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Elder Knapp- presidente da Câmara de Vereadores

Elder Knapp- Presidente da Câmara de Vereadores

As câmaras de ve-
readores munici-
pais começam o 

ano de 2022 com novas presi-
dências. E a redação do jornal 
OM inicia uma série de maté-
rias apresentando os vereado-
res presidentes que estarão na 
gestão desse ano. 

O primeiro a abrir nos-
sa série é o vereador Elder 
Knapp da cidade de Santo 
Antônio do Planalto. Ele es-
tá em sua terceira legislatura 
e têm sua trajetória de vida 
marcada pela vontade de tra-
balhar em comunidade e dar 
voz a todos.

Raízes:
Elder é aquele menino 

de interior, que começou a 
batalhar muito cedo, vindo de 
uma família humilde “sou na-
tural de São Lourenço lá me 
criei na costa do Rio Glória 
[...] trabalhei desde os dos 
treze anos” na bacia leiteira, 
depois com marcenaria e me-
cânica. 

A vontade de trabalhar 
pela comunidade, de dar voz 
a todos iniciou em rodas de 
conversas com amigos essa 
fala foi ficando séria e cada 
vez mais internalizada. Elder 
hoje além de vereador é ca-
sado e têm duas filhas, que 
aprendem lições com ele to-
dos os dias sobre atuação e 
persistência.

Vida politica
Em 2012 o que era pla-

no tornou-se realidade. Elder 
Knapp se lançou na vida po-
litica e sagrou-se como o se-
gundo vereador mais votado, 
trazendo a garra e persistência 
que está intrínseco desde a in-
fância para dentro da câmara.

Desde então vêm bata-
lhando pela comunidade, se-
gundo dados registrados pelo 
site da câmara, Knapp fez 12 
pedidos de providências liga-

dos à infraestrutura munici-
pal seja ela rural ou urbana 
“É uma preocupação grande 
sim. Nosso município é es-
sencialmente agrícola, nos-
sos munícipes agricultores 
precisam assim de imediato, 
o que eles precisam pra es-
coar a produção é estradas. 
E a gente cobra da Secretaria 
de obras condições nessas 
estradas para maior trafega-
bilidade. Porque eu acho que 
é o mínimo que uma adminis-
tração possa fazer é dar é dar 
ah condições do agricultor 
escoar a produção”.

A infraestrutura urbana 
também é uma preocupação, 
com pedidos de melhorias em 
vias municipais. 

Outro pilar de suas ges-
tões está na educação, sendo 
que em 2021 Elder fez uma 
indicação a administração 
para a confecção e distri-
buição de novos uniformes 
escolares “a gente sabe que 
as crianças crescem rápi-
do e como faz um tempinho 
que tinha sido destinado os 
uniformes a gente refez essa 
indicação para que o poder 
executivo disponibilize, para 
que as crianças da nossa rede 
municipal tenham igualdade 
social [...] isso evita bullyng 
por uma criança estar com 
uma roupa melhor [...] esse 
é um meio de deixar nossas 
crianças concentradas” afir-
ma Knapp.

Outro fator relevante 
que têm sido acompanhado 
de perto por ele e os demais 
vereadores consiste na segu-
rança pública, no ano de 2021 
foi realizado o contato com o 
38º Batalhão da Brigada Mi-
litar para abordar a questão 
do policiamento da cidade, 
que se encontrava sem efeti-
vo noturno. Eles conseguiram 
resolver em parte a questão 
“houve sim um retorno, hoje 
nos temos os policiais lota-

dos no município, estão fazen-
do o monitoramento para vir à 
guarda de né de segunda a quin-
ta de dia e de noite e na sexta e 
no sábado só durante a noite. A 
gente nessa parte não teve tanto 
êxito. Eles alegam que o nosso 
município têm baixo índice de 
roubo [...] o comandante de Ca-
razinho remaneja os policiais do 
nosso município e coloca-os em 
outras cidades por isso que nós 
vereadores temos que cobrar”.

Presidência em 2022
Para Knapp ser presidente 

traz mais comprometimento “a 
gente têm uma responsabilidade 
maior em conduzir os trabalhos, 
mas o vereador sendo presidente 
ou não ele têm que ter ação den-
tro da comunidade”. 

E para finalizar contou um 
pouco sobre os projetos que têm 
para esse ano, sendo que sua 
gestão será pautada na econo-
mia, ele irá trabalhar com o setor 
esportivo “Fomentar o incentivo 
ao esporte. Como nós vamos 
fazer isso? Nós vamos econo-
mizar na câmara de vereadores 
[...] de imediato a primeira ação 
em parceria com o executivo a 
gente quer comprar um trator 
para cortar a grama dos campos 

dos times que têm sede própria 
e consequente às repartições pu-
blicas que têm gramado irão se 
beneficiar.” Essa medida traz co-
modidade seja para os times ou 
para o setor público visto que o 
equipamento traz mais agilidade 
ao trabalho.

Outro ponto de extrema 
relevância que será pautado na 
gestão de Knapp é a segurança 
das crianças nas escolas “mo-
nitoramento nas escolas muni-
cipais, quero conseguir em par-
ceria com o poder público [...]
para que coloque câmeras de 
vídeo monitoramento nas esco-
las municipais [...] são coisas 
importantes, pois a gente vê vá-
rios acontecimentos por ai então 
a gente tem que prevenir”.

Estas são algumas das 
ações, claro que como ele co-
menta durante a entrevista há 
muitas demandas, têm que se 
dar um passo de cada vez. Mas 
como já foi possível perceber, a 
gestão de Elder Knapp será pau-
tada em educação, segurança, 
esporte e infraestrutura. Sempre 
mantendo a personalidade de 
que o fez ser eleito, de ouvir e 
buscar atender as necessidades 
comunitárias, ou seja, trabalhar 
para e pelo povo.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ERNESTINAERNESTINA

Decreto de estiagem em Ernestina

O município de Ernes-
tina decretou no dia 
06 de janeiro situa-

ção de emergência devido a es-
tiagem que gerou grandes perdas 
nas lavouras da cidade. 

Em nota oficial a adminis-
tração comunica que “o decreto 
nº 002/2022 o qual declara Si-
tuação de Emergência nas áreas 
Rurais e Urbanas do Município 
afetadas pelo Evento Adverso. 
O decreto foi emitido após o 
Parecer Técnico da EMATER/
ASCAR de Ernestina, Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente 
e Agricultura e Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defe-
sa Civil – COMDEC, relatando 
a ocorrência deste Evento Ad-
verso  favorável à declaração de 
situação de emergência. Cabe 
ressaltar, que o Município já vem 
há meses enfrentando a falta de 
água, principalmente em pro-
priedades rurais. A estiagem vem 
atingindo diretamente os produ-
tores rurais, seja em plantações 
ou criação de animais”

Para realização do decreto 
é necessário que haja uma veri-

ficação como afirma  o prefeito 
Renato Becker " Foi averiguada 
toda a  documentação e laudos  
necessários à decretação de situa-
ção de emergência,  em função da 
severa estiagem que está afetan-
do o município de Ernestina, com 
grandes perdas na produção de 
milho, silagem, produção de lei-

te, e agora prejudicando também 
a cultura da soja e a falta de água 
para o consumo humano".

