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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Junta de Serviço Militar divulga data de seleção

A Junta de 
S e r v i ç o 
Militar, in-

forma aos jovens que 
já se alistaram devem 
ficar atentos à data de 
19 de outubro de 2021. 
Nesta data deve ser 
realizada a apresen-
tação para a Seleção 
Militar. A data e o ho-
rário podem ser con-
feridos no site onde 
foi realizado o alista-
mento militar ou pelo 
aplicativo do Exército 
Brasileiro, clican-

do na opção "já me 
alistei" e posterior-
mente "acompanhar 
a l i s t a m e n t o " . 
   O local da seleção, 
será na EMEF Leo-
nel de Moura Brizola, 
com início às 9:00 da 
manhã (recomendado 
chegar com antecedên-
cia). Qualquer dúvida 
pode ser sanada com 
a junta de serviço mi-
litar através do What-
sApp (54) 992426200 
ou através do fone 
(54) 33381231. A seleção ocorrerá no dia 19 de outubro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Campanha de Multivacinação em Victor Graeff

A secretaria de 
saúde de Victor 
Graeff, divulga 

calendário da Campanha de 
Multivacinação. A mesma 
irá acontecer de 01 de outu-
bro a 29 de outubro. Na data 
de 16 de outubro das 8h às 
17h será realizado o "Dia 
D", com foco específico em 
crianças de  0 à menores de 
15 anos até 14 anos 11 me-
ses. A multivacinação tem 
como objetivos oportuni-
zar o acesso às vacinas que 
fazem parte do Calendário 
Nacional de Vacinação da 
Criança e do Adolescente, 

atualizar a situação vacinal, 
aumentar as coberturas vaci-
nais e homogeneidade, dimi-
nuir a incidência e contribuir 
para o controle, eliminação 
e/ou erradicação das doen-
ças imunopreveníveis nas 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos de idade. 
Manter a caderneta de vaci-
nação das crianças e adoles-
centes em dia é um desafio e 
uma questão de saúde públi-
ca, visto que doenças como 
o sarampo, a meningite e a 
caxumba afetam a saúde des-
ses grupos etários, que tam-
bém são importantes trans-

missores dessas doenças. 
 Vacinas do Calen-
dário da Criança a partir 
dos sete anos de idade e do 
Calendário do Adolescente: 
 
Hepatite B  
Febre amarela  
Tríplice viral  
Difteria e tétano adulto  
M e n i n -
gocócica ACWY  
HPV quadrivalente  
Varicela  
dTpa  
 
Mais informações na secre-
taria municipal de saúde. Ao lado você confere a lista de vacinas disponibilizadas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Pavimentação das ruas do novo projeto habitacional

As ruas que com-
põem o novo 
projeto do Nú-

cleo Habitacional Nossa 
Senhora Aparecida estão 
sendo pavimentadas. Re-
centemente a secretaria 
municipal de obras realizou 
a terraplanagem do local, 
bem como a instalação de 
redes de drenagem pluvial 
e de abastecimento de água. 
Além disso, será executada 
a implantação da rede de 
energia elétrica. Somado 
esses serviços o município 
investirá aproximadamente 
R$ 300 mil (Trezentos mil 
reais) na consolidação da 
estrutura do projeto habita-
cional.

Na manhã da segunda-
-feira (27) o prefeito Gilso 
Paz e o vice Geder Follmer 
acompanharam os traba-
lhos de pavimentação por 
blocos de concreto intertra-
vados, nas vias principais 
do Núcleo Habitacional 

TIO HUGOTIO HUGO

Nossa Senhora Aparecida 
(Ruas Amazonas e Mara-
nhão) e de parte da rua Bal-
duíno Sanders.

De acordo com o pre-
feito, serão investidos mais 
de R$ 155 mil (Cento e 
cinquenta e cinco mil reais) 
com recursos próprios do 
município nessas novas 
pavimentações. “Ao todo 
essa pavimentação com-
preende uma área de apro-
ximadamente 2.322 m², e 
faz parte do novo projeto 
habitacional desenvolvido 
pelo Poder Executivo Mu-
nicipal de Tio Hugo. Os fu-
turos novos moradores do 
Núcleo Habitacional Nossa 
Senhora Aparecida já vão 
usufruir de uma infraestru-
tura completa”, enfatizou 
Gilso Paz.

Os trabalhos de insta-
lação de cordões nas vias e 
a implantação do novo cal-
çamento estão em fase de 
conclusão. Uma das vias que recebeu pavimentação no núcleo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

ERNESTINAERNESTINA

Aconteceu em 
Ernestina no 
dia 28 de se-

tembro o processo de 
seleção para o serviço 
militar brasileiro. Coor-
denado pela Comissão de 
Seleção Volante da Esco-
la de Aperfeiçoamento de 
Sargentos das Armas, da 
cidade de Cruz Alta, esti-
veram presentes oficiais e 
o Major Paulo. A seleção 
aconteceu na câmara, aon-
de os 24 inscritos compa-

Exército realiza seleção dos alistados em 2021 para Serviço Militar 

Em fevereiro de 2022 acontecerá a segunda etapa

receram, destes 12 foram 
selecionados. Esta foi à 
primeira etapa de seleção, 
uma segunda será realiza-
da em fevereiro de 2022, 
aonde realmente será in-
formado quem irá servir 
e dos que serão dispensa-
dos.

Além dos jovens e dos 
oficiais do exercito tam-
bém estivera, presentes do 
prefeito Renato Becker, a 
secretária da junta militar 
Dilvana Aninha Muller.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Audiência Pública apresentou LDO 2022

No final da tarde 
de segunda-feira 
(27), antecedendo 

a sessão ordinária do Legis-
lativo Três-Cantense, ocorreu 
na Câmara de Vereadores, Au-
diência Pública para apresen-
tação do Projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
para o ano de 2022.  A LDO 
é um instrumento de planeja-
mento que determina as metas 
e prioridades da administração 
pública e serve de norteadora 
para a Lei Orçamentária anual.

Na LDO estão contem-
plados o controle de custos 
para o equilíbrio entre receitas 
e despesas, bem como crité-
rios e formas de limitação de 
empenho e condições para 

transferências de recursos às 
entidades públicas e privadas.

As explanações sobre o 
projeto, que deverá ser apro-
vado na Câmara de Vereado-
res, foram feitas pela conta-
dora da Prefeitura Municipal 
Murieli Pedrassani.

Anterior a reunião de 
apresentação da LDO ocorreu 
no mesmo local a Audiência 
Pública de Avaliação e Cum-
primento das Metas Fiscais do 
2º quadrimestre de 2021, tam-
bém coordenada pela Conta-
dora Murieli Pedrassani.

