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A doação de medula óssea é importante para auxiliar no tratamento de 
pessoas com doenças que comprometem a produção normal de células.
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Município recebe escavadeira hidráulica

O município de 
Santo Antônio do 
Planalto recebeu 

no dia 21 mais um equipa-
mento essencial para o parque 
de maquinas da cidade. Uma 
escavadeira hidráulica, o in-
vestimento para a compra da 
mesma foi de R$ 526.200,00, 
originados de uma emenda 
parlamentar e de uma contra-
partida da administração. O 
Secretário de Obras Moises 
Pfad contou que anteriormente 
sempre que havia necessidade 
de uso de uma maquina do ti-

po era necessária licitação e 
contratação de forma tercei-
rizada, segundo ele em média 
era 150 horas de uso de uma 
escavadeira assim por conta 
do aumento de demanda mu-
nicipal.

A escavadeira hidráulica 
pode ser utilizada na extração 
de cascalho, construção de 
açudes, remoção de terra em 
grandes quantidades, etc. No 
dia 22, houve uma capacita-
ção técnica dos funcionários 
para o uso da mesma, infor-
mou Pfad. A aquisição irá suprir o aumento de demanda municipal

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

ERNESTINAERNESTINA

Vamos falar sobre prevenção á vida?

O mês de setem-
bro é dedicado 
há um dos as-

suntos que divide opiniões, 
o suicídio. Diferente do 
que se pensa, falar sobe o 
assunto não é um incenti-
vo ao ato, e sim uma for-
ma de demonstrar aqueles 
que passam por momentos 
difíceis aonde podem ser 
acolhidos, que não estão 
sozinhos. 

Suicídio é uma questão 
de saúde pública, dados do 
Centro de Valorização a Vi-
da (CVV) mostra que cerca 
de 30 pessoas tiram suas vi-
das no Brasil todos os dias. 
Números alarmantes que 
precisam ser combatidos. 

No município de Er-
nestina, na tarde do dia 21 
a equipe do Centro de Re-
ferência a Assistência So-
cial juntamente da Briga-
da Militar realizaram uma 
ação social de prevenção. 
Posicionados na entrada da 
cidade conversaram com 
os motoristas e demais 
pessoas que passavam no 

local, distribuindo folders 
e mostrando seu apoio e 
disponibilidade de acolhi-
mento.

A Coordenadora do 
CRAS Mônica Aguirre 
conta que durante o mês 
de setembro o assunto foi 
abordado nos grupos rea-
lizados pelo centro, além 
da terceira idade. Mas o 
trabalho não fica restrito a 
uma ação sazonal, trabalho 
de identificação e preven-
ção é realizada o ano todo 
pelo serviço de psicologia 
municipal “ela faz a escuta 
se houver necessidade en-
caminha para profissional 
habilitados.”.

Além dos serviços 
ofertados pelo município, 
aqueles que precisam de 
apoio podem contar com 
canais como o CVV, aon-
de é possível contato por 
e-mail, chat, telefone, pre-
sencial. Não importa qual 
escolha, qual canal, o que 
importa é saber que não se 
está sozinho. Falar é im-
portante sim. CRAS e a Brigada distribuíram folders

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Secretaria de saúde de 
Victor Graeff promove 
curso para gestantes

A gestação além de 
todo lado mágico 
têm também um 

viés transformador, não apenas 
na questão emocional, mas físi-
ca das mamães.  Por isso existe a 
necessidade de se oferecer todo 
suporte tanto para elas, como o 
papai neste momento. Uma das 
formas de fazer isso é com o cur-
so de gestantes. Como o provido 
pela secretaria de saúde de Vic-
tor Graeff que no dia 16 deste 
mês teve seu primeiro encontro. 
No curso elas aprenderam sobre 
as seguintes questões: como a 
amamentação e sua importân-
cia, os cuidados que as gestantes 
devem ter para que possam pro-
duzir leite para o bebe, cuidados 
com o recém-nascido.  Também 
orientações para o pré e o pós-
-parto das gestantes.

Outro assunto relevante a 

ser falado é sobre a alimentação 
saudável das mulheres no perío-
do gestacional com a inserção 
de legumes, frutas, verduras, 
carboidratos e carnes magras.  
E também dos bebes, no tempo 
certo se deve começar a inserir 
alimentos na rotina diária dele, e 
fazer isso de forma correta é es-
sencial. Outros temas em pauta 
no curso foram: Fatores psicos-
sociais da gestação e puerpério: 
Depressão pós-parto, baby blues 
(condição que pode se manifes-
tar nos primeiros dias após o par-
to, esta associada ao emocional 
trazendo mudanças de humor, 
tristeza, pode ter ligação com 
um parto difícil), formação do 
vínculo e apego seguro com o 
bebê Saúde bucal da gestante e 
da criança e sobre o desenvolvi-
mento do bebê no primeiro ano 
de vida.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

O curso é um momento de interação e aprendizado

MORMAÇOMORMAÇO

Em comemoração ao 
dia da árvore o prefei-
to de Mormaço Ro-

drigo Trindade e o secretário de 
agricultura José Panis plantaram 
uma muda de árvore na Avenida 
Willibaldo Koenig.

O dia da árvore é comemo-
rado no dia 21 de setembro, da-
ta que coincide com o inicio da 
primavera. Neste dia é dedicada 
a conscientização da importân-
cia da preservação da natureza. 
As árvores são responsáveis pela 
umidificação e purificação do ar.  
Também auxiliam na redução de 
temperatura. Além de promover 
abrigo para muitos animais

Plantar e conscientizar

Prefeito Trindade

ESPECIALESPECIAL

Dia Nacional de Doação de Órgãos: o som da 
vida não pode parar

Se a doação de órgãos 
sempre enfrentou mo-
mentos difíceis, em 

tempos de pandemia a situa-
ção é ainda mais preocupante. 
Em 2019, foram feitos 15,8 mil 
transplantes de órgãos (coração, 
fígado, pâncreas, pulmão, rim) e, 
em 2020, esse número não che-
gou a 10 mil (9,9 mil), ou seja, 
uma queda de 37%. Atualmente, 
mais de 30 mil pessoas esperam 
por um transplante no país. As-
sim, o dia 27 de setembro, Dia 
Nacional de Doação de Órgãos, 
é ainda mais significativo neste 
ano. Nesse sentido, a Fundação 
Universidade de Passo Fundo 
(FUPF) lançou, em 2020, a cam-
panha “O som da vida não pode 
parar”, uma ação permanente 
que visa conscientizar sobre a 
importância da doação e incenti-
var as pessoas a comunicarem a 
seus familiares e amigos o desejo 
de ser um doador.

