
SMEC inicia oficina de robôtica

pág. 03

Ernestina - Ibirapuitã - Lagoa dos Três Cantos - Mormaço - Nicolau Vergueiro - Santo Antônio do Planalto - Tio Hugo - Victor Graeff

Sexta- feira 29 de abril de 2022                      Ano XXI   Edição 1055 | R$ 5,99 | Matriz: Ernestina / Filial: Tio Hugo
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Na última 
quinta-feira (21), 
a Escola de Fut-
sal Walter Stacke 
de Ernestina sa-
grou-se campeã 
do Campeonato 
de Futsal Sub-
15, realizado no 
município vizi-
nho de Tio Hugo. 
Na oportunidade, 
estiveram pre-
sentes acompa-
nhado a final do 
campeonato, o 
Prefeito Munici-
pal de Ernestina, 
Renato Becker, 
acompanhado da 
primeira-dama 
Elena Maria Go-
edel Becker, jun-
tamente com o 
vereador Tiago 
Dummel, trei-
nador da equipe 
Sub-15, da Es-
cola de Futsal 

Escolinha de Futsal Walter Stacke 

de Ernestina sagra-se campeã 

ERNESTINAERNESTINA

Walter Stacke. Na 
ocasião, o prefei-
to Renato Becker 
parabenizou o pro-
fessor e treinador 
da equipe Sub-15, 
Tiago Dummel 
pela vitória e pelo 
campeonato, bem 
como a todos os jo-
gadores da escoli-
nha Walter Stacke, 
pela dedicação, 
garra na final desta 
competição, onde 
sagrou-se campeã 
da Copa de Futsal 
em Tio Hugo, nos-
so reconhecimen-
to por essa grande 
conquista. Também 
se fez presente na 
entrega do troféu o 
Prefeito Municipal 
de Tio Hugo, Gil-
son Paz e a secre-
tária de Educação, 
Suzana Elisa Mul-
ler Kuhn.

Quatro pacientes com dengue, um 

recuperado e 8 exames em análise

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

“Até o momento 
Lagoa dos Três Can-
tos já detectou 5 pa-
cientes com exames 
positivos para a den-
gue. O primeiro caso 
já está recuperado, 4 
pessoas estão em tra-
tamento e outros 8 
exames aguardam os 
resultados”. As infor-
mações são da Fiscal 
Municipal Alesandra 
Savadinstzky. Segun-
do ela, das 4 pessoas 
com a doença ativa, 
algumas já passaram 
o período mais crítico, 
apesar de 2 pacientes 
terem internados em 
hospitais da região por 
poucos dias, porém, 
pelos sintomas das 
pessoas que aguar-
dam os resultados dos 
exames, é provável 
que os números sejam 
acrescidos. “A grande 
maioria das suspei-
tas de dengue são de 
moradores das proxi-

midades do local onde 
foi detectado o primeiro 
caso positivo, porém 3 
pessoas com sintomas 
da doença são de outras 
áreas do município”, in-
formou.

Outro destaque é que 
foi realizado no perío-
do de 19 à 22 de abril o 
Levantamento Rápido 
de Índice Para o Aedes 
Aegypti (LIRA) e o re-
sultado foi 16 amostras 
com larvas no universo 
de 200 residências. Ale-
sandra destaca que na 
comparação com outros 
anos o LIRA denuncia-
va 3 ou 4 amostras com 
larvas.  Ela solicita aos 
munícipes que tomem 
cuidado para não deixar 
de forma nenhuma água 
parada para evitar a pro-
liferação do inseto. “Se 
não formos cuidadosos 
no combate ao Aedes 
Aegypti, poderemos 
perder vidas”. Finali-
zou.

Campeonato Sub-15 foi realizado em Tio Hugo O primeiro caso está recuperado, 4 pessoas estão se tratando

Direitos & Achados
Jabs Paim BandeiraJabs Paim Bandeira
OAB/RS 4.897OAB/RS 4.897
Fone: 54 3311 - 4655Fone: 54 3311 - 4655

Novos Horizontes 

Hoje estou fazendo minha estreia, com a 
publicação da coluna semanal, em O Mensa-
geiro, muito me honra. Escreverei o que possa 
interessar aos leitores desta região, onde che-
ga este prestigioso jornal. Sou advogado, jor-
nalista prático, escrevi por mais de 20 anos em 
O Nacional, no Diário da Manhã de P. Fundo, 
escritor e poeta, criei a encenação da Batalha 
do Pulador. No dia 25 de março, inauguramos 
o Escritório Jabs Paim Bandeira & Advoga-
dos Associados, em Tio Hugo, para servir a 
região! Como se percebe, Tio Hugo, é privile-
giado pela natureza e pela vontade do homem, 
geograficamente situado ao norte do Estado, 
comportando o maior entroncamento rodoviá-
rio do Rio G. do Sul. Região formada por uma 
dimensão populacional, como Soledade, P. 
Fundo, Ibirapuitã, Não-Me-Toque, Espumoso, 
Tapera, Santo Antônio do Planalto, Lagoa dos 
Três Cantos, Victor Graeff e outros, que inte-
gram este rico sítio regional, razão para insta-
lar a banca de advocacia, prevendo, um futuro 
não tão distante, Tio Hugo se tornar um polo 
regional, como existe na Itália e nos países 
desenvolvidos. A racionalidade se faz neces-
sária, como explicar para um estadista estran-
geiro, que a cada 50 quilômetros, temos um 
Fórum, Ministério Público, Defensoria Públi-
ca, Regional de Polícia, entre outros, com pré-
dios próprios e com uma estrutura de pessoal, 
quando se pode centralizar todos estes servi-
ços numa só localidade? Talvez um dia, Tio 
Hugo, possa abrigar tudo isto. Quando não 
houver mais corporativismo e seriedade com 
dinheiro público! Sonhemos! Nosso abraço ao 
Brigadiano, responsável por nossa escolha!

SMEC inicia oficina de robótica

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Na última segunda-
-feira (18/04) a Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura iniciou uma ofici-
na de robótica ofertada em 
parceria com a faculdade 
CESURG de Marau. Os 
alunos do 5º ano da EMEF 
José do Patrocínio foram 
levados até a faculdade, 
onde tiveram aula com 
professores capacitados 
e desenvolveram várias 
atividades. O objetivo é 
despertar a criatividade, o 
raciocínio lógico e o pen-
samento crítico dos alu-
nos, para que sejam pro-
tagonistas e tenham mais 
oportunidades em suas 
vidas.

Na oficina, os educan-
dos são desafiados a de-
senvolver projetos. Em 
cada encontro são apre-
sentados problemas que 
precisam ser solucionados 
pelos alunos tendo como 
base os cinco campos 
do saber da metodologia 
STEAM (ciência, tecno-
logia, engenharia, artes e 
matemática). Mas as solu-
ções não ficam só na teo-
ria, eles precisam executar 
e apresentar a resolução do 
problema na prática e para 
isso utilizam todo equi-
pamento disponibilizado 
pela instituição.

