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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Nicolau vergueiro irá 
realizar leilão de bens 
móveis

A administração 
municipal de 
Nicolau ver-

gueiro informa irá rea-
lizar no dia 27 de se-
tembro um leilão dos 
bens móveis inserví-
veis. O mesmo ocor-
rerá na câmara de ve-
readores a partir das 10 
horas da manhã. 
Os itens estarão dis-

poníveis para visitação 
a partir do dia 20 até 
dia 27 de setembro, nos 
seguintes horários: 8 as 
11:30, das 13:30 até as 
17 horas no Parque de 
máquinas da prefeitura, 
localizado na Avenida 
20 de março, esquina 
com a rua das primave-
ras. 
O pagamento dos 

itens arrematados pode 
ser feito no ato no lei-
lão ou ainda através de 
transferências banca-
rias, deposito na conta 
da prefeitura. 

Confira abaixo a lista 
de itens a serem leiloa-
dos:

Lote 01  Fiat Siena 
Essence 1.6 álcool/ga-
solina, modelo 2015, 
cor branca.

Lote 02 Peugeot/Bo-
xer M330M HDI mi-
cro-ônibus, ano 2008, 
modelo 2009, branca, 

diesel.

Lote 03 VW/Kom-
bi, ano 2005, modelo 
2006, branca, gasolina. 

Lote 04 VW/Kom-
bi Lotação, ano 2003, 
modelo 2004, branca, 
gasolina.

Lote 05 VW/Kom-
bi Lotação, ano 2007, 
branca, álcool/gasoli-
na.

Lote 06 VW/Kom-
bi Escolar, ano 2006, 
modelo 2007, branca, 
álcool/gasolina.

Lote 07 VW/Voyage 
1.6, ano 2010, preto, 
álcool/gasolina.

Lote 08 Ford/F 4000, 
ano 1980, azul diesel. 

Lote 09 Retroesca-
vadeira Randon RK 
406B 4x2, ano 2010, 
amarela, diesel. 

Lote 10 Lote de suca-
tas diversas e informá-
tica.

Dados sobre os itens, 
lances e entre outros 
podem ser encontrados 
no site do Leiloeiro ofi-
cial: Ferronato Leilões, 
nas redes sociais da ad-
ministração municipal.

TIO HUGOTIO HUGO

Conhecidos os ganhadores 
do sorteio municipal do 
Programa Nota Fiscal Gaúcha 
do mês de agosto

Todos os cidadãos 
cadastrados no 
Programa Nota 

Fiscal Gaúcha – NFG e que 
colocaram o CPF nas notas 
fiscais de compras e presta-
ção de serviços emitidas por 
estabelecimentos comerciais 
de Tio Hugo, concorreram 
aos três prêmios referentes 
ao mês de agosto nos valores 
de R$ 250,00, R$ 150,00 e 
R$ 100,00.

O sorteio via plataforma 
Estadual, foi realizado na 
quinta-feira dia 26 de agos-
to, e teve os seguintes sortea-
dos:

1º – Celso Lopes Neto – 

Os cadastros podem ser feitos no site do NFG Sefaz

Prêmio: R$ 250,00
2º – Airton Stacke – Prê-

mio: R$ 150,00
3º – Marcio Huf – Prê-

mio 100,00
Os sorteios são reali-

zados mensalmente, com a 
mesma premiação. Para par-
ticipar basta estar cadastrado 
no NFG e solicitar a inclu-
são do CPF nas notas fiscais 
emitidas para você. A partir 
disso, todos os cidadãos es-
tarão concorrendo de forma 
automática aos prêmios ofer-
tados no âmbito municipal, e 
também as demais premia-
ções disponibilizadas pelo 
Governo Estadual.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ARTE ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF ECONOMIAECONOMIA

Bônus no pagamento da 
fatura mensal para quem 
reduzir o consumo de energia

O bônus de redução 
voluntária, criado 
pelo Governo Fe-

deral, por meio do Programa 
de Incentivo à Redução Vo-
luntária do Consumo de Ener-
gia Elétrica, tem o propósito 
de incentivar os consumidores 
a reduzirem o seu consumo de 
energia.

Devido a atual escassez 
hídrica, benefícios como o 
bônus de redução de consumo 
se somam as outras iniciativas 
para economizar energia. Os 
consumidores aptos a receber 
o bônus são os da baixa ten-
são (grupo B) e os de média e 
alta tensão (grupo A), apenas 
das classes de consumo resi-
dencial, industrial, comércio, 
serviços e outras atividades, 
rural e serviço público, in-
cluindo aqueles residenciais 
com benefício da Tarifa Social 
de Energia Elétrica (TSEE).

Caso seja atingida a meta 
de redução, o consumidor re-
ceberá um bônus de R$ 0,50 
por quilowatt-hora (kWh) do 
total da energia economizada 
entre setembro e dezembro de 
2021, em relação ao mesmo 
período de 2020. O bônus a 
ser creditado na conta de luz 
é limitado a 20% da energia 
economizada. Assim, se o 
consumidor economizar 30%, 
por exemplo, receberá o bônus 
limitado aos 20% economiza-
dos.

Os consumidores não 

aptos a receber o bônus são 
aqueles com sistema de ge-
ração distribuída (geradores 
e beneficiários), os consumi-
dores especiais e livres (que 
adquirem energia elétrica no 
ambiente de contratação livre) 
e aqueles que não possuam 
histórico de consumos medi-
dos que permita a aferição da 
redução.

Para tanto, salientamos a 
importância do cooperante in-
formar a leitura do medidor de 
energia elétrica entre os dias 
1º e 17º de cada mês. O coo-
perante pode informar a leitu-
ra das seguintes formas: pelo 
WhatsApp da Coprel (0800 
701 3196), pelas redes sociais 
(Facebook e Instagram) e por 
ligação telefônica (116, 0800 
701 3196 ou 0800 051 3196).

A soma dos consumos 
medidos de energia elétrica de 
setembro a dezembro de 2021 
precisa ser inferior à soma dos 
mesmos meses em 2020, em 
pelo menos 10%.

O bônus apurado será in-
formado na primeira conta de 
luz recebida após o cálculo do 
consumo referente ao mês de 
dezembro de 2021 e creditado 
como abatimento do valor a 
pagar na conta de luz subse-
quente.

A COPREL informará 
a seus cooperantes em breve 
qual é a meta de redução e as 
apurações parciais realizadas 
de forma clara e objetiva.

É preciso informar as medições até dia 17 de cada mês

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

MANIFESTAÇÕESMANIFESTAÇÕES

07 de Setembro

Aconteceu no 
trevo de aces-
so a Ernesti-

na uma manifestação de 
apoio ao Presidente Jair 
Bolsonaro. Posicionados 
com maquinários agríco-
las. Agricultores, motoris-
tas, e populares embala-
dos com o clima de dia da 
Independência levantam 
a bandeira do Brasil com 
argumentos de que o atual 
comandante do país não 
tem conseguido governar 
de forma “descente” por 
conta da oposição. Tam-
bém reforçam o pedido ao 
voto impresso auditável, 
umas das principais soli-
citações do presidente da 
república. 