Cumprindo com a sua mis-
são educativa, a Fundação, por 
meio dos seus alunos, professo-
res e funcionários, quer romper 
paradigmas e preconceitos em 
relação a um tema tão sério, de-
licado e que pode salvar a vida 
de muitas pessoas. No Brasil, o 
desejo de doar deve ser manifes-
tado em vida para a família, por-
que é ela quem toma a decisão 
final. “Nós acreditamos que com 
a nossa campanha chamada “o 
som da vida não pode parar”, por 
ter um tom suave e com a músi-
ca como pano de fundo, ela pode 
ter essa potência de, aos poucos, 
modificar a consciência das pes-
soas”, destaca o presidente da 
FUPF, professor Me. Luiz Fer-
nando Pereira Neto, que há cerca 
de um ano e meio também entrou 
para a fila de transplantes e pre-
tende levar essa bandeira adiante 
ao ser um porta-voz da doação de 
órgãos.

“Na minha concepção a 
doação se tornou uma pauta de 
vida. A partir do problema enca-
minhado, vou sempre estar pres-
tando meus depoimentos”.

Aos 50 anos, Luiz Fernando 
Pereira Neto faz muitas coisas. É 
presidente da FUPF, é professor 
da Faculdade de Direito, é ad-
vogado militante, esposo, pai de 
duas crianças, e músico amador 
e, agora, também é uma entre mi-
lhares de pessoas que aguardam 
por um transplante no Brasil. No 
ano passado, aos 49 anos, em 
meio a uma pandemia, desco-
briu o problema renal e recebeu 
a notícia de que precisaria de um 
transplante. A rotina teve que se 
integrar a uma nova programa-
ção de cuidados com a saúde e 
hemodiálise três vezes por sema-
na.

O professor revela que pas-
sou por um misto de sentimentos 
e fases nestes um ano e meio à es-
pera de um transplante. Primeiro 
foi a vez da surpresa ao receber 
a notícia e, por muitas vezes, a 
negação, do “por que eu?”, mas 
depois veio a aceitação, a força e 
o desejo de ser um porta-voz em 
defesa da doação de órgãos. “Às 
vezes não nos damos conta, mas 
somos transformados em instru-
mento de algo maior em termos 
humanitários e é assim que eu 
vejo”, comenta o professor, reve-
lando que já tem planos para essa 
causa e espera em breve ser trans-
plantado. “Para mim, a doação 
de órgãos é uma pauta de vida. A 
partir do problema encaminhado, 
vou sempre estar prestando meus 
depoimentos e me envolvendo 
em ações e campanhas que pos-
sam modificar a mentalidade da 
sociedade em relação a esse tema 
tão sensível”, revela.

Para Pereira Neto, não há 
nada mais humano e fraterno do 
que o ato de doar órgãos. “Nin-
guém leva a sua matéria para 
eternidade. Nós levamos nosso 
espírito, nossa alma, aquilo que a 
gente fez, inclusive o ato de soli-
dariedade. É um ato humano ex-
tremo e sagrado, por isso nós te-
mos que mudar este pensamento 
coletivo. É assim que nós temos 
que pensar: menos preconceito 
e mais solidariedade”, afirma o 
professor.

“Ah...essa pandemia me 
atrapalhou. Já podia estar trans-
plantado”

O agricultor Dilamar Braga 
foi um dos entrevistados para a 
notícia sobre o Setembro Verde 
no Portal da UPF no ano pas-
sado. Conversamos novamente 
com ele para saber como passou 
este ano e o agricultor revelou as 

dificuldades durante este período 
de pandemia. Além de continuar 
enfrentando as consequências da 
insuficiência renal e a espera por 
um transplante, Braga enfrentou 
à covid-19. “Acabei pegando a 
Covid e fiquei onze dias inter-
nado, precisei de oxigênio, mas 
graças a Deus eu venci”, comen-
ta o agricultor que mora em Pon-
tão e continua a sua rotina de he-
modiálise três vezes por semana 
em Passo Fundo.

A pandemia também con-
tribuiu para adiar o transplante. 
“Ah...essa pandemia me atrapa-
lhou. Já podia estar transplan-
tado. O médico achou melhor 
esperar até passar um pouco 
mais essa pandemia. Em agos-
to, completei nove anos de he-
modiálise. Mas estou confiante. 
Acredito que no começo de 2022 
possa realizar o transplante”, re-
vela Braga, que encontrou um 
doador vivo compatível.

Transplante de rim é o mais 
realizado no Brasil

Antes da pandemia, eram 
cerca de 6 mil transplantes de rim 
por ano. No entanto, em 2020 fo-
ram feitos cerca de 2,7 mil. No 
Rio Grande do Sul, que somava 
500 transplantes por ano, foram 
realizados só 340 no ano passado 
e apenas 148 até agosto de 2021, 
sendo que quase mil pessoas es-
tão na lista de espera, de acordo 
com dados da Central de Trans-
plantes do Rio Grande do Sul. 

“O transplante pode reali-
zar-se com rins provenientes de 
pessoas que faleceram (doador 
falecido) ou com um rim doa-
do por uma pessoa viva (doa-
dor vivo)”, explica a professora 
orientadora da Liga Acadêmica 
de Nefrologia da Faculdade de 
Medicina/UPF, Dra. Fabiana 
Piovesan.

As taxas de doadores efetivos caíram em torno de 26,1% em 2021
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Ótimo astral para dar o Ótimo astral para dar o 
pontapé inicial em um pro-pontapé inicial em um pro-
jeto novo na vida profis-jeto novo na vida profis-
sional ou correr atrás de sional ou correr atrás de 
um curso para dar uma tur-um curso para dar uma tur-
binada no currículo.binada no currículo.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
A atração por um lance es-A atração por um lance es-
condido vai crescer, mas condido vai crescer, mas 
investigue o crush antes investigue o crush antes 
de se envolver -- o golpe de se envolver -- o golpe 
tá aí, cai quem quer.tá aí, cai quem quer.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
A Lua segue firme em Áries, A Lua segue firme em Áries, 
fazendo o seu lado sonha-fazendo o seu lado sonha-
dor brilhar mais forte hoje! dor brilhar mais forte hoje! 
Você pode se interessar Você pode se interessar 

por algo mais desafiador, por algo mais desafiador, 
inclusive no trabalho.- Cân-inclusive no trabalho.- Cân-
cer (21 jun. a 21 jul.) cer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
Há sinal de tensão em ca-Há sinal de tensão em ca-
sa e será preciso jogo de sa e será preciso jogo de 
cintura para fugir de brigas cintura para fugir de brigas 
com alguém da família logo com alguém da família logo 
cedo.cedo.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Há risco de perder infor-Há risco de perder infor-
mações, prazos, documen-mações, prazos, documen-
tos... Redobre a atenção, tos... Redobre a atenção, 
faça cópias de segurança.faça cópias de segurança.

- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 
set.) set.) 
Valorize a sua intuição, já Valorize a sua intuição, já 
que você estará mais sen-que você estará mais sen-

sível, e procure descobrir sível, e procure descobrir 
quem merece a sua con-quem merece a sua con-
fiança.fiança.
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
A Lua segue destacando A Lua segue destacando 
o seu lado sociável e será o seu lado sociável e será 
mais fácil cuidar de alguns mais fácil cuidar de alguns 
assuntos do dia a dia agin-assuntos do dia a dia agin-
do em equipe.do em equipe.
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) .nov.) .
Você começa o dia com Você começa o dia com 
um foco de raio laser to-um foco de raio laser to-
talmente concentrado no talmente concentrado no 
serviço. Redobre a aten-serviço. Redobre a aten-
ção com gente fofoqueira ção com gente fofoqueira 
e morda a língua pra não e morda a língua pra não 
deixar um segredo esca-deixar um segredo esca-
par.par.

- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 
dez.) dez.) 
Com a Lua em seu paraí-Com a Lua em seu paraí-
so astral e o Sol entrando so astral e o Sol entrando 
em Libra, você vai esbanjar em Libra, você vai esbanjar 
simpatia e carisma até no simpatia e carisma até no 
trabalho, o que ajuda a ba-trabalho, o que ajuda a ba-
lancear algumas energias lancear algumas energias 
tensas.tensas.
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
Os assuntos domésticos Os assuntos domésticos 
podem exigir atenção e podem exigir atenção e 
há chance de comprar al-há chance de comprar al-
guma coisa para a casa se guma coisa para a casa se 
estiver tudo bem com as estiver tudo bem com as 
finanças.finanças.
-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 

Se tem planos para uma Se tem planos para uma 
viagem logo cedo, as es-viagem logo cedo, as es-
trelas pedem que reveja trelas pedem que reveja 
cada detalhe e redobre a cada detalhe e redobre a 
atenção com imprevistos.atenção com imprevistos.
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
Na dúvida, é melhor chamar Na dúvida, é melhor chamar 
um amigo para conversar e um amigo para conversar e 
tentar acertar as coisas ao tentar acertar as coisas ao 
invés de dar ouvidos aos invés de dar ouvidos aos 
outros ou tirar conclusões outros ou tirar conclusões 
apressadas.apressadas.

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 05

MARIASMARIAS

Marias aproveitam o feriado para conhecer as 
maravilhas de Foz do Iguaçu

Tem jeito melhor 
de curtir o feria-
do do que fazer 

uma viagem? 
Para as Marias, o úl-

timo final de semana foi 
repleto de diversão, no-
vas experiências e contato 
com a natureza. O destino 
da vez foi Foz do Iguaçu, 
cidade do Paraná que abri-
ga uma das maiores ca-
choeiras do mundo.

O passeio começou 
no Parque Nacional do 
Iguaçu, onde as meninas 
encontraram os famosos 
quatis e aprenderam so-
bre a diversidade da fau-
na e flora local. Também 
foram surpreendidas pela 
grandiosidade das quedas 
d’água das Cataratas do 
Iguaçu. Claro que apro-
veitaram para tirar muitas 
fotos bacanas e postar nas 
redes sociais.

Depois, no Parque 
das Aves, mergulharam 
em uma experiência so-
bre a preservação da Mata 
Atlântica e suas espécies. 
Viram, entre várias aves, 
flamingos, tucanos, co-
rujas e papagaios, que fi-
cavam pertinho das duas. 
“Eu amei conhecer esse 
lugar. Os flamingos são tão 
bonitos com essa cor ro-
sa”, disse Maria Antônia.

Para fechar com chave 
de ouro a visita aos pontos 
turísticos de Foz do Igua-
çu, as meninas passearam 
na embarcação Kattama-
ram II para apreciar o pôr 
do sol. Maria Gabi conta 
que “é tão lindo ver, de 
dentro da embarcação, o 
sol ir embora e começar 
a anoitecer. Eu diria que é 
mágico”. Gabi aproveitando o passeio na embarcação

Antônia mergulhou em uma experência sobre a preservação
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Laísa Napp foi uma das integrantes da banca julgadora

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Olimpíada de Língua 
Portuguesa: Etapa Municipal 

As Olimpíadas de 
Língua Portu-
guesa chegaram 

a sua sétima edição. Voltado 
a valorização dos professores 
da área, envolve alunos na 
produção de textos. Na esco-
la José Patrocinio de Nicolau 
Vergueiro. Os estudantes do 
quinto ano, coordenados pela 
professora Paula Gobbi Lopes 
aprenderam muito sobre o gê-
nero textual poema, através de 
muitas atividades, grupos ex-
traclasse, pesquisa e acima de 
tudo comprometimento de to-
das as partes. E agora na etapa 
municipal colocaram em prá-
tica tudo isso.

Para o processo de se-
leção a cidade montou uma 
banca julgadora formada por 
membros da comunidade es-
colar, sendo eles Luciane Lima 
Spinello (representante mãe), 
Everton Venzon (represen-
tante pai), Jeiser Graff (pre-

sidente CME), Jorge Ubiratã 
Almeida Urban (representante 
SMEC) e Laísa Napp (profes-
sora do corpo coreográfico da 
banda municipal).

E com base na analise da 
banca, os selecionados que 
irão agora competir na etapa 
estadual representando a cida-
de de Nicolau Vergueiro são: 

1º lugar- Êmili Diehl;
2º lugar- Ana Vitória de 

Souza;
3º lugar- Ana Vitória Nu-

nes;
4º lugar- Ranieri Sperotto 

Fath;
5º lugar- Adrieli Muniz.
Todos aqueles que par-

ticiparam receberam certifi-
cado, e os vencedores ainda 
ganharam um jogo educativo.

É importante ressaltar 
que a Secretária Municipal de 
Educação deu suporte neces-
sário em todo processo reali-
zado.
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SAÚDESAÚDE

Doação de medula óssea

A doação de medula 
óssea é importan-
te para auxiliar 

no tratamento de pessoas com 
doenças que comprometem a 
produção normal de células.

As chances de encontrar 
um doador compatível den-
tro da família são de 30% 
segundo dados levantados 
pelo Registro de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea 
(REDOME), e se os índices 
parentais são baixos, os não 
parentais são ainda menores, 
por isso a necessidade de ha-
ver o cadastro de doação vo-
luntária.

Os testes e cadastros são 
realizados nos hemocentros 
regionais. É preciso que o 
voluntário tenha entre 18 e 
35 anos, seja saudável, sem 
histórico de doenças infeccio-
sas transmissíveis, câncer ou 
doenças autoimunes. Depois 
de cadastrados ele fica no sis-

tema até os 60 anos de idade. 
Surgindo a compatibilidade 
com algum paciente, o doador 
é chamado, faz novos exames 
e têm a doação agendada. Se 
houver necessidade de des-
locamento do doador a outra 
unidade, os custos para ele e 
um acompanhante são pagos 
pela unidade federativa.

Mas é importante ressal-
tar que a decisão de se volun-
tariar a doação de medula deve 
ser feita de forma responsá-
vel, como conta a Alexandra 
Mazzoca-Coordenadora de 
Captação de Doadores do He-
mocentro Regional de Passo 
Fundo “Infelizmente, são vá-
rias pessoas que realizaram 
o seu cadastramento e com 
o passar dos anos mudam de 
cidade, de telefone, etc... Di-
ficultando ainda mais a busca 
por este doador. Tem pessoas 
inclusive que esquecem que 
realizaram o cadastramento.” 