As audiências tiveram a 
participação do prefeito Ser-
gio Antonio Lasch, Secretá-
rios Municipais e vereadores 
da bancada governista. A audiência apresentou as diretrizes para o próximo ano

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Horóscopo semanal
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
O astral é favorável para O astral é favorável para 
resolver alguns perren-resolver alguns perren-
gues em casa, esquecer o gues em casa, esquecer o 
estresse e recarregar as estresse e recarregar as 
energias enquanto curte o energias enquanto curte o 
seu cantinho, à noite.seu cantinho, à noite.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
O dia estará pra lá de mo-O dia estará pra lá de mo-
vimentado e, se tiver que vimentado e, se tiver que 
passar o dia inteiro dentro passar o dia inteiro dentro 
de casa, pode ser difícil de casa, pode ser difícil 
não perder a paciência.não perder a paciência.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
A boa notícia é que pode A boa notícia é que pode 
receber uma grana que receber uma grana que 
nem esperava mais, seja nem esperava mais, seja 
de um empréstimo, por de um empréstimo, por 

pura sorte ou através de pura sorte ou através de 
um trampo extra. um trampo extra. 
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
No trabalho, muito empe-No trabalho, muito empe-
nho e um pouco de criati-nho e um pouco de criati-
vidade podem fazer mila-vidade podem fazer mila-
gres, meu cristalzinho.gres, meu cristalzinho.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
No final do dia, vale a pena No final do dia, vale a pena 
diminuir o ritmo e aprovei-diminuir o ritmo e aprovei-
tar para relaxar, deixando tar para relaxar, deixando 
o estresse de lado.o estresse de lado.
- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 
set.) set.) 
No trabalho, você pode se No trabalho, você pode se 
interessar por experiên-interessar por experiên-
cias novas hoje. Os astros cias novas hoje. Os astros 

conspiram para trazer à to-conspiram para trazer à to-
na seu lado mais solidário na seu lado mais solidário 
e sociável.e sociável.
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
No trabalho, você pode se No trabalho, você pode se 
interessar por experiên-interessar por experiên-
cias novas hoje. Os astros cias novas hoje. Os astros 
conspiram para trazer à to-conspiram para trazer à to-
na seu lado mais solidário na seu lado mais solidário 
e sociável,e sociável,
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) .nov.) .
No que depender das es-No que depender das es-
trelas, o desejo de pas-trelas, o desejo de pas-
sear por aí e se divertir sear por aí e se divertir 
pode virar um desafio e pode virar um desafio e 
tanto se precisa manter o tanto se precisa manter o 
foco no trabalho.foco no trabalho.
- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 

dez.) dez.) 
Também há sinal de mudan-Também há sinal de mudan-
ças inesperadas no traba-ças inesperadas no traba-
lho, mas tudo indica que lho, mas tudo indica que 
não devem interferir no não devem interferir no 
seu sucesso, no final das seu sucesso, no final das 
contas.contas.
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
Se precisa de colaboração Se precisa de colaboração 
para terminar alguns servi-para terminar alguns servi-
ços, melhor adiantar essas ços, melhor adiantar essas 
tarefas. É que pode ficar tarefas. É que pode ficar 
meio complicado se enten-meio complicado se enten-
der com outras pessoas der com outras pessoas 
no final da manhã, seja no no final da manhã, seja no 
trabalho ou em casa.trabalho ou em casa.
-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 

O dia começa puxado e O dia começa puxado e 
será preciso organizar di-será preciso organizar di-
reitinho a sua agenda para reitinho a sua agenda para 
encontrar tempo para to-encontrar tempo para to-
das as suas obrigações.das as suas obrigações.
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
Você conta com boas Você conta com boas 
energias na paquera ao energias na paquera ao 
longo do dia e não terá longo do dia e não terá 
dificuldade para atrair a dificuldade para atrair a 
atenção de quem deseja. atenção de quem deseja. 
Em compensação, as coi-Em compensação, as coi-
sas podem esfriar à noite.sas podem esfriar à noite.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Setembro!
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
Beno Gnich 23/10
Deborah Adames 23/10
Fernando Groth 23/10
Rudinei Welter 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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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Programa Receita Certa

No mês de agosto 
o Programa No-
ta Fiscal gaúcha 

lançou mais uma extensão 
do projeto, se trata da Re-
ceita Certa. Com premia-
ções em dinheiro, feitas de 
forma trimestral. Márcia 
Worm, Diretora da Fazenda 
de Santo Antônio do Pla-
nalto explica mais sobre o 
assunto “O Receita Certa 
é uma iniciativa que prevê 
a distribuição trimestral de 
prêmios em dinheiro a to-
dos os cidadãos atuantes na 
Nota Fiscal Gaúcha - inde-
pendentemente de sorteio 
- desde que se verifique 
um incremento real de ar-
recadação de ICMS junto 
ao comércio varejista. [É 
como se o participante do 
NFG, ao incluir o CPF em 
suas compras, adquirisse 
ações que darão direito à 
participação em eventuais 
resultados positivos da or-
ganização]”.

Ele funciona em siste-
ma de pontos, ou seja, pa-
ra cada R$ 1 será validado 
aum ponto. Márcia ressalta 
“os limites são os mesmos 
aplicados aos sorteios men-
sais do NFG, tais como: 
1000 pontos por documen-
to fiscal, ou seja, uma nota 
com CPF de 1500 reais ge-
ra a pontuação máxima de 

1000 pontos, 3 notas com 
CPF por dia no mesmo 
estabelecimento, 30 notas 
com CPF por mês no mes-
mo estabelecimento, 5000 
mil pontos por mês no to-
tal”.

Os sorteios, prêmios e 
resgate podem ser conferi-
dos no site da NFG ou no 
aplicativo. Como o progra-
ma iniciou em agosto, es-
tão sendo contabilizados os 
pontos desde o primeiro dia 
setembro até 30 de novem-
bro. O primeiro sorteio da 
Receita Certa está previsto 
para dezembro deste ano.

Segundo a assessoria 
de imprensa do município 
O valor mínimo de resga-
te inicialmente será de R$ 
5,00 e deverá ser solicitado 
em “meus prêmios” na área 
logada do site NFG ou no 
aplicativo do NFG, dispo-
nível gratuitamente nas lo-
jas Google Play e App Sto-
re. Os cidadãos terão um 
prazo de até 90 dias para 
fazer o resgate dos valores. 
Inicialmente o pagamento 
será realizado por meio de 
PIX (CPF do cidadão) ou 
depósito em conta corrente 
ativa do Banrisul indicada 
pelo cidadão. O resgate só 
é possível para contas vin-
culadas ao CPF do cadastro 
no programa NFG. 