André Arendt, produ-
tor rural de Ernestina, em 
conversa com a equipe de 
redação do OM quando 
questionado sobre seus 
motivos de estar ali, em 
meio a uma manhã gelada 
e com garoa, ele afirmou 

com veemência “estamos 
aqui apoiando o presidente 
e um país livre por que nos 
estamos vendo um pessoal 
do supremo tribunal esta 
impondo regras para to-
do povo eles que tem 220 
funcionários para cada 
ministro, isso é um abuso 

é dinheiro nosso botado 
fora, os nosso presiden-
te ate hoje não conseguiu 
governar, dai onde que vai 
colocar uma ação boa para 
ajudar o povo os governa-
dores do estado trabalham 
contra botando’ o ICMS 
dos combustíveis com 
preço alto, o preço dos 
alimentos ninguém tenta 
enxugar a maquina do es-
tado só querem explorar o 
povo, nos que temos con-
dições de protestar temos 
que se mobilizar né, ou 
nos entramos no barco e 
remamos juntos ou pula-
mos do barco e ficamos de 
braços cruzados nos esta-
mos aqui representando 
todas as classes”.

Outras cidades da re-
gião como Tio Hugo e 
Santo Antônio do Planalto 
também registraram mani-
festações no dia 07 de se-
tembro. 

Em Ernestina os manifestantes reunira-se no trevo de acesso

As manifestações ocorreram de forma pacífica

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/JORNAL OM

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/JORNAL OM
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Sabe aquele ditado que Sabe aquele ditado que 
diz “a união faz a força”? diz “a união faz a força”? 
Pois você pode abusar de-Pois você pode abusar de-
le se quiser melhorar seu le se quiser melhorar seu 
desempenho no trabalho, desempenho no trabalho, 
viu?viu?
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Não vão faltar tarefas e Não vão faltar tarefas e 
serviços exigindo atenção, serviços exigindo atenção, 
mas saiba que você terá mas saiba que você terá 
que redobrar a dedicação que redobrar a dedicação 
para terminar tudo sem para terminar tudo sem 
atropelos.atropelos.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
Aposte no jogo de cintu-Aposte no jogo de cintu-
ra para tentar voltar aos ra para tentar voltar aos 
trilhos e salvar alguns mo-trilhos e salvar alguns mo-

mentos divertidos pelo mentos divertidos pelo 
menos. Também não é para menos. Também não é para 
deixar o trabalho de lado deixar o trabalho de lado 
e mergulhar nas redes so-e mergulhar nas redes so-
ciais ou em jogos online ciais ou em jogos online 
antes do expediente aca-antes do expediente aca-
bar, combinado?bar, combinado?
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
Tudo indica que o pessoal Tudo indica que o pessoal 
estará mais do que pronto estará mais do que pronto 
para estender a mão e aju-para estender a mão e aju-
dar no que for preciso! dar no que for preciso! 
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você vai contar com óti-Você vai contar com óti-
mas ideias e um raciocínio mas ideias e um raciocínio 
ágil para encontrar solu-ágil para encontrar solu-
ções criativas para as ta-ções criativas para as ta-
refas de sempre.refas de sempre.
- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 

set.) set.) 
Talvez você não ganhe na Talvez você não ganhe na 
loteria hoje, mas vai ser loteria hoje, mas vai ser 
mais fácil encher o bolso mais fácil encher o bolso 
se ralar dobrado. se ralar dobrado. 
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
Apesar da Lua seguir em Apesar da Lua seguir em 
seu signo, vale a pena re-seu signo, vale a pena re-
dobrar a atenção e focar dobrar a atenção e focar 
nas tarefas do dia a dia se nas tarefas do dia a dia se 
quiser que as coisas sejam quiser que as coisas sejam 
feitas do jeito certo, Libra!feitas do jeito certo, Libra!
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) .nov.) .
 Um clima de mistério ani- Um clima de mistério ani-
ma as coisas na conquista: ma as coisas na conquista: 
explore a sensualidade do explore a sensualidade do 
seu signo para se dar bem! seu signo para se dar bem! 
Mas cuidado com gente Mas cuidado com gente 
falsiane.falsiane.

- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 
dez.) dez.) 
Agir nos bastidores conti-Agir nos bastidores conti-
nua sendo a melhor pedida nua sendo a melhor pedida 
para lidar com o serviço e para lidar com o serviço e 
evitar dor de cabeça por evitar dor de cabeça por 
bobagens. No final da tar-bobagens. No final da tar-
de, é melhor ter cautela de, é melhor ter cautela 
porque você pode se cha-porque você pode se cha-
tear com gente fofoqueira tear com gente fofoqueira 
ou mentirosa.ou mentirosa.
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
Talvez precise controlar Talvez precise controlar 
seu jeito exigente e man-seu jeito exigente e man-
dão no final da tarde -- dão no final da tarde -- 
nem sempre dá pra conse-nem sempre dá pra conse-
guir que tudo seja feito do guir que tudo seja feito do 
seu jeito.seu jeito.

-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 
Se tem planos para uma Se tem planos para uma 
viagem no final da tarde, viagem no final da tarde, 
redobre a atenção e pla-redobre a atenção e pla-
neje direitinho cada etapa neje direitinho cada etapa 
para diminuir os obstácu-para diminuir os obstácu-
los, tá?los, tá?
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
  
Preste atenção ao seu Preste atenção ao seu 
sexto sentido, que segue sexto sentido, que segue 
mais ativo do que o nor-mais ativo do que o nor-
mal.mal.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Setembro!
Amanda Bergmann 
01/09
Eduardo Granja 
01/09
Michele Diehl 01/09
Eloisa Kubal 02/09
Maria Bruch 02/09
Ivo Locateli 03/09
Lidiana Tavares 
03/09
Jurema Chaves 
03/09
Monique Silva 03/09
Oscar Baumgardt 
03/09
Ivanor Gross 04/09
Leodato Marques 
04/09
Nilva Vergutz 05/09
Noeli Machado 
05/09
Vanessa Gehelen 
06/09
Sueli Borba 06/09

Setembrino Mistura 07/09
Jovilde Reinehr 09/09
Leticia Gross 09/09
Sadi Granja 10/09
Neusa Fleck 11/09
Fernando Port 12/09
Raira Altmam 12/09
Felipe Santos 12/09
Valmir Bergmann 12/09
Aire Fachi 13/09
Édio Schumann 13/09
Luís Gobbi 13/09
Suelen Becker 13/09
Joana Possebon 14/09
Felipe Becker 15/09
Iardi Newls 15/09
Luís Dassi 15/09
Adelar Ferreira 16/09
Adelino Lermen 16/09
Eduardo Arendt 18/09
Neusa Candaten 18/09
João Lorini 18/09
Ana Nerlang 19/09
Maria Lopes 19/09

