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opinião do jornal, sendo de total responsabilidade opinião do jornal, sendo de total responsabilidade 
de seus autores.de seus autores. Professora Elise trabalha a parte lúdica com as crianças

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

“Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar”

Já dizia o escri-
tor Rubem Alves 
“Um livro é um 

brinquedo feito com letras. 
Ler é brincar” inserir o 
aluno nesta realidade, des-
pertar o gosto pela leitura, 
traz inúmeros benefícios. E 
deve ser desenvolvido des-
de cedo, e esse é objetivo 
do projeto desenvolvido 
pela professora Vanderlise 
Haack em parceria com a 
Elise Danieli- professora 
de educação física.

Em seu projeto Van-
derlise não apenas apre-
sentou, mas instigou seus 
alunos lerem, abriu para 
eles um universo novo. A 
falta de leitura é causadora 
de uma serie de dificulda-
des como “ocasionam pou-
co interesse pela leitura. A 
consequência de tudo isso 
é sentido na escola: voca-
bulário precário, erros or-
tográficos, dificuldade de 
compreensão, poucas pro-
duções significativas e co-
nhecimentos restritos aos 
conteúdos escolares e/ou 
de experiência de mundo” 
como afirma em seu proje-
to a professora.

Vanderlise conseguiu mostrar às crianças a importância de ler

Mesmo quando as 
aulas seguiam de forma 
remota por conta da pan-
demia eles já realizavam 
leituras com o que tinham 
em casa, fossem livros de 
historias, encarte do mer-
cado, livro de receitas, o 
que importava era ler, era 
ter esse contato com as 
letras. Com o retorno das 
aulas e a viabilidade de ir a 
biblioteca esse universo se 
expandiu. Eles passaram a 
fazer visitas,  pegar livros, 
e os momentos de leitura 
tornaram-se cada vez mais 
importantes a tal ponto que 
“e eu consegui fazer com 
que eles tomassem o gosto 
pela leitura tanto que aque-
les livrinhos que estavam lá 
organizados para o tercei-
ro ano eles não gostavam 
mais eles queriam ir além 
eu conversei com a biblio-
tecária e hoje então já mais 
de um mês eles retiram li-
vros que são livros de nível 
do quarto ano, livros com 
oitenta páginas mais de 
cem páginas” conta emo-
cionada a professora.

Mas esse não é o úni-
co fruto colhido, a leitura 

tornou-se algo tão incrível na 
vida desses alunos que agora 
ela tem que lembra-los que é 
hora de voltar à aula, de fazer 
as atividades. E essas crian-
ças passaram esse interesse 
aos pais como conta Vander-
lise “uma menina disse Prof a 
minha pediu para eu terminar 
logo por que ela também quer 
ler o meu livrinho, o pai que 
disse para mim prof eu não sei 
mais o que fazer com a minha 
filha ela não quer mais nem 
assistir tv apenas ler”. 

E se livros são brinque-
dos com letras, a parte lúdica 
fica por conta da professora 
Elise Danielli “Estou traba-
lhando brincadeiras, jogos, 
atividades onde os estudantes 
usam a expressão corporal, o 
movimento, a leitura do pró-
prio corpo [...]A  profe Van-
derlise contou a poesia e eu 
fui até a quadra dividi a tur-
ma em pequenos grupos, cada 
grupo representou uma parte 
da poesia e no final fizemos 
a Festa de Bolha de Sabão.”  
As crianças também realizam 
produção textual para colocar 
no papel toda sua criatividade, 

e tambem a produção de uma 
mural entre  outras propostas 
desenvolvidas

As atividades agora irão 
se intensificar, pois a profes-
sa Vanderlise irá trazer uma 
visita mais do especial para 
os alunos, o escritor Pablo 
Morenno. Ele que é de Santa 
Catarina, mas mora atualmen-
te em Passo Fundo tem muito 
em comum com as crianças, 
foram através de incentivo 
de uma professora que ele 
se apaixonou pelos livros, as 
suas obras estão sendo traba-
lhadas com as duas turmas de 
terceiro ano das professoras e 
no fim de novembro os alu-
nos terão uma tarde de muito 
aprendizado com ele na esco-
la. 

Será que dessa ação tere-
mos futuros escritores? Isso 
ainda é cedo para saber  mas 
uma coisa é certa, pessoas 
com excelente raciocínio cri-
tico com certeza elas estão 
formando, pois como diz Van-
derlise “o aluno a pessoa que 
lê têm um futuro brilhante pe-
la frente por que leitura é tudo 
na vida de um ser humano”

CRÉDITO:  ARQUIVO PESSOAL VANDERLISE HAACK

CRÉDITO:  ARQUIVO PESSOAL ELISE DANIELLI

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Victor Graeff lança Nota Fiscal Premiada  com primeiro sorteio neste ano

Toda a economia de 
um município de-
pende de um co-

mércio forte, empreendimentos 
no campo e na cidade são o que 
movimentam a geração de im-
postos que são convertidos em 
serviços prestados para comuni-
dade na saúde, educação, obras 
dentre outros segmentos. A ad-
ministração municipal pensando 
no fomento do comércio local e 
na valorização de quem inves-
te no que é daqui, lança oficial-
mente a campanha Nota Fiscal 
Premiada 2021-2022. Esta ação 
visa  promover o incremento da 
arrecadação dos tributos, pela 
exigência, por parte do consu-
midor, da nota ou cupom fiscal. 
 
   Através do Programa Nota 
Fiscal Premiada 2021/2022, os 
participantes concorrerão em 03 
(três) sorteios para contemplação 
de prêmios em vale compras no 
comércio de Victor Graeff/RS. 
 
 1.º Sorteio: dia 23 (vinte e 
três) de Dezembro de 2021; 

P R Ê M I O S : 
1.º Prêmio – R$ 500,00 
(Quinhentos Reais); 
2.º Prêmio – R$ 400,00 
(Quatrocentos Reais); 
3.º Prêmio – R$ 250,00 (Du-
zentos e cinquenta Reais); 
4.º Prêmio – R$ 200,00 
(Duzentos Reais); 
5.º Prêmio – R$ 150,00 

(Cento e cinquenta Reais); 
 
2.º Sorteio: Março 2022 durante 
as Festividades do Festival Na-
cional da Cuca com Linguiça 
P R Ê M I O S : 
1.º Prêmio – R$ 1.000,00 
(Hum mil Reais) 
2.º Prêmio – R$ 800,00 
(Oitocentos Reais) 
3.º Prêmio – R$ 500,00 
(Quinhentos Reais) 
4.º Prêmio – R$ 400,00 
(Quatrocentos Reais) 
5.º Prêmio – R$ 300,00 
(Trezentos Reais) 
 
3.º Sorteio: 23 (vinte e 
três) de Dezembro de 2022 
P R Ê M I O S : 
1.º Prêmio – R$ 3.500,00 
(Três mil e quinhentos Reais) 
2.º Prêmio – R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos Reais) 
3.º Prêmio – R$ 1.000,00 
(Hum mil Reais) 
 
    Só terão direito a retirar a 
premiação os contribuintes que 
não possuírem débitos junto a 
tesouraria da Prefeitura Muni-
cipal e com a Fazenda Estadual, 
na data da retirada do Prêmio.
Serão fornecidas cautelas na 
prefeitura municipal, median-
te apresentação de documen-
tos cuja soma ou valor atinja: 
 
