ao urinar, vontade de urinar 
com frequência e presença de 
sangue na urina e/ou no sêmen.

Entre os fatores de risco 
estão, histórico familiar de cân-
cer de próstata (pai, irmão e tio); 
obesidade e raça: homens negros 
sofrem maior incidência deste ti-
po de câncer.

A única forma de possibi-
litar a cura do câncer de prósta-
ta é com o diagnóstico precoce. 
Mesmo na ausência de sintomas, 

homens a partir dos 45 anos com 
fatores de risco, ou com 50 anos 
e sem estes fatores, devem ir ao 
urologista para conversar sobre o 
exame de toque retal, que permi-
te ao médico avaliar alterações da 
glândula, como endurecimento e 
presença de nódulos suspeitos, e 
sobre o exame de sangue PSA.

Cerca de 20% dos pacientes 
com câncer de próstata são diag-
nosticados somente pela altera-
ção no toque retal, reforçando sua 
importância para o diagnóstico e 
o tratamento precoces.

Hábitos saudáveis são re-
comendados, desde alimentação 
equilibrada, bem como fazer no 
mínimo 30 minutos diários de 
atividade física, manter o peso 
adequado à altura, identificar e 
tratar adequadamente hiperten-
são, diabetes e problemas de co-
lesterol, diminuir o consumo de 
álcool e não fumar.

A secretaria de Saúde de Tio 
Hugo oferece suporte e atendi-
mento a todos munícipes. 

A prevenção é o melhor caminho

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Implementação do Sistema de Ensino Aprende 
Brasil

A secretaria municipal 
de educação infor-
ma aos estudantes, 

pais e/ou responsáveis que estão 
abertas as matrículas e rematrí-
culas da rede municipal de ensi-
no. Os pais devem procurar a es-
cola de interesse até o dia 26 de 
novembro. É recomendado que 
os mesmos levassem consigo os 
seguintes documentos do (a) es-
tudante: 

-Cópia da Certidão de Nascimen-
to;
- Carteira de vacina. CPF e RG 
dos pais e da criança se houver; 
-Cartão SUS; Comprovante de 
trabalho dos pais (alunos da Edu-
cação Infantil); 
-Histórico Escolar (alunos da 
pré-escola e ensino fundamental 
transferidos de outras escolas).

No ano letivo de 2022 o 
município inicia a implementa-
ção do Sistema de Ensino Apren-
de Brasil, sistema utilizado em 
diversas escolas particulares de 
alto rendimento. O Aprende Bra-
sil é um sistema de ensino com-
pleto, que oferece um conjunto 
específico de soluções para as 
redes de ensino que inclui: Livro 

Didático Integrado, Assessoria 
Pedagógica, Ambiente Virtual 
de Aprendizagem e Sistemas de 
Avaliação. 

A Secretaria de Educação fi-
ca à disposição para qualquer es-
clarecimento que seja necessário 
referente ao retorno das aulas. As 
dúvidas podem ser retiradas via 
fone 3338-1242.

o Aprende Brasil é um sistema de ensino completo e integrado

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/INTERNET
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Como lidar com o nervosismo na hora do Enem

Primeiro, pare tudo 
que estiver fazen-
do. Depois, sente-

-se em um local silencioso. 
Preste atenção na respiração. 
Inspire em quatro segundos, 
segure o ar por dois segundos 
e solte o ar em quatro segun-
dos. Repita essa respiração 
algumas vezes. Preste aten-
ção em cada parte do corpo, 
começando pelo dedo do pé, 
e, devagar, vá subindo até o 
topo da cabeça. Pense que ca-
da parte está relaxando. Por 
fim, imagine uma luz dourada 
envolvendo todo o corpo. 

Quem ensina o exer-
cício, que pode durar 5 mi-
nutos, é a diretora da escola 
Teia Multicultural, Georgya 
Correa. O objetivo é acalmar 
e compensar as emoções. Al-
go essencial na reta final para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que começa a 
ser aplicado no próximo do-
mingo (21). 

“Tem momentos que os 
estudantes estão mais des-
compensados, com ansiedade 
e nervosismo. É sabido que 
quando a pessoa está ner-
vosa e mais agitada, a parte 
intelectual dela está menos 
conectada. Ela está mais no 
lugar das emoções fortes. 
Consegue pensar e racioci-
nar menos. Trazer esse estado 
de calma [é importante] pa-
ra conseguir conectar com o 
que precisa, que é o racional, 
no momento do exame”, diz 
Georgya. 

Aulas de yoga, medita-
ção e mindfulness - prática 
que, de forma simplificada, 
visa despertar um estado de 
atenção e consciência plena 
do momento presente - fazem 
parte do currículo da Teia 
Multicultural desde a infân-
cia. “Para aprender a se autor-
regular e se equilibrar precisa 
ter ferramentas e estratégias”, 
explica a diretora. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARTE AGÊNCIA BRASILGeorgya conta que os 
exercícios com os alunos 
seguiram mesmo em meio a 
pandemia, nas aulas remotas. 
A prática que ela descreveu 
pode ser feita tanto em mo-
mentos de nervosismo, em 
intervalos de estudos, antes 
de começar a prova do Enem 
e até mesmo antes de dor-
mir, para acalmar a mente e 
o corpo. Outra dica é, antes 
de começar o exercício, be-
ber água e comer um pedaço 
de chocolate, para o corpo 
entender que foi alimentado 
e hidratado e, assim, sair do 
estado de nervosismo.   

Em setembro, enque-
te realizada pelo Fundo das 
Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) com 4 mil 
adolescentes de 15 a 19 anos 
de todo o Brasil sobre saúde 
mental na pandemia e acolhi-
mento psicológico mostrou 
que 72% dos respondentes 
sentiram necessidade de pe-
dir ajuda em relação ao bem-
-estar físico e mental durante 
a quarentena. Ainda assim, 
41% não recorreram a nin-
guém. 

Fazer o que gosta 
Segundo a psicóloga e 

neuropsicopedagoga Ales-
sandra Augusto, não é pre-
ciso se assustar, pois ter um 
pouco de ansiedade, mão 
gelada, frio na barriga, antes 
de um exame como Enem é 
normal. “Vou sentar, fazer 
uma respiração mais longa e 
começar a prova”, orienta. 