A administração já vem so-
licitando a comunidade que faça 
uso racional da água, evitando 
desperdício. Pois a situação é cri-
tica sendo necessário a atenção e 
cuidado de todos.

As perdas nas lavouras atimgiram niveis críticos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

TIO HUGOTIO HUGO

Município de Tio Hugo irá decretar situação de emergência devido à estiagem 

O município de Tio Hugo irá decretar situação de emergência em virtude da forte estiagem que as-
sola o município. A decisão foi tomada em conjunto, a partir de reunião com entidades ligadas ao agro, 
como cooperativas do município, Emater-Ascar e secretaria municipal de Agricultura. Após levanta-
mento realizado no município foi constatado que as perdas na agricultura e pecuária são significativas, 
o que resulta em um prejuízo econômico e social expressivo em âmbito local. Além disso, também foi 
registrada a falta de água para consumo dos animais, bem como uma grande diminuição no nível de 
poços e reservatórios que abastecem a cidade e as comunidades do interior. Desta forma, as secretarias 
municipais de Agricultura e Obras estão atuando na abertura de bebedouros para animais e reposição de 
água em reservatórios com baixos níveis de água.

Conforme explica o prefeito Gilso Paz, na quinta-feira 06 de janeiro foi realizada uma reunião téc-
nica para discutir a elaboração do decreto que determina a situação de emergência. “Nos reunimos com 
entidades ligadas ao campo e com a secretaria municipal de Agricultura, para analisarmos os levantamen-
tos de perdas ocasionadas pela falta de chuva no município. Os registros de prejuízos na produção são 
significativos, desde o milho para silagem e em grão, que teve grande quebra, assim como a soja que está 
com problemas no seu desenvolvimento e a atividade pecuária, já que as pastagens também sofreram os 
impactos da estiagem, reduzindo consequentemente a produção leiteira em Tio Hugo”, enfatizou.

O líder do Executivo Municipal ressalta que as perdas no setor primário irão refletir diretamente 
sobre a economia do município, já que a agricultura e a pecuária são o esteio econômico do município.

Além das grandes perdas na produção de milho e soja, produção de leite também é contabilizados 
prejuízos nas atividades de criação de gado de corte, avicultura e piscicultura.

O decreto que estabelece a situação de emergência decorrente da estiagem em Tio Hugo deverá ser 
publicado no início da próxima semana. A partir disso, o município aguardará a homologação do mesmo 
nas esferas Estadual e Federal.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Esclarecimentos sobre o Vale 
Alimentação

A administração mu-
nicipal visando 
manter a boa rela-

ção com as mais diversas insti-
tuições financeiras do município 
e compreendendo a importância 
das mesmas para o desenvolvi-
mento de Victor Graeff, vem a 
público para informar que o va-
le alimentação ao funcionalis-
mo público será mantido com a 
instituição do Banrisul, contrato 
renovado para mais 1 ano pror-

rogável em até 5 anos. Sendo 
assim o pagamento dos salários 
será na instituição do Sicredi e o 
vale- alimentação no Banricard.  
 Algumas informações 
não correspondentes à realidade 
foram repassadas, criando um 
mau estar desnecessário ao fun-
cionalismo público. Qualquer dú-
vida ou esclarecimento que ainda 
se faça necessário o Poder Exe-
cutivo está à disposição via fone 
3338-1242.

Para informações e esclarecimentos contatar a prefeitura

CRÉDITO: ARTE TATIEL ZART/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: ARTE JORNAL OPINIÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



Ernestina, 14 de janeiro de 2022 Ernestina, 14 de janeiro de 2022 Ano XXI   Edição 1040|Ano XXI  Edição 1040|

Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Tô vendo aqui que a sua presen-Tô vendo aqui que a sua presen-
ça não deve passar despercebida ça não deve passar despercebida 
hoje, Áries. Mais inquieto, liberal hoje, Áries. Mais inquieto, liberal 
e cheio de ideias, seu signo tem e cheio de ideias, seu signo tem 
tudo pra pensar em formas dife-tudo pra pensar em formas dife-
rentes de fazer suas coisas.rentes de fazer suas coisas.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Eu não tenho bola de cristal, mas Eu não tenho bola de cristal, mas 
vejo aqui que o seu dia promete vejo aqui que o seu dia promete 
muuuita coisa boa, meu docinho muuuita coisa boa, meu docinho 
de jabuticaba! Você tende a abrir de jabuticaba! Você tende a abrir 
mais a mente e deve ter mais inte-mais a mente e deve ter mais inte-
resse em seus contatos.resse em seus contatos.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Há sinal de transformações na sua Há sinal de transformações na sua 
vida hoje, mas tudo indica que vida hoje, mas tudo indica que 
deixarão as coisas ainda melho-deixarão as coisas ainda melho-
res, geminianjos. É para glorificar res, geminianjos. É para glorificar 
de pé! Se trabalha só ou em área de pé! Se trabalha só ou em área 

relacionada com investigação e relacionada com investigação e 
pesquisa, há boas chances de se pesquisa, há boas chances de se 
dar bem.dar bem.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Os astros estão aquecidos no Os astros estão aquecidos no 
céu e dão a maior força pra você céu e dão a maior força pra você 
marcar vários gols de placa hoje, marcar vários gols de placa hoje, 
caranguejinho. Na área profissio-caranguejinho. Na área profissio-
nal, tem tudo pra brilhar, vender nal, tem tudo pra brilhar, vender 
bem seu peixe e até fechar parce-bem seu peixe e até fechar parce-
rias vantajosas.rias vantajosas.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Prepara que agora é a hora do Prepara que agora é a hora do 
seu show, Leão! No trabalho, você seu show, Leão! No trabalho, você 
tende a ganhar reconhecimento e tende a ganhar reconhecimento e 
pode conseguir um cargo de che-pode conseguir um cargo de che-
fia, e se está em busca de empre-fia, e se está em busca de empre-
go, deve ter sorte.go, deve ter sorte.

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

Os planetas prometem um dia Os planetas prometem um dia 
cheio de bênçãos, virginiane. Lo-cheio de bênçãos, virginiane. Lo-
go pela manhã, você vai esbanjar go pela manhã, você vai esbanjar 
criatividade, espontaneidade e criatividade, espontaneidade e 
vontade de se expressar.vontade de se expressar.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Os planetas prometem um dia Os planetas prometem um dia 
cheio de bênçãos, virginiane. Lo-cheio de bênçãos, virginiane. Lo-
go pela manhã, você vai esbanjar go pela manhã, você vai esbanjar 
criatividade, espontaneidade e criatividade, espontaneidade e 
vontade de se expressar.vontade de se expressar.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Tudo indica que vai contar com Tudo indica que vai contar com 
habilidade e criatividade pra se habilidade e criatividade pra se 
comunicar numa boa com colegas, comunicar numa boa com colegas, 
clientes e chefes, e aí pode ga-clientes e chefes, e aí pode ga-
nhar popularidade na profissão.nhar popularidade na profissão.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Se depender do céu, os dias de Se depender do céu, os dias de 

glória chegaram, Sagitário! A pro-glória chegaram, Sagitário! A pro-
fissão tem tudo pra render uma fissão tem tudo pra render uma 
boa bufunfa, o que deve te ren-boa bufunfa, o que deve te ren-
der uma situação sólida e uma vida der uma situação sólida e uma vida 
confortávelconfortável