Ivone Fachi 19/09
Valentini Becker 20/09
Adilson Kuhn 21/09
Joaquim Lara 21/09
Lori Lenz 21/09
Magno Rodrigues 21/09
Epitácio Grevenhagem 
21/09
Iloni Pfluck 22/09
Lucas Silva 23/09
Ana Candaten 24/09
Marcieli Arendt 24/09
Ivani Wollmer 24/09
Franscisco Gobbi 24/09
Rute Doneda 24/09
Neiva Ceolan 24/09
Ruy Drehmer 25/09
Arlindo Goetz 26/09
Joriele Goedel 26/09
Maria Provenci 26/09
Mateus Amann 27/09
Genésio Paludo 28/09
Giovani Bortolini 28/09
Grazielli Ceolan 28/09

04
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Novo decreto Covid-19 em 
Victor Graeff flexibiliza 
eventos

O município de 
Victor Graeff, 
desde o dia 

27 de agosto, finalizou 
a vacinação da 1ª dose 
da vacina contra o Co-
vid-19. Compreenden-
do  a importância da va-
cinação para o controle 
da pandemia, atingindo 
altas coberturas vacinais 
e evitando que a disse-
minação do vírus entre as 
pessoas seja maior, por 
conta disto Victor Graeff 
realizou todo um crono-
grama e planejamento 
estratégico da vacinação 
para que ninguém ficas-
se desatendido. O que já 
está gerando ótimos re-
sultados, pois segundo 
Boletim Epidemiológi-

As flexibilizações são possíveis graças aos indices no município

co de 08/09, estão zera-
dos os casos em moni-
toramento e/ou ativos.  
Por conta de todos esses 
dados e pelo total de mais 
de 4 mil doses da vacina 
aplicadas, o município 
de Victor Graeff torna 
público o novo Decreto 
Municipal Covid-19. A 
principal alteração está 
vinculada a flexibilização 
de pessoas em eventos 
infantis, casa de festas e 
dentre outros eventos so-
ciais, podendo ser com 
até 300 pessoas e o públi-
co em eventos esportivos 
de até 400 pessoas, res-
peitando todas as normas 
de higienização. O decre-
to completo você confere 
em nosso site.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

MARIASMARIAS

Maria Gabi: uma tenista em 
formação

Um dos espor-
tes que a Ma-
ria Gabi mais 

sonhava em praticar era 
o tênis. E ela colocou es-
sa ideia em ação. Desde 
o início do mês, a menina 
tem aulas semanais na Es-
cola Guga Tênis, no Clube 
Comercial em Passo Fun-
do.

Com muita alegria e 
bom humor, Maria Gabi 
compartilha suas expe-
riências com o esporte nas 
redes sociais. “É super 
importante incentivar que 
os outros realizem seus 
sonhos. Eu acho que mos-
trando como estou feliz 
fazendo o que gosto, mais 
pessoas vão se sentir mo-
tivadas a fazer o mesmo e 
correr atrás dos seus obje-
tivos”, comenta Gabi.

O tênis é um dos esportes preferidos de Maria Gabi

A prática desse esporte é a realização de uma sonho para a menina

A Escola Guga Tênis Com quase quatro mil 
alunos, a Escola Guga está 
presente em todas as re-
giões do país, com meto-
dologia própria, baseada 
na trajetória de Gustavo 
Kuerten como juvenil e 
profissional. Em Passo 
Fundo são duas unidades: 
no Clube Comercial e na 
Universidade de Passo 
Fundo.

Também quer apren-
der a jogar tênis na Escola 
Guga? 

Então chama a Ma-
ria Gabi nas redes sociais 
(Facebook e Instagram) 
que ela tem um cupom de 
desconto para os seguido-
res das Maria Gabi.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Na quinta-feira, dia 02 
de setembro aconteceu no 
Centro de Referência a As-
sistência Social (CRAS) 
mais um encontro do Gru-
po de Pessoas com Defi-
ciência (PCD). Na opor-
tunidade foi passada aos 
membros a atividade refe-
rente ao Setembro Amare-
lo – Valorização da Vida.

Esses grupos não tem 
apenas finalidade ocupa-
cional, mas também de 
inserção social. Pois a par-
tir do momento em que se 
passa a trata-los de manei-
ra igual, os levando a ver 
o mundo, colocando a par 
de todas as situações um 
principio básico da Cons-
tituição Federal passa a ser 
cumprido “Todos os cida-
dãos são iguais perante a 
lei”.

Finalizando esse en-
contro, o Centro de Refe-
rencia e Assistência Social 
ofereceu um lanche como 
forma de confraternização.

Grupo PCD tem novo encontro na sede do 
CRAS

O tema abordado no encontro foi a Valorização da vida

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

4  Festival da Pesca na Lagoa 
será neste domingo

O 4º Festival da 
Pesca na Lagoa 
que estava pro-

gramado para ocorrer na últi-
ma terça-feira, dia 7, feriado 
da independência, por motivo 
do mau tempo foi transferi-
do para o próximo domingo 
(12). A programação prevê 
para as 13h abertura oficial, 
13h30min às 16h30min, pes-

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS
o

ca de cunho competitivo por 
equipe, das 17 às 18h pesca 
individual.

Estão inscritas 50 equipes 
com no mínimo 3 integrantes 
que irão fazer a pesca compe-
titiva. As equipes vencedoras, 
da 1ª à 3ª colocação ganharão 
troféus. A expectativa é de um 
grande público neste domingo 
na praça da Lagoa.

O evento foi tranferido para o domingo devido ao mau tempo

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

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

“A alfabetização de qualidade é transformadora”

Dependemos em 
tudo das letras, 
há necessidade de 

saber ler é crucial para o ser 
humano. Mas não basta reco-
nhecer os códigos de letras e 
formar palavras, é necessária 
uma alfabetização de quali-
dade desde os anos iniciais.

O Plano Nacional de 
Educação (PNE) prevê que 
até o ano de 2024 a taxa de 
analfabetismo esteja zerada. 
Atualmente segundo dados 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística o país 
possui 11 milhões de pessoas 
com mais de 15 anos consi-
deradas analfabetas.

E se realizar a alfabeti-
zação e letramento em tem-
pos normais já é um desafio 
intenso, em meio a uma pan-
demia é ainda pior. As salas 
de aula mudaram de lugar, 
passaram a ser no lar de ca-
da de aluno. Entre as difi-

Segundo o PNE todas as crianças até 9 anos devem estar alfabetizadas

culdades já esperadas como 
a falta de contato presencial 
com o professor, ainda há a 
questão familiar, muitos dos 
pais não possuem conheci-
mento auxiliar os pequenos 
nestes momentos. Além das 
questões de acesso, pois, al-
guns não tem condições de 
acompanhar as aulas por ví-
deo chamada, aumentando 
ainda mais as dificuldades de 
aprendizado. 