Se, no entanto, já nessa 
reta final, o nervosismo for 
grande e vier acompanhado 
de sintomas como taquicar-
dia, dor no peito, angústia, 
o ideal é procurar um pro-
fissional de saúde para obter 
as orientações necessárias. 
“Procurar profissional antes, 
conversar com um profissio-
nal de saúde mental. [Preci-

samos] tirar o estigma de procu-
rar um psiquiatra”, diz. 

Para a reta final de prepa-
ração para o Enem, Alessandra 
também dá algumas dicas que 
podem ajudar no nervosismo. 
De acordo com ela, o ideal um 
dia antes da prova é relaxar e fa-
zer algo que se gosta e deixar os 
estudos um pouco de lado. “Não 
adianta intensificar os estudos 
na semana anterior ou alguns 
dias antes, isso só aumenta a 
angústia e a ansiedade, trazendo 
a sensação de que está faltando 
alguma coisa”. 

Uma rotina de alimentação 
leve e de boas noites de sono 
também ajudam o candidato 
a ficar mais tranquilo na hora 
do exame. “Com isso, consi-
go equilibrar minhas emoções, 
quando durmo bem, fico tran-

quilo, quando consigo ter uma 
alimentação equilibrada, regu-
larizo os hormônios que me tra-
zem sensação do prazer, vou es-
tar mais preparado para gatilhos 
que possam me irritar, trazer 
impaciência”, diz Alessandra. 

Ritual de prova 
Segundo o coordenador 

geral do vestibular do colégio e 
curso ZeroHum, José Tavares, 
é importante que os estudantes 
tenham um ritual de prova, ou 
seja, que separem na véspera 
todo o material necessário, co-
mo duas canetas esfereográfi-
cas, documento de identidade, 
máscara, lanche e água. No dia 
do exame, colocar uma roupa 
confortável. “Se ele tiver um ri-
tual de prova, ele consegue ficar 
mais tranquilo”, diz.

Fonte: Agência Brasil
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)

As estrelas prometem energias As estrelas prometem energias 
positivas para cuidar de tarefas positivas para cuidar de tarefas 
que podem ser potencialmente que podem ser potencialmente 
lucrativas, e vale a pena se con-lucrativas, e vale a pena se con-
centrar em qualquer chance de centrar em qualquer chance de 
engordar o seu bolso.engordar o seu bolso.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)

Você começa o dia a todo vapor Você começa o dia a todo vapor 
e pode se sair melhor do que es-e pode se sair melhor do que es-
perava ao cuidar de alguns inte-perava ao cuidar de alguns inte-
resses pessoais. Mas será pre-resses pessoais. Mas será pre-
ciso determinação, paciência e ciso determinação, paciência e 
responsabilidade para conseguir responsabilidade para conseguir 
bons resultados no trabalho.bons resultados no trabalho.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Sua intuição estará mais afiada Sua intuição estará mais afiada 

e há chance de descobrir quem e há chance de descobrir quem 
realmente merece sua confiança, realmente merece sua confiança, 
além de desvendar um segredo, além de desvendar um segredo, 
mesmo sem querer.mesmo sem querer.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)

As estrelas garantem que não te-As estrelas garantem que não te-
rá medo de correr alguns riscos, rá medo de correr alguns riscos, 
desde que seja algo razoável, é desde que seja algo razoável, é 
claro.claro.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)

A vida profissional segue em des-A vida profissional segue em des-
taque e sua ambição vai bater no taque e sua ambição vai bater no 
teto, Leãozinho! Aproveite para teto, Leãozinho! Aproveite para 
elaborar e colocar em prática no-elaborar e colocar em prática no-
vas ideias.vas ideias.

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

A colaboração dos colegas será A colaboração dos colegas será 
importante no trabalho se quiser importante no trabalho se quiser 
melhorar sua produtividade, Vir-melhorar sua produtividade, Vir-
gem. Mas como nada é perfeito, gem. Mas como nada é perfeito, 
pode se preparar pra ralar do-pode se preparar pra ralar do-
brado mesmo assim, meu cristal-brado mesmo assim, meu cristal-
zinho!zinho!

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)

Mercúrio e Netuno trocam likes Mercúrio e Netuno trocam likes 
nesta manhã e enviam excelentes nesta manhã e enviam excelentes 
energias para o trabalho, meu energias para o trabalho, meu 
cristalzinho. Também há sinal de cristalzinho. Também há sinal de 
boas novas com dinheiro, mas vai boas novas com dinheiro, mas vai 
depender do seu esforço, tá?depender do seu esforço, tá?

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Hoje, juntar forças com os cole-Hoje, juntar forças com os cole-
gas e agir em equipe será o ca-gas e agir em equipe será o ca-
minho para dar conta de tudo o minho para dar conta de tudo o 

que precisa fazer. Talvez precise que precisa fazer. Talvez precise 
deixar algumas implicâncias de la-deixar algumas implicâncias de la-
do, mas a união continua sendo do, mas a união continua sendo 
uma boa pedida.uma boa pedida.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Com garra e muita fé, vai se des-Com garra e muita fé, vai se des-
tacar nessa jornada pra lá de tacar nessa jornada pra lá de 
puxada, Sagita, principalmente puxada, Sagita, principalmente 
se puder contar com o apoio da se puder contar com o apoio da 
família.família.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Prepare-se para fazer o maior Prepare-se para fazer o maior 
sucesso na conquista! O único sucesso na conquista! O único 
cuidado é investigar primeiro pra cuidado é investigar primeiro pra 
não disputar o mesmo crush com não disputar o mesmo crush com 
alguém da turma. A dois, declara-alguém da turma. A dois, declara-
ção de amor eterno e romantis-ção de amor eterno e romantis-
mo aquecem o coração.mo aquecem o coração.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Também será mais produtivo cui-Também será mais produtivo cui-
dar das tarefas domésticas bem dar das tarefas domésticas bem 
cedinho, assim como trabalhar em cedinho, assim como trabalhar em 
home office, desde que consiga home office, desde que consiga 
paz e sossego no seu cantinho.paz e sossego no seu cantinho.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Embora as coisas devam correr Embora as coisas devam correr 
numa boa na maior parte do dia, numa boa na maior parte do dia, 
será preciso cuidado para não será preciso cuidado para não 
deixar que distrações atrapalhem deixar que distrações atrapalhem 
sua produtividade.sua produtividade.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de novembro!
Nelson Beng 