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Mas como o estado emocional Mas como o estado emocional 
pode afetar o rendimento no ser-pode afetar o rendimento no ser-
viço, tire um tempo pra curtir as viço, tire um tempo pra curtir as 
coisas boas da vida, converse coisas boas da vida, converse 
com seus queridos, procure rela-com seus queridos, procure rela-
xar e cuidar da sua alimentação — xar e cuidar da sua alimentação — 
afinal, como diz o ditado, “mente afinal, como diz o ditado, “mente 
sã, corpo são”.sã, corpo são”.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Pode glorificar de pé, aquariane, Pode glorificar de pé, aquariane, 
pois seu dia promete ser maravi-pois seu dia promete ser maravi-
gold! Tudo indica que estará mais gold! Tudo indica que estará mais 
popular e irá atrair as pessoas. popular e irá atrair as pessoas. 
Se trabalha de casa, seja em seu Se trabalha de casa, seja em seu 

próprio empreendimento, uma ati-próprio empreendimento, uma ati-
vidade extra ou em home office, vidade extra ou em home office, 
seu empenho pode render ótimos seu empenho pode render ótimos 
frutos.frutos.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Tô vendo aqui que há boas 
chances de você conseguir 
realizar seus planos mais am-
biciosos. Tudo indica que seu 
signo estará mais popular com 
os colegas, comunicativo e 
criativo, e trabalho em equipe.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Janeiro!
 Sandra Sertolli 

01/01
Regina Wilhelm 

02/01 
Dafne Adler 02/01
Daiane de Oliveira 

03/01
Terci Deuner 03/01
Carlos Omar Vilella 

Gomes 04/01
Alcidino de Oliveira 

04/01
Eberso Magarinus 

04/01
Gabriel Sertolli 

05/01
Alvaro Fath 10/01
Neri Caliari 07/01
Cristiane Schneider 

07/01
Yago Picolli 08/01
Adriano Muniz 

08/01
Matheus Pfad 08/01
Patrícia Worts 08/01
Leticia Pereira 09/01

José da Silva 09/01
Frederico Lindermann 

09/01
Jaqueline Bergmann 

11/01
Avelino Winter 12/01
Marilyn Grevenhagem 

12/01
Bruna Gobbi 13/01
Isabeli Fleck 13/01
Nilton Benz 14/01
Edi Arendt 15/01
Rosane Ninow 16/01
Roger Altmann 16/01
Roseli Dick 16/01
Geslon de Negri 17/01
Mere Terezinha Backes 

17/01
Nilsa Silva 18/01
Fabiano Fruhauf 18/01 
Salete Salvi 18/01
Santo de Oliveira 18/01
Selvino Heckler 18/01
Eduarda Scharlau 19/01
Rafael Borghetti 19/01
Kimberly de Paula 19/01
Edir Grohs 20/01

Dival Panzenhagen 20/01
Marcela Barella 20/01
Marcela Magarinus 20/01
Lucas Venzon 21/01
Odete Schimitz 21/01
Fabiana Gomes 22/01
Gabriela Gatto 23/01
Ildo Goedel 24/01
Laurindo Nickorn 24/01
Pedro Santos 25/01
Elisabete Godoi 25/01
 Diego Kuball 25/01
Diego Moraes 26/01
Janete Santos 26/01
Seli Kern 26/01
Raúl Arendt 26/01
Gabriela Backes 27/01
Albino Pozza 27/01
Fioravante Pozza 
Josiane Mallmann 27/01
Amanda Kroessin 27/01
Nivaldo Neuhls 28/01
Terezinha de Souza 29/01
Santina Wilhelm 30/01
Delmar Strauss 31/01
Natalia Narciso 31/01
Nilve Glinke 31/01

04 05

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ
Secretaria de Saúde passa a 
atender somente casos de 
urgência e emergência 

A Secretaria Mu-
nicipal de Saú-
de de Ibirapuitã, 

através do seu gestor Ro-
semar Hentges, pede a co-
munidade que em virtude 
ao aumento de casos da co-
vid-19 (novo coronavírus) 
no município e a grande 
demanda de atendimentos 
de pacientes com síndro-
me gripal na Unidade Bá-
sica de Saúde, pedimos aos 
munícipes que procurem 

a UBS somente em casos 
de URGÊNCIA e EMER-
GÊNCIA. 

Ibirapuitã registra 
21 novos casos ativos da 
doença, 39 pacientes em 
isolamento domiciliar e 12 
casos suspeitos. 

Os profissionais de 
saúde ressaltam que é de 
extrema importância que a 
comunidade continue se-
guindo os protocolos de 
prevenção.

Em novo episódio do Ser Criança, Maria Gabi 
explora a Rota das Terras Encantadas em 
Selbach

A busca do contato 
direto com a natu-
reza, com a histó-

ria, com a agricultura e com as 
tradições regionais deu origem 
à Rota das Terras Encantadas. 
Uma terra onde tudo brota, cres-
ce e produz frutos, que valoriza 
o seu patrimônio cultural e natu-
ral. Atualmente, ela é composta 
por 18 municípios e um deles é 
Selbach, destino do mais recente 
episódio do Ser Criança.

 A primeira parada é 
no Recanto do Mel, que iniciou 
suas atividades em 2000 com o 
objetivo de mostrar e vender ao 

MARIASMARIAS

turista do Rio Grande do Sul e 
do Brasil as delícias que a região 
oferece. Lá, Maria Gabi sabo-
reou um delicioso café colonial 
e conversou com o proprietário, 
seu Vicente.

 O segundo e último 
destino da viagem foi o Mini 
Mundo Encantado. Adminis-
trado pelo seu Lorivaldo, que 
contou à jovem repórter que o 
lugar funciona como um museu, 
dedicado a resgatar a história da 
imigração e colonização alemã, 
além de sua cultura e seus costu-
mes. Ali também estão expostas 
dezenas de miniaturas de cons-

truções que existem ou existiram 
em Selbach e cidades da região. 
Em outro espaço, tem até mesmo 
uma réplica, 22 vezes menor, de 
um castelo do sul da Alemanha.

Onde assistir

O “Ser Criança” está dispo-
nível nas páginas do Facebook 
da Maria Gabi e da UPFTV. 
Também no canal do YouTube 
da UPFTV. Se preferir, pode as-
sistir pelo Canal 14 da NET em 
Passo Fundo, onde o conteúdo 
vai ao ar de segunda a sexta, no 
intervalo da programação local.

O episódio completo você pode conferir no  Canal Ser Criança

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS
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MORMAÇOMORMAÇO

Grandes perdas nas lavouras mormacenses

Em cidades peque-
nas grande parte da 
receita interna tem 

origem na agricultura, em sua 
maioria familiar. Quando cir-
cunstâncias adversas acontecem 
e impacta diretamente esse se-
tor e a situação do munícipio se 
agrava.

Uma alternativa para tentar 
amenizar a situação e garantir 
recursos que possam vir a surgir 
seja a nível estatal ou federal é 
o uso o Decreto de Emergên-
cia, um recurso sendo usado em 
muitas cidades gaúchas, segun-
do dados do Governo do Estado 
na data de 10 de janeiro 175 ci-
dades encontravam-se em situa-
ção de emergência, destas com 
52 pedidos já homologados e 23 
reconhecidos pela União.