Mas os pontos negativos 
não diminuem a relevância 
que a continuidade das aulas 
de forma remota teve.  Mar-
ciane Zimmer, professora de 
series iniciais da Escola São 
Paulo no município de Santo 
Antônio do Planalto possui 
especialização em alfabeti-
zação e letramento conta “As 
aulas on-line foram de grande 
suporte para nós professores 
e alunos: Foi possível alfa-
betizar, mesmo que do outro 

lado da telinha. Exigiu traba-
lho dobrado, novas formas 
de aprender e ensinar, novas 
ferramentas de trabalho além 
de outros recursos para suprir 
as necessidades dos estudan-
tes. Sabemos que infelizmen-
te nem todos tinham acesso 
a esta tecnologia o que difi-
cultou no processo de ensino 
aprendizagem”.

Em sala de aula presen-
cial ou virtual é necessário 
uso da criatividade “O pro-
cesso de alfabetização neces-
sita despertar no estudante o 
gosto pela leitura e a escri-
ta. Precisamos utilizar com 
frequência recursos lúdicos, 
como: Caixa da leitura, jo-
gos de alfabetização, ditado 
estourado, ditado doce, caixa 
das curiosidades, caixa das 
texturas, desafios matemá-
ticos e de leitura, histórias 
contadas de formas variadas, 
assim como, permitirem o 

O contato com alfabeto deve começar desde os anos iniciais

contato dos estudantes com 
variados gêneros textuais, a 
importância da biblioteca e o 
seus espaços lúdicos. As bo-
quinhas, para o método fôni-
co: A compreensão do movi-
mento da boca e os sons que 
permitem a assimilação das 
letras entre tantos outros re-
cursos (...)” afirma Marciane.

A alfabetização e letra-
mento adequado dos alunos 
nos anos iniciais traz melhor 
qualidade de aprendizado 
nos anos posteriores. Porém 
quando isso não ocorre é um 
grande problema em especial 
relacionado à leitura e com-
preensão de textos. Janaína 
Leirias Luersen, professora 
de Língua Portuguesa, Li-
teratura Brasileira e Língua  
Inglesa, formada UPF lecio-
na na Escola Santo Antônio 
para alunos a partir do sexto 

ano e  afirma que “ o aluno 
que não é bem alfabetizado 
nos primeiros anos carrega 
está dificuldade ao longo de 
sua vida. Infelizmente tem 
grandes chances de se tornar 
analfabeto funcional, pois 
não lê corretamente, também 
não interpretará”. Essas difi-
culdades não se atem somen-
te as disciplinas de Língua 
Portuguesa, mas em todas as 
outras áreas, tanto escolares 
quanto da vida.

Pois interpretar o mundo 
a sua volta é essencial para 
o ser humano como Janaína 
ressalta “Quem lê se defen-
de, quem lê não se anula. 
Aprende, forma opinião, não 
se deixa levar pelos outros. 
A alfabetização de qualida-
de é transformadora, capaz 
de mudar a realidade de um 
país” concluí Janaína.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Campanha Nacional 
para Prevenção e 
Atenção à Obesidade 
Infantil

Em agosto de 2021, 
foi instituído através 
de Portaria, a Estra-

tégia Nacional para a Prevenção 
e Atenção à Obesidade Infantil 
– PROTEJA. PROTEJA é uma 
estratégia brasileira intersetorial 
que tem como objetivo deter o 
avanço da obesidade infantil e 
contribuir para o cuidado e para 
a melhoria da saúde e da nutri-
ção das crianças. A partir desta 
Estratégia pretende-se incentivar 
os municípios a implementarem 
ações em todos os espaços que 
são frequentados pelas crianças 
e suas famílias, visando prevenir 
a obesidade infantil e contribuir 
para a oferta de ações de atenção 
em saúde para crianças e adoles-
centes que tenham excesso de 
peso. Os eixos de ação são:

I – vigilância alimentar e 
nutricional, promoção da saúde e 
de prevenção do ganho de peso 
excessivo, diagnóstico precoce 
e cuidado adequado às crianças, 
adolescentes e gestantes, no âm-
bito da Atenção Primária de Saú-
de.

II – ações do âmbito das es-
colas para torná-las espaços pro-
motores da saúde, promovendo o 
consumo de alimentos adequa-
dos e saudáveis e a prática regu-

lar de atividade física.
III – educação, comunica-

ção e informação para promover 
a alimentação saudável e a práti-
ca de atividade física para toda a 
população brasileira.

IV – formação e educação 
permanente em saúde dos profis-
sionais envolvidos no cuidado às 
crianças

V – ações intersetoriais e 
de caráter comunitário que pro-
movam ambientes saudáveis e 
apoiem a alimentação saudável 
e a prática de atividade física no 
âmbito das cidades.

O município de Victor 
Graeff foi um dos escolhidos 
para aderir a essa Estratégia por 
atender aos critérios estabele-
cidos pelo Ministério da Saúde. 
Assim, diversas ações já estão 
sendo realizadas nas escolas pela 
Nutricionista Ana Luiza Schaffa-
zick como a antropometria dos 
alunos, coleta de marcadores de 
consumo alimentar e ações de 
educação nutricional. É impor-
tante que a comunidade, gover-
nantes, diretores, professores, 
merendeiras, pais, cuidadores 
e alunos para que se engajem 
nessa causa para promovermos 
um futuro saudável para nossas 
crianças.

A atenção com a alimentação correta das crianças é necessária

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

MORMAÇOMORMAÇO

O prefeito de Mor-
maço Rodrigo 
Trindade partici-

pou nesta quinta-feira, dia 09 
de setembro de uma reunião 
promovida pela Federação das 
Associações dos Municípios 
do Rio Grande do Sul- FA-
MURS, na EXPOINTER.

Trindade representou na 
ocasião a Consórcio de De-
senvolvimento Intermunicipal 
dos Municípios do Alto Jacuí 
e Alto da Serra do Botucaraí 
popularmente conhecido como 
COMAJA. Também estiveram 
presentes na ocasião a Prefeita 
Márcia Rossato, Senador Hein-
ze e Secretária da Agricultura 
do Estado Silvana Covatti.

Prefeito de Mormaço participa de 
reunião na FAMURS

A reunião aconteceu durante a Expointer

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

SAÚDESAÚDE

Setembro Amarelo

Instituída em 2014 nu-
ma parceria entre a As-
sociação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP) e o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) a 
campanha do Setembro Amarelo 
visa a prevenção ao suicídio.