02/11
Diane Dewes 

03/11
Leticia Karling 

03/11
Ivo Loeff 03/11
Anieli Goedel 

05/11
Paulo Arednt 

06/11
Rita Altamann 

06/11
Ivo Mallmann 

07/11
Heda Schú 08/11
Elias Dick 09/11
Joana Santos 

09/11
Ardi Glinke 

10/11
Camila Anun-

ciação 10/11
Lucas Arnt 10/11
Hugo Arendt 12/11
Laura Arnt 12/11
Nayara Goedel 12/11
Joseane Granja 

13/11
Liciane Deuner 

14/11
Gilmar Hunoff 14/11
Norberto Lenz 14/11
Claudir Moraes 

15/11
Eduardo Possebon 

15/11
Erika Bergmann 

16/11
Veleda Santos 17/11
Jhuly Santos 19/11
Odete Shimidt 29/11
Matheus Borghetti 

20/11

Valcir Salvi 21/11
Amanda Guerra 

22/11
Arcilio Gourg 24/11
Delci Pedroso 24/11
Nilce Supptitz 24/11
Gustavo Trindade 

25/11
Lucas Nickhorn 

25/11
Daniel Adler 27/11
Roselaine Dewes 

27/11
Juliana Barbosa 

28/11
Jeferson Santos 

28/11
Geovandro Sperotto 

29/11
Marcelo silva 30/11
Odilo Werner 30/11
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Saúde e Educação na Pandemia

No dia 04 de no-
vembro a psicó-
loga Aura Nas-

sif e a fonoaudióloga Thais 
Rocha estiveram realizando 
uma palestra para todos os 
professores da rede munici-
pal: "Saúde e Educação na 
Pandemia". 

No encontro foram 
abordados alguns assuntos 
relacionados às dificuldades 
enfrentadas pelos profissio-
nais da educação durante o 
período em que as aulas es-
tiveram remotas e também 
após o retorno das aulas pre-
senciais.

Encontro abordou as dificuldades da edução no retorno presencial

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

MARIASMARIAS

Como é feito um caderno? Em novo episódio 
do Ser Criança, Maria Gabi visitou a Credeal, 
em Serafina Corrêa, para descobrir!

O caderno é um dos 
nossos grandes 
companheiros du-

rante a etapa escolar. As crianças 
que os digam. Inclusive, muitas 
adoram variar nas cores, estilos, 
tamanhos… E a Maria Gabi é da-
quelas pessoas que sempre está 
de olho em um caderno novo.

Motivada por essa paixão, 
ela viajou até à fábrica da Cre-
deal, em Serafina Corrêa, para 
descobrir como é feito esse ma-
terial. Durante a visita, acompa-
nhou todo o processo de produ-
ção do caderno: desde o projeto 
da capa no computador ao empa-
cotamento.

Em 2021, a Credeal com-
pleta 50 anos de história. Atual-
mente, possui uma família de 330 
membros, com capacidade pro-
dutiva de 35 mil toneladas/ano. 
Os produtos chegam em mais de 
20 países.

Onde assistir
O “Ser Criança” está dispo-

nível nas páginas do Facebook da 
Maria Gabi e da UPFTV. Tam-
bém no canal do YouTube da 
UPFTV. Se preferir, pode assistir 
pelo Canal 14 da NET em Passo 
Fundo, onde o conteúdo vai ao ar 
de segunda a sexta, no intervalo 
da programação local. Confira o episódio nas redes sociais da Maria Gabi

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Maria Gabi foi a Serafina para ver como é feito o papel
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ERNESTINAERNESTINA

A secretaria de obras 
de Ernestina vem 
realizando reparos 

nas vias da cidade. No cronogra-
ma desta semana recebeu melho-
ria a Rua Ernesto Goedel em dois 
pontos, primeiro na proximidade 
da família Carvalho aonde foi 
colocado uma camada de resíduo 
de asfalto e depois brita, e o se-
gundo ponto na região da família 

Arendt, mas apenas com a segun-
da parte do processo mencionado 
anteriormente. 

Os serviços que estão sendo 
realizados pela secretaria preten-
dem reparar irregularidades nos 
locais, níveis de pavimentação, 
escoamento de água entre outros. 
As obras seguem ao longo da se-
mana, em outros pontos que ne-
cessitam de ajustes.

Os reparos seguem um cronograma estabelecidos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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ESPECIALESPECIAL

É girl power que se fala né?

O termo criado há 
mais de duas dé-
cadas está asso-

ciado a Girl Band (banda fe-
minina em inglês) das Space 
Girl e se difundiu também 
como slogan do empodeira-
mento feminino no mundo. E 
uma das maiores representa-
tividades desse poder está no 
empreendedorismo feminino, 

As irmãs já estão a cinco comandando seu próprio negócio

Eloisa enfrentou muita descrença no inicio de seu empreendimento

que tem o dia 19 de novembro 
dedicado a elas.

Empreender para uma 
mulher significa bem mais 
que simplesmente ser dona do 
próprio negócio, mas também 
vencer o descrédito de muitas 
pessoas. É precisar ter muitas 
vezes a persistência em dobro 
como as irmãs Ana Claudia e 
Eloisa Brito.

Eloisa aos 23 anos é uma 
empresária da cidade de Er-
nestina, aonde mantêm com 
Ana uma loja de roupas e es-
túdio estéticos femininos. Ela 
conta que no inicio foi muito 
difícil “Na verdade para criar 
foi bem no impulso quando 
a gente alugou a peça não ti-
nha  nada, a gente começou 
com um balcão, uma cadeira 
de maquiagem pra fazer esse 
trabalho, uma sacola de com-
pras do Paraguai e dois bal-
cões, foi com isso que a gente 
começou até na época não ti-
nha muita coisa então a gente 
abria as peças, uma blusinha 
por exemplo é abria no balcão 
para  exposição para dizer que 
tinha algo porque não tinha 
muita coisa pra botar”. 