Manter o cadastro sempre 
atualizado é crucial, pois são 
por meio dos dados ali con-
tidos que serão realizados os 
contatos com o doador. Mas 
este não é o único problema 
enfrentado, “também é fre-
quente, os casos de negação 
ao transplante. Por isso o can-
didato deve ser muito bem 
orientado no cadastramento 
da responsabilidade que é ter 
a oportunidade de salvar uma 
vida ainda em vida.”

Já sobre os processos de 
coleta Alexandra explica que 
a decisão de como será feito 
é tomada pela junta  médica, 
mas são dois processos dis-
tintos “ambas são totalmente 
seguras para o doador. A pri-
meira é um procedimento que 
se faz em centro cirúrgico, 
sob anestesia peridural ou ge-
ral, e requer internação de 24 
horas.  A medula é retirada do 
interior de ossos da bacia, por 
meio de punções.  O proce-
dimento leva em torno de 90 
minutos.  Nos primeiros três 
dias após a doação pode haver 
desconforto localizado, de le-
ve a moderado, que pode ser 
amenizado com o uso de anal-
gésicos e medidas simples. 
Normalmente, os doadores 
retornam às suas atividades 
habituais depois da primeira 
semana após a doação. O ou-
tro método de doação é cha-
mado coleta por aférese. Nes-O indice de doadores no RS é menor que o de receptores gáuchos

O gráfico mostra um declínio de novos cadastros
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te caso, o doador faz uso de 
uma medicação por cinco dias 
com o objetivo de aumentar o 
número de células-tronco (cé-
lulas mais importantes para o 
transplante de medula óssea) 
circulantes no seu sangue. 
Após esse período, a pessoa 
faz a doação por meio de uma 
máquina de aférese, que colhe 
o sangue da veia do doador, 
separa as células-tronco e de-
volve os elementos do sangue 
que não são necessários para 
o paciente. Não há necessida-
de de internação nem de anes-
tesia, sendo todos os procedi-
mentos feitos pela veia”.

Neste ano, segundo da-
dos apresentados pelo RE-
DOME (gráfico ao lado), o 
número de novos cadastros 
diminuiu consideravelmen-
te. Isto é prejudicial em vista 

da importância deste ato e da 
complexidade em se achar 
compatibilidade entre recep-
tor e doador. Tanto que Ale-
xandra conta que acontece 
de muitas vezes o doador ser 
encontrado através de campa-
nhas em redes sociais, movi-
dos pelos familiares que aca-
bam tentando todos os meios 
para conseguir.

Para aqueles que desejam 
se voluntariar os cadastros 
podem ser feito no Hemocen-
tro de Passo Fundo, localiza-
do na Av. Sete de setembro, 
1055, centro, Passo Fundo. 
Em frente ao Parque da Gare. 
Os horários de atendimen-
to são: segunda a sexta-feira 
das 8 às 14h30min. A central 
de agendamentos atende das 
7 às 19 horas pelos fones 54 
33115555 ou 54 33111427.

Você sabe o que é o Cadastur?

O cadastur é um sis-
tema do Ministério 
do Turismo aonde 

tanto pessoas físicas como jurídi-
cas podem se inscrever. Ele tem 
objetivo organizar e formalizar a 
prestação de serviços turísticos 
no Brasil. Ele traz muitas van-
tagens aos cadastrados, abrindo 
possibilidade de consulta dos 
turistas no site do CADASTUR 
e do Programa Viagem Legal. E 
os benefícios não param por ai, 
através dele é possível ter acesso 
a linhas de financiamento, apoio 
para participação em eventos, 
feiras e todas as ações promovi-
das pelo ministério do turismo. 
O cadastro é gratuito.

O cadastro é obrigatório 
para empresas ligadas ao ramo 
turístico como: acampamento, 
agência de turismo, hospeda-
gem, organizadoras de eventos, 
parques, transportadoras turísti-
cas.

Mas empresas fora da lis-
ta de obrigatoriedade também 
podem se inscrever de forma 
espontânea, como por exemplo, 
casas de espetáculos, centros de 
convenções, empresas ligadas ao 
entretenimento e turismo náuti-
co, restaurantes, bares e etc.

Importante ressaltar que o 
cadastro tem validade por dois 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

anos. Para se cadastrar basta 
acessar o site cadastur.turismo.
gov.br, preencher os formulários 
com a descrição de sua ativida-
de, assinar digitalmente o termo 
de compromisso e pronto. Após 
a inscrição demora cerca de cin-

co dias para a emissão do certifi-
cado de inserção.

Para os victorenses interes-
sados a diretora de turismo da ci-
dade Graziele Fischer esta a dis-
posição para mais informações e 
auxilio. 
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Município de Ernestina: 
educando e sensibilizando 
para o trânsito e para a vida

Na última terça-feira, 
(21/09), deu-se iní-
cio no município de 

Ernestina, ao Projeto: Educando 
e Sensibilizando para a Vida. 
O projeto é uma parceria com 
a Brigada Militar de Ernestina 
e Polícia Civil, está sendo rea-
lizado nas escolas da rede mu-
nicipal de ensino de Ernestina 
durante toda a semana com di-
versas atividades realizadas de 
21 à 23/09.

Na sexta-feira (24/09), 
acontecerá o encerramento na 
Praça Municipal Norberto Oto 
Gayer, das 14:00hs às 16:30min, 

com diversas oficinas sobre o 
trânsito, com os alunos e pais.

Haverá a presença de diver-
sas autoridades que irão abordar 
temas referentes a Semana do 
Trânsito, que ocorreu nas esco-
las essa semana. Teremos o 3° 
BP choque, com o Canil, aca-
dêmico da Ulbra de Carazinho 
palestra sobre bullying, agentes 
de trânsito, Bombeiros de Pas-
so Fundo, comando da Brigada 
Militar e Polícia Civil.

A administração municipal 
convida a toda comunidade er-
nestinense para participar deste 
momento.

Serão muitas as atividades desenvolvidos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

Aconteceu no Rio Grande do Sul, a guerra 
dos farrapos, também chamada de Revolução 
Farroupilha. Mas que não pode ser considerada 
assim, pois uma “Revolução” de verdade muda 
à estrutura social abrangendo todo o povo 
envolvido nela o que não ocorreu na Revolta 
dos Farrapos.

Mas foi considerada uma das mais 
importantes revoltas do período das regências, 
pelo fato de os rebeldes conservarem por dez 
anos um Estado tipo republicano. As condições 
para que isso acontecesse eram favoráveis 
pois nessa região do sul do Império o espirito 
republicano já estava consolidado entre amplos 
setores das elites e de parte da população, devido 
à proximidade das republicas do Prata (Uruguai, 
Argentina e Paraguai) também contribuiu o 
espirito guerreiro dos gaúchos habituados às 
lutas nas fronteiras desde o período colonial, 
garantindo com esses fatores os dez anos de 
conflito.