CRÉDITO: ARTE ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Mais informações podem ser conferidas no site da NFGA peça ainda não tem data de estréia prevista

Maria Gabi faz parte de elenco do espetáculo 
"A Fantástica Fábrica de Chocolate"

Quem acompanha 
a Maria Gabi sa-
be que ela ama 

dançar! E toda sua dedi-
cação e afeto por essa arte 
rende bons frutos. A novi-
dade mais recente é que ela 
foi selecionada para compor 
o elenco do espetáculo “A 
Fantástica Fábrica de Cho-
colate”, que será promovido 
pela Petipa Espaço da Dan-
ça.

Na produção, Maria 
Gabi interpreta o “pequeno 
Willy Wonka”, versão mais 
jovem do proprietário da fá-
brica de chocolate. Baseado 
no filme de 2005, o espetá-
culo deve estrear em Passo 
Fundo em dezembro deste 
ano.

“Ainda não começamos 
a ensaiar, mas estou ansiosa 
para poder viver o persona-
gem do Willy Wonka no es-
petáculo”, disse Maria Gabi. 
Aliás, ela garantiu que vai 
atualizar os seguidores de 
cada novidade envolvendo 
esse grande evento: “Fi-
quem ligados no meu Insta-
gram. Lá eu mostro minha 

MARIASMARIAS

rotina, um pouco das mi-
nhas aulas de dança e, quan-
do chegar perto da estreia, 
eu faço questão de convidar 
todo mundo para assistir!”

Conheça a história do 
filme

Baseado no conto de 
Roald Dahl, o longa segue o 
jovem Charlie Bucket e seu 
avô Joe. Eles se juntam a um 
pequeno grupo de ganhado-
res de uma competição, os 
quais vão para um passeio 
na mágica e misteriosa fá-
brica do excêntrico Willy 
Wonka. Ajudado por seus 
anões trabalhadores, Wonka 
esconde uma surpresa para 
durante o passeio.

Você pode acompanhar as novidades nas redes sociais das meninas
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

A estréia ainda não tem data definida
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Energia solar- investindo no futuro

Novas bandeiras tari-
fárias, escassez hí-
drica, entre outros 

fatores. Não está fácil manter a 
conta de luz em um valor razoá-
vel tanto para pessoas, empre-
sas e o setor público. Uma al-
ternativa para redução de custos 
está na energia solar.

Em Santo Antônio do Pla-
nalto o vereador Vilson Alt-
mann, protocolou recentemente 
na câmara uma indicação de 
instalação de energia fotovol-
taica. Ele conta que tudo come-
çou quando se interessou em 
instalar placas solares em sua 
residência e viu ali um poten-

cial de melhoria e economia e 
passou a acompanhar o setor 
“um desses avanços foi à apro-
vação do Marco Legal da Gera-
ção Distribuída pela câmara dos 
deputados no último dia 18 de 
agosto de 2021 e que deve ser 
aprovado pelo senado em outu-
bro. A partir daí comecei a bus-
car desenvolver uma legislação 
municipal, pois percebi que es-
se seria o momento ideal para 
esse tipo de iniciativa para que 
nosso município e nossos muní-
cipes se beneficiem ainda mais 
da tecnologia não só indivi-
dualmente como coletivamente 
também” conta o vereador.

Atualmente no mercado há 
dois tipos de energia solar:

Energia solar térmica- nes-
te tipo o calor do sol é captado 
por placas ou tubos e transferi-
dos para um meio liquido, em 
geral água, pois é comum seu 
uso para aquecimento de chu-
veiros, piscinas, além da área 
industrial. A redução de energia 
dela (voltado ao aquecimento) 
se aproxima de 80%.

Energia fotovoltaica- nes-
te modelo os raios solares são 
convertidos em energia elétrica 
que pode ser aproveitadas em 

todos os setores da residência. 
Sua captação vem através de 
painéis solares instalados em 
locais com alta incidência solar. 
O crescente avanço e pesquisa 
na área tem tornado esta uma 
opção rentável e com baixa ma-
nutenção. E segundo dados le-
vantados a redução pode chegar 
a 95%.

Entendido os tipos de ener-
gia solar, vamos aos benefícios. 
Segundo o vereador Vilson “O 
nosso município de Santo Antô-
nio do Planalto possui um gas-
to aproximado de 350 mil reais 
por ano com iluminação públi-
ca e consumo de eletricidade 
dos prédios públicos” através 
do investimento em uma usina 
fotovoltaica haveria uma redu-
ção drástica nesses valores, que 
consequentemente poderiam 
ser investidos em outros setores 
da cidade.

Para que haja a realiza-
ção ainda há um caminho pela 
frente, a indicação encaminha-
da ao prefeito municipal ainda 
precisa ser avaliada. Após isso 
é necessário que o projeto volte 
à câmara para discussão e apro-
vação. Então se dá inicio a fase 
de estruturação. O investimento Vilson Altmann
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para a construção de uma usina 
desse tipo é alto, e segundo Vil-
son há duas formas de se obter 
os valores “Para a implantação 
da usina fotovoltaica para San-
to Antônio do Planalto, pode-
ríamos seguir dois caminhos 
simultaneamente, poderíamos 
buscar emendas parlamentares 
para auxiliar na implantação 
da usina como também bus-
car financiamento, já existem 
programas de financiamentos 
específicos com juros atrativos 
para cidades que procuram im-
plantar esse tipo de iniciativa, o 
interessante é que esse financia-
mento poderia ser pago com a 
própria economia gerada atra-
vés da redução de custos com 
energia elétrica e as emendas 
parlamentares auxiliariam ain-
da mais no rápido retorno do 
investimento”.

A instalação desse sistema 
propiciaria muitos benefícios a 
cidade, com redução dos valo-
res de iluminação pública paga 
pelos moradores, além de in-
centivar aos santo-antonienses 
a investir nessa área, além de 
outros fatores listados pelo ve-
reador Vilson

 “Com a aprovação dessa 

indicação de projeto de lei, o 
executivo municipal poderá: 

I — Promover o acesso a 
informações sobre funciona-
mento, legislação, tecnologia, 
custos, serviços técnicos e li-
nhas de crédito;

II — Estabelecer parcerias 
para formação de técnicos da 
área no município;

III — Estabelecer parce-
rias para disponibilizar e apoiar 
com orientações e capacitação 
técnica para cooperativas habi-
tacionais, condomínios residen-
ciais e associações e grupos de 
moradores;

IV — Conceder incentivos 
para empresas fabricantes de 
componentes ou de geração de 
tecnologias que se instalaram 
no município;

V — Conceder desconto 
no IPTU durante o período de 
financiamento do projeto.”

Para finalizar Vilson afirma 
“Sabemos que nossas crianças e 
jovens aprendem pela observa-
ção e exemplo, e que a questão 
ambiental e energética será o 
centro de todas as discussões 
sobre ações futuras em nosso 
planeta, então precisamos fazer 
nossa parte”

Resumo dos trabalhos da Ses-
são Ordinária realizada em 27 
de setembro de 2021, presidida 
pelo Vereador Presidente, Nel-
son Rogério Dapper, filiado no 
Partido Político PDT. 