Conforme a secretária 
de Educação e Cultura, 

Priscila Muniz, a turma 
foi dividida em dois gru-
pos para melhor organi-
zação e os alunos terão 
aulas quinzenais de abril 
a dezembro. “A primeira 
aula foi um sucesso e fi-
camos muito felizes em 
vermos a alegria e empe-
nho dos educandos colo-
cando a "mão na massa", 
tendo uma experiência 
que prioriza a ação de-
les e os coloca como ser 
ativo do processo en-
sino-aprendizagem. Só 
temos a agradecer à Fa-
culdade CESURG pela 
oportunidade e parceria 
com nosso município”, 
enfatizou Priscila.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

O objetivo é despertar a criatividade e raciocinio lógico dos alunos

REENCONTRO GRUPO HIPERDIA

Como estratégia de le-
var a informação para o 
maior número de pessoas, 
controlar agravos e moni-
torar a saúde de portado-
res de doenças crônicas 
retornou as atividades o 
Grupo de Hipertensão e 
Diabetes (HIPERDIA), 
neste primeiro momen-
to estiveram presentes no 
Grupo os Responsáveis 
pelo Controle de Ende-
mias Municipal, trazen-
do uma palestra sobre a 
conscientização quanto ao 
combate ao mosquito Ae-
des Aegypti realizaram na 
tarde da última Terça-Fei-
ra (19/04). A iniciativa 
faz parte dos cronograma 
de encontros mensais do 
grupo HiperDia realizada 
pela equipe dos Agentes 
Comunitários em Saúde 
e da Secretaria Municipal 
de Saúde de Santo Antô-
nio do Planalto.

A agente de Endemias 

Adrieli Soletti e a Fiscal 
Sanitária Elisiane Alice 
Borges da Silva, falaram 
com os participantes e 
retiraram suas dúvidas 
sobre os principais cui-
dados de como combater 
o mosquito da Dengue, 
fora também informado a 
situação epidemiológica 
do Municípío em realação 
a quantidade números de 
casos suspeitos de dengue 
no momento atual, bem 
como o fluxo das amos-
tras a serem examinados 
pelo Laboratório Central 
do Estado Do Rio Grande 
do Sul/ LACEN.

A Saúde pede a cola-
boração de todos os San-
toantonienses, em que 
deve ser redobrada a aten-
ção nos cuidados para evi-
tar que o número de inci-
dência de mosquito, que é 
transmissor do Zika Vírus, 
Chikungunya ou Dengue, 
aumente no Município.

CUIDADOS
- Mantenha o lixo 

em sacolas fechadas e 
lixeiras tampadas.

- Armazene as gar-
rafas vazias com a boca 
para baixo.

- Tampe todos os 
barris e tonéis de água.

- Coloque areia nos 
pratinhos dos vasos das 
plantas.

- Lacre a caixa d 
água.

- Limpe a bandeja de 
ar-condicionado.

- Remova a sujeira 
das calhas.

- Guarde pneus e 
garrafas de vidros em 
locais cobertos.

- Lave o recipiente e 
troque a água dos seus 
animais diariamente.

- Tampe os ralos.
- Retire a água do re-

servatório do degelo da 
geladeira.

O próximo encontro 

já encontra-se agendado 
para o próximo dia 17 
de Maio com a partici-
pação da dentista Carin 

Tiefensee a ser realido 
no Pavilhão Católico da 
comunidade a partir das 
13h30.

O próximo encontro será dia 17 de maio

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS



Ernestina, 29 de abril de 2022 Ernestina, 29 de abril de 2022 Ano XXI   Edição 1055|Ano XXI  Edição 1055|

Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Os astros dão sinal verde para Os astros dão sinal verde para 
você ir atrás das suas ambições, você ir atrás das suas ambições, 
e aquelas mudanças com as quais e aquelas mudanças com as quais 
vem sonhando na sua vida podem vem sonhando na sua vida podem 
finalmente virar realidade. finalmente virar realidade. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Boas novas vão surgir e há be-Boas novas vão surgir e há be-
las chances de consagrar vitórias las chances de consagrar vitórias 
espetaculares a partir de quarta-espetaculares a partir de quarta-
-feira. Os astros abrem os seus -feira. Os astros abrem os seus 
caminhos financeiros e dão sinal caminhos financeiros e dão sinal 
verde para alcançar objetivos im-verde para alcançar objetivos im-
portantes na carreira.portantes na carreira.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
A principal novidade chega de A principal novidade chega de 
Mercúrio, que desembarca em Mercúrio, que desembarca em 
seu signo no dia 29. Ele deixa sua seu signo no dia 29. Ele deixa sua 
comunicação e seus talentos tinin-comunicação e seus talentos tinin-

do e dá um baita incentivo para do e dá um baita incentivo para 
suas conquistas.  suas conquistas.  

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Contatos com assuntos e pes-Contatos com assuntos e pes-
soas diferentes e distantes po-soas diferentes e distantes po-
dem trazer outros estímulos, abrir dem trazer outros estímulos, abrir 
portas e enriquecer seus planos! portas e enriquecer seus planos! 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
É claro que está e nem poderia É claro que está e nem poderia 
ser diferente, já que arrasar é a ser diferente, já que arrasar é a 
sua meta. A última semana de abril sua meta. A última semana de abril 
será um prato cheio pra quem será um prato cheio pra quem 
quer ganhar louros, elogios e pro-quer ganhar louros, elogios e pro-
gredir na carreira. gredir na carreira. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Olha, se depender da força astral Olha, se depender da força astral 
e dos apoios que você vai rece-e dos apoios que você vai rece-
ber nesses dias, não só vai en-ber nesses dias, não só vai en-

cerrar o mês no azul como pode cerrar o mês no azul como pode 
guardar algum para bancar um so-guardar algum para bancar um so-
nho antigo. nho antigo. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
 Vênus e Júpiter turbinam sua sor- Vênus e Júpiter turbinam sua sor-
te, sua vitalidade e seus talentos, te, sua vitalidade e seus talentos, 
garantindo que agora é a hora de garantindo que agora é a hora de 
brilhar e se destacar. Seus inte-brilhar e se destacar. Seus inte-
resses ficam bem amparados e resses ficam bem amparados e 
você pode dar passos largos em você pode dar passos largos em 
direção ao sucesso.  direção ao sucesso.  

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Novidades superpositivas devem Novidades superpositivas devem 
surgir no lado profissional e finan-surgir no lado profissional e finan-
ceiro já a partir de terça-feira e ceiro já a partir de terça-feira e 
garanto que você vai gostar. Ah, garanto que você vai gostar. Ah, 
tá sem emprego? Bora pra luta, tá sem emprego? Bora pra luta, 
minha filha!  As chances de encon-minha filha!  As chances de encon-
trar a tão sonhada vaga triplicam trar a tão sonhada vaga triplicam 

nesses dias. nesses dias. 

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Já vou adiantando que tem novida-Já vou adiantando que tem novida-
des estourando por aí e elas são des estourando por aí e elas são 
muito boas!  Os astros me con-muito boas!  Os astros me con-
tam que a sua energia fica no topo tam que a sua energia fica no topo 
nessa semana e você vai dar con-nessa semana e você vai dar con-
ta de tudo que pretende fazer. ta de tudo que pretende fazer. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
A Lua Nova comanda a transição A Lua Nova comanda a transição 
do mês no seu paraíso astral, do mês no seu paraíso astral, 
anunciando sucesso, alegrias e anunciando sucesso, alegrias e 
realizações. Pode esperar ótimas realizações. Pode esperar ótimas 
vibes com o mozão, filhos, sorte vibes com o mozão, filhos, sorte 
em loterias e em atividades liga-em loterias e em atividades liga-
das a entretenimentos e diver-das a entretenimentos e diver-
sões. sões. 