Os fazendeiros do Rio Grande do Sul 
(ou estancieiros como eram chamados) se 
dedicavam à criação de gado e a produção de 
charque, carne seca conservada com sal. Esse 
produto era comercializado em todo país, 
pois seu consumo era imenso principalmente 
nas camadas mais pobres e pelos escravos. 
Entretanto, em várias províncias do Império 
os senhores de terras e de escravos, preferiam 
comprar charque proveniente da Argentina e do 
Uruguai, devido aos preços serem mais baixos.

Os donos das charqueadas do Rio Grande 
do Sul, sentindo-se prejudicados exigiam que 
o governo central elevasse os impostos sobre 
os produtos importados dos países latinos. Para 
os compradores de charque, porem, era mais 
interessante, continuar comprando o produto 
importado. O governo central não ouvindo 
o apelo dos produtores gaúchos resolveu 
prejudica-los ainda mais e satisfazendo as 
outras províncias taxou o charque gaúcho nos 
postos do Sudeste e Nordeste essa medida teve 
um grande descontentamento dos estancieiros 
gaúchos acabam por fortalecer as ideias de 
rebelião que vai culminar com o inicio da 
Revolta Farroupilha.

Confira a continuação na próxima semana.

A revolta dos Farrapos 
(1835-1845)
Primeira parte

Telefone: (54) 999006677

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Plano cultural de Santo Antônio do Planalto

Buscar formação e 
capacitação em prol 
da cultura. Este foi o 

objetivo da viagem a FAMURS 
em Porto Alegre da secretária de 
educação Susana Aparecida da 
Silva e do Diretor Cultural Jussie 
Berwig, ambos de Santo Antônio 
do Planalto.

Berwig, mais conhecido 
na cidade como Tuta, conta que  
todo aprendizado será utilizado 
“para elaboração e estruturação 
do Plano Municipal de Cultura 
do município de Santo Antônio 
do Planalto”. Segundo ele a ideia 
é “implementar ações efetivas 
e que promovam a igualdade de 
oportunidades e de valorização 
da diversidade de expressões e 
manifestações culturais no res-
pectivo município. Pretendemos 
mudar o conceito de que a Cultu-
ra é baseada somente nos  even-
tos municipais , queremos traba-
lhar e mostrar as  raízes culturais 
do município , nos referindo à 
sua origem e principio, ou seja, a 
forma como foi construída a cul-
tura do nosso povo “. 

Entre as principais ideias 
colocadas no planejamento de 
proposta cultural estão a reestru-
turação da banda marcial muni-
cipal, segundo o diretor, já está 
sendo realizada uma conversação 
com profissionais que poderiam 
assumir a regência, também esta 
proposto a estruturação de gru-
pos teatrais, apoio as invernadas 
e o tradicional show Luz e Paz no 

As ações básicas do projeto devem iniciar em seis meses
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fim do ano, neste inclusive já esta 
sendo preparadas apresentações 
dos alunos de flauta e violão, 
coordenados pelo professor Da-
niel Rodrigues.

Além de tudo isto, outra 
grande proposta é a construção 
de um centro cultural, como con-
ta o diretor, o projeto de criação 
já esta pronta a busca volta-se 
agora na busca de emendas parla-
mentares para o custeio da obra. 
Tuta conta que o prazo para ini-

cio das ações básicas do projeto é 
de seis meses.

No entanto, neste plano cul-
tural, não esta inserida o espor-
te, pois “O Esporte a Cultura e 
a Saúde caminham lado a lado, 
tivemos um crescimento muito 
grande nos últimos anos den-
tro do município, mas o esporte 
não fará parte desse plano. Para 
o esporte estamos elaborando um 
Plano separado” afirma o diretor 
cultural.

DAER inicia sua parte nas obras na ERS-223

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

A administração mu-
nicipal, via depar-
tamento de obras, 

realizou serviços às margens da 
ERS-223, ainda no mês de agos-
to. As melhorias estão sendo rea-
lizadas de forma gradativa atra-
vés de uma parceria firmada com 
o DAER, e foi costurada e viabi-
lizada desde o início do ano. As 
melhorias visam maior seguran-
ça, através de áreas de recuo para 
caminhões e carros ao acesso das 
mais diferentes localidades. A 
empresa contratada pelo DAER 
iniciou na data da última quinta-
-feira 16/09, a instalação de tu-
bos às margens da ERS. 

O secretário de obras, Be-
to Steffens e o secretário da 
administração, Ismael Elger, 
estiveram vistoriando a obra e 
conversando com munícipes e 
representantes da empresa, para 
garantir a maior qualidade do 
serviço e salientar o suporte ca-
so necessário da administração 
municipal. As obras visam a segurança de quem utiliza a via

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Um hobby um tanto quanto peculiar

Com muita energia 
e disposição, além 
de uma alegria que 

contagia Laura Grapim, mais 
conhecida como Laurinha rece-
beu a equipe do OM para uma 
conversa para lá de divertida. Na 
semana que completa 78 anos de 
idade ela encarou um dos desa-
fios que mais gosta: a castração, 
sim essa senhorinha fez o pro-
cedimento em um boi de apro-
ximadamente 580 kg. Ela conta 
que “dai tinha uns sete ou oito 
homem em roda, ah eu vou cas-
trar quando viram o tamanho do 
bicho se assustaram ai eu disse 
pode deixar me dá para mim”.

Dona Laura trabalha com 
animais desde os 07 anos de ida-
de, não pode frequentar a escola 
por precisar auxiliar a família, 
mas encontrou ali, aquele que 
seria seu hobby mais peculiar, 
que a acompanharia por tantos 
anos. 

Depois de casada, ela e o 

marido tiveram um açougue, 
aonde o abate dos animais era 
por conta dela, devido à agilida-
de que possuía para o processo. 
Hoje, morando no interior de 
Ibirapuitã, ela mantem a vida 

calma e tranquila, fazendo o que 
ama, e afirma que quer continuar 
assim por muito tempo. A equi-
pe do OM deseja um feliz ani-
versário para a senhora Laurinha 
cheio de saúde.

Prestes a completar 78 anos D.Laura esbanja disposição
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21 de Setembro – Dia da 
Árvore

Escolhido em razão 
do início da prima-
vera, o Dia da Árvo-

re se comemora em 21 de setem-
bro, data simbólica que tem por 
objetivo principal a conscienti-
zação, o respeito e a preservação 
desse bem tão precioso.

Na quinta-feira 15 de se-
tembro, o engenheiro agrônomo 
da secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Tio 
Hugo, Osvaldo Lima, ministrou 
uma palestra para os alunos do 
quinto ao nono ano da EMEF 
Antônio Parreiras. Na ocasião, 
Osvaldo abordou a importância 
da preservação do meio ambien-
te, sobretudo das árvores, que 
são fundamentais para o equilí-
brio ecológico e a manutenção 
da vida na terra.