Pedidos Verbais:

Vereador Alex 
Sandro Mendes 
(PP): requer à Se-
cretaria de Obras 

a fim de que delimite as ruas do 
novo loteamento, sobretudo nas 
proximidades da residência da 
munícipe Rosane Markus, pois 
há plantio em área destinada co-
mo via pública, aliás, também é 
necessária a retirada dos entulhos 
do referido bairro. Alex comenta 
que foi feita a poda de um co-
queiro na Rua Acre, próximo à 
morada do munícipe Ivo Markus, 
portanto é necessária a coleta dos 
galhos antes da ocorrência das 
chuvas, no ensejo, o vereador in-
forma que também há galhos de 
uma laranjeira que precisam ser 
recolhidos. Na localidade Boa 
Esperança é necessário realizar a 
troca das lâmpadas com avarias, 
frisando que uma delas está nas 

proximidades da residência do 
munícipe Eron de Almeida.  

Ordem do Dia:
Projeto de Lei 036, de 13 de 
agosto de 2021: “Dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 
2022”. Aprovado por unanimida-
de entre os presentes.

Projeto de Lei 037, de 09 de 
setembro de 2021: “Autoriza 
a sub-rogar os incentivos e be-
nefícios da Lei Municipal nº 
705/2012, concedidos à empresa 
DAIANI ZANOTELLI- ME pa-
ra a empresa RV OFICINA MEC 
NICA LTDA – ME, bem como 
anuir em Escritura Pública para 
transferir o imóvel doado e dá ou-
tras providências”. Aprovado por 
unanimidade entre os presentes.
Projeto de Lei 039, de 13 de se-
tembro de 2021: “Dispõe sobre 
o Sistema Único de Assistência 
Social do Município de Tio Hugo 
e dá outras providências”. Apro-
vado por unanimidade entre os 
presentes.

Projeto de Lei 040, de 13 de 
setembro de 2021: “Dispõe so-
bre a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público, nos 

termos do inciso IX do artigo 37 
da Constituição Federal, e dá ou-
tras providências”. Aprovado por 
unanimidade entre os presentes.

Comunicações Pessoais:

Vereadora Val-
duze Back Voll-
mer (PDT): 
relata sobre um 
pedido de sua 
autoria realiza-

do em 10 de maio de 2021, o qual 
obteve apoio de todos os verea-
dores. O pedido é relacionado à 
instalação de redutores de veloci-
dade no quilômetro 214 da BR-
386 entre os dois postos de com-
bustíveis no perímetro urbano do 
município; Um pedido foi enca-
minhado à CCR e posteriormente 
foi realizada uma reunião com 
a companhia em Porto Alegre, 
na qual estiveram presentes os 
Vereadores Délcio Wiedthauper 
e Jéssica Muller, assim como o 
Prefeito Gilso Paz. Na ocasião a 
empresa informou que é compe-
tência da PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal) a escolha dos locais 
de implantação das lombadas 
eletrônicas. No dia 14 do cor-
rente mês os Vereadores Nelson 
Rogério Dapper e Valduze Back 
Vollmer, juntamente com o Vice-
-Prefeito Geder Follmer, parti-
ciparam de uma reunião com o 

setor responsável da PRF, o qual 
informou que é provável a insta-
lação dos redutores de velocidade 
no município de Tio Hugo. Val-
duze enfatiza que continuará rei-
vindicando essa demanda, pois 
garantirá em longo prazo mais 
segurança no trânsito para os mu-
nícipes e demais pessoas que por 
aqui passam. A parlamentar agra-
dece ao Secretário de Obras, José 
Claudir Machado, assim como 
todos os demais funcionários da 
secretaria por atender os seus pe-
didos, dentre os quais destacam-
-se a implantação de lixeiras e a 
recuperação de alguns pontos da 
Rua Bahia e Cuiabá.

Vereador Nel-
son Rogério 
Dapper (PDT): 
corrobora com 
o comentário da 

Vereadora Valduze a respeito da 
necessidade de implantação de 
redutores de velocidade entre os 
postos de combustíveis Rota do 
Sul e Shell. Nelson participou de 
uma reunião em Porto Alegre, em 
conjunto com ela e o Vice-Prefei-
to Geder Follmer, reivindicando 
junto à PRF a colocação das lom-
badas eletrônicas. O edil parabe-
niza o Prefeito Municipal, Gilso 
Paz, pelas informações da maté-

ria constante no jornal O Mensa-
geiro, datada em 24/09/2021, de-
vido à decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal) no que tange 
sobre o retorno à condição dis-
trital de 30 municípios gaúchos. 
O vereador explana que não é 
sabido até o presente momento 
o teor integral do acórdão nem 
os aspectos jurídicos que ele faz 
menção. O município de Tio Hu-
go é referência em desenvolvi-
mento social e econômico; seria 
um retrocesso cogitar a extinção 
de qualquer município gaúcho. 
Nelson enfatiza o movimento po-
lítico que deve haver na defesa e 
no fortalecimento dos interesses 
dos tio-huguenses e dos demais 
municípios da região.   

A próxima Sessão Ordiná-
ria acontecerá na data de 
11/10/2021, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo.
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

A insatisfação das elites pecuárias gaúchas 
atingiu o auge quando o presidente da província 
(naquela época os estados eram chamados 
províncias e os governadores de presidentes), 
Antônio Rodrigues Braga, nomeado pela 
Regência fixou um imposto sobre as 
propriedades rurais. Como em consequência, 
em setembro de 1835, o Coronel Farroupilha 
Bento Gonçalves e seus homens ocuparam 
Porto Alegre na madrugada de 20 de setembro e 
depuseram Rodrigues Braga. No ano seguinte, 
proclamara A Republica Rio Grandense, com 
sede na cidade de Piratini e assim começava a 
Guerra dos Farrapos.

Estamos em outubro de 1836, Bento 
Gonçalves é capturado opor tropas da Regência 
e enviado para uma prisão na Bahia, de onde 
fugiria com auxilio da maçonaria no ano 
seguinte, pois o Presidente da Província Bahia 
era maçom companheiro de Bento Gonçalves. 
De volta ao Rio Grande, Bento Gonçalves 
retomou a liderança do movimento que contava 
agora com a participação de Giuseppe Garibaldi, 
que se destacariam anos depois no processo de 
unificação da Itália. 

Os Farrapos ocupavam Laguna em Santa 
Catarina em julho de 1839 onde proclamou A 
Republica Juliana nome derivado do mês de 
julho. 

Em novembro de 1842 chegou ao Rio Grande, 
Luís Alves de lima e Silva, futuro duque de 
Caxias, nomeado Presidente e Comandante de 
Armas da Província.