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

Eles avisam que a semana tá no Eles avisam que a semana tá no 
jeito para você ampliar seus ga-jeito para você ampliar seus ga-
nhos, mostrar seus dons criativos nhos, mostrar seus dons criativos 
no trabalho e consagrar conquis-no trabalho e consagrar conquis-
tas importantes nesses e em ou-tas importantes nesses e em ou-
tros setores. tros setores. 

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Bora lá realizar as mudanças que Bora lá realizar as mudanças que 
deseja e consolidar seus planos, deseja e consolidar seus planos, 
sejam pessoais, profissionais ou sejam pessoais, profissionais ou 
financeiros. Para melhorar, a Lua financeiros. Para melhorar, a Lua 
Nova garante sucesso e harmonia Nova garante sucesso e harmonia 
em seus contatos e relacionamen-em seus contatos e relacionamen-
tos. tos. 

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Abril!

- Diego 

Rodrigues 

(17/04)

- Alexandre 

Gmich (13/04)

04 05

Mais uma produção 
para a conta! Na última 
semana, as irmãs Maria 
Antônia e Maria Gabi 
estiveram em São Pau-
lo para as gravações de 
“Trend House”. A websé-
rie, que vai tratar sobre o 
mundo das redes sociais 
e influenciadores, deve 
estrear nos próximos me-
ses.

Além das meninas, 
entre os jovens artistas 
estão a atriz Bela Fer-
nandes, a cantora Giu 
Nassa e o Tik Toker Nick 
Gállavan. Na websérie, 
Maria Antônia interpreta 
Nina, uma menina sape-
ca e comunicativa. Ela é 
daquelas que conquistam 
qualquer coisa com um 

MARIASMARIAS

Marias gravam websérie 
“Trend House” em São Paulo

sorriso exagerado. Já 
Maria Gabi assume o 
papel de Mamah, uma 
patricinha arrogante 
que se considera su-
perior aos colegas da 
casa. Ela é toda certi-
nha e costuma ser bas-
tante sarcástica, sem-
pre colocando rótulos e 
tentando menosprezar 
as conquistas dos ou-
tros.

“Trend House” con-
ta com a direção de 
Marinho Moraes (SBT) 
e preparação de elen-
co do produtor Thiago 
Coquelet (SBT). Fi-
que ligado nos perfis 
das duas irmãs para se 
manter atualizado so-
bre a produção.

- Renato Becker 

(26/04)

- Rejane Schultz 

(11/04)

- Martha Arend 

30/04)

- Valdir Alves 

Osório (24/04)

- Gustavo Machado 

Osório (03/04)

Trend House conta com a direção de Marinho Moraes

A websérie vai tratar sobre o mundo das redes sociais

ERNESTINAERNESTINA

Ricardo Lemos palestrou em Ernestina para 
empresários e empreendedores  

Expoente na área de 
empreendedorismo e 
vendas, o escritor e con-
sultor Ricardo Lemos 
esteve em Ernestina, na 
noite de ontem, (25/04), 
no centro de Eventos Fo-
rest abordando o tema: 
“ATENDIMENTO IN-
TELIGENTE PARA O 
NOVO COMPORTA-
MENTO DO CONSU-
MIDOR.” O domínio do 
assunto, a experiência e 
o carisma de Ricardo Le-
mos atraíram a atenção e 
a concentração de cerca 
de 140 pessoas, que se fi-
zeram presentes ao even-
to, realizado em parceria 
entre a Prefeitura Munici-
pal de Ernestina, Sebrae e 
Acipae. 

Durante a palestra Ri-
cardo Lemos discorreu 
sobre várias situações e 
práticas sobre os motivos 
do insucesso, pensamen-

tos positivos e negativos, 
dicas para quando o movi-
mento do negócio cai, o que 
mais desmotiva as pessoas, 
mitos que limitam as inicia-
tivas e ideias, características 
do empreendedor vencedor, 
o que evitar ao empreender, 
dentre outras.

O prefeito Renato Be-
cker e a presidenta da 
Acipae, Barbara Pereira 
Schmitz, destacaram a im-
portante parceria com o 

Sebrae e agradeceram a 
presença de todos. Cabe res-
saltar, que a parceria com o 
Sebrae vem ao encontro da 
premissa da nossa Adminis-
tração Municipal que busca 
proporcionar à comunidade 
ernestinense, ou seja, dispo-
nibilizar oportunidades de 
crescimento, de realização 
de sonhos e uma qualida-
de de vida cada vez melhor 
para todos, frisou o prefeito 
Renato Becker.

O tema abordado foi Atendimento inteligente para o novo consumidor

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Saúde: Nesse sábado (30) acontece o dia "D" 
da vacinação contra a gripe e o sarampo 

A Secretaria da Saúde 
do município de Ibirapuitã, 
por meio do Setor de Imu-
nização comunica que nes-
se sábado, 30 de abril, será 
realizado o dia "D" da vaci-
nação contra a influenza e o 
sarampo. 

A vacinação ocorrerá na 
sede da Unidade Básica de 
Saúde, no horário das 08h 
até às 12h e das 13h até às 
16h. Para receber a dose da 
vacina é necessário ter em 
mãos a caderneta de vacina-
ção, CPF e Cartão SUS. 

Nesta ação seguem sen-
do vacinados os idosos com 
60 anos ou mais e profissio-
nais da Saúde. Além disso, 
as crianças de seis meses a 
menores de 05 anos, gestan-

tes e puérperas também serão 
incluídas na campanha. 

No mesmo dia, serão apli-
cadas a vacina contra o saram-
po nas crianças de seis meses 

a menores de 05 anos. 
Para o esclarecimento de 

dúvidas os munícipes pode-
rão constar o fone: (54) 3380-
1011. 
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LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Departamento de Cultura 
promoveu o lll Retiro de 
Corais Infantojuvenis

O feriado de 21 
de abril, dia de Tira-
dentes, foi de mui-
ta cultura em Lagoa 
dos Três Cantos pelo 
lll Retiro de Corais 
Infantojuvenis. O 
evento teve a parti-
cipação do grupos 
de corais dos muni-
cípios de Espumo-
so, Colorado, Victor 
Graeff, Santo An-
tônio do Planalto 
e Não-Me-Toque, 
além do Coral Infan-
tojuvenil anfitrião e 
Grupo três-cantense 
de Flauta Doce do 
Programa A União 
Faz a Vida e Grupo 
Infantil de Tapera.

O evento foi re-

alizado no ginásio do 
Parque da Lagoa Fest 
e entre as atrações foi 
realizada a Oficina de 
Técnicas Vocais com 
ênfase na respiração e 
entonação de voz pelo 
maestro Yuri Gheno. 
Outras atrações foram 
a Gincana Cultural, 
Caça ao Tesouro e gra-
vação de um clip da 
música “Pausa”.