Muitos clientes que vi-
sitavam o local acreditavam 
que a loja não duraria um 
mês, pela falta de diversida-
de de produto e “até me jul-
gavam eu não tinha cadeira 
para fazer maquiagem, ai as 
pessoas chegavam e falavam 
aquela lá se diz maquiadora, 
mas nem uma cadeira para 
atender as clientes não tem, 
então isso foi bem marcante e 
saber que agora eu tenho meu 

espaço, que tem tudo que eu 
preciso para atender minhas 
clientes é algo bem marcan-
te” pontua Eloisa, atualmente 
o empreendimento delas esta 
com cinco anos de atuação na 
cidade, contrariando as “pre-
visões”.

Essa descrença é enfren-
tada diariamente por muitas 
mulheres que resolvem abrir 
seu negocio, infelizmente 
nossa sociedade ainda possui 
de forma arraigada e escon-
dida esse preconceito contra 
mulheres no comando, a falta 
de coragem, aliado a outros 

sentimentos também leva pes-
soas a realizar atitudes de de-
sencorajamento a quem tenta 
conquistar seu lugar ao sol.

Mas é preciso ressaltar 
que uma mulher quando deci-
de empreender ela não impac-
ta apenas a própria vida, mas 
“empresarias empodeiradas 
podem influenciar e inspirar 
outras mulheres, comparti-
lhando suas histórias e aju-
dando-as a superar os obstá-
culos e desafios” quem afirma 
isso é  SEBRAE, que possui 
uma plataforma de formação 
profissional voltada as elas. 
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Feira do produtor inaugura segundo ponto

MORMAÇOMORMAÇO

Estamos aqui para dar 
o pontapé no comér-
cio livre, eu posso 

dizer, da agricultura familiar de 
Mormaço. Aqui estão os pro-
dutores com diversos produtos 
[...] fresquinhos direto da la-
voura direto das propriedades, 
produtos artesanais muito bem 
preparados para oferecer”, a fala 
do secretário de agricultura José 
Paniz descreve bem a tarde de 
sexta-feira, dia 12, aonde ocor-
reu à abertura do segundo ponto 
de atendimento da Feira do Pro-
dutor da cidade.

Está era uma solicitação 
dos moradores da localidade de 
Posse Godoi, como conta o ex-
tensionista rural da EMATER 
Rodrigo Pommer “Quando a 
gente iniciou lá na sede do muni-

A filial fica localizada na Posse Godoi

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/JORNAL OM

cípio muitos da comunidade so-
licitaram e os próprios feirantes 
viam também como um bom lu-
gar para negócio para abrir uma 
filial, vamos usar o termo assim, 
da feira então a gente começou 
lá, estruturou a feira da cidade 
já esta com sete meses agora a 
gente conseguiu o espaço”.

O ponto estratégico encon-
trado foi às margens da BR 386, 
junto ao Posto da Cotrisoja (que 
cedeu o local) como conta o pre-
feito Rodrigo Trindade ao afir-
mar que o local “vai ter um fluxo 
maior de carro juntamente com 
o posto aonde certo que eles no-
vamente vai ser sucesso então a 
gente parabeniza principalmen-
te a eles né os nossos pequenos 
produtores, nossos feirantes que 
a feira dos produtos de Morma-

ço está sendo um sucesso”.
Um dos assuntos comenta-

dos em outras ocasiões relativas 
à feira do produtor era a criação 
de uma possível cooperativa ou 
associação, quando abordado o 
assunto prefeito Trindade afirma 
“A secretaria vem conversando 
isso, juntamente a gente está 
trabalhando bastante em cima 
da piscicultura então agente está 
tentando associar ali e ver a me-
lhor forma, mas a gente tá tra-
balhando sim em cima de uma 
cooperativa [...] é fundamental 
nosso município 90% agrícola 
e é uma parte que a gente vai 
explorar mais ainda é aonde que 
a gente vê futuro, vê emprego e 
renda aqui para nossos produto-
res rurais aqui do município de 
Mormaço.” A criação possibi-
litaria entre muitas coisas uma 
melhor organização para agri-
cultura familiar, além de possí-
veis buscas de recursos, partici-
pação em eventos maiores e etc. 

Mas a preocupação de que 
a Feira evolua não fica só nisto, 
Pommer conta que há uma bus-
ca para inserção de novos inte-
grantes, em especial que produ-
zam hortaliças e frutas. 

A segunda unidade da aten-
derá nas sextas-feiras, das 15 às 
19 horas, e no verão, segundo  
Pommer poderá vir a estender 
seu horário até as 20 horas, mas 
ainda é algo sendo avaliado pe-
los integrantes. 

“

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

A secretaria muni-
cepal de Educa-
ção de Lagoa dos 

Três Cantos anunciou na se-
mana que passou o calendário 
de matrículas e rematrículas 
para o ano letivo de 2022 na 
rede municipal de ensino.

Conforme o decreto, o 
município oferece vagas pa-
ra creche (crianças de 0 a 3 
anos), pré-escola (crianças 
com 4 anos completos até o 
final de março de 2022), ensi-

Sec. de Educação anuncia 
período de matrículas e 
rematrículas

no fundamental (a partir dos 6 
anos completos até 31 de mar-
ço de 2022).

As matrículas e rematrí-
culas serão realizadas nos dias 
22 e 23 de novembro das 8 às 
11h30min e das 13h30min às 
17h na secretaria do educan-
dário onde a criança frequen-
tará.

Mais informações podem 
ser obtidas junto a secretaria 
ou através do telefone (54) 
3392-1082.

As matriculas serão no dias 22 e 23

Roupas
Acessórios

Bazar
Brinquedos

Design de Sobrancelha

Maquiagem

Penteados

Manicure

Pedicure

Depilação Facial

(54) 9 9133.0256 Eloisa

(54) 9 9940.8650 Ana 

Av. Fernando Dudersdadt, 90
Centro - Ernesna

MEDICAMENTOS 

SEMENTES 

FERTILIZANTES FOLIARES

RAÇÕES 

LINHA PET

PRODUTOS DE LIMPEZA

GILNEI

(54) 9.9925-9044
SILVANE

(54) 9.9651-9312

RRSSTT  115533  kkmm  3300
EErrnneessttiinnaa,,  RRSS

Deliciosas
RReeffeeiiççõõeess

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

Fone: (54) 9.9947-1775
Edson Backes

Rua Flávio Schimitt, 158, Centro, Ernestina/RS 

Assistência Técnica de celulares e informática

Venda de aparelhos novos e usados

 99110-3160 / Michael54

JM ELETRONICOS ERNESTINA

Rua  alfredo  lutz, 2028,

sala 01 - centro - ernestina/rs 
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Deliciosas tortas, 
faça sua encomenda!