I – no caso de Consumidores e 
Usuários de Serviços, será for-
necida uma cautela a cada R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) 
pessoa física, tendo como limite 
máximo a quantidade de 10 (dez) 
cautelas por documento fiscal; 
II – para Contribuintes Munici-
pais, serão considerados, os va-
lores das Guias de Recolhimento, 
citados na alínea “C”, do Art. 2.º 
deste Regulamento, o contribuin-
te fará jus a uma cautela a cada 
R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais), tendo como limite má-
ximo a quantidade de 10 (dez) 
cautelas por documento fiscal; 
III – para Produtores Rurais, pa-
ra fins de fornecimento de uma 
cautela para produtores rurais, 
considerar-se-á a soma ou valor 
dos documentos de venda de pro-
dutos agrícolas que atinja o valor 
de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
tendo como limite máximo a 
quantia de 10 (dez) cautelas por 
Documento Fiscal de Produtor; 
IV – no caso de Registro de Veí-
culos, terá direito a 25 (vinte e 
cinco) cautelas o contribuinte 
que realizar o primeiro empla-
camento, ou a transferência de 
veículo, com ano de fabrica-
ção acima de 2000 de outros 
municípios para Victor Graeff/
RS, no ano de 2021/2022. E as 
guias deverão ser acompanha-
das do Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo. 
 
    Participe desta campanha e 
concorra aos prêmios, mais in-
formações e dúvidas pelo fone 
3338-1242. A forma de participação está descrita na matéria

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Sadi Nardin “Amigo do Legislativo”

A medalha “Amigo 
do Legislativo e  da 
ASCAMJA” é uma 

honraria cedida pela  Associação 
das Câmaras de Vereadores do 
Alto Jacuí e Região.

Uma vez por ano as câmaras 
associadas indicam uma pessoa a 
ser homenageada, neste ano em 
o legislativo de Santo Antônio do 
Planalto voltou a integrar a AS-
CAMAJA escolheram o Sr Sadi 
Nardin para receber a medalha. E 
evento aconteceu no dia 08 deste 
mês, porem a comunicação para 
imprensa só foi feita esta sema-
na.

Segundo a assessoria de im-
prensa, Nardin foi escolhido pela 
sua atuação na comunidade e sua 
trajetória ilibada. O presidente da 
câmara Leonel Adler afirma que  
“O Sadi é uma pessoa querida 
por todos nós, pessoa prestativa 
e de muito caráter, que nunca 
mede esforços para ajudar quan-
do a comunidade precisa dele. 
Por isso foi nosso indicado para 
essa homenagem, por represen-

Nardin foi escolhido por sua atuação junto a comunidade

tar muitos santo-antonienses que 
se colocam à disposição para a 
construção de um Município me-
lhor para o nosso povo”.

Nardin nasceu em Carazi-

nho, e tem uma atuação presente 
nas situações do município, já in-
tegrou o Circulo de Pais e Mes-
tres (CPM), faz parte do conse-
lho d educação.

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

TIO HUGOTIO HUGO

Ponto Facultativo nas 
repartições   públicas    
municipais de Tio Hugo

O Poder Executivo 
Municipal de Tio 
Hugo comunica 

que adotará ponto facultativo 
nos serviços públicos munici-
pais na segunda-feira dia 01 de 
novembro, véspera do feriado 
de Finados (02 de novembro).

É importante ressaltar que 
os serviços de urgência e emer-

gência estarão a disposição da 
comunidade 24 horas por dia, 
como de costume. Na quarta-
-feira dia 03 de novembro a 
Administração Municipal e 
demais repartições públicas re-
tomarão o atendimento a comu-
nidade em horário de costume, 
das 08:00 as 12:00 e das 13:00 
as 17:00.

As atividades retornam normalmente na quarta-feira

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)

Seu signo tende a ficar mais sen-Seu signo tende a ficar mais sen-
sível e dedicado à família. Além sível e dedicado à família. Além 
de rolar uma forte ligação, você de rolar uma forte ligação, você 
pode ter boas recordações. Já pode ter boas recordações. Já 
na carreira, sinal de raios e tro-na carreira, sinal de raios e tro-
vões. É que o seu lado mandão vões. É que o seu lado mandão 
pode vir à tona, aí talvez se meta pode vir à tona, aí talvez se meta 
com os colegas e acabe no meio com os colegas e acabe no meio 
de um furdunço.de um furdunço.

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

Além de conseguir expressar o Além de conseguir expressar o 
que sente, suas relações podem que sente, suas relações podem 
evoluir. Aproveita, pois depois há evoluir. Aproveita, pois depois há 
risco de se distrair.risco de se distrair.

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

Á sinal de mudanças financeiras Á sinal de mudanças financeiras 
e elas serão pra glorificar de pé! e elas serão pra glorificar de pé! 
Tudo indica que contará com em-Tudo indica que contará com em-
penho, sacrifício e imaginação.penho, sacrifício e imaginação.

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

Sua intuição tende a ficar lacra-Sua intuição tende a ficar lacra-
dora, por isso preste atenção dora, por isso preste atenção 
nos seus sonhos e sexto senti-nos seus sonhos e sexto senti-
do. Nos estudos, sobretudo de do. Nos estudos, sobretudo de 
faculdade, deve contar com inspi-faculdade, deve contar com inspi-
ração, dedicação e boa memória.ração, dedicação e boa memória.

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

Os astros avisam que seu lado Os astros avisam que seu lado 
sensível e intuitivo deve vir à to-sensível e intuitivo deve vir à to-
na, aí você tende a captar as coi-na, aí você tende a captar as coi-
sas no ar.sas no ar.

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

Com o mozão, tem tudo pra curtir Com o mozão, tem tudo pra curtir 
um clima de intimidade no confor-um clima de intimidade no confor-
to do seu ninho de amor. Se está to do seu ninho de amor. Se está 
na lista dos solteiros, pode co-na lista dos solteiros, pode co-
nhecer alguém através da família.nhecer alguém através da família.

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

Já nos assuntos de casa, a tre-Já nos assuntos de casa, a tre-
ta tá on! Os astros tacam fogo ta tá on! Os astros tacam fogo 
no parquinho e há sinal de tensão no parquinho e há sinal de tensão 
com os familiares, já que pode com os familiares, já que pode 
tentar controlar as situações.tentar controlar as situações.

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

Além de contar com criatividade Além de contar com criatividade 
e facilidade de aprendizado, vo-e facilidade de aprendizado, vo-
cê tende a usar sua imaginação cê tende a usar sua imaginação 
pra abrir horizontes e conhecer pra abrir horizontes e conhecer 
coisas novas.coisas novas.

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

Atenção redobrada com sua gra-Atenção redobrada com sua gra-
na! Pois há risco de perder di-na! Pois há risco de perder di-
nheiro, ver suas economias caí-nheiro, ver suas economias caí-
rem pra níveis baixos ou enfrentar rem pra níveis baixos ou enfrentar 
perrengues financeiros em asso-perrengues financeiros em asso-
ciações.ciações.

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

Como dizem por aí, você que lu-Como dizem por aí, você que lu-
te! Ainda bem que conta com efi-te! Ainda bem que conta com efi-
ciência, disciplina e força pra dar ciência, disciplina e força pra dar 
a volta por cima.a volta por cima.

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

Tudo indica que esbanjará criativi-Tudo indica que esbanjará criativi-
dade, irá fazer boas combinações dade, irá fazer boas combinações 

econômicas e terá boas sacadas econômicas e terá boas sacadas 
pra faturar mais. Trabalho ligado pra faturar mais. Trabalho ligado 
ao comércio, público, publicidade ao comércio, público, publicidade 
ou mar deve trazer boas somas ou mar deve trazer boas somas 
de dinheiro.de dinheiro.
 
