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ERNESTINAERNESTINA

Município de Ernestina faz entrega de 
prêmios aos contribuintes participantes 
cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha

Foi realizado no dia 28 de Outubro de 2021 o sorteio da Nota Fiscal Gaúcha nº 109.  A 
entrega dos cheques aos contribuintes sorteados no município de Ernestina cadastrado na Nota 
Fiscal Gaúcha.  Os valores foram de dois prêmios de R$ 200,00 (Duzentos Reais.) e teve co-
mo sorteados o Sr. DARCI DORR de Ernestina, e a Sra. CLAUDIANE GIARETTA SANTIN 
da cidade de Marau.   O Município ainda informa que para participar dos sorteios mensais os 
contribuintes devem estar cadastrado no Programa NOTA FISCAL GAÚCHA e solicitar que 
seja colocado o número de seu CPF na nota no momento da compra feita no comércio local. 
Fazendo isto estarão ajudando a combater a sonegação fiscal e ainda concorrerão a prêmios no 
município de Ernestina e também nos sorteios da Nota Fiscal Gaúcha realizada pelo Estado 
do Rio Grande do Sul. Os contribuintes que quiserem fazer o seu cadastramento no Programa 
podem procurar o Setor Tributário do município, ou fazer diretamente o cadastro no site da 
www.sefaz.rs.gov.br

Contribuinte de Ernestina: ajude a combater a sonegação, exija nota fiscal no momento da 
compra efetuada, peça para colocar o seu CPF, assim você combate a sonegação e ainda ganha 
dinheiro.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Luiz Carlos Finatto assume o 
Governo Municipal

Durante a manhã da 
última sexta-feira, 
19/11, o prefeito 

José Nicolodi Provenci trans-
mitiu o cargo ao presidente da 
Câmara Municipal de Vereado-
res de Ibirapuitã, Luiz Carlos 
Finatto, que passará a respon-
der pelo governo municipal no 
período de sete (07) dias. O ato 
de transmissão de cargo ocor-
reu no gabinete da Prefeitura. 

Nesse período, o prefeito 
José Provenci e o vice-prefeito, 
Jaime Martovicz, cumprem 
uma extensa agenda de ativida-
des de interesse do município 
na Capital Federal. 

Já em exercício, Luiz Car-
los deixa à disposição o gabi-
nete da Prefeitura para atendi-
mento a população.

Ibirapuitã recebe nova 
Grade Aradora através da 
Consulta Popular 2020/2021

No dia 22 de novembro, 
a administração municipal de 
Ibirapuitã recebeu uma nova 
Grade Aradora, 18 discos, com 
rodas, da marca Kissmann, mo-
delo GAK1828, no valor de R$ 
49.000,00, sendo R$ 23.214,00 
oriundos da Consulta Popular e 
R$ 25.786,00 de contrapartida 
do município.  

O novo maquinário adqui-
rido será utilizado nos trabalhos 
da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente. 

O ato oficial de entrega 
aconteceu em frente à prefei-
tura municipal, na presença 

Finatto ocupará o cargo por sete dias

do prefeito em exercício, Luiz 
Carlos Finatto, Secretário da 
Fazenda, Paulo Rogério Baga-
tini Portella, Assessor de Enge-
nharia e Projetos, Jean Carlos 
Silva, e dos servidores da Se-
cretaria de Agricultura, Aloizio 
Bortoncello e Luiz Carlos Pez-
zini Klar. 

Para o prefeito Luiz Car-
los Finatto, essa aquisição só 
foi possível graças ao empenho 
dos membros do COMUDE 
(Conselho Municipal de De-

Aradora veio por meio da consulta popular 2020/2021

senvolvimento do Município) 
de Ibirapuitã e a colaboração e 
participação da população em 
votar. "Essa conquista não é 
somente do Poder Público, mas 
sim de toda a comunidade que 
participou, votou e garantiu as-
sim, a destinação dos recursos 
do Governo do Estado para o 
município. Esse maquinário irá 
auxiliar muito os produtores no 
preparo do solo para plantio e 
nos demais serviços da Secreta-
ria", destacou Finatto.
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Victor Graeff tem Prefeita em 
exercício

Enquanto a comitiva 
victorense pleiteia 
recursos em Brasí-

lia, a cidade de Victor Graeff fi-
ca sob o comando da presidenta 
da câmara de vereadores Eunice 
Wentz. Entre os compromis-
sos da prefeita interina esteve 
a visitado secretario de educa-
ção Fábio Augusto Dirings e o 
presidente em exercício da ca-
sa legislativa Adriano Mattge, 
estiveram visitando o gabinete 
da então Prefeita em Exercício 
Eunice Wentz. Na oportunida-
de foram debatidas pautas de 
interesse da municipalidade, 
projeções para o próximo ano 
com o projeto Vereador Mirim 
e também realizado um convi-
te formal para as atividades de 

encerramento do ano letivo das 
escolas do município.

A prefeita Eunice também 
recebeu a comitiva de duas ci-
dades: Ibirapuitã para realizar 
o convite oficial do Coquetel 
e Show para a escolha da no-
va Corte Municipal. O evento 
acontecerá na noite de 11 de 
dezembro, no Salão Paroquial 
de Ibirapuitã. A nova corte se-
rá composta pela Rainha, 1ª 
Princesa e 2ª Princesa. E For-
taleza dos Valos em que a pre-
feita Marcia Rossatto Fredi e 
da Assessora Pedagógica Maria 
Andrea Bellini. Na oportunida-
de debateram sobre os desafios 
enfrentados e a importância da 
representatividade feminina na 
política.

Prefeita Eunice acompanha da pref. Márcia Rossato e a assessora

CRÉDITO: TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Secretaria de Educação 
investe em Playground para 
EMEI Rainha

O município de Lagoa 
dos Três Cantos, 
através da secretaria 

municipal de educação, cultura, 
desporto, turismo e lazer, adqui-
riu um playground para uso dos 

alunos da Escola Municipal de 
Educação Infantil Rainha.

Foram investidos recursos 
próprios no valor de R$ 27 mil. O 
equipamento já está instalado no 
parquinho do educandário.

O investimento utilizou recursos próprios da administração

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

TIO HUGOTIO HUGO

Foi iniciada na 
segunda-feira 
22 de novembro 

a Consulta Popular 2021 – 
Processo que conta com a 
participação da comunida-
de para a escolha de priori-
dades regionais que recebe-
rão recursos do estado.

Para votar, o cidadão 
deverá entrar no site: htt-
ps://consultas.colab.re/
consultapopular ou baixar 
o aplicativo “Colab”, reali-
zando cadastro prévio para 
acessar a cédula de vota-
ção;

Para os eleitores de Tio 
Hugo e dos demais municí-
pios pertencentes ao Core-

Participe da Consulta Popular 2021

de Botucaraí, são dispostas 
4 demandas para votação. 
O cidadão deverá escolher 
apenas uma prioridade.