Rua Fernando Duderstadt, 81 - Ernestina 
FONE: (54) 3378-1172 (54)99955.6055 e 99667.4353 

PR MOLDADOSPAVILHÕES É

(54) 9 9995-9085   /  (54) 9 8116-8777

construlagpremoldados@gmail.com
Rodovia RS 332 - Linha Cinco Irmãos, 1000 

CEP: 99495-000 - Lagoa dos Três Cantos

Rua Fernando Duderstadt, 50 - Ernestina

 Prestando serviços e 
segurança à comunidade.

3378-1232

(54) 99958-5604 (54) 99948-2475

Restauração de veículos
e cabines 

Serviços de chapeação e

pintura 

Concerto de parachoques

plásticos ou fibra

Concerto e pintura de rodas

Troca de pára-brisas 

Gravação de polímero chassi

AUTOTRUCK
RESTAURADORA DE VEÍCULOS E CABINES

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

Conveniência

Troca de Óleo

Combustível e
Lubrificantes

Rua Prof. Oscar Winbblein, 2082 - Ernestina - RSRua Prof. Oscar Winbblein, 2082 - Ernestina - RSFone: (54) 3378-1112

FONE: (51) 99617-8860

PLACAS

FACHADAS

BANNERS

LUMINOSOS

BR 386 km 225- próximo ao posto Cotrisoja - Mormaço/RS
ADESIVOS EM GERAL
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Programação de natal

Depois da pausa 
por conta pan-
demia, as cida-

des voltam a trabalhar nos 
seus festivais de natal. Em 
Victor Graeff as atividades 
terão inicio no dia 28 de no-
vembro e seguirão até dia 
23 de dezembro.

A primeira noite terá 
o acendimento das luzes 
natalinas, apresentação da 
Banda Fritz 4. Já as festivi-
dades no último mês do ano 
abrem com um concerto de 
corais (03/12) apresenta-
ções de saxofone e piano. 
No dia 17 acontece a esco-
lha das soberanas, porem o 
evento será privativo, ape-
nas para convidados. Tam-
bém haverá show da Banda 
Só Alegria. O encerramento 
será na noite de 23/12, com 
o Show de Encerramento 
do Natal, apresentação do 
Natal das Fábulas e Show 
Musical de Léo Mathias e 
Daniel.

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

Espaço Cultural 

República do Brasil 132 anos
Última Parte

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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Com pressões dos oposicionistas, 
forçou o Imperador a nomear um 
gabinete menos intransigente, tendo 
à frente o Visconde de Ouro Preto que 
iniciou um amplo programa reformista, 
que incluíam: concessão de autonomia às 
províncias, municípios e estabelecimento 
da temporariedade do senado, elaboração 
de um código civil, reforma do Conselho 
de Estado, politica de emissão de moeda. 
Porem, essa tentativa não passou de um 
projeto que subestimava a consciência 
republicana conseguida pela população. 

Militares como Benjamin Constant, 
Deodoro  da Fonseca, Sólom Ribeiro 
e outros, se engajaram no movimento 
republicano o que levou o Visconde de 
Oro Preto a  ameaçar o exercito com a 
reorganização da Guarda Nacional que 
havia sido formada no período regencial 
e era composta por latifundiários. 

Mas oficiais sobre o comando de 
Benjamin Constant, reuniram-se no Clube 
Militar nos das 8 e 9 de novembro para 
planejar um golpe (desde essa época os 
militares eram chegados num golpe) logo 
receberam apoio dos republicanos civis. 
Já no dia 11 de novembro, Deodoro da 
Fonseca aceitou a chefia do movimento 
que era apoiado pelos civis Quintino 
Bocaiúva, Aristides Lobo, Rui Barbosa 
e Francisco Glicério. O major Sólom 
Ribeiro, no dia 14 de novembro espalhou 
boato de que o Visconde de Ouro Preto 
havia decretado a prisão do Marechal 
do Deodoro da Fonseca e também de 
Benjamin Constant isso fez com que os 
militares reagissem. Dois regimentos 
sediados em São Cristóvão no rio de 
Janeiro se rebelaram já as primeiras horas 
dessa mesma noite. E na madrugada do 
dia 15 de novembro de 1989, Deodoro da 
Fonseca assume o comando dos rebeldes. 
O Conde D’EU genro do Imperador, 
quando soube que as tropas do exercito 
estavam cercando o Ministério da Guerra 
teria dito: “Nesse caso, a monarquia 
acabou”.

Silva Jardim, José do Patrocínio e Lopes 
Trovão se dirigiram há Câmara Municipal 
onde organizaram um ato público pelo 
fim da monarquia e as boas-vindas pela 
Republica, que aos trancos e barrancos 
temos até hoje.
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Na noite do últi-
mo sábado (13) 
ocorreu na Praça 

municipal Dona Tereza Pos-
sa a grande final do Campeo-
nato Municipal de Futebol 
Sete de Nicolau Vergueiro. 

A competição, organiza-
da pela secretaria municipal 
de educação e cultura, con-
tou com a participação de 
12 equipes e teve início em 
2020, mas sofreu uma para-
lisação em virtude da pande-
mia da Covid-19.

Além do prefeito Geral-
do A. Muniz, secretários e 
vereadores, a comunidade de 
Nicolau Vergueiro e região 
esteve prestigiando a final. 
Quatro equipes competiram 
nas categorias feminino e 
masculino para definir os 
campeões. 

No feminino a disputa 
foi decidida ainda no tempo 

Final do Campeonato 
Municipal de Futebol Sete

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

normal, consagrando cam-
peã a equipe Arsenal. 

Já no masculino, o ti-
me campeão foi conhecido 
nos pênaltis, com a vitória 
do Coringa MDV. Confira a 
classificação final abaixo:

Feminino
Goleadora: Verônica 

(Arsenal)
Goleira menos vazada: 

Milena (Arsenal)
2º Lugar: Nicolau Ver-

gueiro
1º Lugar: Arsenal

Masculino
Goleador: Diego G. 