A cidade de Mormaço é 
uma das que vêm enfrentando 
a estiagem, segundo dados for-
necidos pelo extencionista da 
Emater Rodrigo Pommer a per-
da nas lavouras mormacenses 
até o dia 04/01 estava estimada 
em R$ 47.615.136,22.  

Pommer conta que Morma-
ço tem como principal cultura 
agrícola a soja com cerca de 9 
mil hectares plantados, destes a 

O setor de hortifrutucultura têm sofrido perdas devido a estiagem

Lavoura de soja com plantas fora do tamanho ideal

CRÉDITO: RODRIGO POMMER

CRÉDITO: RODRIGO POMMER

perda já está estimada em 55%.  
Em seguida a safra de milho se-
ja para a produção de grãos ou 
de silagem com perdas calcu-
ladas em 90%, nos cerca de 90 
hectares plantados.

Na bacia leiteira a situação 
também é alarmante com esti-
mativa de 35% queda, a redução 
nas pastagens, à safra ruim pa-
ra produção de silagem trazem 
dificuldades aos produtores, fa-
zendo-os a cogitar a possibilida-
de de venda dos animais como 
tentativa de custeio das dividas.

Outro setor atingido está 
na produção de frutas e horta-
liças. O solo seco, sol quente e 
inviabilidade de irrigação têm 
afetado as pequenas produções 
familiares. Odilon Alvarez um 
produtor de hortaliças local con-
ta que o calor intenso provoca 
queimaduras em plantas como 
tomates e pepinos aumentando 
o índice de fungos. Para manter 
a horta ele tem utilizado água 
dos açudes da propriedade.

Segundo informações do 
secretário de agricultura da ci-
dade José Paniz, cerca de 90% 
da economia de Mormaço têm 
origem na agricultura. Por isso 
o decreto de estiagem é impor-
tante, além da possibilidade de 
pleitear como já foi falado no 
inicio da matéria ele também 
viabiliza aos produtores a pos-
sibilidade de renegociar os fi-
nanciamentos feitos sejam para 
custeio da safra ou compra de 
maquinários para as lavouras 
além de outras finalidades como 
explica Pommer. 

Em caso de agravamento 
da estiagem o município pode 
vir a solicitar apoio da união ou 
do Estado para abastecimentos 
de água e politicas de assistên-
cia social.

Segunda semana de alertas na 
região devido ao Covid-19

SAÚDESAÚDE

Os indices estaduais subiram quatro vezes mais 

CRÉDITO: ARTE ASSESSORIA DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nesses últimos 
dias várias admi-
nistrações muni-

cipais vêm pedindo aos seus 
munícipes cuidado redobra-
do devido à pandemia. De-
vido ao crescente aumento 
de casos de covid-19 na re-
gião os gestores pedem aos 
ernestinenses que redobrem 
os cuidados e mantenham as 
medidas de segurança como 
uso de máscara, distancia-
mento social e higienização 
constante das mãos evitar 
aglomeração.

Ressalta-se também a 
importância da vacinação. 
Pois pela segunda semana 
seguida todo o Rio grande do 
sul recebeu alerta devido aos 
altos índices de covid-19. O 
gabinete de crise utiliza um 
sistema de monitoramento 
da pandemia para estipular 
ações e acompanhamentos, 
com os crescentes números 
optou-se em alertar as 21 

regiões, na quinta-feira uma 
reunião com regiões foi rea-
lizada com objetivo de en-
tender as necessidades e a 
situação de cada uma delas.

Dados do gabinete de 
crise informam (11/01/2002) 
que as médias semanais su-
biram 4 vezes mais, passan-
do de 62,2 para 278,8. Uma 
das justificativas para esse 
aumento intensivo está nas 
aglomerações no fim de ano 
em que a maioria da popula-
ção se despreocupou com as 
orientações sanitárias, outro 
fator forte e relevante está no 
aumento do fluxo de pessoas 
no litoral gaúcho, cidades 
como Capão da Canoa está 
com números similares aos 
altos índices apresentados 
na época mais critica da on-
da pandêmica. 

É importante que a po-
pulação redobre os cuidados 
para que possa reduzir nova-
mente os casos.

Câmara de Vereadores de Tio Hugo

Resumo dos traba-
lhos da Sessão Extraor-
dinária realizada em 
12 de janeiro de 2022, 
presidida pelo Verea-
dor Presidente, Estevão 
Luís Pissolatto, do Par-
tido Político PDT.

 

Ordem do Dia:

PROJETO DE 
LEI Nº 01/2022 DE 
07 DE JANEIRO 
DE 2022. “Autoriza 
a aquisição de bem 
imóvel, altera o anexo 
III da Lei Municipal 
nº 1112/2021, autori-
za a abertura de crédi-
to adicional especial 

e dá outras providên-
cias”. Aprovado por 
unanimidade entre 
os presentes.

PROJETO DE 
LEI N° 02/2022, DE 
07 DE JANEIRO 
DE 2022. “Altera e 
dá nova redação ao 
anexo I, Categoria 
“Monitor de Escola” 

da Lei Municipal nº 
1124/2022 de 03 de 
janeiro de 2022, que 
dispõe sobre o Plano 
de Cargos e Funções 
do Poder Executivo 
do Município de Tio 
Hugo-RS”. Aprova-
do por unanimidade 
entre os presentes. 

A próxima Ses-
são Ordinária acon-

tecerá na data de 
14/02/2022, às 19h, 
no Plenário da Câ-
mara Municipal de 
Vereadores de Tio 
Hugo.

Presidente do Le-
gislativo: Estevão 
Luiz Pissolatto

1º Secretário: Val-
duze Back Vollmer

SAÚDESAÚDE

Governo do Estado reduz prazos de isolamento de pessoas com Covid-19

Novas orientações 
quanto ao isolamen-
to de pessoas com 

Covid-19 foram apresentadas 
pela Secretaria da Saúde (SES) 
na reunião do Gabinete de Crise 
realizada na terça-feira (11/1). O 
prazo, que era de dez dias, pode 
agora ser reduzido para um mí-
nimo de cinco dias, dependen-
do dos sintomas apresentados 
e da situação vacinal da pessoa. 
A medida é baseada nos últimos 
estudos sobre a doença divulga-
dos internacionalmente. Também 
houve mudanças quanto às con-
dutas previstas para as demais 
pessoas que residam com um 
caso positivo: se estiverem sem 
nenhum sintoma, não precisam 
mais permanecer juntas em iso-
lamento.

Para pessoas com o diag-

nóstico para Covid-19 e que não 
tenham o esquema vacinal com-
pleto, o isolamento domiciliar 
continua em dez dias, contados 
a partir do início dos sintomas. 
Se a pessoa está com a vacinação 
em dia, o prazo será determinado 
após avaliação dos sintomas: cin-
co dias para quem não apresentar 
febre e sete dias para quem teve 
febre.

Novas condutas de isola-
mento para casos positivos de 
Covid-19

Pessoa sem esquema vacinal 
completo

Isolamento domiciliar de 
dez dias (a contar do início dos 
sintomas).

Procurar novamente atendi-
mento se houver febre persisten-

te.
Reforçar o uso de máscaras.
Contactantes domiciliares 

assintomáticos podem manter 
atividades, desde que reforçados 
os cuidados de uso de máscara e 
distanciamento.

 Pessoa com esquema vaci-
nal completo e que não apresen-
tou febre (ou assintomática)

Isolamento domiciliar de 
cinco dias.