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Meninos e meninas de Peixes, 
você pode contar com a sorte 
e ter muitas alegrias na primeira 
metade do dia. Tudo indica que 
seu signo estará show de bola: 
receptivo, refinado, criativo e 
idealista.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de outubro!
Adíles Soletti 

01/10
Átila kempf 01/10
Tereza Lasch 

01/10
Jurema Pozza 

02/10
Nelly Drehmer
Camila Lodi 

04/10
Neusa Goedel 

04/10
Vilma Zanatta 

04/10
Fabiane Derlan 

05/10
Joraci Gonçalves 

05/10
Ana Borghetti 

06/10
Leonise Moraes 

06/10
Francieli Ceolan 

07/10

Natali Simon 07/10
Natália Strasser 08/10
Delmar Diehl 09/10
Nilve Loeff 09/10
Vinicius Vieira 09/10
Delci Gnich 10/10
Júlia Silva 10/10
Nelson Papke 14/10
Luciano Voigt 15/10
Jorge Feline 15/10
Leandro Fleck 12/10
Valdelirio de Almeida 

16/10
Jadete Silva 17/10
Nédia Lupotini 18/10
Rosmeri Ferreira 

19/10
Carlos Gobbi 20/10
Luciano Feline 20/10
Adriana Strauss 21/10
José Pilatti 21/10
Alex Tozzo 22/10
Edson Diehl 22/10
Gerta Volmer 22/10

Kerolin Machado 
22/10

Maria Bertselli  22/10
Deborah Adames 

23/10
Fernando Groth 23/10
Rudinei Welter 23/10
Rudiberto Schultz 

23/10
Cristian Arendt 24/10
Alexandre Provenci 

25/10
Giovana Maas 26/10
Nilceu Feline 26/10
Benjamin Sattler 

27/10
Antônio Darigo 28/10
Lirian Voigt 28/10
Adriano Dapper 29/10
Hérico Muniz 29/10
Aline Kaufmann 30/10
Merci Provenci 30/10
Marina da Silva 30/10
Henrique Weuls 31/10
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MARIASMARIAS

Marias participam de mentoria com diretor do SBT em São Paulo

As irmãs Maria Antô-
nia e Maria Gabriela 
Sebben Salvi foram 

a São Paulo participar de uma 
mentoria com o diretor do SBT, 
Marinho Moraes. O profissional 
esteve à frente de novelas como 
“As Aventuras de Poliana”, “Car-
rossel”, “Chiquititas”, “Patrulha 
Salvadora”, “Carinha de Anjo” e 
muito mais!

Lá as meninas aprenderam 
diversas técnicas para se torna-
rem artistas ainda mais completas 
e receberam um certificado pela 
presença. “Nós só conhecíamos 
o Marinho pelas novelas que ele 
trabalhou e pelas aulas que tínha-
mos com ele via internet. Ter esse 
contato cara a cara foi muito legal 

e aprendemos muito. Inclusive, 
estar na companhia de outros jo-
vens artistas faz com que a gente 
troque experiências e crie novas 
amizades”, contou Maria Gabi.

Durante a mentoria, Maria 
Antônia chegou a participar da 
gravação de uma cena com ou-
tra artista mirim. Ao final do dia, 
apesar do cansaço, as meninas 
ficaram felizes em terem aprovei-
tado essa oportunidade. O evento 
marcou o retorno das meninas às 
viagens para a capital paulista, 
depois de dois anos sem terem 
embarcado em um avião devido à 
pandemia. “Aguardem, nós ainda 
iremos aprontar muita coisa boa 
por esse Brasil”, avisou Maria 
Antônia.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Foi um dia de muito aprendizado para as meninas

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Vôlei: do competir ao aprender

Chegou ao fim neste 
ultimo domingo, 
dia 24 de outubro, 

o campeonato de voleibol se-
diado no município de Santo 
Antônio do Planalto. O evento 
que faz parte do novo plane-
jamento esportivo da cidade 
contou com o apoio da Liga 
Desportiva Regional (LDR) 
para a organização.

No total seis equipes 
participaram do campeonato 
sendo elas: CMD/Vôlei Sap 
de Santo Antônio do Planalto, 
Trianon e AABB de Carazi-
nho, Vôlei Mania e Parceria 
de  Victor Graeff  e Valência 
de Tio Hugo, encerrando com 
as seguintes colocações:
Campeã: AABB Carazinho
Vice: Parceria Victor Graeff
Terceiro lugar: Trianon Cara-
zinho
Quarto lugar: Vôlei Mania 
Victor Graeff

A comissão de arbitragem 
também escolheu os destaques 
do campeonato que foram: 
atleta destaque Renata Petri 
e Melhor defensora Kaetana 
Nunes ambas do Parceria, me-

lhor atacante- Daniela Grando 
e melhor levantadora-Michele 
Dalbão, as duas da AABB e o 
melhor técnico foi do time vi-
torioso Júlio Antunes.

Mas o desenvolvimento 
e aprimoramento do vôlei em 
Santo Antônio do Planalto 
não ficam restritos apenas ao 
campeonato. Nesta semana a 
Associação Comunitária Es-
portiva de Santo Antônio do 
Planalto-ACESAP em parce-
ria com a administração mu-
nicipal deu inicio as aulas da 
modalidade esportiva no gi-
násio Claudionor Wolmmer, 
como conta o diretor cultural 
Jussie Albuquerque, mais co-
nhecido como Tuta  “A  Ace-
sap conseguiu se estruturar 
muito bem nos últimos anos 
graças a ajuda dos pais e da  
Administração municipal e a 
muito tempo tínhamos esse 
desejo de ingressar o vôlei no 
currículo da escolinha ,a nos-
sa ideia era de incentivar as 
crianças e adolescentes que 
optaram em não treinar futsal 
a praticar algum esporte tam-
bém, tivemos o apoio da equi-

pe adulta  do município para 
organizar a escolinha”.

Essa iniciativa reforça 
ainda mais a relevância que o 
esporte tem na vida das crian-
ças, na sua formação como 
indivíduos “Acreditamos que 
o esporte é muito importante 
para o desenvolvimento do ser 
humano além de melhorar a 
coordenação motora a saúde 
da criança, e também é uma 

ótima maneira de futuramente 
colhermos os frutos melhoran-
do a qualidade nos campeona-
tos municipais e melhorando 
as participações em campeo-
natos regionais e estaduais. 
No primeiro treino ficamos 
muito  surpresos e felizes tive-
mos  mais de 30 alunos inscri-
tos” conta o diretor cultural.

Os requisitos para ingres-
sar na escolinha são ter entre 

7 e 17 anos (divisão por cate-
gorias). 

Os treinos são feitos por 
um professor especializado 
em vôlei, nos seguintes horá-
rios:

Quartas-feiras as 18:30- 
faixa etária 7 a 11 anos.

Sábado às 15 horas, ado-
lescentes de 12 a 17 anos.

Mais informações através 
do contato (54) 996718710.

Tanto campeonato quanto a escolinha de vôlei são demonstrações da importância do esporte

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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MORMAÇOMORMAÇO
Mormaço e seus Encantos

O turismo rural 
se intensificou 
durante a pan-

demia. Sua proximidade 
com os visitante, seguran-
ça e comodidade fazem 
dele uma opção de sair da 
rotina. Na semana anterior 
dia 21 de outubro a rota 
turística Mormaço e seus 
encantos realizou o passeio 
piloto, previsto no curso 
ministrado pela turismolo-
ga e instrutora do SENAR 
Claudiana y Castro.