Com seu excelente tino militar e com ações 
determinantes em favor do Império e boas 
medidas politicais e administrativas, devido ao 
caos em que se encontrava a Província com a 
revolta farrapa ele conseguiu encerrar a luta. 
Ele propôs, por exemplo, que os chefes farrapos 
fossem anistiados e os oficiais do exercito 
farrapo fossem integrados ao exercito brasileiro 
sem a perda de patentes que ocupavam na tropa 
farrapa. Mas quanto ao negros principalmente 
os chamados “lanceiros negros” (que eram os 
que estavam na linha de frente) se tornaram 
um problema para as duas partes em conflito, 
pois os negros depois da guerra deviam ganhar 
a liberdade. E essa é outra parte da história 
que alias a historiografia oficial teima ainda 
em esconder e os nossos tradicionalistas pouco 
sabem do que realmente aconteceu. E para 
finalizar o conflito o governo central manteve 
um imposto introduzido em 1840 para tentar 
apaziguar os ânimos na Província, imposto 
esse de 25% sobre Pà importação do charque 
proveniente dos países do Prata.

O Rio Grande levou longos anos para 
recuperar as perdas da Guerra Farroupilha, 
principalmente as camadas mais pobres que 
perderam suas pequenas propriedades e filhos 
nesta guerra.

A revolta dos Farrapos 
(1835-1845)
Última parte

Telefone: (54) 999006677

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Atividade alusiva ao Setembro Amarelo 

Neste mês de setem-
bro, com o planeja-
mento da professora 

Ilair Nilsson Muller, e do psicólo-
go Maurício Minuzzi, foram rea-
lizadas rodas de conversa com as 
turmas do oitavo e nono ano do 
ensino fundamental e todo ensino 
médio, na Escola Estadual JO-
MAC e também na Escola Mu-
nicipal Leonel de Moura Brizola. 
As atividades estavam dentro da 
proposta da campanha do Setem-
bro Amarelo, que tem como obje-
tivo desmistificar o tabu do suicí-
dio e prevenir seu acontecimento, 
além da temática específica foram 
abordados temas correlatos como 
saúde/ saúde mental e bullying. 
Foram distribuídos nas ações, 
materiais produzidos pelo CVV 
– Centro de Valorização da Vi-
da que realiza apoio emocional e 
prevenção do suicídio, atendendo 
voluntária e gratuitamente todas 
as pessoas que querem e preci-
sam conversar, sob total sigilo 
por telefone, email e chat 24 ho-
ras todos os dias, através do nú-
mero 188 ou do site https://www.
cvv.org.br. CVV em seus mais diversos canais atende aqueles que necessitam
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TIO HUGOTIO HUGO

Assinado o termo de cooperação com o DAER

Nesta semana o Pre-
feito de Mormaço 
Rodrigo Jacoby 

esteve em Porto Alegre aonde 
assinou o termo de cooperação 
com o DAER para duplicação da 
ponte na VRS-854. Na ocasião 
também estivera, presentes o ve-
reador Wagner Silveira (MDB) e 
secretário de logística e transpor-
tes do Rio Grande do Sul Juvir 
Costella.

Com a assinatura do acordo 
agora é possível dar andamento 
na obra. A obra será realizada 
com apoio de uma emenda finan-
ceira no valor de 500 mil reais 
obtidos através da liberação do 
Senador Luís Carlos Heinze. No 
total a obra está orçada em 1 mi-
lhão de reais, sendo o restante 
do valor proveniente de recursos 
municipais. 

MORMAÇOMORMAÇO

Com assinatura do termo será possivel a dar inicio a obra 
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Administração Municipal recebe lixeiras da 
empresa RS Coleta

A empresa responsá-
vel pela coleta de 
lixo no município 

de Tio Hugo, RS Coleta, en-
tregou lixeiras personalizadas 
ao Poder Executivo Municipal 
na tarde da segunda-feira 27 
de setembro. As lixeiras que 
discriminam o material a ser 
descartado seguem a premissa 
da coleta seletiva, que estimu-
la as pessoas a descartarem os 
resíduos de forma consciente, 
separando o que é lixo reci-
clável, material orgânico entre 
outros.

A Administração Muni-
cipal de Tio Hugo instalou re-
centemente lixeiras em alguns 
pontos da cidade, a expectati-
va é ampliar a oferta de pontos 
de coleta para garantir o des-
carte adequado do lixo. Além 
disso, o município e a empre-
sa RS Coleta trabalham com 
o mesmo objetivo, incentivar 
a sociedade a fazer o descar-
te seletivo e adequado do lixo 
produzido. As lixeiras propiciam uma coleta adequada de lixo

ERNESTINAERNESTINA

O Programa de Aqui-
sição de Alimentos 
(PAA) está sendo 

desenvolvido em Ernestina nas 
escolas municipais e estaduais 
e CRAS; tem como finalida-
de básica promover o acesso à 
alimentação e incentivar a pro-
dução da Agricultura Familiar. 
Participam do PAA - Programa 
de Aquisição de Alimentos, no-
ve (09) produtores devidamente 
cadastrados e aptos para o for-
necimento em Ernestina, ofer-
tando uma grande diversidade 
de produtos, como por exemplo: 
pães, bolachas, massas, queijos, 
ovos,  morango, geléias e kit 
sopa (vegetais brócolis, repo-
lho, laranja, raiz de mandioca, 
alface,  chuchu, feijão, agrião, 
couve chinesa, moranga cabo-
tiá, manteiga,  tempero verde, 
couve-flor, abacate, couve e es-
pinafre), entre outros. De acor-
do com a Coordenadora do PAA 
em Ernestina, nutricionista Jane 
Bonamigo, o programa também 
fortalece a rede de comerciali-
zação da Agricultura Familiar 
e incentiva hábitos alimentares 
saudáveis. Destaca ainda, que 
esse é um trabalho realizado 
por várias pessoas e as entregas 
dos alimentos são o resultado 
de muito esforço da Adminis-
tração Municipal e da Secretá-
ria de Educação Sueli Penz, e o 

Programa para aquisição de 
alimentos da merenda escolar

resultado do trabalho está sendo 
recompensado com qualidade 
nutricional nos cardápios esco-
lares. 

Mesmo 2021 sendo um 
ano atípico, com diversas ad-
versidades encontradas em fun-
ção da pandemia causada pela 
Covid-19, a gestão municipal 
encontrou meios de dar conti-
nuidade no Programa Nacional 
de Merenda Escolar (PNAE), e 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), contribuindo pa-
ra a movimentação da economia 
local e dos produtores de nosso 
município, promovendo o aces-
so à alimentação e incentivando 
a Agricultura Familiar. Neste 
ano, os alimentos recebidos es-
tão sendo repassados  para as 
entidades, escolas municipais, 
Escola Estadual Raimundo Cor-
rêa e no CRAS (Centro de Re-
ferência e Assistência Social), 
através do PAA (Programa de 
Aquisição de Alimentos).