Procurar atendimento se 
apresentar febre no quarto ou 
quinto dia de isolamento.

Reforçar o uso de máscaras, 
em especial por dez dias.

Contactantes domiciliares 
assintomáticos podem manter 
atividades, desde que reforçados 
os cuidados de uso de máscara e 
distanciamento.

Pessoa com esquema va-
cinal completo que apresentou 
febre

Isolamento domiciliar de 
sete dias (a contar do início dos 
sintomas).

Procurar atendimento se 
apresentar febre no sexto ou séti-

mo dia de isolamento.
Reforçar o uso de máscaras, 

em especial por dez dias.
Contactantes domiciliares 

assintomáticos podem manter 
atividades, desde que reforçados 
os cuidados de uso de máscara e 
distanciamento.

As novas orientações foram divulgadas no dia 12 de janeiro

CRÉDITO:DIVULGAÇÃO/INTERNET
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Variante Ômicron

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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 Ômicron é a 15ª letra do alfabeto grego.
Quando as primeiras variantes do 

coronavírus começaram a aparecer, os 
cientistas logo adotaram um sistema para 
classificá-las.

Desse modo, o Sars-CoV-2 identificado 
pela primeira vez em Wuhan, na China, se 
tornou a linhagem A.

A partir daí, conforme eram descritas 
novas mutações no vírus, elas eram 
divididas por esse código. Assim, surgiu a 
variante A.1, a A.2, a B.1.1, a C.30.1 e assim 
por diante.

Só que chegou um momento em 
que esse sistema virou uma verdadeira 
sopa de letras (e números) que causava 
uma tremenda confusão em quem não é 
especialista da área.

Esse foi um dos fatores que levou a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
a criar um novo critério a partir de maio 
de 2021: as variantes de preocupação 
(conhecidas pela sigla em inglês VOC) e 
as variantes de interesse (VOI) passaram 
a ser nomeadas de acordo com o alfabeto 
grego.

Como o próprio nome já indica, as VOC 
e as VOI são as linhagens que trazem 
mutações importantes, que podem tornar 
o vírus mais transmissível ou agressivo, por 
exemplo.

Foi assim que a B.1.1.7, descoberta no 
Reino Unido, virou a alfa, a B.1.351 (África do 
Sul) se transformou em beta, a P.1 (Brasil) 
em gama, a B.1.617.2 (Índia) em delta e a 
B.1.1.529 (África do Sul) em ômicron.

Essas, aliás, são as cinco VOCs que 
surgiram até agora.

Além da praticidade, há um segundo 
motivo que levou a OMS a sugerir o alfabeto 
grego. A ideia foi evitar preconceitos e 
comentários xenófobos, que relacionavam 
a variante com o seu local de origem.

Tabela: BBC/ OMS
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Edital de seleção número 52/2022

Processo seletivo para contratação por tempo determinado
A administração municipal de Ernestina veio por meio de suas mídias oficiais informar o edital de 

contratação temporária de professores (pedagogos) para as seguintes áreas: música, matemática, artes, 
educação física, língua portuguesa, informática, educação inclusiva, psicólogos, psicopedagogos para 
atuação junto a Secretaria de Educação. 

O edital completo com todos os pré-requisitos, métodos de avaliação, critérios de desempate clas-
sificações e outras informações podem ser conferidos no site da prefeitura de Ernestina (www.ernestina.
rs.gov.br) bem como em sua página oficial no Facebook.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

EDITAL DE CHAMAMENTO 002/2022

O presente edital tem 
por objetivo o in-
centivo aos pro-

dutores rurais de leite, gado de 
corte, aves de corte, suínos de 
corte e peixes através de auxi-
lio financeiro para pagamento 
da produção. O auxilio será 
calculado com base na produ-
ção do ano calendário anterior.  
3 Os produtores deverão cum-
prir os seguintes requisitos:  
- Cadastro da Proprieda-
de Junto a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural; 
- Ser Produtor das atividades 
mencionadas nos itens 2.1 e 2.2 
no Município de Victor Graeff; 
- Possuir Bloco de Produ-
tor – Inscrição Estadual no 
Município de Victor Graeff; 
- Cadastro de Produtor na Ins-
petoria Veterinária no Mu-
nicípio de Victor Graeff. 
- Estar em dia com o Erário Mu-
nicipal, apresentando a Certidão 
Negativa de Débitos Municipais. 
Os documentos deverão ser 
devidamente protocolados 
na Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento do município 

de Victor Graeff até a data limi-
te de 15 de Fevereiro de 2022 
E remetidos à COMISSÃO DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 
4. DOS PRAZOS  
4.1 O processo do chama-
mento público obedece-
rá ao cronograma abaixo: 

1 Divulgação do Edi-
tal 07/01/2022 
2 Prazo para impugna-
ção do Edital 11/01/2022  
3 Prazo para inscrições 
13/01/2022 à 15/02/2022 
4 Pagamento do Benefício no 
prazo de até 30 dias contados da 
entrega dos documentos

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Projeto de construção de pontes no interior de 
Lagoa dos Três Cantos entra na Segunda Etapa

O projeto que prevê a 
construção de 5 pon-
tes de concreto no in-

terior de Lagoa dos Três Cantos en-
trou na segunda etapa com o início 
das obras na comunidade de Linha 
Glória, estrada que liga o 1º Distri-
to do município à ERS 223, onde o 
trecho já se encontra interrompido 
desde segunda-feira, dia 10

A nova ponte será erguida so-
bre o Rio Ojeriza e conforme a em-
presa responsável pela obra, se não 
houver imprevistos, a liberação do 
trecho para o trânsito deverá ocor-
rer no dia 27 de janeiro.

Na semana passada foi libera-
da a estrada que liga as comunida-
des de Linha Vitória e Linha Oje-
riza. O trecho recebeu a primeira 
ponte de concreto, também sobre o 
Rio Ojeriza. Uma das pontes sendo construídas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ CÉSAR ENGERS
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Janeiro Branco alerta para 
importância dos cuidados com 
a Saúde Mental

O Janeiro Branco, ain-
da pouco conhecido 
pela sociedade, é 

uma campanha que vem ganhan-
do cada vez mais espaço e visa 
discutir acerca da importância de 
cuidarmos da saúde mental. Em-
bora o tema ainda seja um tabu 
para muitas pessoas, a verdade é 
que o número crescente de indi-
víduos com doenças mentais dos 
mais variados tipos, levanta um 
alerta para esta discussão.

Diante disso, o psicólogo 
clínico do Hospital de Caridade 
de Carazinho, Marcelo Graciano, 
explica que principalmente nes-
tes últimos anos, onde foi preci-
so deixar a interação social com 
familiares e amigos, seja através 
do simples aperto de mão e até 
mesmo no abraço aconchegante 
e afetuoso, esse movimento con-
tribui para a saúde mental. “Na 
chegada do final de ano, temos a 
cultura de buscarmos novos ob-
jetivos, novas metas e desejos, o 
que eu considero muito saudável. 
E o mês de janeiro, sendo o pri-
meiro mês do ano nos traz a sen-
sação de um novo começo, novos 
planos porque não também de um 
estilo de vida e de cuidados com 
a nossa mente”, explica Marcelo.