São elas:
1 – Apoiar a Cultura 

Tradicionalista na Região 
do Botucaraí

2 – Desenvolver o Tu-
rismo Regional

3 – Desenvolvimento 
Regional do Agronegócio

4 – Qualificação Pro-
fissional Regional

A votação vai até o dia 
30 de novembro. Para o ci-
dadão que não possui aces-
so a internet, as repartições 
públicas municipais estão 
a disposição para votação! O cidadão deve escolher uma demanda disposta na votação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

ERNESTINAERNESTINA

O E r n e s t i n a t a l 
chegou a sua 
décima edição 

e neste ano a Secretaria de 
Educação da cidade prepa-
rou uma promoção especial. 
Todas as casas residenciais 
e empresas que forem deco-
radas para o natal irão con-
correr a uma cesta natalina. 

A secretária ressaltou 
nas redes sociais oficiais do 
município que  “Cabe des-
tacar, que não se trata de um 
concurso natalino, onde a 
casa mais decorada recebe 
um prêmio, pelo contrário, 
o objetivo é incentivar todos 
os moradores ernestinenses 
a participarem e, por con-
seguinte realizarem a deco-
ração natalina em frente às 
suas residências, comércio 
e empresas, sendo assim, 
estarão todos concorrendo 

Promoção de natal em Ernestina

a uma (Cesta Natalina), que 
será sorteada no encerra-
mento da programação do 
10º ErnestiNatal 2021, dia 
17 de dezembro, na Praça 
Municipal Norberto Otto 
Gayger” informa as mídias 
sociais da cidade. 

Para participar é pre-
ciso preencher uma ficha 
de cadastro disponível na 
secretaria nele deverá ser 
informado o endereço da 
residência decorada. 

A abertura do festival 
de natal acontece dia 10/12 
às 19 horas e 30 minutos, 
haverá a chegada do Papai 
Noel, após apresentação as 
escolas.  Dia 17/12 encena-
ção do nascimento de Jesus 
e apresentação de bandas  
22/12 serenata natalina 
com trio elétrico passando 
pelas ruas da cidade Para concorrer é preciso se cadastrar na prefeitura

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Redobre a atenção com os gas-Redobre a atenção com os gas-
tos depois do almoço e não saia tos depois do almoço e não saia 
por aí como um pinscher raivoso, por aí como um pinscher raivoso, 
comprando tudo o que vê, meu comprando tudo o que vê, meu 
cristalzinho. Se não controlar cristalzinho. Se não controlar 
seus impulsos, prevejo aqui uma seus impulsos, prevejo aqui uma 
chuva de boletos atrapalhando chuva de boletos atrapalhando 
sua vida.sua vida.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Vai ser preciso dedicação re-Vai ser preciso dedicação re-
dobrada em casa e no trabalho. dobrada em casa e no trabalho. 
Se você bater o pé e exigir tudo Se você bater o pé e exigir tudo 
do seu jeito, Touro, vai dar ruim. do seu jeito, Touro, vai dar ruim. 
Para driblar problemas e chegar Para driblar problemas e chegar 
a um acordo, o único caminho é a um acordo, o único caminho é 
ser mais flexível com o pessoal ser mais flexível com o pessoal 
de casa, tá?de casa, tá?

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Você costuma arrasar em tudo Você costuma arrasar em tudo 

que envolve comunicação, Gê-que envolve comunicação, Gê-
meos, mas há sinal de tensão ho-meos, mas há sinal de tensão ho-
je. Pode faltar diplomacia, pintar je. Pode faltar diplomacia, pintar 
fofoca, revelação de um segredo fofoca, revelação de um segredo 
ou gente intrometida.ou gente intrometida.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Logo cedo, prepare-se para ra-Logo cedo, prepare-se para ra-
lar dobrado. Infelizmente, a grana lar dobrado. Infelizmente, a grana 
não vai cair de presente no seu não vai cair de presente no seu 
colo, tá? Também é melhor re-colo, tá? Também é melhor re-
dobrar a atenção com perda ou dobrar a atenção com perda ou 
prejuízo.prejuízo.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
No trabalho e na vida pessoal, se-No trabalho e na vida pessoal, se-
rá preciso ceder em algumas coi-rá preciso ceder em algumas coi-
sas se quiser manter a harmonia sas se quiser manter a harmonia 
com as pessoas ao redor. Além com as pessoas ao redor. Além 
da dificuldade para lidar com al-da dificuldade para lidar com al-
guém mais velho, conservador ou guém mais velho, conservador ou 
que tem um cargo mais alto que o que tem um cargo mais alto que o 

seu, você também pode receber seu, você também pode receber 
críticas.críticas.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Além da Lua seguir em seu inferno Além da Lua seguir em seu inferno 
astral, ela forma aspectos tensos astral, ela forma aspectos tensos 
no céu e você vai precisa seguir no céu e você vai precisa seguir 
sua intuição para fugir de algu-sua intuição para fugir de algu-
mas furadas. Trabalhar a sós ou mas furadas. Trabalhar a sós ou 
em home office ajuda a manter o em home office ajuda a manter o 
foco.foco.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
No serviço, redobre a atenção No serviço, redobre a atenção 
para não se distrair com qualquer para não se distrair com qualquer 
coisinha, e se você anda procu-coisinha, e se você anda procu-
rando um emprego ou se precisa rando um emprego ou se precisa 
de apoio para encarar qualquer de apoio para encarar qualquer 
dificuldade, melhor não esperar dificuldade, melhor não esperar 
uma ajuda dos amigos.uma ajuda dos amigos.

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

A Lua se desentende com outros A Lua se desentende com outros 
astros, sinalizando que o exces-astros, sinalizando que o exces-
so de ambição pode atrapalhar o so de ambição pode atrapalhar o 
espírito de equipe no trabalho. espírito de equipe no trabalho. 
Corra atrás do que deseja, mas Corra atrás do que deseja, mas 
sem exagero e sem pisar nas ou-sem exagero e sem pisar nas ou-
tras pessoas.tras pessoas.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Além da dificuldade para se con-Além da dificuldade para se con-
centrar nas tarefas de rotina, centrar nas tarefas de rotina, 
também pode faltar disciplina pa-também pode faltar disciplina pa-
ra praticar exercícios e cuidar da ra praticar exercícios e cuidar da 
saúde. Melhor ter cautela com os saúde. Melhor ter cautela com os 
exageros.exageros.

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

É um bom momento para encerrar É um bom momento para encerrar 
um ciclo e cuidar de tudo o que um ciclo e cuidar de tudo o que 
estava pendente, ainda que pos-estava pendente, ainda que pos-
sa pintar um ou outro problema sa pintar um ou outro problema 

pelo caminho. Talvez seja neces-pelo caminho. Talvez seja neces-
sário fazer ajustes no trabalhosário fazer ajustes no trabalho

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
O ciúme pode causar atritos no O ciúme pode causar atritos no 
romance, embora os relaciona-romance, embora os relaciona-
mentos em geral também passem mentos em geral também passem 
por problemas.por problemas.