Além disso, estes dois 
programas promovem o abas-
tecimento alimentar por meio 
de compras governamentais de 
alimentos; fortalece circuitos 
locais e regionais e também re-
des de comercialização; valori-
za a biodiversidade e a produ-
ção agroecológica de alimentos; 
além de incentivar hábitos ali-
mentares saudáveis.

O programa permite compra de alimentos da agricultura familiar
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Quem disse que brincando não se 
aprende?

Na Escola Municipal 
de Ensino Infantil 
Professora Marisa 

Margarida a turma do berçário 
Marisa Margarida está desen-
volvendo atividades sensoriais 
com os alunos. A coordenação 
é da professora Soneide Or-
bach e da atendente Luciane 
Bach. O objetivo é envolver as 
crianças em atividades que os 
levem a entender marcas grá-
ficas, suportes,  “instrumentos 
riscantes”. Entre as ações rea-
lizadas estava a construção de 
uma pista com o uso de maté-
rias recicláveis.

Segundo publicação ofi-
cial do município está ativida-
de pretende “entender a potên-
cia da infância, considerando 
suas singularidades nos vários 
modos de realizar interações 
e diálogos com o meio, pode-
mos perceber que cada criança 
interage à sua maneira com os 
objetos e brinquedos, com os 
fenômenos inventando seus 
percursos e caminhos. Esta-
mos tratando de experiências 
que realmente fazem sentido 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

e sejam significativos para 
eles, respeitando seus interes-
ses. Os sentidos da primeira 
infância estão intrinsecamente 
relacionados à descoberta, ao 
encantamento, à curiosidade, 
desejos de conhecer e explorar 

o mundo onde estão inseridos. 
O brincar está presente em to-
das as ações da turma, pois é 
através das brincadeiras que 
a criança se torna um sujeito 
crítico, pensante, autônomo e 
criativo”.

Foram usados materiais alternativos para o projeto
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Respingos 
da Barragem

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

MELANCOLIA

A minha alma sangrou mais cedo
Pois extraviada se encarangou...
Perdeu o poncho que lhe abrigava,
Talvez no jogo, talvez no amor...

Talvez no fio da mediocridade
A minha alma se retalhou...
Em cada lâmina uma verdade
Que a minha alma não escutou.

E eu vago cego pelos caminhos
Buscando ninhos que nunca vem...
Rumos trançados de redemoinhos
E passos gastos seguindo além.

A minha alma sangrou mais cedo
Talvez por medo, talvez por cruz...
Todo estropiado, fiquei sozinho,
Um sol gelado negando luz.

A fé dos homens não me conforta,
Não tenho portas para arrombar...
Só um horizonte de estrelas mortas
Pairando tristes no meu olhar.

A voz engasga nesta agonia
E cai de joelhos, a um céu sem Deus;
Nas sangas secas, nos ranchos baços
Meu velho sonho já me esqueceu.

E assim eu sigo, redemunhando,
Nos bretes vagos dos sem paixão;
Dos que respiram sem ter vivido,
Dos que se ocultam na negação.

Os olhos tremem, fitando o nada,
Pelas estradas, campeando paz...
A paz vazia dos esquecidos,
Dos cemitérios adormecidos;

A paz que geme na noite fria...
A paz dos mortos... 
                                   ...Melancolia.”
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 
Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferrei-
ra, Ari Antonio Mello, 
Cristian Baumgratz, 
Juliano Arend, Leonir 
de Souza Vargas, Ra-
quel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 

27.09.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, jus-
tificou o pedido de pro-
vidências de sua auto-
ria, no qual solicita ao 
Poder Executivo Mu-
nicipal que seja feita 
revisão geral na ilumi-
nação pública da Pra-
ça Municipal Norberto 
Otto Gayger. Justificou 
também o pedido de 
providências no qual 
solicita ao Poder Exe-
cutivo Municipal que 
seja feita a substituição 
de lâmpadas queimadas 
na iluminação pública 
na Rua Alfredo Augus-
to Koche, proximidades 
da residência do senhor 
Darci Krüger.
 
O Vereador Tiago Jo-
sé Dummel, da banca-
da do PDT, justificou o 
pedido de providências 
de sua autoria, no qual 
solicita ao Poder Exe-
cutivo Municipal que 
seja feita pavimentação 
com paver, na lateral da 
Rua Albino Wollman 
até o acesso ao Par-
que de Rodeios Romeo 
Goedel. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da ban-
cada do PP, comentou 
sobre o projeto de lei 
que trata de concessão 
de incentivos autoriza-
do pela Lei 2.744/2021. 
Manifestou-se favorá-
vel ao pedido do Ve-
reador Tiago para pa-
vimentação com paver, 
salientando também a 
possibilidade de insta-
lação de luminárias no 

local. 

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
justificou o pedido de pro-
vidências de sua autoria, 
no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que 
seja feita a substituição 
de lâmpadas queimadas 
na iluminação pública na 
Rua Alfredo Eitelwein, 
proximidades da residên-
cia do senhor Vanderlei 
Baumgratz. Manifestou-
-se favorável ao pedido 
do Vereador Leonir para 
revisão da iluminação da 
Praça Municipal, como 
também ao pedido do Ve-
reador Tiago para pavi-
mentação com paver. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, manifestou-se fa-
vorável à pavimentação 
com paver e iluminação 
na Rua Albino Wollman, 
salientando que deveria 
ser dado melhor atenção à 
Rota Turística de Ernesti-
na.

COMUNICAÇÕES:

A Vereadora Raquel Goe-
del, da bancada do PP, 
informou a destinação de 
verba no valor de cem mil 
reais para a área da saúde 
do município através do 
deputado federal Covatti 
Filho.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 
38/2021, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal, que “Institui o Regi-
me de Previdência Com-
plementar no âmbito do 
Município de Ernestina-
-RS; fixa o limite máximo 
para a concessão de apo-
sentadorias e pensões pe-
lo regime de previdência 
de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal; au-
toriza a adesão a plano de 
benefícios de previdência 
complementar e dá outras 
providências”. 
Aprovado por unanimida-
de de votos. 

Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 
49/2021, de autoria do 

Poder Executivo Munici-
pal, que “Dispõe sobre as 
Diretrizes para a elabora-
ção da Lei Orçamentária 
de 2022 e dá outras provi-
dências”. 
Aprovado por unanimida-
de de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 52/2021, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo Municipal, que 
“Autoriza o Poder Execu-
tivo a abrir no Orçamen-
to Programa de 2021, um 
Crédito Especial no valor 
de R$ 23.822,00 (vinte e 
três mil, oitocentos e vinte 
e dois reais), destinados a 
custear a Contrapartida do 
Termo de Convênio FPE 
488/2020, firmado com o 
Estado e o Município de 
Ernestina e dá outras pro-
vidências”. 
Aprovado por unanimida-
de de votos.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da banca-
da do PDT, agradeceu a 
administração municipal 
pela operação tapa bura-
cos na Rua Elemar Eg-
gers. Comentou sobre a 
situação do campo de fu-
tebol sete do município, o 
qual encontra-se abando-
nado. Salientou que foram 
investidos 57 mil reais 
na obra, a qual não conta 
com banheiros ou vestiá-
rios. Citou projeto que 
protocolou em Brasília 
para pavimentação e ou-
tras melhorias na ciclovia. 
Elogiou os deputados que 
ajudavam o município de 
Ernestina, os quais deve-
riam ser lembrados nas 
eleições. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, lembrou de 
Margaret Thatcher e  nge-
la Merkel, consideradas 
verdadeiras estadistas à 
frente de seus governos, e 
explicou a diferença entre 
parlamentarismo e pre-
sidencialismo. Lembrou 
da Semana Nacional do 
Trânsito, que contou com 
atividades no município 
de Ernestina. Comentou 
sobre a Rua Albino Woll-

man, a qual necessita ser 
alargada e realizadas as 
devidas melhorias. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, comunicou que o 
ginásio municipal reabrirá 
no dia 1º de outubro, bem 
como a Associação Walter 
Stacke retornará com as 
atividades a partir do dia 7 
de outubro. Citou também 
a retomada do Campeona-
to Municipal de Futebol 
Sete. Parabenizou o atleta 
Diego Machado pela sua 
atuação. Agradeceu a Se-
cretária da Educação pelo 
transporte aos atletas até o 
município de Carazinho. 
Comentou sobre o cam-
peonato de Futebol Onze 
de Veteranos no municí-
pio de Tio Hugo. Também 
comentou sobre a situa-
ção do campo de futebol 
sete do município, o qual 
necessita de reparos e 
melhorias. Finalizando, 
solicitou verbalmente ao 
Secretário dos Serviços 
Urbanos a instalação de 
luminárias públicas pró-
ximo à creche municipal e 
substituição de luminária 
queimada próximo à resi-
dência da senhora Salete 
Muniz. 

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do 
PP, agradeceu a admi-
nistração municipal e a 
toda equipe da Secretaria 
da Educação pelo evento 
“Educando e Sensibilizan-
do para o Trânsito e para 
a Vida”, promovida para 
as crianças do município, 
agradecendo também o 
apoio da Brigada Militar, 
que esteve presente na 
ocasião. Informou sobre o 
retorno dos grupos de ges-
tantes, com atendimento 
no posto de saúde. 

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
comentou sobre o reco-
lhimento do lixo na Linha 
Gramado, o qual não esta-
va sendo realizado de for-
ma adequada pela empre-
sa responsável. Agradeceu 
ao Secretário Maurício 
Goedel pelo atendimento 
a um pedido seu. Cobrou 
da administração muni-
cipal sobre pavimentação 

asfáltica aprovada pela 
Câmara e melhorias na 
Rua Elemar Eggers, pró-
ximo ao mercado Voigt. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, disse que a Rua 
Elemar Eggers foi es-
quecida por todas as ad-
ministrações anteriores, 
as quais não realizaram 
as melhorias necessárias. 
Sobre o campo de fute-
bol sete do município, 
disse estar surpreso com 
o tamanho do terreno, 
pois não caberia sequer a 
construção de banheiros. 
Solicitou verbalmente ao 
Secretário Everton Goe-
del que realizasse repa-
ros na Rua Amaro Bello 
de Carvalho e na Rua Ary 
Alady Pedrotti. Prestou 
uma homenagem ao seu 
pai pelos seus 76 anos de 
idade. Parabenizou o de-
putado federal Ubiratan 
Sanderson, por emenda 
no valor de 300 mil reais 
para o município de Er-
nestina. Parabenizou o 
Presidente Jair Bolsona-
ro pelo discurso de aber-
tura da ONU, reafirman-
do o seu apoio e voto no 
atual Presidente. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formi-
ghieri, da bancada do 
PSDB, agradeceu ao Se-
cretário de Obras, Mau-
rício Goedel, pelos ser-
viços que estavam sendo 
realizados nas estradas 
municipais, bem como a 
pedido seu que foi aten-
dido. Solicitou paciência 
quanto aos consertos do 
campo de futebol sete do 
município e da Rua Ele-
mar Eggers.

A próxima Sessão Ple-
nária Ordinária será 
no dia 4 de outubro, às 
18 horas. 

GERALGERAL

Balcão do Consumidor celebra 15 anos na 
Semana do Conhecimento da UPF

Programa de extensão da 
UPF promoveu evento onde fo-
ram apresentadas cartilhas sobre 
os direitos do consumidor na 
pandemia e sobre os empréstimos 
consignados não autorizados

Criado no ano de 2006, o 
programa de extensão Balcão do 
Consumidor, da Faculdade de 
Direito da Universidade de Passo 
Fundo (FD/UPF), completou, na 
quarta-feira, 29 de setembro, 15 
anos de trabalho de conciliação 
nas relações de consumo. Para 
comemorar a data, foi realizado 
o evento “Diálogos do Conheci-
mento – Os Direitos do Consumi-
dor em tempos de pandemia”. A 
atividade, que ocorreu de forma 
on-line, fez parte da programação 
da VIII Semana do Conhecimen-
to.

Durante o encontro virtual, 
a coordenadora do Balcão do 
Consumidor de Casca, professo-
ra Me. Nadya Tonial, promoveu 
o lançamento de duas cartilhas 
desenvolvidas pela equipe do 
Programa. Os materiais abordam 
os direitos do consumidor em 
tempos de pandemia e os em-
préstimos consignados não auto-
rizados.

Um grupo de estudantes 
apresentou os conteúdos das 
cartilhas. A primeira delas, cha-
mada Cartilha de Direitos do 
Consumidor em Tempos de Pan-
demia, contempla informações 
de algumas leis, como a Lei Nº 
14.174/2021, que regulamenta 
as novas regras quanto ao can-
celamento de passagens aéreas. 
Dentre as novas determinações, 
consta que o prazo para reembol-
so de valores relativos às passa-
gens canceladas será de 12 me-
ses, contados a partir da data do 
voo cancelado.

Além dessa, a cartilha apre-
senta a Lei Nº 14.186/2021, que 
diz respeito ao cancelamento de 
eventos relacionados ao turismo 
e cultura, estabelecendo que o 
fornecedor não será obrigado a 
reembolsar os valores pagos pelo 
consumidor, desde que assegure 
a remarcação dos serviços, das 
reservas e dos eventos adiados.