Neste ano de 2022 o tema do 
Janeiro Branco é “O mundo pede 
saúde mental”, o que, segundo 
Marcelo, mais do que nunca dei-
xa claro que não existe saúde sem 
saúde mental. “Estamos ainda vi-

vendo diariamente em alerta com 
nós mesmos. Nos últimos tempos 
podemos perceber que diversas 
pessoas e instituições aderiram 
esse cuidado. Ainda é alarmante o 
número de casos com depressão, 
ansiedade, fobias, pânico e até 
mesmo agressividade e desres-
peito. Isso mostra que devemos 
cada vez mais começar a cuidar 
também de aspectos mentais e 
emocionais da nossa vida”, diz.

Marcelo ressalta que é pos-
sível olhar para dentro de si, com 
atenção e carinho, e assim encon-
trar maneiras saudáveis e simples 
de autocuidado, como uma sim-
ples caminhada, que auxilia no 
equilíbrio da saúde mental. “Crie 
momentos prazerosos, como uma 
dança, uma leitura e até mesmo 
assistir um filme ou uma série. 
Esteja perto de familiares e ami-
gos e tente experimentar a prática 
da meditação, essas são algumas 
dicas fáceis para combater o es-
tresse do dia a dia”, aconselha 
Marcelo.

Ele ainda salienta que se 
houver sentimentos de muita 
angustia e ansiedade, que cau-
se prejuízo na vida profissional 
ou pessoal é necessário procurar 
ajuda de um atendimento profis-
sional para que ele possa atender 
as necessidades desta pessoa. 
“Lembrando, perceba-se o quão 
especial você é, se permita, se ad-
mire, se cuide e, principalmente, 
se ame”, conclui. 

Saúde mental é importante e deve ser levada a sério

CRÉDITO: ARTE ASSESSORIA DE IMPRENSA HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO
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Presidente da AMASBI participa de reunião da 
FAMURS para debater estiagem 

Nesta segunda-feira, 
10/1, a presidente 
da Associação dos 

Municípios do Alto da Serra do 
Botucaraí (AMASBI), Marilda 
Borges Corbelini, esteve partici-
pando de uma reunião promovida 
pela FAMURS (Federação das 
Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul) para debater 
a mitigação e enfrentamento da 
estiagem que assola centenas de 
municípios gaúchos. 

Na oportunidade, os pre-
sentes realizaram um debate para 
buscar soluções rápidas para os 
municípios atingidos pela estia-
gem. Para analisar o atual cená-
rio no estado, a coordenadora 
coordena a Sala de Situação da 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Infraestrutura (Sema), Catia Va-
lente, apresentou características 
da estiagem e do déficit hídrico, 
acumulado desde janeiro de 2021, 
e as probabilidades de chuva e 
temperatura para os próximos 
meses.

Representando o governo do 
Estado, a secretária de Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural, Silvana Covatti, frisou 
o trabalho e ações da secretaria 
junto às entidades representati-
vas e governo federal e detalhou 
as próximas atividades do pro-
grama Avançar na Agricultura. O 
secretário adjunto da pasta, Luiz 
Fernando Rodrigues Junior, apro-
veitou a ocasião para falar sobre 
a atividade de irrigação no RS e 
informou sobre a execução das 6 
mil microaçudes, 750 poços arte-
sianos e 750 caixas d’água previs-
tos no programa, além de 15 a 20 
conjuntos de escoamento.

Ao fim da reunião, ficou 
definido que a Famurs encami-
nhará aos governos do Estado e 
federal um documento contendo 
os pontos discutidos e sugestões 
apresentadas na reunião, a fim de 
tornar o tema uma pauta perma-
nente.

Ao avaliar o encontro, Ma-

Reunião da FAMURS para abordar a estiagem

rilda ressalta que a reunião abor-
dou a atual situação dos municí-
pios em relação à estiagem, onde 
a perda do milho é quase que to-
tal e a da soja é em torno de 40 e 
60%. “A secretária Silvana falou 
sobre iniciativas e programas do 
Governo do Estado para que os 
municípios possam colocar cis-
ternas, caixas d’água e possam 
fazer a aquisição de maquinários 
para açudes”, explanou. 

Ela também destaca que du-
rante a reunião a Associação dos 
Agricultores expôs que o maior 
problema está na legislação, pois 
não deixa aproveitar as águas de 
Áreas de Preservação Permanen-
te (APP) e de locais que possuem 

banhados. “Ou seja, essa água 
não consegue ser usada para irri-
gação, e isso dificulta bastante”, 
lembrou.  O encontro contou com 
a participação dos presidentes das 
associações regionais, Secretaria 
de Agricultura e Ministério da 
Agricultura, senadores, deputa-
dos, entidades representativas do 
agronegócio e, de forma virtual, 
os prefeitos gaúchos.

A AMASBI é composta pe-
los seguintes municípios: Alto 
Alegre, Barros Cassal, Campos 
Borges, Espumoso, Fontoura Xa-
vier, Gramado Xavier, Ibirapuitã, 
Itapuca, Mormaço, Nicolau Ver-
gueiro, São José do Herval, Sole-
dade e Tio Hugo. 

Marilda Coberlini presidente da AMASBI
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Respingos 
da Barragem

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

O VERDADEIRO ENGODO
 Andando pelas ruas da minha Uruguaiana, en-
contro amigos, vida, beleza, saudades! Um pas-
sado ainda quentinho pulsando no coração do 
presente e no peito do meu povo. Mas também 
encontro a miséria. Todo dia, não importa a ho-
ra e o local, ela está lá, presente e esfomeada. 
Está em todo o país! A miséria tem muitas fa-
ces, muitas formas de se mostrar, mas sempre 
se resume em si. Simplesmente miséria. É difí-
cil conviver com a miséria. Ela te pede, ela te 
implora, ela faz teatro, quer te vender algo que 
não queres. A miséria te logra, te enrola, te mos-
tra incoerências e apesar de ajudar, sempre ela 
está junto e quer mais. Quer mais porque preci-
sa de mais. De muito mais! 
A miséria não tira apenas a dignidade, tira a 
conduta, deturpa o caráter. Não pode se espe-
rar base de quem não tem base alguma. Nem 
de família, nem de Estado. Não tenho olhos, 
nem sentenças pra julgar quem não tem o bási-
co. Quem mora nas calçadas, quem pede esmo-
las, quem cuida carros com 40 graus à sombra, 
cuidando realmente, ou não; quem tenta vender 
uma paçoquinha, uns halls, um par de meias or-
dinárias pra sobreviver. 
Pedem dinheiro, tu dás comida. Muitas vezes 
quando o pagador sai, a pessoa esfomeada ten-
ta pegar o dinheiro na lancheria em vez da co-
mida. É a miséria da droga falando mais alto. É 
o vício, que faz parte do cotidiano cancerígeno 
de uma sociedade ainda mais viciada. A pes-
soa diz que está com fome, mas o que podes 
oferecer não serve. Tu ajudas um dia, no outro 
a mesma pessoa pede novamente. E outra pes-
soa e mais outra e mais outra. Tua ajudas sem-
pre, mesmo catando pequenos golpes. Mas o 
ciclo nunca para. É o turbilhão contínuo da mi-
séria mostrando a sua cara, seja honestamente, 
seja pelo engodo. 
Tu te frustras, te irritas, te sentes impotente e 
incomodado, de cima deste pseudo-pedestal 
de classe média e acabas criando uma redoma 
de proteção chamada insensibilidade, sem en-
tender que são pessoas desesperadas fazendo 
qualquer coisa pra sobreviver. Até enganar. 
“Não posso tomar minha puro malte em paz e 
já vem esse cara me puçuquear de novo, ten-
tando me enrolar?” Essa ideia é escarrada no 
pensamento.
Aí vejo minha própria cara no espelho da alma 
e sinto vergonha. Vergonha do meu pensamen-
to, da minha indiferença, mesmo que momen-
tânea. Vergonha de não poder fazer mais. Ver-
gonha de quem ignora, vergonha do meu país, 
que novamente desabou para o filão da miséria. 
Vergonha da discrepância do que defendo e 
das minhas atitudes. Talvez seja eu o verdadeiro 
engodo, pois, meu tocaio e irmão, Carlos Hahn, 
apesar de lutar pelos Lázaros, neste momento 
me sinto um fariseu.