Conforme a Coor-
denadora de Cultura e 
Turismo Andréia We-
ber o evento foi um 
grande sucesso. “Para 
os próximos anos estu-
daremos novos forma-
tos para fazer o nosso 
retiro ainda mais con-
tagiante” afirmou.

Outras atrções foram a gincana cultural e caça ao tesouro

Josil Morais assume o 
Executivo municipal

O Prefeito de Ibi-
rapuitã, José Nicolodi 
Provenci, transmitiu o 
cargo ao Presidente do 
Legislativo, Vereador Jo-
sil Morais, que está res-
pondendo pelo Governo 
Municipal durante esta 
semana. 

O Prefeito Provenci 
e o Vice-Prefeito Jaime 
Martovicz estarão na ca-
pital federal cumprindo 
uma intensa agenda de 
atividades de interesse do 
Município durante a se-

mana.
Já em exercício, 

Josil Morais deixa à 
disposição o gabine-
te da Prefeitura para 
atendimento à comu-
nidade. “Neste perí-
odo me dedicarei ao 
máximo possível para 
dar seguimento a to-
das as necessidades da 
Administração, sem-
pre prezando por um 
atendimento público 
de qualidade à popula-
ção", ressalta Morais.

Os resultados de 2021 foram apresentados a imprensa

Estevão Pissolatto assume o Executivo 
Municipal de Tio Hugo

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

TIO HUGOTIO HUGO

O presidente da Câ-
mara de Vereadores de 
Tio Hugo, Estevão Pisso-
latto, assumiu o coman-
do do Poder Executivo 
municipal em virtude 
da viagem do prefeito 
Gilso Paz e do vice Ge-
der Follmer à Brasília. 
A transmissão do cargo 
ocorreu no gabinete do 
Centro Administrativo 
na tarde da sexta-feira 
dia 22 de abril. O líder 
do Legislativo que as-
sume o cargo de prefei-
to interino durante esta 
semana, destaca que o 
gabinete está a disposi-
ção da comunidade para 
atendimentos. “Assim 
como o prefeito Gilso e 
o vice Geder fazem, es-
tarei aqui para atender a 
comunidade da melhor 
forma possível. Vamos 
manter a proximidade 
do Executivo com todos 
os tio-huguenses como é 
de costume”, disse Este-
vão.

Gilso e Geder foram 
até a capital Federal para 
participar da XXIII Mar-
cha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, que se 
inicia nesta segunda 25 e 

vai até a quinta feira dia 
28 de abril. O líder do 
Executivo tio-huguense 
Gilso Paz ressalta que a 
participação neste mo-
vimento é fundamental 
para a união dos muni-
cípios brasileiros, tendo 
em vista o fortalecimen-
to do municipalismo. 
“Tudo acontece nos mu-
nicípios, quando o cida-
dão necessita de algum 
serviço público seja em 
saúde, educação, obras 
entre outros ele vai até 
a prefeitura e suas re-
partições, e quem pres-
ta esse serviço sempre 
que possível é o próprio 
município. É embasado 
nisso que buscamos o 

fortalecimento da cau-
sa municipalista, para 
que as demandas e os 
anseios dos municí-
pios brasileiros sejam 
atendidos”, enfatizou 
Gilso.

Além da partici-
pação na XXIII Mar-
cha, os líderes muni-
cipais também irão 
participar de reuniões 
e visitas à gabinetes 
de parlamentares na 
capital Federal, para 
tratar de assuntos de 
interesse de Tio Hugo, 
tais como encaminha-
mento de demandas e 
acompanhamento de 
projetos que já estão 
em Ministérios.

Presidente da câmara Estevão Pissolatto assumiu o comando

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Victor Graeff realiza aplicação de inseticida

O município de 
Victor Graeff, atu-
almente conta com 
apenas um caso sus-
peito de Dengue, 
ainda não confirma-
do pelo LACEN - 
Laboratório Central 
de Saúde Pública do 
Rio Grande do Sul. 
Seguindo os proce-
dimentos em casos 
suspeitos, a vigilante 
em saúde, juntamen-
te com as agentes 

comunitárias de saú-
de, realizaram o PVE 
– Pesquisa Vetorial 
Especial, onde foram 
coletadas 16 amostras 
de larvas que foram 
enviadas à 6ª coorde-
nadoria Regional de 
Saúde, sendo que des-
tas 14 apresentaram 
um resultado positivo 
para aedes aegypti.

Seguindo com os 
procedimentos legais 
após o recebimento 

dos resultados foi re-
alizada a pulverização 
dos locais recomen-
dados pela 6ªCRS, 
dentro do raio de 150 
metros. Estiveram en-
volvidos na Aplicação 
do inseticida os ser-
vidores Erno Marcos 
Muller, Veridiane Le-
ticia Mallmann e Wal-
ter Antonio Martini, 
com o apoio da 6ª co-
ordenadoria regional 
de saúde.

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
R e s u -

mo dos tra-
balhos da 
Sessão Or-

dinária realizada 
em 25 de abril de 
2022, presidida pe-
lo Vereador Valdeci 
Kuhn, o qual é filia-
do no Partido Polí-
tico MDB.

Pedidos Verbais: 
Vereador Alex 

S a n d r o 
M e n d e s 
(PP): so-
licita ao 

Prefeito Municipal 
a fim de que enca-
minhe à Câmara de 
Vereadores de Tio 
Hugo informação a 

para que realize a 
poda das árvores fi-
xadas ao longo da 
Rua Mato Grosso, 
pois diversos galhos 
estão adentrando 
nas ruas. Também 
urge que seja feita 
a roçada da vege-
tação imanente às 
estradas do interior 
e ao longo da RS-
010, mesmo que 
esta seja de compe-
tência de manuten-
ção do DAER.

Comunicações 
Pessoais:

Vereador Dél-
cio Wiedthauper 
(PDT): comenta a 
respeito do evento 

festivo da Terceira 
Idade realizado na 
Linha Graeff, o qual 
foi um sucesso de 
público e organiza-
ção. Délcio explana 
que isso é decorrên-
cia do trabalho dos 
setores públicos no 
tratamento e com-
bate a pandemia.

V e -
readora 
V a l d u -
ze Back 

Vollmer (PDT): 
corrobora com o 
comentário do Ve-
reador Délcio em 
relação ao retorno 
gradativo dos even-
tos regionais, para-

benizando os orga-
nizadores e a todo 
público presente.

A próxima Ses-
são Ordinária 
acontecerá na da-
ta de 09/05/2022, 
às 19h, no Plenário 
da Câmara Muni-
cipal de Vereado-
res de Tio Hugo/
RS.

V a l d e c i 
Kuhn 

Presidente Le-
gislativo em exercí-
cio 

Valduze Back 
Vollmer

1° Secretario

respeito da lista dos 
beneficiados com 
os recursos decor-
rentes do “PROJE-
TO DE LEI Nº 010 
DE 23 DE MARÇO 
DE 2022: Autoriza 
abertura de Crédi-
to Adicional Espe-
cial com recursos 
de transferência da 
União”, o qual se 
refere às ações de 
assistência em fun-
ção da estiagem. 