Neuhaus (Coringa)
Goleiro menos vazado: 

Gustavo Gotz (Coringa)
4º Lugar: U.F.C
3º Lugar: A.F.C
2º Lugar: Juventus
1º Lugar: Coringa MDV

Participaram equipes femininas e masculinas

Os campeões foram conhecidos na noite de sábado

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Nova reunião do grupo de mulheres

E o grupo de mu-
lheres do Centro 
de Referência a 

Assistência Social realizou 
uma nova reunião. Dessa vez 
ela aconteceu na ter-feira de-
vido ao feriado. 

E o projeto desenvolvi-
do pelas monitoras Juliana 
Zanella e Jociane de Oliveira 
com as integrantes foi a con-
fecção de aplicações e bor-
dados em chinelos. 

Esse trabalho artesa-
nal feito por muitas pessoas 
pode gerar uma renda extra 
para muitas famílias, além 
de trazer um estimulo a inde-
pendência de muitas mulhe-
res. Também funciona como 
uma terapia, uma forma de 
sair da rotina vivida.

E como sempre, ao fim 
do encontro elas confrater-
nizaram o momento com um 
lanche. A confecção artesanal de chinelos bordados pode virar renda

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

As festividades têm inicio dia 28 deste mês

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Deputada Franciane Bayer em Nicolau 
Vergueiro

O prefeito Geraldo 
Muniz da cidade 
de Nicolau Ver-

gueiro recebeu na quarta-feira 
a visita da Deputada Estadual 
Franciane Bayer do PSB. Na 
ocasião ela ouviu as demandas 
da comunidade, e também ma-
nifestou seu apoio a adminis-
tração da cidade. 

Prefeito Muniz aprovei-
tou e fez um agradecimento 
as emendas parlamentares 
recebidas através da irmã de 
Franciane, a Deputada Federal 
Liziane Bayer. Acompanham 
o encontro primeira-dama 
Clair Strauss, secretários, ve-
readores e demais lideranças 
municipais. A irmã da deputada foi responsável pelo envio de verbas a cidade

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DEPUTADA FRANCIANE BAYER

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Respingos 
da Barragem

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

CRUZEIRO

Sou um cruzeiro, navegando o mun-
do,
Levando milhares junto a mim.
Navego feito quem sonha acordado 
Pelos sete mares, que são mais.
Navego de olhos fechados por ma-
remotos e tsunamis
Porque meu barco tem a fé no leme,
Porque meu barco verte amor na fé.

Quando abro os olhos, miro meu 
xará...
Lá em cima, tão brilhante e impo-
nente, 
Quase rindo da minha fragilidade,
Mas eu sou um cruzeiro de verdade
E só levo a navegar almas cansadas.

Navego o ventre bom das ensea-
das,
Mas encaro o que quer me extermi-
nar;
Por isso meu feitio e meu cansaço
Foi criado e moldado em alto mar.

Eu trago milhares junto a mim,
Que abraçam, que acreditam, que 
confiam;
Minhas hélices de aço e de algodão
Enfrentam maus “netunos”, que se 
criam.

Por isso sigo em frente, dou abrigo
A tantos que me abraçam nas lon-
juras mais salgadas;
Sereias e abismos eu persigo,
Pois são as grandes bênçãos da jor-
nada.

Sou um cruzeiro lindo, já sem rumo 
e direção...
A minha vocação é inundar cada 
momento
De tudo aquilo que nos verte o co-
ração
Enquanto a imensidão vem mostrar 
seu movimento.

Por isso eu te peço, vem comigo,
Sem medo de distâncias, dos bei-
rais do mundo,
Pois nada é mais sagrado e mais 
profundo,
Que as águas mais humanas que 
persigo.

Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 

Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, Ari 
Antonio Mello, Cristian Bau-
mgratz, Juliano Arend, Leo-
nir de Souza Vargas, Raquel 
Goedel, Tiago José Dummel, 
Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA OR-
DINÁRIA DE 16.11.2021

GRANDE EXPEDIENTE: 

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, sobre o Pedido 
de Providências nº 182/2021 
de sua autoria, que “Solicita 
patrolamento, empedramento 
e passagem de rolo”, infor-
mou que o problema maior 
do trecho é a exposição da 
rede de água. Manifestou-se 
favoravelmente ao Projeto de 
Lei nº 71/2021 que trata da 
contratação de enfermeiro.

 O Vereador An-
tônio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, justificou 
o seu Pedido de Providências 
nº 185/2021 que “solicita 
substituição de caixa de água 
e da torre de sustentação” in-
formando que foi verificar a 
situação e que a intervenção 
é extremamente necessária, 
ainda, sobre o Pedido de Pro-
vidências nº 186/2021 afir-
mou que a autoridade com 
circunscrição no local é o 
Município e o mesmo é o res-
ponsável pela intervenção.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências de sua auto-
ria, no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que se-
ja feita a abertura de sarjeta.

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, justificou o pe-
dido de providências de sua 
autoria, no qual solicita ao 
Poder Executivo Municipal 
que seja feito patrolamento, 
empedramento e passagem 
de rolo, informando que 
não faltam pedras, porém é 
necessário o patrolamento. 
Concordou com o colega Ve-
reador Leonir sobre a estrada 
do Timbó. Sobre o Pedido de 
Providências nº 184/2021, 
disse que é uma reivindica-

ção dos funcionários.

 A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do PP, 
reforçou a fala do Vereador 
Leonir acerca da contratação 
de Enfermeiro, afirmando que 
a pandemia não terminou. So-
bre a Mensagem nº 071/2021 
disse que o pagamento das 
multas é imprescindível, até 
para que emissão dos docu-
mentos dos veículos seja pos-
sível.
 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, concordou com os co-
legas Vereadores sobre a con-
tratação de enfermeiro. Acerca 
da Mensagem nº 073/2021, 
agradeceu ao Poder Executivo 
pelo envio. Sugeriu que fos-
sem convidados a engenheira 
da Prefeitura e o Sr. Oneide 
Gayger para uma conversa so-
bre este projeto habitacional. 

O Presidente, Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, reforçou a 
solicitação de patrolamento do 
colega Vereador Cristian, in-
formando que conversou com 
o Secretário de Obras pessoal-
mente sobre o referido trecho. 