O passeio piloto servirá de análise para possíveis mudanças

Ao todo a rota possuí seis pontos turísticos

CRÉDITO:VERIDIANE SOUZA

CRÉDITO:VERIDIANE SOUZA

No total segundo conta 
Claudiana, o curso possui 
220 horas e têm como pa-
pel preparar essas proprie-
dades para receber os visi-
tantes. A rota é composta 
por seis propriedades, sen-
do elas:

Chácara do Canário: 
um local com muitas áreas 
verdes, piscina e café colo-
nial.

Recanto da Natureza e 
Capela Santa Paulina: uma 
daquelas paisagens de tirar 

o folego, uma trilha que le-
va até uma cachoeira, um 
moinho colonial desativa-
do preservado, quiosque 
entre muitas outras belezas.

 Caminhada ao Miran-
te do quero-quero: o local 
conta com 3 açudes para 
pesque e pague, aperitivos 
de peixe, ambiente rela-
xante, 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 comi-
da caseira deliciosa, muita 
sombra e tranquilidade pa-
ra descansar e não querer 
mais voltar.

Palmo de chão: uma 
horta circular com siste-
ma bem diferenciado, um 
“colha e leve” de verduras.  
Futuramente no local have-
rá um pesque e pague e um 
relógio de ervas medicinal.

Floricultura Santiago e 
trilha de cactos: paz e tran-
quilidade que só as flores 
são capazes de trazer. Além 
de uma área de preservação 
de cactos naturais.

Alice e sua mãe Rose 

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 
25 de outubro de 2021, presidi-
da pelo Vereador Presidente, 
Nelson Rogério Dapper, filiado 
no Partido Político PDT. 

Pedido Verbal:
Vereador Alex Sandro Men-

des (PP): requer à Secretaria de 
Obras a fim de que realize as 
melhorias necessárias em uma 
estrada da localidade Posse Oely, 
a qual dá acesso à chácara da 
munícipe Maria Lurdes da Cos-
ta Giareta, ressaltando que a via 
possibilita o ingresso às lavou-
ras dos munícipes Leandro Sos-
smeyr e Ademir Muller, aliás, 
o período de colheita de trigo é 
iminente, em razão disso o pedi-
do denota urgência em seu aten-
dimento. 

Ordem do Dia:
Projeto de Resolução nº 

01/2021: de 20 de fevereiro de 
2021. “Dispõe sobre a Revisão 
Geral, Alterações, Adequações 
e Compilação da Lei Orgânica 
Municipal e dá outras providên-
cias”. Aprovado por unanimida-
de entre os presentes em 2º turno.

Projeto de Resolução nº 
03/2021: de 12 de julho de 2021. 
“Dispõe sobre a Revisão Geral, 
Alterações, Adequações e Com-
pilação do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Vereado-
res de Tio Hugo e dá outras pro-
vidências”. Aprovado por unani-
midade entre os presentes em 2º 
turno.

Projeto de Lei nº 041/2021, 

de 07 de outubro de 2021: “Cria 
o cargo de Médico Veterinário 
e autoriza a contratação de pes-
soal por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, 
nos termos do inciso IX do artigo 
37 da Constituição Federal, e dá 
outras providências”. Aprovado 
por unanimidade entre os presen-
tes.

Comunicações Pessoais:
Vereadora Silvana Cardoso 

Sipp (PDT): parabeniza aos inte-
grantes da Rádio Portal, Martim, 
Felipe e Milton Sipp pela incia-
tiva de transmitir via facebook e 
rádio a final do campeonato mu-
nicipal, o qual teve início no ano 
de 2020, somente sendo possível 
sua conclusão em 2021 em razão 
da pandemia; a vereadora agra-
dece ao Poder Executivo e Le-
gislativo Municipal, assim como 
aos comerciantes locais e demais 
munícipes por prestigiarem o 
evento. No ensejo, Silvana con-
gratula a equipe campeã, Divino, 
e o segundo colocado, Largados, 
estendendo as felicitações aos 
demais times participantes. 

Vereador Alex Sandro Men-
des (PP): comenta que participou 
de uma reunião, em conjunto 
com o Vereador Milton, no mu-
nicípio de Soledade; o intuito do 
evento foi à reivindicação de re-
cursos para o município perante 
o Senador Luís Carlos Heinze, 
o qual manifestou seu apoio em 
destinar verbas em prol do de-
senvolvimento econômico e so-

cial de Tio Hugo. Alex explana 
a respeito da necessidade que 
há na implantação das lombadas 
eletrônicas entre os postos de 
combustíveis Rota e Shell, por-
quanto é corriqueiro o aconteci-
mento de acidentes nesse trecho.

Vereadora Valduze Back 
Vollmer (PDT): parabeniza aos 
professores pela passagem do 
seu dia comemorativo datado 
em 15 de outubro, ressaltando 
o quadro exemplar de docentes, 
os quais ministram suas aulas 
com afeto e carinho às nossas 
crianças. Valduze também para-
beniza os funcionários públicos, 
pelo dia 28 de outubro - Dia do 
Servidor Público. A vereadora 
manifesta seu orgulho em ocu-
par cargo de servidor no Poder 
Executivo e por todo trabalho 
que realiza; nem sempre é pos-
sível agradar a todos, porém não 
medimos esforços para oferecer 
um serviço público de qualidade 
para nossa comunidade. A crí-
tica construtiva é uma maneira 
de demonstrar quais pontos dos 
serviços públicos podem ser me-
lhorados, em razão disso temos 
a missão de atender a população 
de Tio Hugo de forma eficiente, 
célere, e nesses quesitos todos os 
servidores públicos do município 
estão de parabéns. A parlamentar 
também reitera sobre a iniciativa 
de reivindicar a implantação de 
redutores de velocidade no perí-
metro urbano de Tio Hugo para 
propiciar mais seguridade a to-
dos os munícipes.

Vereador Délcio Wiedthau-
per (PDT): comenta a respeito da 
final do campeonato de futebol, 
o qual iniciou em 2020 e teve 
seu término em 2021 em função 
da pandemia; todas as equipes 
participantes estão de parabéns, 
pois o objetivo do esporte é a 
integração social. Délcio para-
beniza a equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde pelas me-
didas realizadas na prevenção e 
vacinação ao combate do vírus 
COVID-19. Délcio explana que 
no ano de 2022, respeitando os 
protocolos sanitários, poder-se-
-á realizar as festas tradicionais. 
O edil também enfatiza sobre as 
reivindicações realizadas perante 
os departamentos competentes 
com o intento de implantação 
dos redutores de velocidade entre 
os postos de combustíveis Rota e 
Shell, proporcionando com isso 
mais segurança a todos.  