Verea-
dor Délcio 

W i e d t h a u p e r 
(PDT): requer à 
Secretaria de Obras 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Além das influências externas, fatores mundiais 
e religiosos contribuíram também para a articulação 
da conspiração na Capitania de Minas Gerais. Com 
a constante queda na receita institucional, devido 
ao declínio da atividade mineradora, a Coroa resol-
veu, em 1789, a aplicar o mecanismo da Derrama, 
para garantir que as receitas oriundas do Quinto, 
imposto português que reservava um quinto (1/5) de 
todo minério extraído no Reino de Portugal e seus 
domínios. A partir da nomeação de Luís da Cunha 
Meneses como governador da capitania, em 1783, 
ocorreu a marginalização de parte da elite local em 
detrimento de seu grupo de amigos. O sentimento 
de revolta atingiu o máximo com a decretação da 
derrama, uma medida administrativa que permitia a 
cobrança forçada de impostos, mesmo que preciso 
fosse prender o cobrado, a ser executada pelo novo 
governador da Capitania, Luís Antônio Furtado 
de Mendonça, 6.º Visconde de Barbacena (futuro 
Conde de Barbacena), o que afetou especialmen-
te as elites mineiras. Isso se fez necessário para se 
saldar a dívida mineira acumulada, desde 1762, do 
quinto, que à altura somava 768 arrobas de ouro em 
impostos atrasados.[10]

Ameaçada de uma derrama violenta, os incon-
fidentes, entre eles, o tenente-coronel Francisco de 
Paula Freire de Andrade, os poetas Cláudio Manuel 
da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Pei-
xoto e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 
marcaram um levante para a ocasião da derrama de 
1789. Porém, antes que a conspiração se transfor-
masse em revolução, em 15 de março de 1789 foi 
delatada aos portugueses por Joaquim Silvério dos 
Reis, coronel, Basílio de Brito Malheiro do Lago, 
tenente-coronel, e Inácio Correia de Pamplona, 
luso-açoriano, em troca do perdão de suas dívidas 
com a Real Fazenda. Anos depois, por ordem do 
novo oficial de milícia Ernesto Gonçalves, plane-
jou o assassinato de Joaquim Silvério dos Reis. 
Entrementes, em 14 de março, o Visconde de Bar-
bacena já havia suspendido a derrama, o que esva-
ziara por completo o movimento. Ao tomar conhe-
cimento da conspiração, Barbacena enviou Silvério 
dos Reis ao Rio para apresentar-se ao vice-rei, que 
imediatamente abriu uma investigação (devassa), 
no dia 7 de maio. Avisado, o alferes Tiradentes, que 
estava em viagem licenciada ao Rio de Janeiro es-
condeu-se no sótão da casa de Domingo Fernandes 
da Cruz, amigo da tia de Alvarenga Peixoto, dona 
Inácia. Desejando saber “em que termos vão as coi-
sas”, pediu ao padre Inácio de Lima, sobrinho de 
dona Inácia, para que procurasse por Silvério dos 
Reis: “amigo”. No dia 9 de maio, Silvério dos Reis 
contou ao vice-rei que sabia quem conhecia o para-
deiro de Tiradentes. No dia seguinte, o Padre Inácio 
foi apresentado ao Palácio e ameaçado para entre-
gar a localidade do alferes. 

Tiradentes teve a casa cercada ainda no dia 10 
por soldados originais da cidade de Estremoz. Es-
condeu-se atrás das cortinas da cama, segurando 
um bacamarte carregado, cedido por Matias San-
ches Brandão, e mantendo duas pistolas por perto, 
cedidas por Francisco Xavier Machado. Quando os 
soldados invadiram o quarto, Tiradentes entregou-
-se. Talvez ainda houvesse chance para a revolu-
ção, mesmo sem ele. 
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Papaléguas é o grande campeão do Municipal 
de Futebol Sete Society

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol Sete So-
ciety de Lagoa dos Três 
Cantos teve a última ro-
dada no sábado (23) com 
dois jogos no estádio do 
Grêmio Esportivo Lago-
ense e o maior público já 
registrado na história das 
finais deste tipo de compe-
tição.

No primeiro jogo da 
tarde, valedo a 3ª colo-
cação, se defrontaram 
as equipes do Oriental A 
01 X 05 King’s Beer A. 
marcou para o Oriental A 
o Jogador Zamir e para o 
King’s Beer A marcaram 
Bruno (02), Gabriel, Mar-
cos e Larson. Neste jogo 
não houve nenhum cartão 
amarelo, nem vermelho.

Na decisão do Título 
máximo da competição 

jogaram Supremo 00 X 
03 Papaléguas. Todos os 
gols da partida foram ano-
tados pelo jogador Jardel. 
Tiveram cartões amarelos 
os jogadores do Supre-
mo Cristiano e Lucas. Na 
equipe do Papaléguas re-

ceberam catões amare-
los os atletas Cleonei 
e Gilvan. Foram apli-
cados 2 cartões ver-
melhos, sendo 1 para 
o Yago do Supremo e 
outro para o Paulo do 
Papaléguas.

Papáleguas ganhou por 3 a 0

TIO HUGOTIO HUGO

Reunião de planejamento discute a 
implantação de ações voltadas para a 
educação fiscal nas escolas

Educação fiscal é um 
assunto sério. Um dos prin-
cipais objetivos e desafios 
da atualidade é inserir este 
tema na escola. Recente-
mente uma reunião de pla-
nejamento foi promovida 
na sede da secretaria de 
Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer, para discutir as 
principais diretrizes desta 
matéria e as ações que são 
abordadas em sala de aula 
com os alunos da rede mu-
nicipal de ensino.

Na ocasião foi apresen-
tado o PIT – Programa de 
Integração Tributária, que 
é composto por iniciativas 
tais como, o Programa Nota 
Fiscal Gaúcha e Educação 
Fiscal. O PIT é desenvolvi-
do através da parceria entre 
município e Secretaria Es-
tadual da Fazenda. Nas au-
las são abordados aspectos 
como conscientização fis-
cal e tributária, destacando 
a importância socioeconô-
mica do cidadão no seu dia-
-a-dia, assim como ensinar 
aos estudantes quais são os 

seus direitos e deveres tri-
butários. 

Na reunião de planeja-
mento ficou estabelecido 
que serão desenvolvidas 
ações e cursos online, além 
de outras iniciativas volta-
das à educação fiscal e tri-
butária. Participarão dessas 
atividades os estudantes 
do 6º ao 9º ano das escolas 
municipais Antonio Parrei-
ras e Laurentino Machado.

De acordo com a secre-

tária de Educação de 
Tio Hugo, Suzana Elisa 
Muller Kuhn, a educa-
ção fiscal já foi trabalha-
da nas escolas em anos 
anteriores, e o intuito 
principal é aprimorar a 
aplicação desta temáti-
ca em sala de aula, para 
possibilitar a formação 
de cidadãos conscien-
tes da importância do 
conhecimento fiscal e 
tributário em suas vidas.