COMUNICAÇÕES:

 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
explanou sobre a Independên-
cia do Brasil. Incentivou a to-
dos a estudar e a buscar o co-
nhecimento permanentemente. 
Trouxe dados sobre a atuação 
do Ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas. Parabeni-
zou o Deputado Tenente Co-
ronel Zucco, que é o patrono 
das escolas cívico militares do 
Brasil, pela atuação. Disse que 
sessenta por cento da popula-
ção brasileira está vacinada 
para a COVID. Parabenizou o 
Governo Federal pela atuação. 
Informou que o Presidente da 
República está em Dubai e que 
ele foi convidado pela Asso-
ciação dos Países dos Emira-
dos Árabes e que o custo foi o 
combustível da aeronave utili-
zada no deslocamento.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 65/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Fica o Poder 
Executivo Municipal autori-

zado a conceder Auxílio Fi-
nanceiro e firmar Termo de 
Fomento com o CORAL MU-
NICIPAL DE ERNESTINA e 
dá outras providências.”. As 
Comissões apresentaram pa-
recer favorável. Em discussão: 
 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, manifestou-se 
favorável ao Projeto de Lei, 
justificando sua posição.
 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, manifestou-se favorá-
vel ao Projeto de Lei. Convi-
dou a população a comparecer 
nas sessões e a participar. 
 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
reiterou o seu apoio ao Projeto 
de Lei. 
Em votação: aprovado por 
unanimidade de votos. 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 66/2021, de au-
toria do Poder Executivo Mu-
nicipal que “Prorroga o prazo 
de contratação temporária, em 
caráter emergencial, de Psicó-
logo, autorizado através da Lei 
Nº 2.748/2021 de 14.09.2021 
e dá outras providências.”. As 
Comissões apresentaram pare-
cer favorável. 
Em discussão: Não houve ora-
dor. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da bancada 
do PDT, sobre a estrada que 
dá acesso a localidade de Três 
Lagoas, informou que há uma 
vertente na lateral da estra-
da, solicitou que o Executivo 
solucione o problema. Agra-
deceu ao Secretário de Obras 
por atendimento de um pedido 
seu. Mostrou-se entusiasmado 
com o projeto desenvolvido 
na Escola Municipal João Al-
fredo Sachser: “Cooperativa 
Escola União e Conquistas”, 
falando da importância deste 
tipo de projeto. Convidou a 
todos para participar da vo-
tação da Consulta Popular do 
Estado, na próxima semana. 
Pediu que o Secretário de Ser-
viços Urbanos verificasse uma 
lâmpada localizada em frente 
à residência do Sr. João Car-
los Corrêa de Góis, assim co-
mo um ponto na Rua Alfredo 

Lutz. Parabenizou o filho Iuri 
pelo aniversário. 

 O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, manifestou votos de 
pesar a família Boehm, pelo 
falecimento do Sr. Omar. Pa-
rabenizou o Professor Alexan-
dre Aguirre pelo trabalho na 
elaboração do Plano Munici-
pal do Turismo. Agradeceu ao 
Secretário de Obras por servi-
ço na estrada da localidade do 
Capão do Valo e Três Lagoas. 
Explanou sobre a filiação do 
Sr. Sérgio Moro, com vistas ao 
lançamento de candidatura à 
presidência. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, agradeceu ao Secre-
tário de Obras por serviço rea-
lizado na Linha Timbó. Disse 
que a Praça Municipal está 
sendo pintada. Afirmou que 
ficou surpreso com uma placa 
na Praça proibindo as crianças 
de jogarem bola. Questionou 
sobre a importância do espor-
te para as crianças e jovens. 
Agradeceu ao Poder Executi-
vo pelo apoio ao setor espor-
tivo. Falou sobre a Mensagem 
070/2021, informando que o 
valor destinado ao esporte está 
previsto neste projeto e que a 
aplicação deve ser fiscalizada. 

 O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada do 
PP, mostrou-se surpreso com a 
placa proibindo as crianças de 
jogarem bola na Praça. Sobre 
o valor previsto no orçamento 
de 2022 para a área do esporte 
disse que o mesmo deve ser in-
vestido. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
parabenizou o colega Vereador 
Tiago pela atuação junto ao es-
porte. Sobre a fala dos colegas 
Tiago e Cristian, afirmou que 
as crianças devem brincar e 
que não devem ser proibidas. 
Solicitou ao Secretário de Ser-
viços Urbanos que faça a colo-
cação de duas cargas de pedras 
no acesso da RSC 153 à Rua 
Elemar Eggers, pois, o desní-
vel está cada dia maior. Sobre 
a estrada da Barca, pediu que 
fosse passada a patrola para 
melhorar a mesma. 

 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 

parabenizou o colega Ve-
reador Tiago pela atuação 
junto ao esporte.  Pediu que 
o Executivo verificasse a 
possibilidade de incremen-
tar o valor previsto para o 
esporte no orçamento de 
2022. Informou que o Presi-
dente sancionou um Projeto 
de Lei que trata da suspen-
são do guincho em blitz e 
da abertura do prazo de 15 
dias para regularização do 
veículo, nos casos em que 
não houver ameaça à segu-
rança. Sobre a Escola Muni-
cipal João Alfredo Sachser, 
parabenizou pelo Projeto 
da Cooperativa Escolar, 
sugeriu um maior aprovei-
tamento da área da Escola, 
inclusive com a criação de 
uma “Escola Agrícola”. So-
licitou que seja solucionado 
um problema na iluminação 
pública, na localidade do 
Gramado, proximidades da 
residência do Sr. Zé do Pei-
xe. Parabenizou a equipe 
da Secretaria da Saúde por 
atendimento de um familiar 
seu. Informou que foi ne-
cessário deslocar a pessoa 
para o Hospital, em Passo 
Fundo e que lhe foi nega-
do o atendimento. Indagou 
o porquê de não haver o 
atendimento, uma vez que 
o SUS é nacional. Afirmou 
que vai tomar providências 
para que não mais ocorra 
este tipo de situação com 
nenhum cidadão.

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighie-
ri, da bancada do PSDB, 
agradeceu ao Secretário de 
Obras pelas melhorias nas 
estradas de Três Lagoas e 
Capão do Valo. Pediu que 
o Secretário da Saúde estu-
dasse a viabilidade de con-
tratar mais um fisioterapeu-
ta, pois, o tempo de espera 
para o atendimento tem si-
do considerável. Comentou 
sobre o preço do litro de 
leite pago ao produtor e a 
diferença com o preço de 
venda. 