Cartilha do Empréstimo 
Consignado

O outro material produzi-
do é a Cartilha do Empréstimo 
Consignado. Nela, há a defini-
ção sobre o que é o empréstimo 
consignado, caracterizado por 
ser uma modalidade de emprésti-
mo disponibilizada para pessoas 
aposentadas ou pensionistas, tra-
balhadores em regime de Con-
solidação das Leis Trabalhistas 
(CLT) e servidores públicos. A 
principal característica desta li-
nha de crédito é o pagamento, 

Evento que celebrou os 15 anos do Balcão do consumidor

cujas parcelas são deduzidas di-
retamente da folha de pagamento 
(salário) ou benefício previden-
ciário. Ainda, o empréstimo con-
signado deve ser sempre requeri-
do pelo beneficiário.

A cartilha também traz in-
formações sobre como aconte-
cem os empréstimos consignados 
sem autorização, os quais ganha-
ram grande notoriedade neste 
ano, afetando principalmente os 
consumidores que possuem be-
nefícios do INSS. Esses emprés-
timos são realizados por meio de 
vazamento de dados das vítimas 
ou pela própria venda destes.

Detalhes a respeito do que 
fazer quando descobrir um em-
préstimo não solicitado em seu 
nome; quais as práticas mais co-
muns em empréstimo consignado 
não solicitado (fazer o consumi-
dor assinar um contrato na insti-
tuição financeira; falsificar a assi-
natura, visto que estão em posse 
dos documentos e dados; e frau-
dar operações, quando a contrata-
ção é efetivada através de canais 
digitais); como descobrir se foi 
vítima de um empréstimo consig-
nado sem autorização; além de 
dicas de como evitar os emprésti-
mos consignados não solicitados 
integram a cartilha do Balcão.

As cartilhas estarão disponí-
veis no site do Balcão.

Balcão do Consumidor 
UPF: 15 anos de trabalho com a 
comunidade local e regional

Realizado em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Passo 
Fundo (PROCON) e o Ministé-
rio Público Estadual, o Balcão 
do Consumidor já atendeu cer-
ca de 150 mil pessoas em Passo 
Fundo e na estrutura multicampi 
da UPF. Presente no evento de 
comemoração do aniversário, a 
reitora da UPF, professora Dra. 
Bernadete Maria Dalmolin, des-
tacou as ações do Programa.

“Há 15 anos, nós estamos 
trabalhando com essa frente, 
produzindo conhecimento, aten-

dendo e estimulando ações em 
relação ao direito do consumi-
dor, desenvolvendo um trabalho 
enraizado na academia e demais 
instituições, fazendo com que es-
se tema pudesse avançar tanto no 
âmbito acadêmico quanto no âm-
bito das políticas públicas, nessa 
interação direta com o cidadão”, 
comentou, parabenizando a equi-
pe do Balcão.

O vice-reitor de Pesquisa, 
Pós-Graduação, Extensão e As-
suntos Comunitários da UPF, 
professor Dr. Rogerio da Silva, 
mencionou que o Balcão faz 
parte de muitos diálogos. “A 
característica é dialogar com a 
comunidade interna (graduação, 
pós-graduação e extensão) e com 
as políticas públicas. O Balcão 
tem o protagonismo muito forte 
dos alunos, que atendem e resol-
vem os problemas, além do viés 
da pesquisa, com os documentá-
rios já produzidos e com as pu-
blicações da Semana do Conheci-
mento, por exemplo”, disse.

Idealizador e coordenador 
do Programa junto com Rogerio, 
o professor Dr. Liton Lanes Pilau 
Sobrinho salientou que o Bal-
cão não ficou somente em Pas-
so Fundo. “Ele atingiu todos os 
campi, fazendo esse atendimen-
to à comunidade da UPF e nos 
municípios que compõem a área 
de abrangência da Instituição. A 
UPF serviu de modelo para que 
outras instituições tivessem seus 
balcões do consumidor”, relatou.

A professora Nadya parabe-
nizou o grupo pelo trabalho. “O 
projeto foi gestado a duas mãos, 
que até hoje continuam à frente 
dele, abrindo oportunidades para 
os colegas e acadêmicos. É uma 
excelente maneira de participar 
da extensão, da pesquisa e ao 
mesmo tempo aprimorar o que os 
estudantes veem no ensino, prin-
cipalmente este grande laço que 
existe com a Universidade. Isso 
denota a inserção da UPF em ca-
da comunidade”, pontuou.
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IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Campanha do Lixo Eletrônico

A Administração 
Municipal de 
Ibirapuitã, atra-

vés da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
juntamente com a Escola 
Estadual de Ensino Médio 
Saldanha Marinho, realizou 
nesta sexta-feira, 24, mais 
uma edição da "Coleta do 
Lixo Eletrônico". 

A campanha tem como 
objetivo principal conscien-
tizar a população para dar 
o descarte correto desses 
materiais altamente tóxi-
cos. "Quando descartado 
na natureza, metais pesados 
como mercúrio, chumbo, 
cádmio e níquel, que fa-
zem parte da composição 
de alguns produtos elétri-
cos e eletrônicos, podem 
entrar em contato com o 
solo, penetrando-o até po-
luir lençóis freáticos e, con-

A iniciativa partiu da Escola Saldanha Marinho
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sequentemente, a água que 
consumimos", explica o 
responsável pela Secretaria, 
Airton Zandonai. Ele ainda 
informou que a Secretaria 
estava fazendo a entrega de 
mudas nativas para a co-
munidade que contribuiu 
no descarte. Os materiais 

recolhidos foram entregue 
na Associação Ambiental 
Sopro da Vida, no municí-
pio de Soledade.  A inicia-
tiva partiu da escola e teve 
colaboração de toda comu-
nidade. A data da próxima 
edição ainda não foi infor-
mada.

Em mais uma vez 
Nicolau Verguei-
ro traz um projeto 

cultural. A administração da 
cidade juntamente de Secretá-
ria de Educação e Cultura irá 
realizar o I Festival Municipal 
da Canção de Nicolau Ver-
gueiro.

O evento será realizado 
no dia 26 de novembro de 
2021, no Pavilhão de Eventos 
na Praça Municipal Dona Te-
reza Possa, a partir das 19h.

O festival é exclusivo pa-
ra cantores nicolau-verguei-

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Festival Municipal da Canção

renses e as inscrições devem 
ser realizadas na Secretaria de 
Educação e Cultura até o dia 
12 de outubro de 2021. No ato 
da inscrição, o participante 
deverá enviar o áudio original 
em MP3 da versão da música 
que será interpretada, letra da 
música em tamanho 18 com o 
tom e, o áudio da sua própria 
interpretação (com qualquer 
acompanhamento, como vio-
lão, teclado, etc.), podendo ser 
feito através de gravador do 
whatsapp, não importando a 
qualidade sonora.
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Essa é a primeira vez que o evento é realizado na cidade