As razões podem ser bem 
diferentes, porém muito mais 
gente do que se imagina já pen-
sou em suicídio. Segundo estudo 
realizado pela Unicamp, 17% 
dos brasileiros, em algum mo-
mento, pensaram seriamente em 
dar um fim à própria vida e, des-
ses, 4,8% chegaram a elaborar 
um plano para isso. Em muitos 
casos, é possível evitar que esses 
pensamentos suicidas se tornem 
realidade.

A primeira medida preven-
tiva é a educação. Durante muito 
tempo, falar sobre suicídio foi 
um tabu, havia medo de se falar 
sobre o assunto. De uns tempos 
para cá, especialmente com o 
sucesso da campanha Setembro 
Amarelo, esta barreira foi der-
rubada e informações ligadas ao 
tema passaram a ser compartilha-
das, possibilitando que as pes-

soas possam ter acesso a recur-
sos de prevenção. Saber quais as 
principais causas e as formas de 
ajudar pode ser o primeiro passo 
para reduzir as taxas de suicídio 
no Brasil, onde atualmente 32 
pessoas por dia tiram a própria 
vida. Surge então um outro desa-
fio: falar com responsabilidade, 
de forma adequada e alinhada ao 
que recomendam as autoridades 
de saúde, para que o objetivo de 
prevenção seja realmente eficaz.

A ajuda pode vir de um ami-
go, parente, colega de trabalho 

ou escola, professores, ou al-
guém que está próximo a quem 
precisa, ou ainda dos voluntários 
do Centro de Valorização da Vi-
da (CVV), que são treinados para 
conversar com pessoas que este-
jam passando por alguma dificul-
dade e que possam pensar em ti-
rar sua vida. Para conversar com 
um voluntário, basta ligar para o 
telefone 188, gratuito, que fun-
ciona 24 horas. Também é pos-
sível mandar um e-mail ou falar 
pelo chat, que podem ser acessa-
dos pelo site www.cvv.org.br.

A prevenção a vida é um tema a ser tratado todos os dias

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARTE ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

Ouvindo os conselhos de seus (poderosos) 
assessores respondeu que aceitaria a solicitação 
do Senado e da Câmara do Rio de Janeiro 
e disse a famosa frase: “Se é para o bem de 
todos e felicidade geral da nação, diga ao 
povo que fico”, assim se deu o famoso dia do 
Fico (09 de janeiro de 1822). Depois de uma 
semana D.Pedro nomeou um Ministério que 
tinha à frente um brasileiro: José Bonifácio 
(o verdadeiro articulador da Independência, 
juntamente com Dona Leopoldina esposa de 

D.Pedro).
Em fevereiro de 1822 D.Pedro convoca o 

Conselho de Procuradores Gerais da Província 
do Brasil. A ideia era preparar a união de 
todas as províncias (Estados), para impedir a 
fragmentação politica. Podemos perceber que 
Pedro estava sendo orientado claramente para 
armar a Independência, devagar e sem alarde, 
mas com um detalhe, ou seja, sem a participação 
popular, somente as elites é que sabiam, pois 
essa Independência favorecia a elas, o povo era 

um mero detalhe. 
Os radicais queriam que a união viesse através 

de uma Assembleia eleita pelo povo, mas José 
Bonifácio e D.Pedro e o Partido brasileiro (que 
de brasileiro só tinha o nome) manobravam 
contra isso. A historiografia oficial apresenta a 
Independência como uma simples luta entre a 
Colônia (Brasil) e a Metrópole (Portugal). Mas 
atrás disso estava o combate sobre o liberalismo 
limitado do Partido Brasileiro e o Democrático 
(no sentido dá Revolução Francesa) grupo 
radical, que representava distintos grupos 

sociais. 
Os radicais se organizavam na loja 

Maçônica Grande Oriente onde difundiam 
seus ideais liberais. Já Jose Bonifácio fundou 
a Sociedade Secreta Apostolado de caráter 
reacionário (reacionário é aquele que é 
politicamente conservador, que desconfia ou 
abomina os valores democráticos). Em maio de 
1822 decretou-se o CUMPRA-SE, ou seja, os 
decretos das cortes portuguesas só valeriam se 
tivessem autorização do príncipe, era mais um 

passo rumo a Independência. 
D.Pedro convocou em junho eleições para 

a Assembleia constituinte. As Cortes enviaram 
um ultimato: “voltai imediatamente” D.Pedro 
estava em Santos e se preparou então para ir a 
São Paulo. Daremos continuidade na próxima 

edição.

7 de Setembro 199 anos de nossa 
independência (Segunda Parte)

Telefone: (54) 999006677

ERNESTINAERNESTINA

Gestar Amor retoma encontros 
presenciais em Ernestina

Aconteceu no dia 
02 de setembro o 
Primeiro Encontro 

de Gestantes do Grupo Gestar 
Amor, as atividades haviam 
sido interrompidas devido  a 
pandemia. Sabemos que a ges-
tação é uma das fases mais 
importantes da vida de uma 
mulher, também da vida de um 
casal, de uma família. Fase es-
sa cheia de mudanças e prepa-
ração para a chegada do bebê. 

Por isso, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, retornou com 
os grupos, para poder auxiliar 
as mesmas com suas dúvidas, 
e fazer com que a gestante co-
mece a interagir com outras 
gestantes e com os profissio-
nais de saúde, elo esse, que 
manterão após o bebê nascer.

O objetivo do grupo é 
possibilitar um atendimento 
de melhor qualidade a gestan-
te, permitir que sejam acom-
panhadas pelos profissionais 
de Saúde, diminuindo assim, 

O encontro teve como palestrante a psicologa Louise Zart

atendimentos extras e risco 
gestacional. O encontro contou 
com a presença da psicóloga 
Louize Zart, que palestrou pa-
ra o grupo de gestantes (Ges-
tar Amor) sobre o tema “pai e 
Mãe laço de amor eterno”. Este 
é a primeira de cinco reuniões 

que serão realizadas.  A próxi-
ma está agendada para o dia 16 
de setembro, às 19 horas. 

Os encontros são organi-
zados pela Secretária Muni-
cipal de Saúde e conta com o 
envolvimento dos profissionais 
da unidade básica da cidade. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE  ERNESTINA

MORMAÇOMORMAÇO

Secretaria de Agricultura realizou 
serviços para população de 
Mormaço nesta semana

A Secretaria de 
agricultura de 
Mormaço rea-

lizou nesta ultima semana 
serviços de auxilio a pro-
dutores rurais da cidade. 
Conforme conta o secretá-
rio José Paniz “Foi dado o 
início do plantio de milho 
do ano 2021. Na proprieda-
de da família Malaquias.Na 
localidade de água branca. 
Também realizamos podas 
em muitas propriedades de 
nosso município de diver-
sos tipos de fruteiras inclu-
sive parreiras”.

Para os moradores que 
desejarem solicitar serviços 
da Patrulha agrícola basta 
entrar em contato com a se-
cretaria. 