“As árvores são um grande 
símbolo da natureza e uma das 
mais importantes riquezas na-
turais que possuímos, uma vez 
que regulam a umidade do ar, 
ajudam a infiltrar e reter a água 
no solo, evitam as erosões, pro-
duzem oxigênio através da fo-
tossíntese, fornecem alimento, 
sombra e abrigo para os animais 
trazendo ainda diversos outros 
benefícios a vida”, explicou o 
agrônomo.

Em virtude da extração de 
madeira, ocorrida muitas vezes 
da atividade ilegal, a expansão 
urbana e da ampliação das áreas 

Os alunos tiveram uma palestra com o Séc. de Agricultura
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destinadas à agricultura, as árvo-
res são constantemente cortadas, 
o que resulta em grandes áreas 
desmatadas. O desmatamento 
afeta diretamente a vida de todas 
as populações, ocasionando o 
desequilíbrio ecológico, redução 
do regime de chuvas e levando 
a perda da biodiversidade entre 
diversos outros problemas.

Desta forma, é fundamental 
que todos tenham a consciên-
cia da preservação, sobretudo 
porque a proteção dos recursos 
ambientais dependem de cada 
cidadão. “Esse dia é muito mais 
do que o ato simbólico de plan-
tar uma árvore, mas deve ser 
encarado como um momento 
de mudança de postura e cons-
cientização de que nossos atos 
afetam o meio como um todo, 
bem como as gerações futuras” 
explicou Osvaldo Lima.

A palestra teve o envolvi-
mento e a colaboração das se-
cretarias de Educação, Obras, 
além da Agricultura e Meio Am-
biente e da ASCAR/EMATER. 
O evento contou com a parti-
cipação de 112 alunos do 5º ao 
nono ano, professores e demais 
servidores. 

Após a apresentação foi 
realizado o plantio de espécies 
arbóreas e frutíferas como sím-
bolo do compromisso dos alu-
nos e da escola com as questões 
ambientais.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Vacinação contra raiva

A Hidrofobia, co-
nhecida popu-
larmente por 

Raiva, é uma doença de ca-
ráter infeccioso causada pe-
lo vírus Lyssavirus, capaz 
de comprometer o sistema 
nervoso central, causando 
inchaço no cérebro e alto 
nível de letalidade.

Todos os mamíferos 
podem contrair raiva e, nes-
se caso, podem transmitir a 
doença aos humanos atra-
vés da saliva.

Por essa razão a Se-
cretaria da Agricultura de 
Lagoa dos Três Cantos 
promoverá no próximo dia 
2 de outubro, sábado, uma 
campanha de vacinação em 
massa da população canina 
do município. A vacina será 
gratuita e o tutor do animal 

A vacinação ira ocorrer no prédio da Sec. de Agricultura

receberá uma carteira com 
dados do seu cão e a data 
para aplicação da próxima 
dose.

O ponto de vacinação 

será junto ao prédio da Se-
cretaria de Agricultura das 
8 às 16h e a imunização se-
rá feita por um veterinário 
licenciado.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Respingos 
da Barragem

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

APENAS DOIS 
MISSIONEIROS

A lança espelha a guitarra,
O lunar se faz garganta;
Dois tempos sentando as garras
No lombo forte do pampa.
Unindo as trilhas da história
Dois tauras, mesmas verdades...
Pra um povo, que tem memória
Se abraçam na eternidade!

Estradas que se confundem...
Essência, cerne, bravura;
Ideias que não sucumbem
Ao fio das dores mais puras.
Honrando a Cruz Missioneira,
Sacrossanta identidade...
Criando o mais belo poema
Que já semeou liberdade.

“- Esta terra tem dono!”
O grito ainda ressoa...
E encontra o canto dos livres
Nos hinos que o povo entoa!
Um mundo por construir,
Unindo na mesma fé
A alma de Cenair
E o coração de Sepé!

Se a terra está mais vermelha
Do sangue herói combatente,
Usou a mesma centelha
Pra forjar outro valente!
As duas vozes se ergueram,
Ganhando céus e paixões
E vivas permaneceram
No ventre das Reduções.

Apenas dois missioneiros
Em dois tempos diferentes...
Um cantor, outro guerreiro
Peleando na mesma frente!
Duas histórias que encantam,
Maiores que paz e guerra...
Mostrando que as águas cantam
O mesmo sonho da terra!

Homenagem a Cenair Maicá e 
Sepé Tiarajú, ícones da nossa cul-
tura. Parceria com Juca Moraes.

08

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 
Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferrei-
ra, Ari Antonio Mello, 
Cristian Baumgratz, 
Juliano Arend, Leonir 
de Souza Vargas, Ra-
quel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 

21.09.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justifi-
cou o pedido de provi-
dências de sua autoria, 
no qual solicita ao Po-
der Executivo Munici-
pal que seja feito patro-
lamento e passsagem de 
rolo na estrada de aces-
so à propriedade do se-
nhor Mirindo, na loca-
lidade do Pessegueiro. 
Justificou também o pe-
dido de providências no 
qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal 
que sejam colocadas 
duas cargas de terra na 
propriedade do senhor 
Claudinei Lago, na lo-
calidade do Gramado. 
Justificou o pedido de 
providências no qual 
solicita ao Presidente 
da Câmara que sejam 
adquiridas bandeiras 
de pano e instaladas em 
mastros ou suportes ex-
ternos para as mesmas 
na Câmara de Verea-
dores. Manifestou-se 
favorável ao projeto 
de lei que destina ver-
ba de 40 mil reais para 
a assistência social do 
município. Finalizando, 
manifestou-se favorá-
vel ao projeto de lei que 
destina verba de 300 
mil reais para o muni-
cípio, salientando que 
a mesma é oriunda de 
emendas dos deputados 
federais Lucas Redec-
ker e Afonso Motta. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, ma-
nifestou-se favorável ao 
projeto de lei que auto-
riza verba para calcário, 
destinado aos pequenos 
produtores rurais do 
município. Manifestou-
-se também favorável 
aos projetos de leis que 
destinam verbas pa-

ra melhorias nas escolas 
municipais e no CRAS. 
Finalizando, manifestou-
-se favorável ao projeto 
de lei que destina verba de 
300 mil reais para a saúde 
do município, através do 
SUS. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, manifestou-se favo-
rável ao projeto de lei que 
destina verba para melho-
rias no CRAS. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada 
do PP, manifestou-se fa-
vorável ao projeto de lei 
que autoriza verba para 
calcário, destinado aos pe-
quenos produtores rurais 
do município. 

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do 
PP, disse que todos os 
projetos enviados à Câ-
mara eram muito impor-
tantes para o município, 
citando especialmente o 
projeto de lei que autori-
za verba para calcário e o 
projeto que destina verba 
para melhorias nas esco-
las municipais. 