Vereador Nelson Rogério 
Dapper (PDT): glosa que ocupou 
a chefia do Poder Executivo Mu-
nicipal em razão de uma viagem 
a Brasília realizada pelo Prefei-
to, Gilso Paz, e Vice-Prefeito, 
Geder Follmer; Nelson agrade-
ce a confiança depositada em 
seu trabalho. Durante o período 
ele atendeu diversos munícipes, 
em especial o Ex-Vereador, Efre 
Pissolatto, e o Vereador, Estevão 
Pissolatto, dentre as suas delibe-
rações de interesse municipal foi 
dado ênfase ao trâmite de apro-
vação da Lei Orgânica e sobre 
a necessidade de encadernar al-

guns exemplares e disponibilizá-
-los aos munícipes interessados. 
O vereador convidou os demais 
representantes legislativos para 
participarem de uma reunião da 
AVASB no município de Soleda-
de, a qual será realizada no dia 28 
do corrente mês, a partir das 19h, 
frisando a importância das temá-
ticas definidas em conjunto com 
as lideranças dos municípios da 
região. O edil parabeniza as equi-
pes participantes do campeonato 
de futebol, sobretudo aos cam-
peões da categoria veterana e da 
modalidade principal, enfatizan-
do que, conforme o avanço da 
vacinação contra a COVID-19, 
será possível o retorno das ati-
vidades e eventos locais. Para 
finalizar, Nelson expressa a res-
peito da pertinência de implanta-
ção dos redutores de velocidade 
no perímetro urbano de Tio Hu-
go, nessa diretriz, as demandas 
perante os órgãos responsáveis 
devem ser constantes; no ensejo, 
irá acontecer um ato de reivindi-
cação no dia 15 de novembro de 
2021 em Soledade, no qual será 
requerida a colocação de lomba-
das eletrônicas em determinado 
trecho daquele município, nesse 
sentido, a presença na solicitação 
terá reciprocidade daquelas lide-
ranças acaso seja realizada outra 
organização em Tio Hugo.

A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá na data de 
08/11/2021, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo.

Rambo são as responsáveis 
pela floricultura e a trilha. 
Elas contam que as reu-
niões da rota intensificaram 
ainda mais o desejo preser-
var o local, elas realizaram 
a adubação, cercaram para 
evitar que animais invadis-
sem. A trilha de cactos tem 
uma grande importância 
para Rose, desde a infân-
cia ela é apegada ao local 
e ver ele cuidado, prestigia-
do para ser conhecido pelas 
gerações futuras é emocio-
nante. 

Todas as propriedades 

envolvidas na rota traba-
lharam durante muito tem-
po no preparo dos pontos. E 
agora feito o passeio piloto 
que teve um ótima aceita-
ção e avaliação segundo o 
extencionista da EMATER 
Rodrigo Pommer o próxi-
mo passo é fazer os ajustes 
que faltam e se preparar 
“teremos provavelmente 
em fevereiro de 2022 a úl-
tima etapa de formação e o 
lançamento oficial do rotei-
ro” quando então a agenda 
para a rota turística será li-
berada.
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 Paulo Freire contribuiu com uma filosofia da 
educação que veio não só das abordagens mais 
clássicas decorrentes de Platão, mas também 
da fenomenologia-existencial, de pensadores 
marxistas e anticolonialistas modernos. De muitas 
maneiras a sua obra Pedagogia do Oprimido 
(1970) pode ser melhor lida como uma extensão, 
ou de resposta, de Os Condenados da Terra (1961) 
de Frantz Fanon, que enfatizava a necessidade de 
dotar as populações nativas com uma educação 
que era ao mesmo tempo nova e moderna (em vez 
de tradicional) e anticolonial (e não simplesmente 
uma extensão da cultura do colonizador).

Na Pedagogia do Oprimido (1970), Freire 
reprisa a distinção entre opressores e oprimidos 
e diferencia entre as posições em uma sociedade 
injusta: o opressor e o oprimido. Sua influência 
mais direta para tal distinção remonta a Hegel, 
à relação mestre-escravo, expressa na obra 
Fenomenologia do Espírito. 

Freire defende que a educação deve permitir 
que os oprimidos possam recuperar o seu 
senso de humanidade e, por sua vez, superar a 
sua condição. No entanto, ele reconhece que 
para que isso ocorra, o indivíduo oprimido deve 
desempenhar um papel na sua libertação. Como 
ele afirma:

Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente 
libertadora pode permanecer distante do oprimido, 
tratando-os como infelizes e apresentando-os aos 
seus modelos de emulação entre os opressores. 
Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na 
luta pela sua redenção

— Freire, 1970, p. 54/ 
Da mesma forma, os opressores devem estar 

dispostos a repensarem seu modo de vida e a 
examinarem seu próprio papel na opressão se a 
verdadeira libertação deve ocorrer: “aqueles que 
autenticamente se comprometem com o povo 
devem reexaminar-se constantemente” (Freire, 
1970, p. 60). 

Freire acredita que a educação é um ato 
político que não pode ser divorciado da 
pedagogia. Ele definiu este como um princípio 
principal da pedagogia crítica. Professores e 
alunos devem estar cientes das “políticas” que 
cercam a educação. A forma como os alunos são 
ensinados e o que lhes é ensinado serve a uma 
agenda política. Professores, eles próprios, têm 
noções políticas que trazem para a sala de aula 
(Kincheloe, 2008).
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Coordenadora e Assistente Social do CRAS 
participam de capacitação 

Na última segun-
da-feira (25), 
a coordena-

dora do CRAS, Elidiane 
P. Rangel e a assisten-
te social Nádia Rebechi 
participaram de um cur-
so de capacitação intitu-
lado “Gestão Municipal 
do SUAS - Planejamen-
to na área da Assistência 
Social”, ministrado pela 
instrutora Adriana Franco 
Vilar, na Famurs em Por-
to Alegre. O SUAS é um 
sistema utilizado no Bra-
sil para operacionalizar as 
ações de assistência so-
cial, e o curso tratou sobre 
o gerenciamento deste sis-
tema nos municípios. 

Para Elidiane, cursos 
de capacitação são essen-
ciais para qualificar o tra-
balho prestado à popula-
ção nicolau-vergueirense. 
“Estamos sempre buscan-
do formas para melhor 
atender nossos usuários e 
cursos de capacitação são 

A busca por qualificação traz mais melhorias na atuação

grandes oportunidades pa-
ra qualificar o trabalho que 
realizamos na Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Habitação. Tive-

mos um dia imensamente 
produtivo e com certeza 
isso refletirá no nosso dia 
a dia”, afirmou a coorde-
nadora.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Reparos em Faxinal e Barro 
Preto

A secretaria de 
obras de Victor 
Graeff está rea-

lizando uma série de reparos 
em Faxinal e Barro Preto. 
Localidades que estavam ca-
rentes de serviços e que ago-
ra recebem o atendimento de 
qualidade em respeito a todos 
os moradores e produtores 
de tais localidades. A equi-
pe de obras está trabalhando 
arduamente via duas frentes, 

compreendendo a impor-
tância de não deixar nenhu-
ma localidade desatendida.  
Os reparos e serviços da 
equipe de obras são realiza-
dos conforme planejamento 
estratégico e cronograma de 
trabalho. Os munícipes que 
precisam de algum serviço 
de urgência podem entrar em 
contato com o secretário de 
obras pelo fone: (54) 99628-
8086.

Para sugestão ou solicitação de serviços é só entrar em contato

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

História e Cultura Afro-brasileira: profissionais 
da educação participam de oficina 

A história brasileira 
possui grande in-
fluência da cultu-

ra africana e indígena. As leis 
10.639/03 e 11.645/08 instituí-
ram a obrigatoriedade do ensino 
da história e da cultura Afro-
-brasileira e Indígena. Para apro-
fundar conhecimentos na área, na 
quarta-feira, 20 de outubro, pro-
fessores e funcionários da rede 
municipal de ensino participaram 
de uma oficina sobre o assunto, 
ministrada pelo professor Maurí-
cio Antunes Oliveira. 