Obs. Baseado no poema “ De Lázaros e Fari-
seus”, de Carlos Roberto Hahn.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

A pandemia ainda não acabou 
O Coronavírus é uma doença infecciosa que pode ser transmiti-

do pela boca ou pelo nariz de uma pessoa infectada, em pequenas par-
tículas expelidas quando tossem, espirram, falam, cantam ou respiram. 
 A infecção pode ocorrer caso você inale o vírus quando estiver perto de alguém que tenha CO-
VID-19 ou se você tocar em uma superfície contaminada, se espalhando mais em locais fechados. 
  
  Nesta última semana o número de casos positivos, que antes se man-
tinha estável, aumentou significativamente, tornando o momento bastan-
te preocupante. Por isso, pedimos a todos que continuem a usar máscaras, prin-
cipalmente em locais fechados, ela cria uma barreira física que pode auxiliar na 
diminuição de casos. E ao apresentarem os primeiros sintomas busque atendimento médico. 
 
  Em nosso município os atendimentos para sintomas gripais estão ocorrendo no Centro 
de Saúde Ivo Otto Schneider, de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00. 
Lembrando que a nossa referência para atendimentos Covid à noite, feriados e finais de sema-
na é o Hospital Caridade de Carazinho.

AGRICULTURAAGRICULTURA

Recursos para o programa Avançar na 
Agropecuária devem estar liberados na 
próxima semana

Os recursos para a 
execução do pro-
grama Avançar na 

Agropecuária e no Desenvolvi-
mento Rural devem estar ope-
racionais na próxima semana. 
Neste momento, a Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr) vem 
concluindo os termos de refe-
rência necessários aos processos 
licitatórios das obras relaciona-
das à reservação de água no Rio 
Grande o Sul, os quais deverão 
ser conduzidos via Central de 
Licitações (Celic), vinculada à 
Secretaria de Planejamento, Go-
vernança e Gestão (SPGG).

Num primeiro momento, a 
Seapdr concentrará os trabalhos 
na viabilização de quatro licita-
ções para concretizar a perfura-
ção de 750 poços, a implantação 
das 750 torres metálicas e caixas 

d’água, a escavação de 6 mil 
microaçudes e å implantação de 
1,5 mil cisternas.

Em reuniões nesta sema-
na com a Secretaria da Fazen-
da (Sefaz), a Seapdr obteve as 
orientações para encaminhar as 
solicitações de liberação orça-
mentárias a fim de dar início ao 
processo de execução do Avan-
çar. 

Na próxima semana, um 
decreto deve ser publicado no 
Diário Oficial do Estado ope-
racionalizando a dotação orça-
mentária para que estas licita-
ções possam ser formalizadas.

Em encontro com o gover-
nador Eduardo Leite, em 5 de ja-
neiro, houve a sinalização positi-
va para agilização, junto à Celic, 
de toda a tramitação necessária 
às licitações, tendo em vista o 
momento vivido pelo meio rural 

gaúcho, mais uma vez impac-
tado pela estiagem. Hoje já são 
200 municípios com decretos de 
situação de emergência.

Lançado em 2 de dezembro 
do ano passado, o Avançar na 
Agropecuária e no Desenvolvi-
mento Rural previu investimen-
to de R$ 275,9 milhões. Este 
aporte de recursos representa o 
dobro do que foi investido no se-
tor nos últimos dez anos. Entre 
os três grandes eixos estratégi-
cos contemplados, está a quali-
ficação da irrigação e conserva-
ção da água, com o montante de 
R$ 201,42 milhões. 

Os outros eixos são o for-
talecimento da agricultura fa-
miliar (R$ 35,34 milhões) e as 
melhorias nos acessos às pro-
priedades para facilitar o escoa-
mento da produção agropecuária 
(R$ 39,15 milhões).

Uma das ações tomadas será a construção de microaçudes

CRÉDITO: SEAPDR/ EVANDRO OLIVEIRA

Vice-governador entrega ofício à ministra 
Tereza Cristina

AGRICULTURAAGRICULTURA

Para acompanhar a visita da 
ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina, 
ao Rio Grande do Sul nesta quarta-
-feira (12/1), o vice-governador 
Ranolfo Vieira Júnior esteve em 
Santo Ângelo, um dos municípios 
atingidos pela estiagem.

A agenda da ministra come-
çou no Rio Grande do Sul e con-
tinuará, até quinta-feira (13/1), 
por Chapecó (SC), Cascavel (PR) 
e Ponta Porã (MS). Depois de ser 
recebida no Aeroporto de Santo 
Ângelo – Sepé Tiaraju, a ministra, 
o vice-governador e a secretária da 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural, Silvana Covatti, se 
dirigiram à propriedade rural de 
Dirceu Segatto, em Buriti, no inte-
rior do município. Segatto mora na 
região há mais de 40 anos e produz 
milho, soja, leite e carne. Tereza 
Cristina visitará uma propriedade 
rural em cada escala de sua viagem.

Em seguida, os três se reuni-
ram com lideranças locais em um 
auditório da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões (URI). Também par-
ticiparam do encontro equipes téc-
nicas do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e da Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr) e deputados estaduais e 
federais. No encontro, produtores 
e representantes de entidades rurais 
apresentaram a situação da safra da 
região. 

“Temos de reconhecer que o 
momento é difícil, mas, por outro 
lado, com essa integração, essa 
união com o governo federal, com 
o Mapa, com a Secretaria de Agri-
cultura e com o trabalho de todos 
que representam essa área, que é a 
mais importante do nosso Estado, 
vamos superar esse momento. O 
Estado fez reuniões, coordenadas 
pelo governador Eduardo Leite, 
juntamente com a secretária Silva-
na, e já anunciou algumas medidas, 
como a ampliação do subsídio do 
Programa Troca-Troca e o aumen-
to do orçamento para o programa 
Semestes Forrageiras", afirmou 
Ranolfo. 

O vice-governador destacou 
que a medida mais importante é o 
projeto Avançar, para o qual já fo-
ram anunciados R$ 4,5 bilhões em 
investimentos. "Para a agropecuá-
ria e o desenvolvimento rural, são 
R$ 275,9 milhões e, deste valor, R$ 
201,4 milhões serão para a qualifi-
cação da irrigação. Ou seja, 73% 
do valor do Avançar na Agropecuá-
ria será aplicado exatamente nesse 
tema que estamos discutindo”, de-
talhou.