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
manifestou-se favorável 
ao projeto de lei que au-
toriza verba para calcário 
aos pequenos produtores 
rurais do município, bem 
como ao projeto de lei que 
destina verba para melho-
rias nas escolas munici-
pais. Também salientou a 
importância do projeto de 
lei que destina verba de 
300 mil reais para o muni-
cípio, oriunda de emendas 
dos deputados federais 
Lucas Redecker e Afonso 
Motta. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, manifestou-se fa-
vorável ao projeto de lei 
que destina verba de 300 
mil reais para o muni-
cípio, parabenizando os 
deputados federais Lucas 
Redecker e Afonso Motta 
pelas emendas. Manifes-
tou-se também favorável 
ao projeto de lei que des-
tina verba para melhorias 
no CRAS e aos projetos 
de leis que destinam ver-
bas para melhorias nas 
escolas municipais. Fi-
nalizando, manifestou-se 
favorável ao projeto de 
lei que autoriza verba pa-

ra calcário aos pequenos 
produtores rurais do mu-
nicípio. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formi-
ghieri, da bancada do 
PSDB, salientou a impor-
tância de todos os projetos 
enviados à Câmara, citan-
do especialmente o proje-
to de lei que destina ver-
ba de 300 mil reais para a 
área da saúde, através de 
emendas dos deputados 
federais Lucas Redecker 
e Afonso Motta. Citou 
também a importância do 
projeto de lei que destina 
verba para melhorias nas 
escolas municipais.

COMUNICAÇÕES:
Não houve orador. 

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 
51/2021, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, 
que “Fica o Poder Exe-
cutivo Municipal autori-
zado a conceder auxílio 
financeiro e firmar termo 
de fomento com a Socie-
dade Esportiva Feminina 
e Masculina de Ernestina 
- SEFE, e dá outras provi-
dências”. 
Aprovado por unanimida-
de de votos.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, comentou 
sobre a primeira assem-
bleia geral do COREDE 
Produção, da qual parti-
cipou como representante 
da Câmara de Vereadores. 
Quanto a melhorias pa-
ra o CRAS, lembrou que 
foi protocolado, durante 
a viagem a Brasília, um 
projeto para ampliação do 
Centro. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, lembrou 
o 20 de setembro e falou 
sobre as comemorações e 
tradições que se cultivam 
na Semana Farrouilha, 
sugerindo que o famoso 
“matambre recheado” fos-
se adotado como prato co-
memorativo no município 
de Ernestina. Citou visita 
ao DAER, onde cobrou a 
instalação de um quebra-

-molas no trevo de acesso 
ao município, junto à RSC 
153. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, lembrou de pedido 
que fez para instalação de 
uma quadra de areia para 
a praça municipal, solici-
tando ao Poder Executivo 
que, na medida do possí-
vel, implementasse a re-
ferida solicitação. Citou 
a final regional da Bocha, 
sugerindo que o evento 
também pudesse ser via-
bilizado no município. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada 
do PP, a cavalgada reali-
zada no município, a qual 
contou com a participa-
ção de várias crianças, 
cultivando desde cedo a 
cultura gaúcha. Citou o 
jantar do “matambre re-
cheado”, que neste ano 
foi elaborado para que as 
pessoas o levassem para 
casa.  Apoiou a iniciativa 
do Vereador Tiago para 
instalação de uma quadra 
de areia na praça munici-
pal. Esclareceu que o va-
lor de que trata o projeto 
para aquisição de calcário 
aos pequenos produtores 
rurais é o valor faltante 
para quitar a licitação, que 
já ocorreu.  

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do 
PP, comentou sobre o 
já tradicional prato “ma-
tambre recheado”, salien-
tando o grande trabalho 
e gratificação envolvidos 
na preparação do evento. 
Elogiou a presença da Bri-
gada Militar na cavalgada 
do município, a qual fez-
-se presente durante todo 
o percurso. Salientou a 
importância das tradições 
gaúchas serem cultivadas 
através das gerações.  

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
agradeceu o convite para 
participação nas comemo-
rações alusivas à Semana 
Farroupilha. Citou a cam-
panha “Setembro Amare-
lo” para combate ao suicí-
dio, informando o número 
188 para quem precisasse 
de ajuda. Agradeceu ao 
CTG Tropeiro Velho pe-
lo convite no evento que 
contou com a Prova de 
Laço. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 

PSDB, comentou sobre 
o evento de lançamento 
do livro “Mito”, sobre a 
vida de Jair Messias Bol-
sonaro, agradecendo ao 
professor Lupatini pelo 
convite. Criticou o patro-
no da educação brasilei-
ra, Paulo Freire, salien-
tando que muito ainda 
tinha que ser feito pela 
educação no país. Fa-
lou da investigação pela 
PGR de governadores e 
prefeitos sobre gastos na 
pandemia. Apoiou as su-
gestões do Vereador An-
tônio Ferreira para a ins-
talação de quebra-molas 
no trevo do município e 
do Vereador Tiago Dum-
mel para a instalação de 
quadra de areia na praça 
municipal. Solicitou ver-
balmente ao Secretário 
Everton Goedel o con-
serto de trecho na Rua 
Waldir Armando Arend, 
na saída para Posse Ba-
rão. Apoiou também a 
sugestão do Vereador 
Leonir Vargas para co-
locação de bandeiras 
em frente à Câmara de 
Vereadores. Finalizan-
do, parabenizou todos os 
gaúchos pela passagem 
do 20 de setembro. 
O Presidente,
 Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, so-
licitou verbalmente ao 
Secretário de Obras para 
reparos na estrada que dá 
acesso à propriedade do 
senhor Enoir Gracioli, 
entre as localidades de 
Três Lagoas e Capão do 
Valo. Solicitou também 
ao Secretário de Obras 
para reparos na estrada 
de Três Lagoas, desde 
a Escola João Alfredo 
Sachser, para a procissão 
de 12 de outurbro. Agra-
deceu pelo convite para 
a reunião do COREDE 
Produção.

A próxima Sessão Ple-
nária Ordinária será 
no dia 27 de setembro, 
às 18 horas. 

ERNESTINAERNESTINA

Comunicado de desligamento de energia

Para fins de manutenção e melhoria na rede elétrica, de forma preventiva ou de in-
vestimento na modernização dos ativos a RGE informa que irá desligar a energia no dia 
28 na cidade de Ernestina, nos seguintes horários das 14 as 17:30. 

Estes serão os locais que terão interrupção de energia.
Bairro: Centro 
Rua: R FLAVIO SCHIMDT, 96 ao 3838 
Rua: R AMARO BELLO DE CARVALHO, 184 ao 4128 
Rua: R ALFREDO LUTZ, 17 ao 3932 
Rua: CRISTIANO BECKER, 30 ao 324 
Rua: R JOÃO GONÇALVES SILVA, 850 ao 3986
Rua: R ARI PEDROTTI, 3063 ao 3629 
Desligamento autorizado pelo (s) documento (s): TES 30320633 

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Almoço da melhor idade

Esta segunda-feira, 20 
de setembro, feriado 
da Revolução Farrou-

pilha, houve o almoço da melhor 
idade em Lagoa dos Três Cantos.