Os serviços da Patrulha 
agricola possuem um custo 
que são subsidiados pela 
prefeitura.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

Os serviços podem ser solicitados na secretaria de agricultura
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo Luiz 
Formighieri 

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

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 

06.09.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual so-
licita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feita 
instalação de luminária 
completa para iluminação 
pública na esquina das 
Ruas Amaro Bello de Car-
valho e Flávio Schmidt. 
Justificou a Indicação na 
qual solicita ao Poder Exe-
cutivo Municipal que seja 
feito o envio de projeto de 
lei para criação de bairros 
no perímetro urbano mu-
nicipal. Justificou também  
a Indicação na qual soli-
cita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feito 
o envio de projeto de lei 
para criação do programa 
municipal de práticas inte-
grativas e complementares 
e de educação popular em 
saúde. Finalizando, mani-
festou-se quanto ao proje-
to de lei que dispõe sobre 
as diretrizes orçamentárias 
para o ano de 2022. 

O Vereador Antônio Car-
los Ferreira, da bancada 
do PDT, também comen-
tou sobre o projeto de lei 
que dispõe sobre as dire-
trizes orçamentárias para 
o ano de 2022, salientando 
a importância de ser bem 
analisado pelas comissões. 

O Vereador Ari Antonio 
Mello, da bancada do 
PDT, justificou a Indica-
ção na qual solicita ao Po-
der Executivo Municipal 
que seja feito o envio de 
projeto de lei para criação 
de bairros no perímetro 
urbano municipal. Agra-
deceu ao Secretário Ever-
ton pelo atendimento de 
um pedido seu. Justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual so-
licita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feito 

patrolamento, empedramento 
e passsagem de rolo na Rua 
Ary Alady Pedrotti, proximi-
dades da residência do senhor 
Valdir Osório. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, justificou o pedido de 
providências de sua auto-
ria, no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que 
seja feito patrolamento, em-
pedramento, passsagem de 
rolo e abertura de sarjetas na 
estrada geral, proximidades à 
propriedade do senhor Julico 
e João Mariano Machado, 
na localidade do Gramado. 
Agradeceu a atenção da En-
genheira da Prefeitura em 
relação a melhorias na acade-
mia da praça municipal. 

O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, justifi-
cou o pedido de providências 
de sua autoria, no qual solici-
ta ao Poder Executivo Muni-
cipal que seja feito o conserto 
da rede de água que abaste-
ce a propriedade do senhor 
Henrique Seibel e da senhora 
Jandira, na localidade de Três 
Lagoas. 

O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, mani-
festou-se favorável ao projeto 
de lei que autoriza a aquisi-
ção de medicamentos através 
de consórcio de municípios. 
Informou que a Secretaria 
dos Serviços Urbanos estaria 
recebendo material necessá-
rio à manutenção da rede de 
iluminação pública. Também 
comentou sobre o projeto de 
lei que dispõe sobre as dire-
trizes orçamentárias para o 
ano de 2022, o qual deveria 
ser bem estudado nas comis-
sões. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, co-
mentou sobre a rede de água 
que abastece a propriedade 
da senhora Jandira e demais 
moradores, na localidade de 
Três Lagoas.

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, da bancada do 
PDT, agradeceu ao deputa-
do federal Afonso Mota que, 
também pelo esforço do ex-
-deputado estadual Gilmar 
Sossela, destinou 150 mil 
reais aos cofres municipais 
de Ernestina. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 

PDT, comentou sobre a visi-
ta ao município do deputado 
federal Pompeo de Mattos, 
citando alguns pontos da re-
união que contou com várias 
lideranças do PDT municipal. 

O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do PP, 
disse que recebeu mensagens 
do deputado estadual Sérgio 
Turra e do Senador Luiz Car-
los Heinze em apoio às ma-
nifestações do 7 de setembro 
contra o STF, colocando-se à 
disposição para o que fosse 
preciso. 

O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, agrade-
ceu ao deputado federal Lu-
cas Redecker pela destinação 
de verba no valor de 150 mil 
reais ao município de Ernes-
tina.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 42/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “Autoriza a 
contratação temporária, em 
caráter emergencial, de Pro-
fessor e dá outras providên-
cias”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 47/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “Fica o Poder 
Executivo Municipal autori-
zado a conceder auxílio e fir-
mar Termo de Fomento com 
a Associação dos Universitá-
rios – ASUNER e dá outras 
providências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação da Mo-
ção de Apoio à reposição 
das perdas salariais dos tra-
balhadores e trabalhadoras da 
rede estadual de educação, de 
autoria de todos os Vereado-
res. 
Aprovada por unanimidade 
de votos.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, da bancada do 
PDT, informou que aguarda-
va análise em Brasília, atra-
vés do deputado federal Gio-
vani Cherini, uma emenda no 
valor de 475 mil reais para 
aquisição de um veículo para 
o transporte escolar. Comen-
tou sobre a situação das es-
tradas municipais em alguns 

pontos específicos, solicitan-
do reparos aos mesmos. Co-
mentou sobre a privatização 
da CORSAN, dizendo estar 
preocupado com a situação 
do município de Ernestina. 
Agradeceu à administração 
municipal e toda a equipe da 
Secretaria dos Serviços Ur-
banos por serviço atendido 
na iluminação pública da Rua 
Olivério Güntzel. Finalizan-
do, parabenizou a adminis-
tração por pintura que estava 
sendo realizada nos meios 
fios. 

O Vereador Antônio Car-
los Ferreira, da bancada 
do PDT, lembrou de pedido 
que havia feito para adoção 
de um livro de registros dos 
sepultamentos nos cemitérios 
municipais, cobrando uma 
posição da administração. 
Cobrou também a adminis-
tração municipal sobre a ne-
cessidade de instalação de 
um ecoponto para descarte de 
materiais. Citou um estudo 
que fez sobre as ocorrências 
com mortes, lesões e danos 
em toda a extensão da RSC 
153, o qual enviou ao DAER, 
mas até o momento não ob-
teve resposta, o que deveria 
ser cobrado pelo município. 
Citou a reforma da legisla-
ção referente ao IPTU, que 
ainda não havia sido envia-
da à Câmara. Falou também 
sobre a necessidade do vale 
alimentação ser concedido a 
todos os funcionários públi-
cos municipais. Agradeceu 
ao Vereador Tiago por alguns 
exemplares da Constituição 
Federal, cedidos à Câmara 
através do deputado Pom-
peo de Mattos. Finalizando, 
citou alguns artigos do texto 
constitucional, explicando os 
mesmos. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, comentou sobre a pro-
gramação municipal da Se-
mana Farroupilha, de 13 a 
20 de setembro, intitulada 
“Caminhos de Anita”. Infor-
mou que as homenageadas de 
2021 seriam Kátia Dias, do 
CTG Tropeiro Velho, e Der-
li Goedel, do CTG Unidos 
Pela Tradição. Solicitou que 
a administração tomasse as 
providências necessárias pa-
ra a finalização do campeo-
nato municipal de Futebol 
Sete, assim que fosse pos-
sível. Informou que a licita-
ção para ecônomo do ginásio 
municipal aconteceria no dia 
22 de setembro, quando as 
propostas seriam analisadas. 
Finalizando, lembrou que no 
dia primeiro de setembro co-

memorou-se o Dia do Pro-
fissional de Educação Físi-
ca, parabenizando todos os 
profissionais da área. 