Demandas apresentadas no 
ofício entregue à ministra Tereza 
Cristina:

Viabilização de recursos fe-
derais para o fortalecimento do 
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Ministra veio ao sul conferir os efeitos da estiagem

Fundo Estadual de Apoio ao De-
senvolvimento dos Pequenos Esta-
belecimentos Rurais (Feaper), bem 
como para o Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA).

Viabilização de recursos fede-
rais para subsidiar juros das opera-
ções de crédito rural na agricultura 
familiar.

Viabilização de recursos fede-
rais por meio do crédito rural para 
as cooperativas agropecuárias que 
necessitam reprogramar os venci-
mentos dos produtores que finan-
ciaram seus empreendimentos por 
meio do sistema de troca.

Concessão de bônus adim-
plência para a liquidação da parce-
la de custeio pecuário vincenda em 
2022.

Disponibilização de grãos de 
milho via Programa de Vendas em 
Balcão da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Aquisição de leite emergen-
cial via Conab para impedir a que-
da do preço pago ao produtor.

Ampliação do Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático da 
soja para permitir que o produtor 
que ainda não conseguiu realizar a 
semeadura possa se enquadrar no 
Proagro e no Seguro Rural.

Revisão da legislação am-
biental de modo a interpretar a 
reservação de água como de rele-
vante interesse social em partes das 
áreas de preservação permanente e 
com devida mitigação e recupera-
ção e/ou ampliação de área prote-
gida.

Regulamentação da Lei Fede-
ral 14.275, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre medidas 
emergenciais de amparo à agricul-
tura familiar para mitigar os impac-
tos socioeconômicos da Covid-19, 
como linhas de crédito com taxa de 
juros 0%, fomento produtivo com 
assistência técnica e flexibilização 
de garantias aos produtores de lei-
te.

Medidas anunciadas pelo go-
verno do Estado para mitigar efei-
tos da estiagem

Programa Troca-troca

Ainda na semana passada, o 
governador autorizou ampliar o 
subsídio do programa Troca-Troca 
de Sementes de Milho de 28% pa-
ra 100%. O programa é voltado à 
agricultura familiar e cumpre a 
função de incentivar o plantio de 
milho, um dos grãos que o RS tem 
déficit de produção.

Para ter acesso ao benefício, o 
produtor rural deve residir em mu-
nicípio que tenha o decreto de si-
tuação de emergência homologado 
pelo governo do Estado por causa 
da estiagem. O valor aportado pe-
lo Estado pode alcançar até R$ 15 
milhões.

O prazo para que o produtor 
possa quitar os valores devidos ao 
Troca-Troca termina em abril. Até 
lá, o governo do Estado terá um 
panorama mais preciso sobre quais 
municípios decretaram situação de 
emergência e quais tiveram seus 
decretos homologados para poder 
orçar o valor total que será destina-
do ao subsídio.

Programa Sementes Forragei-
ras

É um programa de fomen-
to para a agricultura familiar que 
serve para incentivar o plantio de 
pastagens, principalmente para 
atender o gado leiteiro. 

No ano passado, os contratos 
somaram R$ 5 milhões e benefi-
ciaram cerca de 11 mil famílias de 
agricultores familiares, que tiveram 
parte dos custos com as sementes 
forrageiras abatidos pelo Estado.

Na semana passada, Leite au-
torizou que o valor seja duplicado, 
caso haja necessidade. Ou seja, o 
aporte de recursos pode chegar a 
R$ 10 milhões. O programa paga 
até R$ 500 por CPF de agricultor 
familiar para a compra de semen-
tes forrageiras. O produtor tem que 
pagar 70% deste financiamento às 
cooperativas e sindicatos até feve-
reiro do ano seguinte (até fevereiro 
de 2023, no caso). Os outros 30% 
são abatidos pelo Estado. O prazo 
para que os sindicatos e as coope-
rativas manifestem interesse em 
aderir ao programa segue até 15 de 
janeiro.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Curso para o Cuidado com o 
Idoso 

A Secretaria de Saú-
de e Assistência 
Social informa que 

estão abertas até o dia 31 de ja-
neiro as inscrições para o cur-
so de TÉCNICAS BÁSICAS 
PARA O CUIDADO COM O 
IDOSO. Este curso é uma par-

ceria com o SENAC-RS, os 
interessados devem ter a idade 
mínima de 18 anos e Ensino 
Fundamental. 

Maiores informações de-
vem ser buscadas junto a Assis-
tência Social ou via  fone (54) 
3338-1209.

Interessados podem contatar a Assistência Social
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Comunicado Secretaria de 
Saúde 
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ESPECIAL OMESPECIAL OM

Ganhadora do caderno especial recebe os prêmios

Sandra recebeu de Flávio Martins 300 reais Sandra terá direito a dois dias de hospedagem no camping

Sandra e a equipe da Ótica e Joalheria Brilhante

Ela ganhou um costelão da Casa de Carnes Goedel

O prêmio da Agro Benevenuto foi uma Grelha

Na ensolarada tarde 
terça-feira Sandra 
Koeninga ganha-

dora dos prêmios do caderno 
Especial de natal 2021 compa-
receu a Ernestina para receber 
seus prêmios.

A rota começou pela re-
dação do jornal O Mensagei-
ro aonde ela recebeu R$ 300 
reais em espécie.

Na sequência o ponto de 
parada foi a Ótica e Joalheria 
Brilhante, aonde foi recebida 
pelo proprietário para pegar 
seu prêmio um belo de óculos.

E para garantir o churrasco do fim de semana, 
Sandra ganhou um costelão de 10 quilos da Casa de 
Carnes Goedel. 

E já que estamos falando em churrasco, a Agro 
Benevenuto foi a responsável por presenteá-la com 
uma grelha.

E a última parada foi na calmaria das aguas 
da barragem, aonde Antônio Graeff a recebeu para 
entregar seu prêmio: uma hospedagem por dias no 
Camping Prainha.

Ao longo de todo percurso Sandra estava ani-

mada, fazendo planos e empolgada ao receber cada 
prêmio.

O Jornal OM agradece a cada um dos parceiros 
que ajudaram a criar este combo recheado de prê-
mios. Nosso muito obrigado a cada pessoa que ga-
rantiu seu espaço no caderno de natal e a Sandra pela 
confiança em nos escolher para divulgar sua home-
nagem. Lembramos que o caderno especial de natal 
é uma tradição aqui do Om e acontece todos os anos. 
Então marca na agenda e reserve seu espaço no fim 
do ano, pois o próximo ganhador pode ser você!
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24h
PLANTÃO

A FUNERÁRIA GUIZOLFE ESTÁ
ATENDENDO EM ERNESTINA,
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
E REGIÃO. 

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,

JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM

CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,

SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

(54) 9 9999-3143
Não está longe de nós, quem esta junto a Deus!

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9921-1526Diones Puckes

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

(54) 9 9668-3878
(54) 9 9638-3228

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

(54) 3378-2033Fone: (54) 9 9976-9675

VENDA DE TUBOS, CANALETAS, TELAS,
PALANQUES E BLOCOS DE CONCRETO
INDÚSTRIA DE CONCRETOS

ARMADOS ERNESTINA LTDA

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS /

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING,

ALUGUEL DE CABANAS,

ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA

EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA
O SEU LAZER.

a natureza.

Fone: (54) 9 9946-4300RST, 153 km 30, em Ernestina-RS