Na reunião ficou estabelicido que serão desenvolvidos ações

II Concurso de Redação Educação Fiscal 2022

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Foi aprovado e regula-
mentado no dia 13 de abril 
de 2022, através do Decreto 
024/2022, o II CONCURSO 
DE REDAÇÃO DO PRO-
GRAMA DE EDUCAÇÃO 
FISCAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTO ANTÔNIO DO 
PLANALTO/RS, sendo esse 
também uma das metas es-
tabelecidas na reunião do 
GMEF – Grupo Municipal 
de Educação Fiscal, profes-
sores e servidores da Secre-
taria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, para o 
ano letivo de 2022, do pro-
grama em questão.

O Concurso de esco-
lha da Redação do Progra-
ma de Educação Fiscal do 
Município complementa o 
Programa, assim como os 
concursos anteriores de es-
colha da “MASCOTE TRI-
BUTINHA” no exercício de 
2016, o concurso de escolha 
do Slogan “Fiscalização todo 
dia progresso com cidada-
nia”, o concurso de Tirinha 
e o I Concurso de Redação 
realizado no ano de 2019. 
Concursos esses promovidos 
pela Administração Munici-
pal e coordenados pela Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura Desporto e 
Lazer e a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental São 
Paulo, tem como objetivo 
proporcionar a participação 
bem como integração dos 
alunos no Programa de Edu-
cação Fiscal implantado no 
Município.

O referido concurso tem 

por objetivo premiar o au-
tor da melhor Redação. O 
mesmo deve definir a impor-
tância do Programa de Edu-
cação implantado no Muni-
cípio, agregando-se no nome 
da “MASCOTE TRIBUTI-
NHA” escolhida em 2016 e 
do Slogan “Fiscalização todo 
dia progresso com cidada-
nia” escolhido em 2017. Po-
dem participar e se inscrever 
alunos do 4º e 5º anos, tur-
nos manhã e tarde, onde foi 
implantada a disciplina de 
“Educação Fiscal” de forma 
transversal e inclusiva, com 
a devida autorização dos pais 

ou responsáveis, a par-
ticipação no Concurso é 
gratuita, condicionando-
-se à aceitação deste Re-
gulamento. A Comissão 
Organizadora/Julgadora, 
em data a ser definida pela 
mesma, em reunião reser-
vada, elegerá a redação 
pelas folhas identificadas 
pelos pseudônimos e pu-
blicará o resultado no mu-
ral oficial do Município.

A entrega dos Prê-
mios será feita durante o 
evento da Festa Junina da 
E.M.E.F. São Paulo, em 
data ser definida.

A entrega dos prêmios será feita na festa junina da EMEF SP
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Município entrega 

documentação para o Irriga+ RS
O município de Ni-

colau Vergueiro, por 
meio da Secretaria de 
Agricultura e Meio 
Ambiente, entregou 
no dia 20 de abril a 
documentação neces-
sária para ratificar o 
convênio com o Esta-
do através do progra-
ma Irriga+ RS: Avan-
çar. O documento foi 
entregue para assesso-
res da Secretaria Es-
tadual de Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural - SAPDR 
que estiveram no muni-
cípio.

 O Irriga+ RS prevê 
a construção de açudes, 
com viabilização do Go-
verno do Estado do Rio 
Grande do Sul. O ob-
jetivo do programa é a 
expansão da prática da 
irrigação entre os pro-
dutores e pecuaristas, 
almejando estabilidade 
em suas produções.

O Irriga+ prevê a construção de açudes

No dia 18 de abril é 
comemorado o Dia Nacio-
nal do Livro Infantil, data 
escolhida para celebrar a 
literatura infantil nacional. 
Nesse dia, em 1882, nascia 
o escritor Monteiro Loba-
to, considerado o pai da li-
teratura infantil brasileira. 
Em alusão à data, diversas 
atividades foram realizadas 
nas Escolas José do Patro-
cínio e Gelso F. Ribeiro.

O Dia Nacional do Li-

vro Infantil foi criado pela 
Lei nº 10.402, de 8 de ja-
neiro de 2002: “Art. 1º Fica 
instituído o Dia Nacional 
do Livro Infantil, a ser co-
memorado, anualmente, no 
dia 18 de abril, data nata-
lícia do escritor Monteiro 
Lobato”. Portanto, é uma 
data que celebra esse tipo 
de literatura e homenageia 
o escritor, autor não só de 
textos para crianças.

Conforme a secretária 

de Educação e Cultura, 
Priscila Muniz, um dos 
grandes desafios dos 
professores da educação 
básica é ensinar a leitura 
para os alunos. “Precisa-
mos ensinar não só a de-
cifrar códigos, mas tam-
bém a ter o hábito de ler, 
e essa não é uma tarefa 
fácil”, afirmou.

Pensando nisso, as 
professoras da rede mu-
nicipal de ensino de 

Nicolau Vergueiro utili-
zaram a data para home-
nagear o autor e também 
para demonstrar — atra-
vés de diferentes ativi-
dades — a importância 

da leitura na vida de todos, 
pois além de expandir o 
conhecimento, o hábito da 
leitura aprimora o vocabu-
lário e ajuda na construção 
textual.

Alunos realizam atividades alusivas ao Dia 
Nacional do Livro Infantil

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

No dia internacional do livro infantil alunos realizam atividades
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Respingos 
da Barragem

Carlos Omar Villela GomesCarlos Omar Villela Gomes
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CABULOSA

Te achegaste, cabulosa,
Com jeito de china alçada...
Prometendo alguns carinhos
Num fundo de madrugada.
Me seguiste nas tropeadas,
Me abraçaste no violão...
Tomaste conta das casas
E da minha solidão.

Por teu beijo, cabulosa
Eu quase morri de fome...
Esqueci cada palavra
Daquilo que move um homem.
Quis ser mais taura que os tauras
Guiado por tua mão...
E me achei preso na jaula
Do fundo de um garrafão.

Eu te bebo, cabulosa,
Mas tu me bebes também...
E assim vamos nessa prosa
De mano, rumo ao além.
Eu te bebo feito louco,
De um jeito que não faz bem...
O teu gosto tem tão pouco 
Do gosto que a vida tem!

Quantos rumos, cabulosa,
Eu perdi com teus sinuelos...
Há uma furna misteriosa
No negro dos teus cabelos.
É tão difícil seguir
Depois da gente tombar
No poço fundo que habita
Teu brilho de Teiniaguá.

Não soluço, cabulosa,
Cada pealo bem levado...
É uma forma nebulosa
De pagar os meus pecados.
Mas me livra do teu laço,
Me regala um recomeço
Bem distante dos teus braços
Que eu não pago mais teu preço!

CÂMARA DE VERE-
ADORES DE ERNESTI-
NA – RS

Presidente: Raquel Go-
edel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, 
Victor Penz e Tiago José 
Dummel. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
25.04.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou os 
pedidos de providências de 
sua autoria, nos quais soli-
cita colocação de placa de 
identificação de Rua, passa-
gem de rolo e demarcação 
de acesso.

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, justificou 
os pedidos de providências 
de sua autoria nos quais so-
licita patrolamento e colo-
cação de quatro cargas de 
pedras. Agradeceu ao Secre-
tário de obras por realizar 
serviço com o rolo compac-
tador em estrada da locali-
dade de Pessegueiro. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências no qual so-
licita substituição de lâmpa-
da da iluminação pública. 