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 
22 de novembro, às 18 ho-
ras. 

TIO HUGOTIO HUGO

R$ 1,00

Saldo
a Pagar

63.595,88
61.292,48

2.303,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL 63.595,88

% Aplicado
Até o Bimestre

Despesa de Capital Líquida

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos 15,00 % 18,13
FONTE:
Referências Complementares:

RECEITAS

Municipio de Tio Hugo
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
5º Bimestre/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18.400.000,00
  Previsão Atualizada 21.400.000,00
  Receitas Realizadas 18.367.738,72
  Déficit Orçamentário

Até o Bimestre

  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 1.735.337,84

  Dotação Inicial 18.400.000,00
  Dotação Atualizada 22.214.926,71

DESPESAS

  Previsão Inicial

  Despesas Liquidadas 16.446.744,44
  Despesas Empenhadas 16.889.473,81

  Despesas Pagas 15.773.450,60

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
  Superávit Orçamentário 1.920.994,28

Despesas Empenhadas 16.889.473,81
Despesas Liquidadas 16.446.744,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

(b/a)

Receita Corrente Líquida 21.637.422,91
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Endividamento 21.637.422,91
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Desp. Pessoal 21.637.422,91

Fiscais da LDO (a) (b)
149.649,00 2.444.015,39 1.633,17

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta
Anexo de Metas Até o Bimestre

80.000,00 2.525.459,40 3.156,82
Cancelamento Pagamento

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Até o Bimestre
    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 40.804,62 22.791,26
        Poder Executivo 0,00 38.501,22 22.791,26
        Poder Legislativo 0,00 2.303,40 0,00
        Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00
        Ministério Público 0,00 0,00 0,00
    RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00
        Poder Executivo 0,00 0,00 0,00
        Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00
        Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00
        Ministério Público 0,00 0,00 0,00

0,00 40.804,62 22.791,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar
no Exercício

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. com Ed. Inf. e Ens. Fund. 1.756.212,24 70% 77,46
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 3.738.807,70 25% 24,75

DESPESAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00

983.310,87 1.244.597,15

Saldo 
Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 177.589,54 22.410,46

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Saldo a Realizar
Até o Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 1.264,67

no Exercício Até o Bimestre

56.750,20 1.798,93

Limite Constitucional Anual
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar % Aplicado

Gilso Paz
Prefeito Municipal

Sistema Digifred, Unidade Responsável Municipio de Tio Hugo, Data de emissão 18 de novembro de 2021 e hora de emissão 09h e 55m

Tio Hugo - RS, 18 de  novembro  de  2021

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º Bimestre do ano de 2021, encontra-se afixado no átrio do Municipio de Tio Hugo,  no horário das 
08:00 às 17:00, a contar do dia 18 de novembro de 2021, bem como disponibilizados no site www.tiohugo.rs.gov.br

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Primário - Acima da Linha
Resultado Nominal - Acima da Linha

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517

Valor Apurado
Até o Bimestre

RECEITAS DE OP. DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

2.738.222,91

Valor Apurado

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Fala Cidadão- nova ferramenta digital usada 
em Lagoa dos Três Cantos

Visando dar 
maior agilida-
de às demandas 

dos cidadãos três-canten-
ses e oferecer transparên-
cia aos assuntos do mu-
nicípio, a administração 
de Lagoa dos Três Cantos 
criou mais uma ferramenta 
para ouvir a comunidade. 

Trata-se da ouvido-
ria virtual intitulada “Fala 
Cidadão” que se encontra 
na página do Município na 

internet, www.lagoa3can-
tos.rs.gov.br. 

A página contém um 
ícone de fácil visualização 
que direciona a pessoa pa-
ra o espaço destinado às 
reclamações, sugestões e 
elogios, de forma anônima 
ou não, podendo ser acom-
panhados através de um 
protocolo gerado no mo-
mento do envio da pauta.

A plataforma também 
está disponível no App htt-

ps://falacidadao.app/ nas 
versões Android e iOS

No momento da for-
mulação do pleito ou da 
sugestão, o cidadão sele-
ciona o setor competente 
e este dará retorno sobre o 
andamento do assunto le-
vantado.

A ouvidoria virtual é 
mais uma ferramenta cria-
da, objetivando aproximar 
as comunidades da admi-
nistração municipal.



CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Ernestina, 19 de novembro de 2021

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Município adquire trator cortador de grama
VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

A Administração 
Municipal de 
Victor Graeff 

via Secretaria da Agricultu-
ra, adquiriu um Trator para 
cortar grama no valor de R$ 
21.690,00, recurso que con-
ta com parte da Emenda da 
Consulta Popular 2020/2021 
e contrapartida de recursos 

próprios.
 O equipamento dará 

agilidade ao trabalho de ma-
nutenção da Praça Tancredo 
Neves, Prefeitura Municipal, 
Centro de Eventos, dentre 
outros espaços públicos. Este 
equipamento além de facili-
tar e aprimorar o serviço traz 
mais segurança aos operado-

Parte do recurso de compra vem de emenda parlamentar

CRÉDITO: TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

res. O cortador será utilizado 
para o serviço de limpeza e 
manutenção dos espaços pú-
blicos e também disponíveis 
para horas de máquina para 
as associações, comunidades 

e afins. 
“Esse trator dará me-

lhores condições de trabalho 
para a equipe e consequente-
mente, terá melhor qualidade 
e agilidade. Antes, todo esse 

trabalho era realizado com 
roçadeiras e máquinas anti-
gas, o que levava muito tem-
po que agora pode ser inves-
tido em mais ações” afirmou 
o Prefeito Lairton Koeche.

O veículo auxiliará na manutenção de espaços públicos

CRÉDITO: TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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www.jornalomensageiro.com.br

JORNAL

   O MENSAGEIRO 

JORNAL

   O MENSAGEIRO 

Ernestina, Ibirapuitã,
Lagoa dos Três Cantos,

Nicolau Vergueiro, Tio Hugo,
Santo Antônio do Planalto, 
Mormaço e Victor Graeff
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(54) 3378-1142 (54) 3378-1142 
ERNESTINA / RSERNESTINA / RS

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.
CONTATO: 

(54) 9 9946-4300