Promovido pela Assistência 
Social do Município com o apoio 
dos demais segmentos da admi-
nistração municipal, o 20 de se-
tembro, tradicionalmente é reser-
vado para homenagear as pessoas 
da melhor idade. Em outros tem-
pos, a data era reservada para uma 
grande confraternização que ini-
ciava pela manhã com Culto Ecu-
mênico seguido de um churrasco 
com saladas variadas servido aos 
convidados, pessoas de 55 anos 
ou mais, inscritas na Assistência 
Social. À tarde era reservada para 
um animado baile.

Devido a pandemia esta 
programação foi cancelada em 
2020. Neste ano a administra-
ção realizou o evento no sistema 
Drive Thru: as pessoas inscritas 
na Assistência Social receberam 
um cartão vale-churrasco e como 
presente especial uma manta de 
microfibra para cada um.

Foram assados 650 Kg de 
carne para mais de 600 pessoas.

Conforme o prefeito Sergio 
Antônio Lasch, as manifestações 
da comunidade revelaram que o 
evento superou todas as expec-
tativas. “A programação foi bem 

aceita, a forma de entrega no sis-
tema drive thru funcionou bem, 
portanto, foi um bom evento”, 
afirmou. “todos estão ansiosos 
por um evento com público, mas 
ainda não é o momento”, finali-
zou.

O almoço foi promovido pela assistência social do município
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Orientações para o descarte adequado de 
resíduos

A administração 
municipal, via 
Secretaria de 

Obras e Secretaria do Meio-
-Ambiente, chama a aten-
ção de toda a comunidade, 
pois de forma errônea estão 
sendo descartados grandes 
quantidades de resíduos. Pa-
ra combater e evitar danos 
ambientais, é solicitado a 
contribuição de todos para 
manter a limpeza e organi-
zação da nossa cidade. Para 
elucidar as informações, 

acompanhe as orientações 
sobre quais resíduos podem 
ou não ser descartados no 
lixo convencional.   
COLCHÕES 
- Levar no pátio da Secreta-
ria de Obras até o dia 15 de 
cada mês 
SOFÁS 
Devem ser desmontados: 
- Espuma e tecido – reci-
cláveis (coleta diária, em 
sacos) 
- Madeira – entulho (coleta 
nas segundas e sextas-

-feiras) 
MÓVEIS 
Devem ser desmontados: 
- Plásticos e metais – reci-
cláveis (coleta diária, em 
sacos) 
- Madeira, MDF e compen-
sados – entulho (coleta nas 
segundas e sextas-feiras) 
MÁQUINAS DE LAVAR 
ROUPA 
(E resíduos eletrônicos em 
geral) 
- Levar no pátio da Secreta-
ria de Obras
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Ernestina, 24 de setembro de 2021

TIO HUGOTIO HUGO

NOTA OFICIAL : Poder Executivo Municipal de Tio Hugo

Devido aos re-
centes fatos em 
que o Supremo 

Tribunal Federal julgou co-
mo inscontitucional três leis 
estaduais que propiciaram 
a emancipação de 30 muni-
cípios gaúchos criados em 
1996, entre eles Tio Hugo. 
Segundo O STF essas ci-
dades não cumpriram os 
requisitos para receber a 
emancipação. A decisão ain-
da não foi publicada de for-
ma integral, mas segundo o 
que destacou o presidente da 
Federação das Associações 
dos Municípios gaúchos- 
FAMURS Eduardo Bonotto 
esses locais não correm risco 
pois uma emenda constitu-
cional já garantiu a emanci-
pação dos municípios cria-
dos anteriormente a 2006, 
ela daria plena validade a 
criação dos mesmos.

A administração emitiu 
uma nota oficial sobre o as-
sunto a fim de tranquilizar a 
população, confira:

“O Poder Executivo 
Municipal de Tio Hugo co-
munica que não há nenhuma 
definição relacionada a uma 
eventual revogação da eman-
cipação do município que o 
tornaria novamente distrito. 

A ADI n° 4711 que dis-
põe sobre a inconstituciona-

lidade da Lei Estadual que 
regulamenta as condições de 
criação de municípios no Es-
tado do Rio Grande do Sul, 
foi julgada como procedente 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral.

No entanto, o STF ain-
da não publicou a íntegra da 
decisão envolvendo a ação 
mencionada acima.

De acordo com a Fe-
deração da Associação dos 
Municípios do Rio Grande 
do Sul – Famurs, pode-se 
afirmar que as leis estaduais 
de criação de municípios que 
tiveram seu processo inicia-
do até a data da promulgação 
da Emenda Constitucional 
15/1996, e aquelas que fo-
ram publicadas até 31 de de-
zembro de 2006, de acordo 
com a Emenda Constitucio-
nal 57/2008, são plenamente 
válidas e convalidadas pelo 
referido artigo 96 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição 
Federal. 

Na decisão, o Ministro 
Relator afirmou que são váli-
das as leis estaduais de “cria-
ção, fusão, incorporação e 
desmembramento de Mu-
nicípios, cuja lei tenha sido 
publicada até 31 de dezem-
bro de 2006, atendidos os 
requisitos estabelecidos na 
legislação do respectivo Es-

tado à época de sua criação”, 
nos exatos termos da Emen-
da Constitucional 057/2008. 

Observa-se que a de-
cisão se dá em processo de 
análise abstrata, ou seja, não 
se refere a nenhum municí-
pio especificamente, mas de 
regra geral para criação de 
municípios. Com efeito, não 
se discutiu na referida ação, 
concretamente, a extinção 
de determinado município 
ou mesmo o alcance da EC 
57/2008. 

Em 2008, o Congresso 
Nacional ampliou o regime 
de transição previsto na EC 
15/1996 e aprovou a refe-
rida Emenda, pela qual se 
convalidou os atos de cria-
ção, fusão, incorporação e 
desmembramento de Muni-
cípios em todo o país, desde 
que tenha sido publicada até 
31/12/2006 e tenha atendido 
os demais requisitos esta-
belecidos na legislação do 
respectivo Estado à época da 
sua criação.

A expectativa é que es-
sas interpretações sejam le-
vadas em consideração para 
a manutenção da emancipa-
ção de Tio Hugo, que com-
pletou neste ano 21 anos do 
início da sua primeira Admi-
nistração.

Conforme destacado 
acima, porém, é necessário 

aguardar a decisão na ínte-
gra, que será publicada pelo 
STF.

Em breve atualizações”
Outro ponto destacado 

pelo Presidente da FAMURS 
é que essa analise feita pelo 
STF se dá de forma abstrata, 

Prefeito Gilso Paz 
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e não considerando nenhum 
município em si. 

Sendo assim, a proble-
mática envolvendo a des-
membração de uma cidade 
não foi debatida na ocasião 
em que o ministro relator 
promulgou a referida ação.  