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, reiterou 
solicitação anteriormente 
feita, acerca da colocação de 
pedras na estrada de acesso 
à propriedade do Sr. José 
Mello, afirmando que o caso 
é urgente, pois, há necessi-

dade frequente de deslocar-se 
para atendimento médico.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, concordou com o 
pedido de providências do 
Vereador Leonir, afirmando 
que o problema é recorrente 
e que, já entrou em contato 
com o Prefeito, para que seja 
feito um projeto para alte-
ração do trevo de acesso ao 
Município e a colocação de 
um redutor de velocidade na 
referida via, também, um es-
tacionamento no lado oposto 
da via. Afirmou que, pelo fato 
de o acesso ao posto de com-
bustível ser bloqueado pelos 
caminhões, o Município dei-
xa de receber os recursos dos 
impostos, uma vez que o co-
merciante não consegue fazer 
a venda do insumo.

Comunicações:
 Não houve orador

Ordem do dia: 
 Discussão e vota-

ção do Projeto de Lei nº 
32/2022, de autoria do Po-
der Executivo que “AUTO-
RIZA A CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA, EM CA-
RÁTER EMERGENCIAL, 
DE AGENTE DE SAÚDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.”. As comissões apre-
sentaram parecer favorável. 
Em discussão: O Vereador 
Leonir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, agradeceu 
a Agente de Saúde Rosicler 
pelo trabalho que a mesma 
prestou ao Município por lon-
gos anos. O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, afirmou que o Proje-
to de Lei vem para recompor 
a equipe de Saúde da Família 
e, que o trabalho desempe-
nhado por estes profissionais 
é extremamente relevante. O 
Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, pediu que 

os munícipes recebessem os 
agentes comunitários de saú-
de com cordialidade, pois, o 
trabalho desempenhado por 
eles é imprescindível. Em vo-
tação: Aprovado por unani-
midade de votos.

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da bancada 
do PDT, agradeceu pela pres-
teza do trabalho dos encana-
dores do Município que, sem 
olhar o horário, fazem o traba-
lho e resolvem as mais diver-
sas situações relacionadas ao 
abastecimento de água. Re-
clamou sobre uma situação de 
poço artesiano já perfurado e 
caixa instalada, na localidade 
de Encruzilhada Müller, afir-
mando que a ligação deve ser 
feita com a maior brevidade 
possível, pois, a comunidade 
enfrenta falta de água. Convi-
dou a comunidade a prestigiar 
a inauguração das Lojas Le-
bes em Ernestina, afirmando 
que a mesma já está gerando 
dois empregos diretos e dois 
indiretos. 

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, fez uma explanação 
sobre o porquê de termos 
Municípios, os poderes que 
compõe um Município, bem 
como as responsabilidades e 
competências deste ente fede-
rativo. Falou sobre as Secre-
tarias Municipais e as atribui-
ções principais, bem como, 
os servidores públicos e suas 
responsabilidades enquanto 
agentes públicos. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, parabenizou a todas 
as categorias da Associação 
Walter Stacke pelo êxito ob-
tido no Campeonato Regio-
nal de Categorias de Base. 
Exaltou a importância da 
educação, para todos os jo-
vens do Município. Agrade-

ceu ao Poder Executivo pelo 
auxílio, no transporte e nos 
custos da arbitragem. Suge-
riu que o Município auxilie 
para confecção de uniforme 
novo para a Escolinha, com a 
colocação do brasão do Mu-
nicípio, uma vez que a Asso-
ciação representa Ernestina 
regionalmente. Solicitou que 
o Município faça a cedência 
de um profissional de Edu-
cação Física para trabalhar 
com a Escolinha de Futebol. 
Solicitou verbalmente, que o 
Poder Executivo faça reparos 
na Rua Carlos Augusto Kern, 
pois, está se formando uma 
valeta. Comentou sobre a si-
tuação do veículo do Departa-
mento de Águas, pedindo que 
os colegas solicitem aos seus 
deputados a destinação de re-
cursos para a aquisição de um 
veículo novo para o setor. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
parabenizou os atletas da 
Associação Walter Stacke 
pela conquista no Campe-
onato Regional. Agradeceu 
a Administração Municipal 
pela colocação das pedras na 
propriedade do Sr. Olivan, 
afirmou que já espalhou o 
material, porém, o Executivo 
deve fazer a passagem do rolo 
para compactá-lo. Convidou 
todos a prestigiar a abertura 
do campeonato municipal de 
Bocha, que inicia na sexta 
feira, na cancha do Sirineu. 

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, solicitou 
verbalmente que o Poder 
Executivo, através da Secre-
taria de Obras, faça a coloca-
ção de duas cargas de pedras 
na propriedade do Sr. Carlos 
Belarmino Simor. Agradeceu 
a todos que prestigiaram o 
Baile de Chopp na Comuni-
dade de Três Lagoas. 

 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 

falou sobre a importância 
do estudo. Afirmou que foi 
feita uma ação de filiações 
ao PL, no Município de 
Ibirapuitã, na quarta feira 
anterior. Ação semelhante 
ocorrerá m Passo Fundo no 
CTG Lalau Miranda. Afir-
mou que, dependendo dos 
resultados das eleições, Er-
nestina poderá ter um incre-
mento ainda maior no seu 
desenvolvimento. Solicitou 
que a Secretaria da Saú-
de estude a viabilidade de 
contratar um oftalmologista 
para atender na Unidade de 
Saúde. Falou sobre as dife-
renças do socialismo e do 
capitalismo e suas implica-
ções na sociedade. Convi-
dou quem puder participar 
de uma ação de limpeza no 
mato do Distrito Industrial, 
no dia trinta de abril, o dia 
todo. Pediu que os Vereado-
res se definissem quanto aos 
candidatos que apoiarão nas 
próximas eleições, priori-
zando os que já destinaram 
recursos para o Município 
de Ernestina. 

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, 
da bancada do PP, parabe-
nizou a Associação Walter 
Stacke pela conquista. Pa-
rabenizou o Sr. Verno pela 
disponibilidade em presidir 
a Associação. Agradeceu 
ao Secretário Maurício pelo 
atendimento de deman-
das na localidade de Linha 
Gramado. Parabenizou aos 
encanadores do Município 
pelo excelente trabalho que 
os mesmos prestam. Pediu 
que todos tenham um pouco 
de paciência para a solução 
de suas demandas.

 

Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 02 de 
maio de 2022, às 18:00.