Pela manhã ocorreu uma 
oficina prática com técnicas que 
promoveram uma reflexão de co-
mo viveram os primeiros negros 
no Brasil, suas dificuldades e 
desafios. Ao meio-dia foi servi-

A oficina aconteceu no dia 20 de outubro

do um almoço típico da cultura 
Afro-brasileira, onde o palestran-
te contou a história da feijoada e 
a evolução que o prato sofreu no 
decorrer dos tempos. E durante a 
tarde, foram explanados assun-

tos referentes a cultura, sempre 
buscando a reflexão através de 
debates e técnicas práticas con-
siderando as manifestações cul-
turais e artísticas da cultura Afro-
-brasileira.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Ernestina recebe visita de deputada estadual

A Deputada Es-
tadual Zilá 
B r e i t e n b a c h 

(PSDB) esteve realizando 
visita na cidade Ernestina. 
Ela foi recebida pelo pre-
feito Renato Becker, vice 
Paulo Penz, secretária de 
educação Sueli Penz, ve-
reador Juliano Arend entre 
outras pessoas ligadas ao 
partido. Entre as coloca-
ções feitas pela deputada 
está o investimento da ci-

ERNESTINAERNESTINA

dade no setor de turismo, 
pois segundo ela, este é 
um meio de aumento de 
emprego e renda aos mu-
nicipes, também realizu a  
entrega de materiais rela-
cionados ao outubro rosa 
e novembro que serão en-
caminhados à secretaria 
de saúde. Zilá também 
abordou com os presentes 
sobre o projeto protoco-
lado relativo a pavimen-
tação do trecho de acesso 

da ERS153 até Nicolau 
Vergueiro, ela afirmou es-
tar atenta ao mesmo e seu 
andamento.

A secretária Sueli Penz 
na oportunidade entregou 
a deputada um oficio com 
uma solicitação de placas 
de identificação  turísti-
ca, que facilitariam aos 
visitantes a localização e 
também informações  rele-
vantes  dos pontos na rota 
História e Sabores.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

A Unidade Bá-
sica de Saúde 
da comunida-

de de Linha Glória, Lagoa 
dos Três Cantos, está com 
atendimento odontológi-
co nas terças pela manhã, 
quartas a tarde e sextas-
-feiras o dia todo. Serão 
atendidos os pacientes 
agendados e emergências 
odontológicas. O médico 
fará consultas nas terças e 
quintas-feiras à tarde. Esta 
logística ocorre em fun-
ção do período de férias 
da técnica em enferma-

Unidade Básica de Saúde de 
Linha Glória está com mudança 
temporária no atendimento

gem daquela unidade, que 
será até 14 de novembro. 
Pacientes que necessitam 
de medicamentos poderão 
fazer a retirada nos dias 
em que a unidade estiver 
aberta

Por outro lado, a Se-
cretaria da Saúde comuni-
ca que o ginecologista do 
município estará de férias 
do dia 8 a 28 de novembro.

Para mais informa-
ções basta entrar em con-
tato com a secretária de 
saúde pelos telefones: (54) 
3392-1062/3392-1088.

TIO HUGOTIO HUGO

EC Divino e Mormaço são os campeões do 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo 
edição 19/20

No sábado 23 de ou-
tubro foram dispu-
tadas as finais do 

Campeonato de Futebol de Cam-
po de Tio Hugo edição 19/20. A 
competição foi iniciada em no-
vembro de 2019, porém, foi para-
lisada em março de 2020 devido 
a pandemia da Covid-19.

Na decisão se enfrentaram 
os times de Mormaço e Santo 
Antonio do Planalto na categoria 
veteranos, e EC Divino contra 
Largados FC.

Entre veteranos Mormaço 
levantou a taça, já na categoria 
principal, a equipe do Divino 
sagrou-se campeã na disputa por 
pênaltis.

Resultados:
VETERANOS: Mormaço 4 

x 1 Santo Antonio do Planalto
PRINCIPAL: EC Divino 1 

x 1 Largados FC – (Divino Cam-
peão após pênaltis 3 x 2 ).

Confira os premiados:
Veteranos:
Campeão: Mormaço
Disciplina: Barragem FC
Defesa menos vazada: Mor-

maço
Goleador: 10 gols Vladimir 

dos Santos (Mormaço)
Principal:
Campeão: EC Divino

Disciplina: Rio Grandense
Defesa menos vazada: Bar-

ragem FC
Goleador: 08 gols Darlan de 

Miranda (Largados FC)

A competição havia sido interrompida por conta da pandemia

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Entre os assuntos debatidos estava a importância do investimento em turismo
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Respingos 
da Barragem

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

ESTRELA DE PAPEL
Faz tanto tempo
Que as histórias que eu invento
Vão bailando pelo vento,
Se espalhando sem parar...
Tem uma história
Que recorta a geografia,
Retratando a valentia
De um Rodrigo Cambará.

São tantos contos
Que contei pra tanta gente,
Mas me sobra um Continente
E outros tantos pra contar.
Vieram Clarissa,
Ana Terra e Bibiana;
Cada história é o céu que chama
Convidando pra voar.

Sou viajante 
Que revoa sempre arriba
Entre as curvas mais compridas
Desenhadas pelo céu.
Sou viajante,
Irradiando meus motivos,
Pois a luz de cada livro
É uma estrela de papel!

Contando histórias
Pelo mundo fiz de tudo;
Fui Fandango, fui Licurgo,
Santa Fé foi meu destino.
Virei a folha,
Misturei morte com arte
E cheguei, Pedro Mascate,
Aos portões do Chão Divino.

Um outro Pedro
Que cuidava da passagem
Revisou minha bagagem
E as histórias descobriu.
Contas um conto?
Perguntou meio sorrindo...
E eu contei um conto lindo
Que na Terra ninguém viu!

Homenagem ao grande escritor gaú-
cho Érico Veríssimo. Parceria com Juca 
Moraes.

Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 

Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, 
Raquel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
25.10.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências de sua auto-
ria, no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que 
seja feito patrolamento, em-
pedramento e passagem de 
rolo na Rua Gustavo Emi-
lio Hoppen, parabenizou a 
Administração municipal 
pelo Projeto de Lei que trata 
sobre a regulamentação do 
funcionamento, utilização, 
administração e fiscalização 
do Cemitério Municipal. 
Parabenizou a Vereadora 
Raquel Goedel pelo Projeto 
de Lei que dá nome a Rua 
do Município. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, pronunciou-
-se acerca de um possível 
Ofício Circular a ser elabo-
rado, no sentido de manifes-
tar a insatisfação com rela-
ção à redação do artigo 115 
da PEC 188/2019 (PEC do 
Pacto Federativo) dizendo 
que o texto pré-elaborado 
deveria ser corrigido objeti-
vando seguir previsão cons-
titucional acerca da matéria 
em questão. Agradeceu ao 
Procurador Jurídico munici-
pal pelo contato para ajustes 
no Projeto de Lei que trata 
regulamentação do funcio-
namento, utilização, admi-
nistração e fiscalização do 
Cemitério Municipal. 

O Vereador Tiago Jo-
sé Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedi-
do de providências de sua 
autoria, no qual solicita ao 
Poder Executivo Municipal 
que seja feita a instalação 
de luminária da iluminação 
pública. Manifestou-se fa-
vorável ao Projeto de Lei nº 
64/2021 acerca da contra-
partida da Merenda Escolar. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada 
do PP, justificou o pedido 

de providências de sua auto-
ria, no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que se-
ja feito patrolamento, empe-
dramento, passagem de rolo e 
abertura/limpeza de sarjetas.