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

Quem já tem compromisso pre-Quem já tem compromisso pre-
cisa fazer alguns sacrifícios para cisa fazer alguns sacrifícios para 
manter a paz no relacionamento, manter a paz no relacionamento, 
e a paquera pede atenção em re-e a paquera pede atenção em re-
lação a alguém comprometido.lação a alguém comprometido.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de novembro!
Nelson Beng 

02/11
Diane Dewes 

03/11
Leticia Karling 

03/11
Ivo Loeff 03/11
Anieli Goedel 

05/11
Paulo Arednt 

06/11
Rita Altamann 

06/11
Ivo Mallmann 

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

09/11
Ardi Glinke 

10/11
Camila Anun-

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

13/11
Liciane Deuner 

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

15/11
Eduardo Possebon 

15/11
Erika Bergmann 

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

20/11

Valcir Salvi 21/11
Amanda Guerra 

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

25/11
Lucas Nickhorn 

25/11
Daniel Adler 27/11
Roselaine Dewes 

27/11
Juliana Barbosa 

28/11
Jeferson Santos 

28/11
Geovandro Sperotto 

29/11
Marcelo silva 30/11
Odilo Werner 30/11
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MARIASMARIAS

Marias farão parte do 
espetáculo "A Fantástica 
Fábrica de Chocolate". 
Ingressos já disponíveis.

As irmãs Maria Ga-
bi e Maria Antô-
nia compõem o 

elenco do espetáculo “A Fan-
tástica Fábrica de Chocolate”, 
que será promovido pela Pe-
tipa Espaço da Dança, no dia 
11/12 no auditório da Escola 
Notre Dame Menino Jesus. Os 
ingressos já estão disponíveis 
para compra na escola Petipa.

Na produção, Maria Gabi 
interpreta o “pequeno Willy 
Wonka”, versão mais jovem 
do proprietário da fábrica de 
chocolate. “Os ensaios estão 
na reta final e eu estou ansiosa 
para poder viver o persona-
gem do Willy Wonka no espe-

Os ingressos já estão disponíveis

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/INTERNET

táculo”, disse Maria Gabi. O 
espetáculo é baseado no filme 
de 2005.

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 ganhadores 
de uma competição, os quais 
vão para um passeio na mágica 
e misteriosa fábrica do excên-
trico Willy Wonka. Ajudado 
por seus anões trabalhadores, 
Wonka esconde uma surpresa 
para durante o passeio.

SAÚDESAÚDE

Equipamentos importados para HCC

Nos últimos anos a 
tecnologia hospita-
lar permitiu que a 

medicina intensiva conseguisse 
um melhor monitoramento dos 
pacientes, garantindo maior as-
sertividade no tratamento. E foi 
pensando nisso, que o Hospital 
de Caridade de Carazinho contará 
com a nova Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), a qual será uma 
das mais modernas e equipadas 
UTIs do Rio Grande do Sul, com 
equipamentos adquiridos através 
de empresas líderes no mercado 
mundial, sinônimos de confiabi-
lidade e de excelência em países 
como Alemanha, Estados Unidos 
e Suécia.

Segundo o diretor geral do 
HCC, Hélio Lütz, trabalhar com 
equipamentos de alta tecnologia 
é garantir diagnósticos e técni-
cas mais precisas, mais conforto 
e segurança ao paciente e menor 
tempo de atendimento. “É funda-
mental aplicar recursos atualiza-
dos e funcionais para oferecer um 
serviço de melhor qualidade, oti-
mizando o trabalho dos médicos 
e outros profissionais de saúde. 
Além disso, é possível ampliar a 
capacidade de atendimento, rea-
lizar diagnósticos mais precisos e 
maximizar a assistência disponi-
bilizada pela instituição”, explica 
Hélio, ressaltando que os equipa-
mentos da nova UTI são de alta 
tecnologia, desenvolvidos para 
diagnóstico, tratamento, monito-
ramento, reabilitação e promoção 
da qualidade de vida.

Para o neurocirurgião Dr. 
Rafael Espanhol, a nova UTI será 
um divisor de águas na saúde de 
Carazinho e da região, devidas 
as oportunidades que ela trará. 
“Serão mudanças no aumento no 
número de leitos, que hoje é uma 
necessidade real da instituição, e 
uma melhora na oferta do aten-
dimento, visto que ela ofertará 
equipamentos e materiais novos, 
resultando no aperfeiçoamento 
das equipes de enfermagem e mé-
dica”, explica Dr. Rafael.

Espanhol compara que, atra-
vés de suas especializações reali-
zadas em cidades de outros países 
como em Tübingen na Alemanha, 
São Francisco e Houston nos Es-

tados Unidos, Milão na Itália e 
Toronto no Canadá, a nova UTI 
do HCC tem um padrão, o qual 
ele vivenciou nesses países, tanto 
do ponto de vista estrutural, sen-
do a do HCC ainda mais completa 
nesse sentido, quanto do ponto de 
vista funcional, de equipamen-
tos. “A nova UTI não deixará a 
desejar comparando com as ins-
tituições de países de primeiro 
mundo. 

Ofertando uma estrutura 
muito parecida com esses locais 
e equipamentos mantendo o mes-
mo padrão, visto que os equipa-
mentos da nova UTI também são 
oriundos de outros países. Pode-
mos dizer que teremos uma UTI, 
em Carazinho, de primeiro mun-
do”, garante.  

A nova UTI receberá novas 
especialidades. Na neurocirur-
gia, por exemplo, ela irá agregar 
no sentido de que a instituição 
hoje já tem a realidade de oferta 
em procedimento de alta com-
plexidade, tanto em cirurgias ce-
rebrais, quanto da coluna, sendo 
que esses pacientes necessitam de 
atendimento complementar em 
UTI, explica Rafael. “Para mi-
nha área, em neurocirurgia, esse 
aumento da estrutura e da oferta 
de serviços será muito impor-
tante, visto que a especialidade 
vem crescendo com a realização 
de muitos procedimentos em alta 
complexidade”, finaliza.

Apesar de todos os aparatos 

essenciais dentro da nova UTI, o 
setor depende também do fator 
humano. Ou seja, a inovação tec-
nológica só será efetiva se a equi-
pe for qualificada e apta para se 
beneficiar da potencialidade dos 
equipamentos. 

Pensando nisso, os colabo-
radores e gestores que atuarão na 
nova UTI do HCC irão realizar 
capacitações para atender essa 
demanda.  “O Setor de Educação 
Continuada da nova UTI, iniciou 
suas capacitações em 2020, com 
reuniões semanais acerca das por-
tarias e resoluções que regem o 
funcionamento da terapia Intensi-
va no Brasil, que engloba recursos 
humanos, materiais, equipamen-
tos e a política de humanização. 
Foram realizadas várias visitas 
em loco e estabelecido check list 
das ações”, explica a coordena-
dora de Educação Continuada do 
HCC, enfermeira Juliana M. La-
ra, garantindo que neste momento 
estão sendo revisados todos os 
protocolos assistenciais. “Poste-
riormente será definido a equipe 
assistencial para iniciar a Semana 
D - Capacitação e Treinamento.

Uma das preocupações da 
Direção do Hospital, foi garantir 
que está obra se torne referência, 
uma vez que toda a tecnologia 
investida, atualmente encontrada 
principalmente em instituições 
privadas, será destinada também 
para os pacientes internados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Os equipamentos instalados foram importados

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/INTERNET
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Resumo dos traba-
lhos da Sessão Ordi-
nária realizada em 22 
de novembro de 2021, 
presidida pelo Vereador 
Presidente, Nelson Ro-
gério Dapper, filiado no 
Partido Político PDT. 

Pedido Verbal:

Ve r e a -
dor Alex 
S a n d r o 
M e n d e s 

(PP): requer ao Prefeito 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Obras, para 
que implante resíduos de 
asfalto ou encontre outra 
medida para abrandar a 
poeira ao longo da Rua 
Paraná, essencialmente 
nos pontos de acesso às 

empresas localizadas na-
quela área. 

Comunicações Pes-
soais:

Ve r e a -
dora Val-
duze Back 

Vollmer (PDT): agrade-
ce ao Prefeito de Tio Hu-
go, Gilso Paz, e ao Vice-
-Prefeito, Geder Follmer, 
assim como ao Secretário 
de Obras, José Claudir 
Machado, e aos funcio-
nários da Secretaria de 
Obras, pelos investimen-
tos e melhorias realizados 
na Praça do Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, pois 
este espaço é utilizado 
pela comunidade local 
diariamente para o lazer 
e atividades recreativas.

Ve r e a -
dor Délcio 
Wiedthau-

per (PDT): agradeceu ao 
Secretário de Obras, José 
Claudir Machado, esten-
dendo as congratulações 
aos demais funcionários 
do órgão pelas melho-
rias na via de acesso à 
residência do munícipe 
Renato Stack e à Esco-
la Laurentino Machado; 
o edil também ressalta o 
auxílio dos funcionários 
no combate do incêndio 
em uma lavoura localiza-
da na Linha Graeff. Dél-
cio manifesta seu desejo 
na realização, pelo Poder 
Público, de um evento 
visando a comemoração 
dos festejos natalinos, 
o qual deve observar as 
medidas sanitárias de 
prevenção a COVID-19. 

Ve r e a -
dor Alex 
S a n d r o 
M e n d e s 

(PP): comenta a respeito 
da sua participação em 
um curso de aprimora-
mento ao exercício das 
atividades legislativas 
realizado em Porto Ale-
gre. Alex manifesta seus 
pêsames aos familiares 
da munícipe Jacinta.

Ve r e a -
dor Nelson 
R o g é r i o 

Dapper (PDT): comen-
ta a respeito da Consulta 
Popular, à qual represen-
ta um meio democrático 
de participação no qual 
a população pode optar, 
via votação on-line, aos 
projetos prioritários de-
finidos pelos Conselhos 
Regionais de Desenvol-
vimento (COREDE) às 
regiões sulistas. Além 
disso, o intento da Con-
sulta Popular é o desen-
volvimento econômico, 

tecnológico, turístico, 
agrícola e social dos mu-
nicípios. A Câmara de 
Vereadores possibilitará 
auxílio aos interessados, 
seja no acesso à internet, 
assim como nos cadas-
tros ao site oficial para 
votação, aliás, ressalta-se 
que dia 30 do corrente 
mês encerra o prazo para 
participação.

A próxima Sessão 
Ordinária acontecerá 
na data de 13/12/2021, 
às 19h, no Plenário da 
Câmara Municipal de 
Vereadores de Tio Hu-
go.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Praça Tancredo Neves recebe melhorias e se 
prepara para as noites de Natal

As esculturas em 
topiaria na praça 
Tancredo Neves 

são um marco de Victor Graeff, 
sendo um trabalho artesanal re-
conhecido pelos quatro cantos 
do mundo. Durante todo o ano 
diversas caravanas e turistas se 
deslocam ao município para ver 
com os próprios olhos as belezas 
em forma de desenhos temáti-
cos. Sendo assim, visando am-
pliar a compreensão e experiên-
cia de quem passa pela praça, os 
desenhos em topiaria estão rece-
bendo placas de identificação. 
Além disso, novos desenhos es-
tão sendo projetados e já podem 
ser vistos, inclusive durante o 
seu processo de criação de  Sel-
mirio Schmidt. 

Equipe da praça Tancredo Neves

As flores de verão recebem irrigação constante

Durante o ano de 2021 
muitas melhorias foram reali-
zadas na praça, fazendo com 
que este ambiente seja cada vez 
mais receptivo para todas as 

famílias que circulam no local, 
entre as melhorias realizadas 
estão à instalação de pontos de 
carregamento de celular, um 
chimarrodromo com água quen-
te, recentemente foi instalado 
um quiosque da associação de 
cuqueiras, a implantação deum 
balanço gigante, entre muitas 
outras melhorias.

O destaque em especial du-
rante este mês são as flores de 
verão, plantas e irrigadas dia-
riamente. O departamento de 
cultura também está realizando 
a ornamentação natalina e os 
preparativos para o acendimen-
to das luzes que ocorre na noi-
te do próximo domingo, 28 de 
novembro. Na mesma data tam-
bém será realizado a abertura do 
festival de natal da cidade com 
a apresentação da banda Fritz 4.

Inteligência Emocional será 
tema de palestra ao ar livre

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

No Próximo domin-
go (28) a partir 
das 16h, na Praça 

da Lagoa em Lagoa dos Três 
Cantos será ministrada a pales-
tra com o tema “Inteligência 
Emocional” a ser proferida pelo 
Terapeuta e Treinador Compor-
tamental Jaírton Araújo Ehlers, 
com atuação na área de Neuro-
linguística e Neuro Ciência.

A palestra ocorrerá ao ar 
livre e todos os interessados po-
dem participar, para tanto é soli-
citado que tragam cadeiras a fim 
de melhor acomodação.

O palestrante deverá abor-
dar as quatro emoções primá-
rias: medo, raiva, tristeza e 
alegria e a maneira com que o 
ser humano interage com todos 
esses sentimentos. “É a oportu-
nidade do público conhecer co-
mo estas emoções funcionam, 
especialmente após um longo 
período de instabilidade emo-
cional causada pela pandemia” 
afirmou Jaílton.

Os interessados estão con-
vidados a trazer um quilo de 
alimento não perecível, que será 
doado às entidades da região.

Os interessados devem levar um quilo de alimento

CRÉDITO:DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE  LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Zumbi dos Palmares
Primeira  Parte

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

09

 O Quilombo dos Palmares, localizado 
na Capitania de Pernambuco, atual região 
de União dos Palmares, Alagoas, era 
uma comunidade, um reino formado por 
escravos negros que haviam escapado das 
fazendas, prisões e senzalas brasileiras. 
Ele ocupava uma área próxima ao 
tamanho de Portugal. Naquele momento 
sua população alcançava por volta de 
trinta mil pessoas.

Zumbi nasceu na Serra da Barriga, 
Capitania de Pernambuco, atual União 
dos Palmares, Alagoas, livre, no ano de 
1655, mas foi capturado e entregue ao 
padre missionário português Antônio 
Melo[4] quando tinha aproximadamente 
seis anos. Batizado ‘Francisco’, Zumbi 
recebeu os sacramentos, aprendeu 
português e latim, e ajudava diariamente 
na celebração da missa.

Por volta de 1678, o governador da 
Capitania de Pernambuco, cansado 
do longo conflito com o Quilombo de 
Palmares, se aproximou do líder de 
Palmares, Ganga Zumba, com uma oferta 
de paz. Foi oferecida a liberdade para 
todos os escravos fugidos se o quilombo 
se submetesse à autoridade da Coroa 
Portuguesa; a proposta foi aceita pelo 
líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do 
governador e desafiou a liderança de 
Ganga Zumba. Prometendo continuar a 
resistência contra a opressão portuguesa, 
Zumbi tornou-se o novo líder do quilombo 
de Palmares.

Quinze anos após Zumbi ter assumido 
a liderança, o bandeirante paulista 
Domingos Jorge Velho foi chamado para 
organizar a invasão do quilombo. Em 6 de 
fevereiro de 1694 a capital de Palmares foi 
destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter 
sobrevivido, foi traído por António Soares, 
e surpreendido pelo capitão Furtado de 
Mendonça em seu reduto (talvez a Serra 
Dois Irmãos). Apunhalado, resiste, mas é 
morto com vinte guerreiros quase dois 
anos após a batalha, em 20 de novembro 
de 1695. Teve a cabeça cortada, salgada 
e levada ao governador Melo e Castro. 
Em Recife, foi exposta a cabeça em praça 
pública no Pátio do Carmo, visando 
desmentir a crença da população sobre a 
lenda da imortalidade de Zumbi.

Em 14 de março de 1696, o governador 
de Pernambuco Caetano de Melo e Castro 
escreveu ao Rei:

“ Determinei que pusessem sua 
cabeça em um poste no lugar mais público 
desta praça, para satisfazer os ofendidos 
e justamente queixosos e atemorizar os 
negros que supersticiosamente julgavam 
Zumbi um imortal, para que entendessem 
que esta empresa acabava de todo com 
os Palmares.
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Consulta Popular já está disponível em 
Ernestina

A consulta popular 
é realizada no Rio 
Grande do Sul des-

de 1998, este é um processo em 
que a população define quais in-
vestimentos e serviços contarão 
no orçamento do ano seguinte.  
 A votação pode ser 
realizada através do aplicativo 
COLAB ou no site da Consulta 
Popular. As demandas dispostas 
para receber recursos do gover-
no do estado são turismo, agri-
cultura e desenvolvimento rural, 
obras/ habitação.

Qualquer pessoa a partir de 
16 anos pode votar, para o ca-
dastro é necessário nome com-
pleto, CPF, data de nascimento, 
titulo de eleitor, nome da mãe 
completo. Qualquer pessoa a partir de 16 anos pode votar

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Produzir e interagir

Produzir enfeites de 
natal que irão de-
corar a cidade, ver 

fruto do seu trabalho pelas 
ruas é gratificante, mas esse 
não é o único ponto positivo. 
A convivência em grupo, tro-
cas d e experiências fazem 
muito bem. Esses trabalhos 
têm sido desenvolvidos com 
o grupo de saúde mental na 
cidade de Santo Antônio do 
Planalto. Eles retomaram as 
atividades no município com 
coordenação da psicóloga Ci-
nara Grazioli e responsável 
pela oficina Nilse Markamnn. 
Os encontros ocorrem todas as 
sextas-feiras. Os encontros acontecem nas sextas-feiras

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

TIO HUGOTIO HUGO

Palestras sobre Educação 
Fiscal na Rede Municipal de 
Ensino de Tio Hugo

No início de 
novembro as 
turmas de 4°e 

5° anos das Escolas Mu-
nicipais de Ensino Funda-
mental Casemiro de Abreu, 
Antonio Parreiras e Lau-
rentino Machado, recebe-
ram a visita da Professora 
Caciane Roso Werkhausen 
disseminadora da Edu-
cação Fiscal da empresa 
“Buscar”.

Na ocasião foi aborda-
do com os estudantes  as-
suntos relacionados a edu-
cação fiscal e o nosso papel 
como cidadãos na socie-
dade, como contribuintes 
e agentes de fiscalização, 
com a missão de observar 
se os impostos que paga-
mos são efetivamente apli-
cados nos serviços públicos 
para toda a comunidade.

A Professora Caciane 
apresentou além do Pro-
grama da Educação Fiscal 
o Programa Nota Fiscal 
Gaúcha, incentivando e 
ensinando o cadastro no 
sistema, assim como todos 
os benefícios que temos ao 

pedir nossa nota fiscal e in-
cluímos nosso CPF à com-
pra.

Somos beneficiados 
com a garantia do ICMS 
da nossa compra ser repas-
sado ao estado, concorre-
mos todo o mês a sorteios 
de prêmios com valores em 
dinheiro a nível estadual e 
municipal, podemos ao se 
cadastrar indicar entidades 
em cinco áreas sociais para 
receber recursos dessa ar-
recadação.

Indicando seu time do 
coração, recebemos caute-
las gratuitas para participar 
dos sorteios. E ainda a “re-
ceita certa”, um aplicativo 
que escaneia o QR CODE 
de cada nota fiscal, concor-
rendo na hora a R$ 500,00.

Essa iniciativa da Pre-
feitura Municipal e Secre-
taria de Educação de Tio 
Hugo e empresa Buscar 
tem como objetivo formar 
cidadãos informados, cons-
cientes, participativos e 
atuantes para a consolida-
ção de uma sociedade bem 
desenvolvida.

Alunos aprendendo sobre educação fiscal

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Calendário de Eventos 2022- prazo encerra dia 
30

O ano de 2022 será 
o ano da possí-
vel retomada de 

boa parte dos eventos cultu-
rais realizados no município 
de Victor Graeff. Visando 
maior organização e evitan-
do o conflito entre datas, o 
departamento de cultura do 
município já está realizando 
a organização e reserva das 
datas dos eventos para o ca-
lendário de eventos munici-
pal. 

A organização do calen-
dário de eventos contribui 
com a divulgação das mais va-
riadas ações culturais do mu-
nicípio e elevam o nome do 
município de Victor Graeff. 
Pedimos a todas as comuni-
dades e instituições que têm 
interesse em realizar algum 
evento no próximo ano que 
procurem o departamento de 
cultura e se informem sobre a 
disponibilidade de datas. 

Na secretaria de edu-
cação haverá uma ficha Prazo para inserções e alterações acaba dia 30

de preenchimento do no-
me, entidade, evento e data 
desejada(as reservas devem 
ser realizadas de forma pre-
sencial). Não deixe para a úl-

tima hora, pois as datas são 
reservadas conforme che-
gada dos protocolos. Mais 
informações pelo fone 3338-
1242.

AGRICULTURAAGRICULTURA

Umidade do solo possibilita retomada do 
plantio da soja que já atinge 68%

Nas localidades em 
que ocorreram preci-
pitações, a umidade 

do solo possibilitou a retomada 
do plantio da soja e do preparo de 
áreas que haviam sido interrompi-
das. De acordo com o Informativo 
Conjuntural, produzido e publi-
cado nesta quinta-feira (25/11) 
pela Gerência de Planejamento da 
Emater/RS-Ascar, vinculada à Se-
cretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr), 
a semeadura já atinge 68% no Es-
tado, estando toda essa área em 
germinação e desenvolvimento 
vegetativo.

Entre os dias 16 e 21/11 foi 
de tempo seco, baixa umidade re-
lativa do ar e do solo e presença de 
vento constante, o que dificultou 
o desenvolvimento do milho. Em 
algumas localidades, o retorno das 
precipitações amenizou a situa-
ção, principalmente naquelas em 
que os cultivos estão florescendo, 
formando a espiga e enchendo os 
grãos. 

O plantio chega a 86% da 
área total estimada, sendo que 
55% está em germinação e desen-
volvimento vegetativo, 27% em 
floração e 18% em enchimento de 
grãos.

A semana anterior se carac-
terizou pela manutenção do tempo 
seco na maior parte do Estado, o 
que favoreceu a colheita do trigo 
que se encaminha para a finaliza-
ção e já chega a 97%. O restante 
das lavouras está maduro.

OLERÍCOLAS
Mesmo com ocorrência de 

chuvas no dia 17/11, com baixos 
volumes em parte da regional da 
Emater/RS-Ascar de Bagé, asso-
ciado a alta insolação, olericulto-
res do município sede intensifi-
cam uso da irrigação por aspersão 
e gotejamento. A luminosidade e 
predomínio de temperaturas ainda 
amenas têm favorecido a produ-
ção e a oferta na feira local.

Na Campanha, em Hulha 
Negra as chuvas registradas foram 
desuniformes, porém a disponibi-
lidade de umidade para as lavouras 
de coentro e cebola para semente 
ainda é satisfatória. O controle das 
principais doenças nas lavouras de 
cebola está sendo facilitado pe-
lo baixo volume de precipitações 
desde início de novembro, per-
mitindo maior intervalo entre as 
aplicações de fungicidas. Nas de 
coentro, as aplicações de defen-
sivos estão encerradas e a fase de 
formação dos grãos se aproxima 
do final, com previsão de início da 
colheita até o final da primeira se-
mana de dezembro.

Em Candiota, a expectativa é 
de uma boa safra de sementes de 
coentro, assim como foi a do ano 
anterior, com rendimentos próxi-
mos aos 1,5 mil quilos por hectare. 
A cebola está em formação de se-
mentes e maturação. As primeiras 
lavouras devem ser colhidas ma-
nualmente nas próximas semanas, 
com bom potencial produtivo.  

FRUTÍCOLAS
Na regional da Emater/RS-

-Ascar de Ijuí, melancia e melão 
irrigados com boa quantidade de 
frutos. Melão com poucos frutos 

em maturação e melancia em iní-
cio de maturação. A baixa umida-
de do ar provoca ataque de oídio 
nas videiras e produtores dão con-
tinuidade aos tratamentos fitos-
sanitários. Em Ijuí, os de mudas 
frutíferas iniciam os preparativos 
para a enxertia do pessegueiro e 
ameixeira. A Cultura da laranja 
está com queda acentuada de fru-
tos em desenvolvimento devido à 
estiagem.

PASTAGENS
O início desta semana foi 

marcado pela falta de chuvas, o 
que provocou a queda da qualida-
de das espécies forrageiras, tanto 
nativas, como cultivadas. Essa si-
tuação mudou após a ocorrência 
de chuvas, que devolveram a umi-
dade necessária ao solo, possibili-
tando a retomada do crescimento 
das plantas.

BOVINOCULTURA DE 
CORTE

Mesmo com a diminuição da 
oferta de forragens a campo, o es-
tado corporal do rebanho bovino 
ainda é considerado satisfatório. 
Os animais mantidos nas áreas de 
campo nativo estão com menor 
ganho de peso, regulado pelo re-
brote das forrageiras nativas.

No aspecto reprodutivo, se-
gue a fase de parição. Os produto-
res que fazem estação de monta ou 
inseminação artificial estão ava-
liando as atividades reprodutivas 
dos rebanhos e planejando repasse 
em vacas vazias, a fim de garantir 
melhores índices de prenhes das 
matrizes.
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Respingos 
da Barragem

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

AO MESMO SOL

Hoje o sol se aquerenciou mais cedo,
Cevou um mate e me ofereceu;
Tranquilamente revelou segredos
Dos que nos chegam pelas mãos de 
Deus.
Então senti que algo diferente
Nalgum momento se apresentaria;
Junto aos segredos desse sol ardente
Hoje não é somente mais um dia.

Tem certos dias em que a vida muda,
Mostra suas garras, ou então suas flo-
res;
Tem certos dias que nos plantam so-
nhos
Ou que nos pealam pelos corredores.
É nesses dias que as encruzilhadas
Vão desenhando nossa trajetória...
Pois hoje a vida acordou mudada,
Virando as folhas, continuando a his-
tória.

Hoje meu piá abandonou a casa
E pelo jeito desapareceu;
Piazito arteiro foi bater suas asas
Pelo passado, sem dizer adeus.
Hoje meu piá se despediu, brejeiro,
Beijando o sol, que lhe entregou seu 
brilho;
E um homem feito se achegou, facei-
ro...
Ao mesmo sol, no mesmo olhar de fi-
lho!

Miro seus olhos, navegando fundo,
Vejo que o piá ainda passeia ali;
Se aventurando pelo novo mundo
Na nova sina de não ser guri.
Quantas peleias, quantas tempesta-
des,
Quantas barreiras ele irá passar;
Quanta ternura, quanta liberdade,
Quantos sabores ele irá provar.

Oferto um mate a esse moço inquieto,
Repasso a vida pelo coração;
O seu futuro, feito um céu aberto,
Chega de manso, estendendo a mão.
Ele sorri, com seu olhar menino,
Pois o menino não lhe abandonou;
E segue ao tranco, rumo ao seu desti-
no,
Junto ao piazito que o sol beijou.

Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 

Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cris-
tian Baumgratz, Juliano 
Arend, Leonir de Souza 
Vargas, Raquel Goedel, 
Tiago José Dummel, Vic-
tor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 

22.11.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

 O Vereador Leo-
nir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, justifi-
cou os pedidos de provi-
dências de sua autoria. 

 O Vereador Antô-
nio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT reiterou 
a urgência da solução do 
problema da caixa de água 
localizada na propriedade 
do Sr. João Benevenuto.

 
 O Vereador Ju-

liano Arend, da bancada 
do PSDB, afirmou que os 
trechos em que foram soli-
citadas melhorias, pelo co-
lega Vereador Leonir, não 
deveriam estar na situação 
que estão, pois, a adminis-
tração anterior havia feito 
melhorias nos referidos 
trechos, com a colocação 
de britas, num investimen-
to que, segundo o Edil era 
considerável.

COMUNICAÇÕES:
 
O Vereador Juliano 

Arend, da bancada do 
PSDB explanou sobre os 
problemas ocorridos nas 
prévias para escolha do 
candidato à Presidência da 
República pelo PSDB.

ORDEM DO DIA: 
Discussão e votação do 

Projeto de Lei nº 68/2021, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal que “Esta-
belece condições para o 
pagamento de Débitos Tri-
butários e Não Tributários, 
para Descontos de Juros e 
Multas, referente às Recei-
tas Previstas para Arreca-
dação em 2022 e dá outras 
providências.”. As Comis-
sões apresentaram parecer 

favorável. Em discussão: 
 
O Vereador Leonir de 

Souza Vargas, da bancada 
do PDT, afirmou ser favo-
rável ao projeto, porém, em 
sua opinião, o prazo de pa-
gamento deveria ser maior. 
Sugeriu que, caso o Execu-
tivo volte a apresentar este 
tipo de projeto futuramente, 
se estude um prazo maior. 
Disse que conversou com o 
Prefeito Municipal sobre o 
desconto no pagamento do 
IPTU em parcela única, afir-
mando que o mesmo confir-
mou que haverá o desconto.

 
O Vereador Antonio 

Carlos Ferreira, da banca-
da do PDT, concordou com 
o colega Vereador Leonir 
sobre o prazo de pagamen-
to, afirmando que o valor da 
parcela mínima também era 
alto. Informou que a situa-
ção das dívidas não é algo 
recente, visto que há deve-
dores com débitos vencidos 
a décadas. Pediu que fos-
sem tomadas providências, 
por parte do Executivo, para 
que as dívidas não se tor-
nem impagáveis. 

 
O Vereador Tiago José 

Dummel, da bancada do 
PDT, concordou com os 
colegas Vereadores Leonir 
e Antonio Carlos Ferrei-
ra, sobre o prazo curto e as 
parcelas com valor elevado. 
Pediu que, num próximo 
projeto, o Executivo amplie 
o prazo e diminua o valor da 
parcela mínima. 

 
O Vereador Cristian 

Baumgratz, da bancada 
do PP, concordou com a 
fala dos demais Vereadores, 
solicitou que o Executivo 
tome providências no senti-
do de cobrar as dívidas antes 
de se tornarem impagáveis.  

 
O Vereador Juliano 

Arend, da bancada do 
PSDB, manifestou-se fa-
vorável ao Projeto de Lei, 
concordando com as consi-
derações de todos os Verea-
dores que se manifestaram 
anteriormente. 

 
O Presidente, Vereador 

Américo Luiz Formighie-
ri, da bancada do PSDB, 
sugeriu uma consulta públi-

ca sobre o número mínimo 
de parcelas e o valor máxi-
mo destas, para instruir um 
próximo projeto de Lei so-
bre esta matéria.

 Em votação: apro-
vado por unanimidade de 
votos. 

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, ainda sobre 
o Projeto de lei votado nes-
te dia, disse que o código 
tributário autoriza o parce-
lamento de dívidas em até 
quarenta vezes e, a judicia-
lização se dá com dívidas a 
partir de R$ 800,00 (oito-
centos reais). Sobre o Pro-
jeto de Lei nº 70/2021, que 
tramita na Câmara, afirmou 
que o mesmo necessita de 
adequações. Informou que 
o município está com mul-
tas de trânsito sem a infor-
mação dos condutores res-
ponsáveis, em prazo hábil. 
Afirmou que recebeu a visi-
ta do assessor do Deputado 
Estadual Gerson Burmann. 
Disse que o Deputado Fede-
ral Nereu Crispim destinará 
verba para o município. So-
licitou verbalmente a troca 
de uma lâmpada em frente 
à residência da Sr.ª Letícia 
Gross, na Rua Alfredo Au-
gusto Koche. Parabenizou 
as pessoas que adotaram os 
cães que foram abandona-
dos na Esquina Penz, afir-
mando que a ONG será cria-
da. Lembrou que abandonar 
animais é crime. Agradeceu 
a presença do Secretário da 
Saúde, dizendo que a saúde 
aqui é modelo.

 
O Vereador Antônio 

Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, manifes-
tou em relação ao Projeto 
de Lei nº 70/2021 dizendo 
que o Projeto apresenta um 
ponto positivo, que é a au-
torização para que o Poder 
Executivo faça o pagamen-
to das multas eventualmente 
sem a identificação do con-
dutor no prazo. Ressaltou a 
importância de que o Poder 
Executivo faça a adequada 
identificação dos conduto-
res e preste esta informação 
ao órgão de trânsito. Expla-
nou sobre a forma prevista 
pelo Projeto de Lei para a 

identificação dos conduto-
res infratores dizendo que 
entende não estar adequado. 

 
O Vereador Tiago José 

Dummel, da bancada do 
PDT, informou que esteve 
reunido com o assessor do 
Deputado Estadual Gerson 
Burmann na semana ante-
rior, dizendo que a reunião 
foi proveitosa, também, em 
contato com a assessoria do 
Deputado Federal Márcio 
Biolchi, foi informado que 
é grande a probabilidade da 
destinação de recurso pa-
ra o Município. Agradeceu 
ao Secretário de Obras por 
serviço realizado na Traves-
sa da Rua Ernesto Goedel, 
com a colocação de pedris-
co. Solicitou que seja efe-
tuado o mesmo serviço nas 
travessas da Rua Júlio dos 
Santos. Explanou sobre a 
importância da prestação 
de contas da Secretaria da 
Saúde, realizada antes da 
sessão.

 O Vereador Ari 
Antonio Mello, da banca-
da do PDT, sobre o Pro-
jeto de Lei nº 70/2021 que 
tramita na Casa, mostrou-se 
preocupado com os termos 
nos quais ele foi apresenta-
do, dizendo que, como está, 
os motoristas serão penali-
zados. Afirmou que só vo-
tará favorável ao mesmo se 
forem feitas emendas para 
corrigir estas situações. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, afirmou que 
foi conversar com o Prefei-
to sobre o Projeto de Lei nº 
70/2021 e que, a intenção 
do Poder Executivo é que 
seja autorizado o pagamen-
to das infrações vencidas e 
que não tenha sido efetuada 
a identificação do condutor 
em tempo hábil. Sugeriu 
ações para facilitar a iden-
tificação dos condutores em 
caso de ocorrência de infra-
ções de trânsito. Agradeceu 
ao Secretário de Serviços 
Urbanos por atendimento de 
pedido seu. Sobre o Projeto 
de Lei aprovado nesta data, 
afirmou que devem ser to-
madas ações para que a po-
pulação pague seus tributos 
e taxas no prazo, para que 
não se tornem dívidas ativa.

 O Vereador Vic-
tor Penz, da bancada do 
PSDB, concordou com 
os colegas sobre as ques-
tões discutidas, relacio-
nadas ao Projeto de Lei 
nº 70/2021. Parabenizou 
os munícipes que ado-
taram os cães que foram 
abandonados na Esquina 
Penz. Informou que já 
foram abandonados mais 
dois animais.

 O Vereador Ju-
liano Arend, da bancada 
do PSDB, parabenizou 
o Poder Executivo pela 
iniciativa de estudar um 
possível desconto para 
pagamento de IPTU em 
parcela única. Sobre os 
possíveis candidatos nas 
próximas eleições, pediu 
que as pessoas ficassem 
atentas à ficha corrida 
dos mesmos. Sobre a es-
trada da Barca, disse que 
trafegou pelo trecho e, na 
velocidade recomendada 
para a via, a trafegabili-
dade está adequada. Me-
lhorias sempre podem ser 
feitas, mas o Município 
não tem só este trecho 
de estrada que necessita 
de reparos. Falou sobre o 
Auxílio Gás do Governo 
Federal. Explanou sobre 
a situação do ex-presi-
dente Lula. Encerrou a 
fala dizendo “Bolsonaro 
2022!”.

 O Presidente, 
Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da banca-
da do PSDB, solicitou 
que o Secretário de Obras 
realize alguns serviços 
na propriedade do Sr. Ta-
deu Formighieri e no Sr. 
Valmir Picinini. Sobre a 
vertente na lateral da es-
trada geral, na localidade 
de Três Lagoas, informou 
que não há como canali-
zar a mesma, sendo ne-
cessário apenas desviar o 
curso d’água.

A próxima Sessão 
Plenária Ordinária será 
no dia 29 de novembro, 
às 18 horas. 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Controle de Raiva Herbívora

Santo Antônio do Pla-
nalto recebeu a visita 
de equipe de controle 

de raiva herbívora nos entre os 
dias 22 a 24. Composta pelo bió-
logo Sr. André Welt de Porto Ale-
gre, juntamente com o Técnico 
Agrícola Sr. Rudinei Kickhofil de 
Casca. Objetivo era vistoriar as 
furnas cadastradas e outros pon-
tos com registro de presença de 
morcegos hematófagos. 

Segundo informações da 
assessoria de imprensa foram en-
contrados em duas furnas cerca 
de sete morcegos hematófagos, 
e 10 não hematófagos, onde foi 
feito a aplicação da pasta hemor-
rágica afim de controlar a popu-
lação do mesmo. A administração 
municipal através da secretaria 
da agricultura e meio ambiente 
juntamente com o setor da Inspe-
toria Veterinária deram suporte e 
apoio disponibilizando local para 
permanência dos profissionais no 
município.

Atualmente o Brasil possui 
181 espécies de morcegos, e no 
Rio Grande do Sul já existem 
43 dessas espécies e 43 focos do 
Estado, sendo de suma impor-
tância que todos se mobilizem a 
verificar em suas propriedades 
localização de possível refúgio 
como furnas, casas abandonadas 
e ocos de árvores, lugares onde 
possa servir de refúgio, abrigo e 
procriação de morcegos, nesse 
caso, comunicar a inspetoria ve-
terinária do município para que 
o trabalho de educação sanitária 
possa ser feito por profissionais 
devidamente cadastrados. O objetivo da visita era de vistoriar as furnas cadastradas
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Tradicional Baile da Terceira Idade

Aconteceu no dia 21 
o tradicional baile 
do grupo da Ter-

ceira Idade de Nicolau Verguei-
ro. O evento é organizado pela 
própria associação, em parceria 
com a secretaria municipal de 
assistência social e habitação.

Além da comunidade ni-
colau-vergueirense, cerca de 9 
grupos de municípios da região 
participaram do baile, realiza-
do no Pavilhão de Eventos, na 
Praça Municipal Dona Tereza 
Possa. 

O prefeito Geraldo A. 
Muniz, primeira-dama Clair 
Strauss, vice-prefeito Delmar 
A. Diehl, soberanas da Terceira 
Idade, soberanas do município, 
secretários e vereadores tam-
bém estiveram prestigiando o 
evento, animado pelas bandas 
Pôr-do-Sol, Atração e Real 
Som.

O baile ocorreu na tarde de quarta-feira
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Agenda cheia em prol de Victor Graeff

Nesta semana a co-
mitiva da cidade de 
Victor Graeff com-

posta pelo prefeito Lairton Koe-
che, secretário da administração 
Ismael Elger e o vereador Gilber-
to Musscopp viajaram a Brasilia 
com o objetivo de pleitear recur-
sos para a cidade. A agenda reple-
ta de compromissos junto aos de-
putados contou com as seguintes 

pautas:
-Esporte: na manhã de ter-

ça-feira quem recebeu os repre-
sentantes de Victor Graeff foi o 
Deputado Federal Márcio Biol-
chi (MDB). Na ocasião foram 
beneficiados com uma emenda 
para a compra de um caminhão e 
custeio para área de saúde. Tam-
bém houve o pedido formal de 
350 mil para construção de uma 

infraestrutura esportiva na cida-
de. A mesma irá carregar o nome 
de Paulo Lopes Godoi;

-Empreendedorismo Rural: 
solicitação de apoio junto ao De-
putado Afonso Motta (PDT) pa-
ra maior atenção ao setor rural, 
através de melhorias nas estradas 
para escoamento de produção 
(leiteira, suína, agricultura, entre 
outros);

- Maquinário pesado: no 
gabinete do Deputado Giovani 
Cherini (PL) foram entregues vá-
rios ofícios encaminhados pelos 
vereadores das bancadas victo-
renses, mas em especial foi feito 
um reforço ao pedido de uma re-
troescavadeira para a cidade;

-Saúde: junto ao Deputado 
Pedro Westphalen foi abordado o 
pagamento de um veículo de sete 
lugares bem como emenda para 
uma nova ambulância;

-Praça: no gabinete do De-
putado Covatti Filho foi debatido 
a destinação de uma emenda de 
250 mil para investimento na pra-
ça municipal;A visita teve objetivo de pleitear emendas para cidade

Comitiva vizitou a Consultora do Fundo Naciona de Educação

-Agricultura: a comitiva foi 
em busca de informações refe-
rentes a uma solicitação de verba 
de 300 mil destinada a secretaria 
de agricultura da cidade junto ao 
Senado Luiz Carlos Heinze, tam-
bém aproveitaram para agradecer 
uma emenda de 150 mil recebi-
das para a saúde;

-Educação: a comitiva vi-
sitou a coordenadora do Fundo 

Nacional de Educação Maria 
Carneiro, na oportunidade rece-
beram o termo licitatório para 
ampliação da EMEI Cantinho 
do amor. O valor empenhado no 
orçamento da União através da 
emenda parlamentar do Sena-
dor Lasier Martins, sendo pac-
tuado R$ 222.888,07, onde R$ 
10.626,78 serão de contrapartida 
municipal.
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