O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do 
PP, reforçou que o campeo-
nato municipal de Futebol 
Sete pudesse ser finaliza-
do, citando também a pos-
sibilidade de realização de 
um campeonato municipal 
de Bocha. Solicitou ver-
balmente ao Secretário de 
Obras a colocação de três 
cargas de pedras para a pro-
priedade do senhor César 
Baumgratz, no Condomínio 
do Toti. 

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
também reforçou que o 
campeonato municipal de 
Futebol Sete fosse finaliza-
do, assim como pudesse ser 
realizado um campeonato 
de Bocha. Reforçou pedido 
feito pelo Vereador Leonir 
para colocação de cargas de 
pedras na propriedade do 
senhor Luiz Nivaldo. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, convidou a todos 
para os atos de 7 de setem-
bro em apoio ao governo 
federal, que aconteceriam 
no trevo do município. Dis-
se esperar que o Presidente 
Jair Bolsonaro decidisse, 
juntamente com as Forças 
Armadas, pela destituição 
do STF através de uma in-
tervenção federal. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighie-
ri, da bancada do PSDB, 
solicitou verbalmente a 
abertura de um poço ne-
gro para a propriedade do 
senhor Pombo, próximo 
ao depósito da SINVEL. 
Agradeceu ao Secretário de 
Obras por serviços realiza-
dos na localidade de Três 
Lagoas. Sobre a colocação 
de internet naquela locali-
dade, disse que a empre-
sa estava cobrando valor 
maior do que aquele que ha-
via sido dito anteriormente, 
o que ainda seria resolvido. 
Reforçou o convite para 
participação nos atos de 7 
de setembro em apoio ao 
governo federal.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 
13 de setembro, às 18 ho-
ras. 
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CRUZEIRO

Sou um cruzeiro, navegando o 
mundo,

Levando milhares junto a mim.
Navego feito quem sonha acorda-

do 
Pelos sete mares, que são mais.

Navego de olhos fechados por 
maremotos e tsunamis

Porque meu barco tem a fé no le-
me,

Porque meu barco verte amor na 
fé.

Quando abro os olhos, miro meu 
xará...

Lá em cima, tão brilhante e im-
ponente, 

Quase rindo da minha fragilida-
de,

Mas eu sou um cruzeiro de ver-
dade

E só levo a navegar almas cansa-
das.

Navego o ventre bom das ensea-
das,

Mas encaro o que quer me exter-
minar;

Por isso meu feitio e meu cansaço
Foi criado e moldado em alto mar.
Eu trago milhares junto a mim,

Que abraçam, que acreditam, 
que confiam;

Minhas hélices de aço e de algo-
dão

Enfrentam maus “netunos”, que 
se criam.

Por isso sigo em frente, dou abri-
go

A tantos que me abraçam nas 
lonjuras mais salgadas;

Sereias e abismos eu persigo,
Pois são as grandes bênçãos da 

jornada.
Sou um cruzeiro lindo, já sem ru-

mo e direção...
A minha vocação é inundar cada 

momento
De tudo aquilo que nos verte o 

coração
Enquanto a imensidão vem mos-

trar seu movimento.
Por isso eu te peço, vem comigo,
Sem medo de distâncias, dos bei-

rais do mundo,
Pois nada é mais sagrado e mais 

profundo,
Que as águas mais humanas que 

persigo.

AGRONEGÓCIOAGRONEGÓCIO

Produção de milho deve aumentar 
cerca de 40% no Rio Grande do Sul

 

A E m a t e r / R S -
-Ascar estima o 
aumento da área 

cultivada e da produção dos 
principais grãos de verão na 
Safra 2021/2022, totalizan-
do 8,1 milhões de hectares 
e 33,6 milhões de toneladas 
de milho, soja, arroz e feijão 
no Rio Grande do Sul. O que 
representa um aumento de 
3,41% na área e 1,69% na 
produção quando comparada 
com o ano anterior (7,8 mi-
lhões de hectares e 33,1 mi-
lhões de toneladas de grãos). 
É importante destacar que es-
sa estimativa inicial é basea-
da na tendência apresentada 
pelas produtividades médias 
municipais registradas ao 
longo dos últimos 10 anos.

O levantamento aponta 
como destaque o aumento de 
produção na cultura do mi-
lho, justamente por essa ter 
sido a cultura mais castigada 
pela estiagem na safra passa-
da, com uma estimativa ini-
cial de produção de 6,11 mi-
lhões de toneladas do grão, 
ou seja, um crescimento de 
39,23% em relação à safra 
passada (4,39 milhões de to-
neladas). A área cultivada de 
834 mil hectares, aumentou 
6,89% se comparada aos 780 
mil hectares do ano passado. 
E a produtividade estimada 
para este ano é de 7,3 ton/ha, 
aumento de 29,59% se com-
parada à colheita anterior 
(5,6 ton/ha).

Com estabilidade na área 
cultivada, sendo 360,03 mil 
hectares contra os 360,15 do 
ano passado, a produção de 
milho silagem também de-
ve registrar um aumento de 
30,06% da produção (13,25 
milhões de toneladas) e de 
29,93% na produtividade 
(36,8 ton/ha), comparada aos 
10,1 milhões de toneladas e 
28,32 ton/ha do ano anterior.

O anúncio dos números 
foi feito pelo diretor Técni-
co da Emater/RS, Alencar 
Rugeri, durante o tradicional 
Café para Imprensa, nesta 
quinta-feira (09/09), na Ex-
pointer 2021, que neste ano 
foi realizado de forma híbri-
da por conta da pandemia e 
mais uma vez transmitido 
simultaneamente pelo canal 
do Youtube do Programa Rio 
Grande Rural e pelo Face-
book da Instituição, que pode 
ser acessado a qualquer tem-
po pelo link https://youtu.be/
vo56yT1AGfs.

“Essas informações têm 
credibilidade em função 
da dimensão que temos de 
amostragem em todo o Esta-
do. Por isso fica aqui o agra-
decimento a cada Escritório 
Municipal responsável pela 
coleta dos dados, e à Gerên-
cia de Planejamento (GPL) 
pela compilação dos dados e 
à Gerência de Comunicação 
(GEC) por esta tradicional 
coletiva de imprensa para 
divulgação de Informações 
relevantes ao setor primário 
gaúcho”, parabenizou Ruge-
ri.