ERNESTINAERNESTINA

Secretaria Municipal de Saúde realiza 
reunião sobre combate à dengue

Na manhã desta quinta-
-feira (20/04) a Secretaria 
Municipal de Saúde de Er-
nestina deu continuidade a 
uma série de reuniões que 
tem o objetivo de tratar so-
bre métodos e campanhas 
para o combate à dengue, 
principalmente por meios 
de conscientização dos mu-
nícipes, entre outros temas 
oportunos ligado a saúde. 
Participaram da reunião 
o secretário Municipal da 
Saúde, Geferson Goedel, 
enfermeira chefe da UBS, 
Letícia Micheletto, psicó-
loga e Coordenadora do 
programa Bem Cuidar RS, 
Louise Zart, representan-
te da AAPECAN de Passo 
Fundo, assistente social 
Priscila Onofre da Silva, 
do professor e historiador 
Alexandre Aguirre e das 
agentes comunitárias de 
saúde. Na abertura da reu-
nião, o secretário Geferson 
Goedel, agradeceu a pre-
sença de todos, bem como, 
ressaltou a importância 
das reuniões como essa de 
hoje, que abordam vários 
temas pertinentes a saúde, 
além de ter como premis-
sa a saúde preventiva da 
população ernestinense. 
Na sequencia do encontro, 
a assistente social da AA-
PECAN, Priscila Onofre 
da Silva discorreu sobre 
o trabalho desenvolvido 
pela Associação de Apoio 
a Pessoas com Câncer (Aa-
pecan) uma entidade que 
não visa o lucro. Lembrou 
ainda que, a instituição 

conta com 14 unidades de 
atendimento e dez Casas 
de Apoio em todo o Rio 
Grande do Sul. A Unida-
de de Passo Fundo atende 
gratuitamente pessoas com 
diagnóstico de Câncer em 
situação de vulnerabilidade 
social e pessoal de 62 mu-
nicípios da região, frisou. 

A enfermeira Letícia 
Michelleto, abordou para as 
Agentes de Saúde a impor-
tância do trabalho destes 
na prevenção da dengue no 
município, pois o combate 
a dengue é possível atra-
vés de uma união, de cada 
um, desde os agentes até 
os munícipes, para não ter-
mos uma epidemia de den-
gue no município, ou seja, 
temos que todos ter cons-
ciência da importância de 
não deixar água acumula-
da em recipientes ou vasos 
de flor, evitando assim, os 
criadouros e a proliferação 
do mosquito da Dengue. 
Também na oportunidade, 
a psicóloga Louise Zart -, 
explanou sobre a adesão 
do município de Ernestina 
ao programa à Rede Bem 
Cuidar RS, ou seja, somen-
te com a adesão à RBC/RS 
os municípios garantirão 
custeio mensal de R$ 8 mil, 
além de receber R$ 30 mil 
para a implantação. Cabe 
ressaltar, que os municípios 
que não aderirem abrem 
mão do componente es-
tratégico do Programa Es-
tadual de Incentivo para a 
Atenção Primária à Saúde. 
Nesse sentido, o município 

de Ernestina aderiu ao 
programa e, agora está 
habilitado para receber 
esse importante recurso, 
que viabilizará realizar 
várias ações que tem por 
objetivo a promoção à 
saúde e na prevenção. 

Por último, o pro-
fessor e historiador Ale-
xandre Aguirre, fez um 
agradecimento ao secre-
tário de Saúde, Geferson 
Goedel, mas em especial 
a todos (as) agentes de 
saúde do município de 
Ernestina, que com mui-
ta dedicação e trabalho 
ajudaram Ernestina fi-
car na primeira coloca-
ção na Consulta Popular 
2021/2022, entre os 21 
municípios que fazem 
parte do Corede Produ-
ção. Cabe ressaltar, que 
o município através do 
apoio de toda comunida-
de conseguiu 676 votos, 
o qual garantiu um recur-
so de 80 mil reais, que 
com a contrapartida do 
município será construí-
do um pórtico na entrada 
do município, ideia essa 
que foi discutida com o 
prefeito Renato Becker e 
demais entidades ligadas 
ao turismo de Ernestina, 
acha vista, que a pro-
posta escolhida com 640 
votos, a mais votada, foi 
à demanda do turismo, 
pontuou.

A reunião ocorreu 
nas dependências do bar 
Coisas do Ebe de Ernes-
tina

O objetivo da reunião foi tratar sobre metódos e prevenção ao combate a dengue

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Curso para o Cuidado com o Idoso está 
com vagas disponíveis

A Secretaria de Saúde 
e Assistência Social in-
forma que estão abertas 
até o dia 29 de abril(sexta-
-feira) as inscrições para 
o curso de TÉCNICAS 
BÁSICAS PARA O CUI-

DADO COM O IDOSO. 
Este curso é uma parce-
ria com o SENAC-RS, os 
interessados devem ter a 
idade mínima de 16 anos 
e Ensino Fundamental 
Incompleto. O início do 

curso acontecerá no 
dia 03 de maio, maio-
res informações devem 
ser buscadas junto a 
Assistência Social ou 
via fone (54) 3338-
1209.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Os interessados devem entrar em contato com o CRAS



Ernestina, 29 de abril de 2022 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Apostilas Educação Fiscal 2022

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No mês de abril, con-
forme uma das metas es-
tabelecidas em reunião do 
GMEF – Grupo Munici-
pal de Educação Fiscal, 
professores e servidores 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura 
e Desporto, foram en-
tregues as Apostilas de 
EDUCAÇÃO FISCAL 
aos alunos que possuem 
a disciplina no currículo 
de forma transversal as 
demais disciplinas (4º e 
5º anos manhã e tarde), 
na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental São 
Paulo.

As apostilas foram ela-
boradas e confeccionadas 
através da Administração 
Municipal, pelo Setor de 
Fiscalização, com conte-

údos diversos e atua-
lizados sobre todos os 
assuntos que envolvem 
a matéria, específico de 
cada série. A entrega 
foi realizada pela Dire-
tora Luciana Aparecida 
Baumgratz, juntamente 
com as professoras res-
ponsáveis pelas turmas, 
Viviane Vogelamnn (5º 
anos manhã e tarde), 
Liciane Cristina Deu-
ner (4º ano manhã) e 
Cristiane de Vargas (4º 
anos tarde), que desem-
penham as atividades 
com muita dedicação e 
sucesso, sempre cola-
borando com o projeto 
de EDUCAÇÃO FIS-
CAL no ensino funda-
mental, destacando a 
importância do tema.

As apostilas foram elaboradas e confeccionadas atráves da administração

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
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Inaugurada loja Lebes
Na manhã desta 

quinta-feira, 28, foi 
inaugurada a loja Le-
bes na cidade de Er-
nestina. A abertura 
oficial ocorreu ás 9h e 
contou com a presença 
do padre Adalíbio Bar-
th, além de autoridades 
locais. A loja que fica 
na rua Júlia dos Santos, 
em frente a prefeitura 
municipal terá promo-
ções especiais até sá-
bado. 

 Simone Amaran-
te, a líder e gerente da 
filial de Ernestina falou 
sobre a expectativa. “Es-
tou muito feliz em fazer 
parte da equipe da Lebes, 
eles tem uma história 
muito bonita e estou an-
siosa para essa nova em-
preitada.”.

 Simone que antes 
de fazer parte da equi-
pe, chegou a trabalhar no 
Hospital ortopédico de 
Passo Fundo, conta que 

será ela e uma consultora 
de vendas que trabalha-
rão na filial e a loja fun-
cionará de maneira ex-
press, ou seja, o que não 
tiver no momento na loja 
eles vendem através do 
catalogo e a entrega será 
feita em até no máximo 
dois dias.

 O funcionamento 
da loja será de segunda á 
sábado, das 9h ás 18h30 
sem fechar ao meio dia e 
no sábado das 9h ás 18h. 

A loja fica na Rua Julio dos Santos em frente a prefeitura municipal

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER