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do PP, 
concordou com a fala do 
Vereador Tiago e também 
se manifestou favorável ao 
Projeto de Lei nº 64/2021 
que trata da contrapartida 
da Merenda Escolar. Sobre 
o Projeto de Lei nº 63/2021, 
que trata regulamentação do 
funcionamento, utilização, 
administração e fiscalização 
do Cemitério Municipal, afir-
mou ser de suma importân-
cia. Sobre o Projeto de Lei nº 
61/2021, de sua autoria, que 
dá nome a Rua do Município, 
afirmou ser uma homenagem 
justa ao munícipe Arthur Rei-
noldo Schultz.

O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
justificou os pedidos de pro-
vidências de sua autoria, nos 
quais solicita reparos em 
Ruas e estradas do Municí-
pio.

O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, manifestou-se favo-
ravelmente ao Projeto de Lei 
nº 64/2021, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 
trata da contrapartida da Me-
renda Escolar, defendendo 
também o turno integral nos 
educandários. Agradeceu aos 
Secretários da Saúde e Secre-
tário de Obras pela presença 
para prestar esclarecimentos 
aos Edis.

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, mani-
festou-se favorável ao Proje-
to de Lei nº 63/2021, que tra-
ta dos cemitérios, afirmando 
ser de grande importância um 
projeto desta natureza. Assim 
como o Projeto que trata da 
contrapartida da Merenda Es-
colar. 

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, disse que o cenário 
político nacional está passan-
do por um momento turbulen-
to. Sobre a CPI, afirmou que 
foi um movimento onde pes-
soas que defendem narrativas 
falsas tentaram incriminar 
pessoas de bem. Explanou 
sobre os impactos locais das 
ações políticas que ocorrem 

a nível nacional, falando que 
os recursos que vem para os 
municípios são, em sua gran-
de maioria, dos Deputados 
Federais e Senadores e muito 
pouco dos Deputados Esta-
duais. Homenageou o Minis-
tro da Infraestrutura Tarcísio 
Gomes de Freitas dizendo 
que o mesmo fez mais obras 
do que as obras feitas nos úl-
timos 20 anos passados. Dis-
se que o antigo Bolsa Família 
passará a ser o novo Auxílio 
Brasil e os valores que eram 
de R$ 189,00 (cento e oiten-
ta e nove reais) passarão pa-
ra R$ 400,00 (quatrocentos 
reais). Afirmou que no Esta-
do de Minas Gerais, a última 
ponte em rodovias federais 
havia sido construída há ses-
senta anos e que agora está 
sendo construída a segunda 
ponte no Estado.

ORDEM DO DIA: 
Sem matéria.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada 
do PDT, comentou sobre os 
poucos recursos disponíveis 
pra os Deputados Estaduais 
destinarem aos Municípios, 
afirmando que os últimos 
recursos vieram devido à 
retirada de direitos dos fun-
cionários para a formação 
do montante destinado aos 
Municípios via emendas par-
lamentares. Agradeceu a ad-
ministração municipal pelo 
atendimento de pedidos que 
havia feito. Informou que foi 
comunicado novamente por 
moradores do mau serviço 
prestado pela empresa res-
ponsável pelo recolhimento 
do lixo, dizendo que o Poder 
Executivo já está providen-
ciando a regularização da si-
tuação. Agradeceu a presença 
dos Secretários de Obras e 
de Saúde para explanar so-
bre os serviços das referidas 
Secretarias. Pediu que os 
munícipes que tiverem con-
sultas desmarcadas avisem a 
Secretaria da Saúde quando 
isto ocorrer para evitar que os 
veículos da Secretaria façam 
o deslocamento para buscar o 
paciente de forma desneces-
sária, pois, tal prática só one-
ra os cofres públicos. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da banca-
da do PDT, comentou sobre 
o buraco no entroncamen-
to das Ruas Waldir Ivanir 
Wagner e Ernesto Goedel, 
afirmando que o problema 

já é antigo. Parabenizou o 
Secretário da Saúde, Gefer-
son Goedel, dizendo que o 
mesmo faz um belo trabalho 
à frente da Secretaria e que 
ações com relação à triagem 
e à emergência são de extre-
ma importância para um me-
lhor andamento dos trabalhos 
nesta Secretaria. Agradeceu 
a administração municipal 
pelo atendimento de pedidos 
que havia feito. Sobre o preço 
do óleo diesel, disse que foi 
surpreendido duas vezes em 
poucos dias com a elevação 
do preço deste insumo. Lem-
brou que a Lei Complementar 
173/2020 impediu qualquer 
tipo de reposição salarial aso 
servidores públicos, porém, 
os insumos que o trabalhador 
necessita adquirir então com 
seus valores inflacionados 
absurdamente. Afirmou espe-
rar alguma ação do Ministro 
Paulo Guedes para frear estas 
elevações constantes de pre-
ços, principalmente dos com-
bustíveis. 

O Vereador Tiago Jo-
sé Dummel, da bancada do 
PDT, disse que esteve pre-
sente na final do Campeona-
to de Futebol de Campo no 
Município de Tio Hugo, in-
formando os próximos Cam-
peonatos em que se estuda a 
possibilidade de o Município 
de Ernestina ser representado 
por algumas equipes. Infor-
mou que foi procurado por 
moradores para falar de um 
buraco na Rua Elemar Eggers 
proximidades do entronca-
mento com a RSC 153, soli-
citando que o Poder Executi-
vo providencie o fechamento 
do mesmo. 

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do PP, 
agradeceu a presença dos Se-
cretários da Saúde e de Obras 
para prestar esclarecimentos 
acerca dos serviços das refe-
ridas secretarias. Lamentou 
a alta velocidade com que os 
veículos estão trafegando na 
“estrada da barca”, lembran-
do que a velocidade máxima 
nessas vias é de 40 quilôme-
tros horários. Agradeceu à 
equipe da Secretaria de Obras 
por serviços realizados. 

O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
comentou sobre a disponi-
bilização de uniformes e ta-
blets para agilizar o trabalho 
dos agentes comunitários de 
saúde. Agradeceu a presença 
dos Secretários da Saúde e de 
Obras para prestar esclareci-
mentos acerca dos serviços 

das referidas secretarias. 
Finalizando, agradeceu ao 
Secretário de Serviços Ur-
banos pelo atendimento de 
pedidos seus. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, comentou sobre o 
recolhimento do lixo no 
município de Jaraguá do 
Sul, informando que foi 
adotado um sistema em 
que a Prefeitura distribui 
um “saco verde” que serve 
para a colocação do lixo 
reciclável e este é desti-
nado para uma usina de 
reciclagem, reduzindo o 
dano ambiental e contri-
buindo para a geração de 
renda dos trabalhadores 
da usina. Fez um pedido 
verbal, para que o Poder 
Executivo providencie a 
construção de uma pista 
de skate, que, por sugestão 
do Edil, poderia ser cons-
truída na Praça Municipal, 
juntamente, também, com 
uma quadra de areia. So-
bre o preço dos combustí-
veis, informou que a crise 
é mundial e que o preço 
do petróleo é dolarizado. 
Defendeu a privatização 
da Petrobras. Acerca da 
pandemia, manifestou-se 
contrário ao passaporte 
sanitário, defendendo a li-
berdade de cada um para 
decidir se quer se vacinar. 
Avisou que, até meados de 
novembro, será retomado 
o serviço de confecção de 
carteiras de identidade no 
município. 