O evento contou com 
a presença da secretaria 
da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural 
(Seadpr), Silvana Covatti, 
o presidente e o diretor Ad-
ministrativo da Emater/RS, 
Edmilson Pelizari e Lino 
Hamann, o meteorologista 
da Seapdr, Flávio Varone, 
demais autoridades e profis-
sionais da imprensa gaúcha.

“Nós, como Estado, te-
mos o compromisso de aju-
dar a ampliar esta produção 
e favorecer os setores de 
proteína animal, de aves, 
suínos e leite, que hoje são 
impactados com altos custos 
para importar este insumo de 
outros países e estados”, afir-
mou Silvana, ao lembrar que 
em 2019 a Secretaria lançou 
o Programa Estadual de Pro-
dução e Qualidade do Milho 
(Pró-Milho) com o objetivo 
de tornar o Estado autossufi-
ciente na colheita deste grão.

Confira as estimativas 
iniciais para as demais cul-

Dados foram levantados pela EMATER

turas:
FEIJÃO

O feijão primeira safra 
é outra cultura que, apesar 
da redução de -4,35 na área 
cultivada (34,9 mil hectares), 
a expectativa é de cresci-
mento de 13,99% na produ-
ção (54,31 mil toneladas) e 
de 17,67% na produtividade 
(1,77 ton/ha), em compa-
ração ao ano anterior que 
registrou área de 36,57 mil 
hectares, 54,31 mil toneladas 
e 1,50 ton/ha).

ARROZ

A estimativa para a cul-
tura do arroz é somente de 
redução, em área (-0,49%), 
produção (-8,61%) e produ-
tividade (-8,16%). São 943,8 
mil hectares cultivados e 
expectativa de produção de 
7,54 milhões de toneladas e 
7,9 ton/ha, comparado à co-
lheita do ano passado (948,5 
mil hectares, 8,25 milhões de 
toneladas e 8,7 ton/ha).

SOJA

Apesar de apresentar 
aumento de 3,62% na área 
cultivada (6,32 milhões de 
hectares), a estimativa pa-
ra a cultura da soja também 
é de redução de -2,26% na 
produção (19,9 milhões de 
toneladas) e de -5,68 na pro-
dutividade (3,15 ton/ha), se 
comparada com os 6,1 mi-
lhões de hectares, 20,4 mi-
lhões de toneladas e 3,34 ton/
ha da safra passada.
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Prefeito Renato Becker participa de audiência em Brasília

O prefeito de Ernes-
tina, Renato Bec-
ker, realizou de 

30/08 a 03/09 a sua primeira 
viagem a Capital Federal. En-
tre os compromissos mantidos 
pelo chefe do executivo ernes-
tinense, participou de audiên-
cia com o senador Luiz Carlos 
Heinze (PP-RS), na ocasião o 
prefeito Renato Becker agra-
deceu ao senador Heinze, à 
emenda destinada para a in-
fraestrutura no valor de R$ 
300.000 mil reais. Durante o 
encontro foi tratado de vários 
assuntos da municipalidade, 
além de projetos futuros que 
serão encaminhados ao gabi-
nete do senador Heinze. Na 
Câmara dos Deputados, proto-
colou vários pedidos de emen-
da parlamentar. Na oportuni-
dade, o prefeito Renato Becker 
participou de audiência com 
o deputado federal Ubiratan 
Sanderson (PSL-RS), na opor-
tunidade foi confirmado pa-
ra o município de Ernestina, 
através do gabinete do depu-
tado Sanderson, uma emenda 
no valor de R$ 300.000 mil 
reais, destinada a aquisição de 
equipamentos para Secretaria 
de Obras, além de uma emen-
da prevista para o futuro, de 
aquisição de uma ambulância. 
O prefeito Renato Becker par-
ticipou de uma extensa agenda 
política na capital federal, on-
de também, participou de en-

ERNESTINAERNESTINA

Essa foi a primeira viagem do prefeito para Capital Federal

contro com o deputado federal 
Giovani Cherini (PL-RS), o 
qual agradeceu o nobre depu-
tado por destinar uma emenda 
para aquisição de um ônibus 
para o transporte escolar do 
município de Ernestina. No 
gabinete do deputado federal 
Covatti Filho, o prefeito entre-
gou projetos para viabilidade 
de recursos para agricultura. 
Também durante as varias au-
diências que o prefeito Renato 
Becker participou com os de-
putados federais da bancada 
gaúcha, teve a confirmação 
dos seguintes recursos para o 
município de Ernestina, en-
tre as emendas confirmadas 
estão: R$ 150,00 mil reais, 
destinados para área da saúde, 
do deputado federal Afonso 
Motta (PDT-RS); outra emen-
da no valor de R$ 150,00 mil 
reais, destinada para saúde, 
do deputado federal Júlio Re-
decker (PSDB-RS); também 
destinou uma emenda para 
saúde, foi o deputado federal 
Pedro Westphalen, no valor 
de R$ 100,000 mil reais; pa-
ra o deputado Nereu Grispin 
(PSL-RS) foi solicitado recur-
sos para área da agricultura, o 
qual se comprometeu em via-
bilizar dentro do possível.  

Durante os cincos dias 
de extensa agenda política 
em Brasília, o prefeito Re-
nato Becker esteve visitando 
alguns ministérios, o qual pro-

tocolou projetos e solicitações 
para diversas áreas da admi-
nistração municipal. 

No ministério do turis-
mo protocolou o projeto de 
construção da sede própria do 
Museu Histórico Municipal 
Dona Ernestina. Na ocasião, 
também foi entregue uma pas-
ta contendo várias matérias 
de divulgação das potencia-
lidades do município, como 
por exemplo, folders da Rota 
Turística História & Sabores, 
lançada no mês de julho, além 
de fotos dos nossos pontos tu-
rísticos e da Orla do Jacuí. Na 
mesma ocasião foi entregue 
um projeto para asfaltamento 
dos acessos à Orla. No Minis-
tério da Educação – FNDE, 
solicitação para a verificação 
da situação dos ônibus, porém 
já contemplado pelas emendas 
parlamentar, além dos vários 
cadastros realizados no PAR-
4. No Ministério dos Esportes, 
o prefeito Renato Becker, co-
nheceu os novos programas 
a ser lançado futuramente, 
além de como o município se 
adequar aos mesmos. Tam-
bém, no Ministério da Saúde, 
foi averiguada a confirmação 
dos pagamentos de emendas 
parlamentar cadastrada para 
o município de Ernestina e os 
próximos pedidos de verbas. 

Cabe destacar, que duran-
te essa maratona de audiências 
e agenda política em Brasília, 

o prefeito Renato Becker, con-
tou com a participação do pre-
feito Volmar Helmut Kunhn, 
de Tapera, do prefeito Michael 

Kuhn, de Selbach e do prefei-
to Avelino do município de 
Alto Alegre, além do assessor, 
Marcelo Visotto.
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