O Presidente, Verea-
dor Américo Luiz For-
mighieri, da bancada do 
PSDB, concordou com 
o colega Vereador Tiago 
acerca do buraco nas pro-
ximidades da RSC 153. 
Solicitou providências pa-
ra a colocação de bueiros 
no acesso à propriedade 
do Sr. Antonio Carlos da 
Luz, Gomercindo Maria-
no Duarte e outros para 
melhoria da trafegabilida-
de, informando que só o 
patrolamento não resolve 
o problema, é necessário 
canalizar a água.

A próxima Sessão 
Plenária Ordinária será 
no dia 03 de novembro, 
às 18 horas. 

TIO HUGOTIO HUGO

Prefeito e Vice de Tio Hugo cumprem agenda 
em Brasília

Na última semana o 
prefeito de Tio Hu-
go Gilso Paz, e o 

vice Geder Follmer, cumpriram 
extensa agenda em Brasília. En-
tre os compromissos estavam re-
uniões no Ministério da Agricul-
tura e na sede do Fundo Nacional 
do Desenvolvimento da Educa-
ção – FNDE.

Além disso, os líderes do 
executivo também visitaram ga-
binetes de deputados federais e 
senadores da bancada gaúcha.

No FNDE, Gilso e Geder 
foram recebidos pelo diretor 
Garigham Amarante, encami-
nhando a solicitação para maior 
agilidade na liberação dos recur-
sos para a obra de ampliação da 
EMEF Laurentino Machado. De 
acordo com o prefeito, o valor na 
ordem de R$ 500 mil (Quinhen-
tos mil reais) já está empenhado, 
restando agora o pagamento. “O 
projeto de engenharia da obra 
está concluído, bem como toda a 
parte burocrática. Recentemente 

tivemos a confirmação do empe-
nho, no entanto, aguardamos a 
liberação do montante para ini-
ciarmos a ampliação da escola 
Laurentino Machado”, pontuou 
Gilso Paz.

O diretor Garigham afirmou 
que atualmente o FNDE não dis-
põe de recursos financeiros para 
fazer a liberação do recurso, en-
fatizando que no momento que 
houver o aporte de investimen-
tos, o valor referente a obra de 
ampliação da escola tio-huguen-
ses será repassado ao município 
como prioridade.

Ministério da Agricultura:
No Mapa – Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento o prefeito e vice de Tio 
Hugo solicitaram a viabilização 
dos recursos, cujo os pedidos já 
foram encaminhados pelo muni-
cípio. Cerca de R$ 286.500,00 
(Duzentos e oitenta e seis mil 
reais) já estão empenhados res-
tando o pagamento. Com esse in-
vestimento está previsto a aqui-

sição de uma Pá-carregadeira. 
Além disso, foi solicitada a li-
beração através do Mapa dos re-
cursos oriundos de uma emenda 
parlamentar na ordem de R$ 105 
mil (Cento e cinco mil reais), a 
qual também já está empenhada. 
Esse valor somado a outra indi-
cação parlamentar no valor de 
R$ 140.000,00 (cento e quaren-
ta mil reis) que já está na conta 
do município será utilizado para 
aquisição de uma nova retroesca-
vadeira. 

Gilso Paz ressalta que essas 
articulações na Capital Federal 
são de suma importância, uma 
vez que existem recursos empe-
nhados e que aguardam apenas 
a liberação final do Governo 
Federal. “Temos que articular 
ativamente para que haja maior 
celeridade na liberação de recur-
sos para investimentos em Tio 
Hugo. Nossas solicitações estão 
muito bem encaminhadas, agora, 
aguardamos o desfecho positivo 
em breve”, concluiu.

A administração aguarda o pagamento de cerca de um milhão em recursos empenhados
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Com objetivo de or-
ganizar o calendá-
rio do próximo a 

Secretária de Educação, Des-
porto, cultura e turismo de Er-
nestina realizou uma reunião 
na manhã do dia 25/10, na sala 
localizada na praça municipal 
Norberto Otto Gayger.

A ideia central é evitar 
que datas de eventos a serem 
realizados no município coin-
cidam, o que seria ruim para 
a população e dificuldade para 
divulgação por parte da ad-
ministração. Para aqueles que 
quiserem inserir eventos, con-
firmar ou alterar datas devem 
contatar a equipe do Museu 
Dona Ernestina até o dia 03 de 
novembro.

Reunião para definir calendário de 2022

Novos eventos e alterações podem ser comunicadas até 03/11
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Equipe Parceria de Victor Graeff é vice campeã

A equipe Parceria de 
Victor Graeff levou 
o segundo lugar no 

Campeonato de Vôlei feminino, 
no dia 24 de outubro, na final 
contra a equipe AABB de Cara-
zinho.  Essa vitória vem após as 
meninas estarem com treinos es-
tagnados por conta da pandemia.

A liberação para retoma-
da as atividades se deu apenas 
em julho, “Pela falta de tempo e 
oportunidade de uso do ginásio 
tudo foi sendo feito as pressas, in-
clusive o ginásio estava disponí-
vel para nós somente aos sábados 
e  como o jogo já era no domin-

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

go, treinávamos um dia antes do 
jogo” conta a técnica Jaqueline 
Kraemer, o preparo das meninas 
foi baseado em cada adversário 
que iriam enfrentar, “Todo trei-
namento teve ênfase em algo im-
portante para ser desenvolvido, 
sendo que os aspectos essenciais 
para cada enfrentamento, sempre 
foram mapeados e levados para  
diálogo, correção e treino” afirma 
a técnica.

Além do segundo lugar, a 
equipe Parceria também ganhou 
notoriedade com duas atletas: 
Kauana Cecília Nunes como me-
lhor Defensora e Renata Petri co-

mo Atleta Destaque, que segundo 
ela “Atribuo a todas as pessoas 
que sempre me incentivaram a 
não desistir, a minha própria de-
dicação em buscar evoluir. E a 
todos os treinadores que deram 
o seu melhor para contribuir com 
meu treinamento. Acho que meu 
carisma também é ponto positivo 
importante. Faço amizade muito 
fácil e sou amiga tanto das mi-
nhas companheiras e também dos 
times adversários“.

Kauana é aquela atleta de 
berço, que têm contato com o 
esporte desde muito cedo, atra-
vés dos seus pais, em especial 
a mãe, visto que Kauana é filha 
da técnica. Mas isso não a torna 
“a privilegiada”, pelo contrário, 
aumenta a pressão social sobre a 
atleta que com muita maturidade 
entendeu que isso poderia ser po-
sitivo “Tanto minha mãe quanto 
o meu pai falam que se não há 
cobrança não há evolução e que o 
atleta tem que levar para o jogo o 
que é feito no treino. A dedicação 
nos treinos faz toda a diferença 
e o resultado pode ser percebido 

na  atuação durante os jogos. Em 
minha visão quanto mais um atle-
ta treina e se dedica  mais obtém 
resultados positivos. Não existe 
mágica você rende o que você 
treina”.

Para ela esse reconheci-
mento se deve “posicionamen-
to em quadra, minha percepção 

As meninas terminaram a competição com a vice liderançaRenata Petri Kauane Nunes

para adiantamento no sentido de 
previsão dos saques e ataques, 
mobilidade para buscar a bola 
espirrada. Consigo me atirar e 
fazer rolamento para salvar a bo-
la, especialmente em largadas.  
Sempre busco me doar ao máxi-
mo para ajudar o meu time” conta 
Kauana.
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