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A Escola Municipal de Edu-
cação Infantil dr. Orlando Rojas 
e Escola Municipal Educarte, 
situadas no centro da cidade de 
Ernestina possuem um ambiente 
acolhedor, com excelentes profis-
sionais que atuam em seu quadro 
de trabalho, sempre zelando pelo 
bem estar de todos, atendendo 
nossos alunos e famílias com 
muito o amor e carinho.  Garan-
tindo uma educação de qualidade 
e pensando no bem estar de todos 
que atuam nos ambientes escola-
res a Administração Municipal de 
Ernestina, juntamente com a Se-
cretária de Educação realizaram 
obras de revitalização nesses es-

paços educativos.
Posteriormente darão início 

as obras de ampliação e revitali-
zação nas escolas do interior do 
município, sendo a Escola Mu-
nicipal Osvaldo Cruz, localizada 
na comunidade de Esquina Penz 
e, também a construção da qua-
dra coberta de esportes na Escola 
João Alfredo Sachser, localizada 
na comunidade de Três Lagoas. 
Na oportunidade, a secretária de 
Educação, Sueli Penz, agrade-
ceu aos construtores Claudiomir, 
Adão da Rosa e os funcionários da 
Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos pelo belo trabalho reali-
zado com esmero e dedicação.

Prefeitura realiza obras de 
melhorias em escolas

ERNESTINAERNESTINA

A 20ª Lagoa Fest, a festa da 
alegria germânica, em comemo-
ração aos 30 anos de Lagoa dos 
Três Cantos, que ocorreu nos 
dias 18, 19 e 20 de março, foi um 
evento de grandes atrações e um 
extraordinário público que lotou 
as dependências do Parque da 
Lagoa Fest nos três dias do even-
to, interagindo com as bandas 
que animaram a festa em gran-
de estilo. “O maior destaque do 
evento foi o público”, comentou 
a presidente do Núcleo Cultural 
Nilve Vera Maldaner.

A feira comercial teve igual-
mente um grande público resul-
tando em boas vendas para sa-
tisfação dos feirantes. Conforme 

Lisiane Freitag, da loja La Dona, 
a feira teve dois diferenciais; a 
estrutura digital, com acesso a 
internet de qualidade e espaço fí-
sico adequado aos feirantes, “nós 
temos muitos elogios”, finalizou.

A empresária Eunice Rutter, 
proprietária da loja Sonho En-
cantado destacou que as vendas 
foram muito acima das expecta-
tivas, com público surpreendente 
visitando os estandes. “O comér-
cio diversificado também atendeu 
aos mais variados gostos”, obser-
vou.

O prefeito Sergio Lasch, no 
encerramento da Lagoa Fest, 
adiantou que em 2023 o evento 
será de 17 a 19 de março.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

 O ano de 2022 foi marcado pelo 
retorno das aulas de toda a rede Pública 
e privada no paÍs, após quase dois anos 
sem aulas presenciais devido a crise sa-
nitária da epidemia COVID 19. Logo que 
se iniciou o contágio pelo vírus, tivemos 
que nos privar do contato físico com as 
pessoas, consequentemente, as escolas 
foram logo fechadas e o ensino mudou 
sua forma de apresentação, passando do 
presencial para o online, sendo mais tarde 
reorganizado de forma híbrida. No entan-
to, esse distanciamento social, especifica-
mente escolar, trouxe uma nova forma de 
ensinar e aprender, como consequência, 
crianças em fase de alfabetização foram 
as mais afetadas, pois precisaram se al-
fabetizar em seus lares, com o auxílio de 
pais, cuidadores e até mesmo sozinhos. 

No retorno presencial, deste ano, essa 
situação, se refletiu nitidamente no aluno 
em todas as turmas com a grande defasa-
gem na aprendizagem, suas dificuldades 
em leitura e escrita simples, interpreta-
ção e raciocínio lógico. E visivelmente, a 
forma que nós educadores ensinávamos, 
também já não se aplica nos dias atuais, 
pois precisamos repassar os conteúdos da 
série em que está a criança e na maioria 
das situações os conteúdos repassados 
dos anos em que esteve no ensino remoto, 
a criança pouco aprendeu, o que dificul-
ta muito, trazendo-nos um desafio ainda 
maior. Precisamos nos adequar a essa 
nova realidade, buscar alternativas para 
que o prejuízo na educação, principal-
mente do 1º ao 3º ano, fase de alfabetiza-
ção, não fosse ainda maior. 

Visto as necessidades dos educado-
res e dos educandos, uma das alternati-
vas encontradas, foi a de proporcionar 

a essas crianças maneiras de reforçar os 
conteúdos vistos de forma híbrida e fazer 
o acompanhamento do mesmo através do 
TURNO INTEGRAL . Com apoio pe-
dagógico aos professores, introduziu-se 
nesse ano de 2022 nas escolas de Ensino 
Fundamental de Mormaço OFICINAS no 
turno inverso, com o objetivo de aprendi-
zagem eficaz, o turno integral é ofertado 
aos alunos de 1º ao 5º ano, proporcionan-
do auxílio extraclasse aos educandos, re-
feições dentro do educandário, atividades 
lúdicas que proporcionam o aprendizado 
e o desenvolvimento de valores essen-
ciais para a formação do individuo, não 
só como estudante mas também como 
“ser social”, que faz parte de uma socie-
dade critica e transformadora. 

As vantagens em proporcionar ativi-
dades em turno integral nas escolas, vai 
muito além das aprendizagens do currícu-
lo. Além de melhorar o rendimento esco-
lar do aluno possibilitando sua formação 
integral, as famílias sentem-se seguras 
e acolhidas em saber que seus filhos es-
tão dentro de uma instituição de ensino, 
e não expostos as telas, nas ruas ou em 
situações de vulnerabilidade, o que teve 
um aumento expressivo nos últimos dois 
anos. As atividades propostas no TURNO 
INVERSO , preenche o tempo ocioso dos 
alunos, estando ao encontro das necessi-
dades de extensão e qualificação do pro-
cesso de ensino aprendizagem. 

Embasados no que prevê a Lei de 
Diretrizes e Bases(LDB), em seu Art. 
34. “A jornada escolar no ensino funda-
mental incluirá pelo menos quatro horas 
de trabalho efetivo em sala de aula, sen-
do progressivamente ampliado o período 
de permanência na escola”, o que vem a 

fortalecer ainda mais a implementação do 
turno integral em toda a rede de ensino, 
visto seus inúmeros benefícios para o 
aluno em sua aprendizagem e formação 
social. Também, conforme cita Marcelli-
no (p.16, 2016), “...a realização de uma 
atividade de lazer que proporciona a satis-
fação aos seus praticantes, traz um apren-
dizado de forma mais fácil e prazerosa, 
o que podemos perceber nas atividades 
oferecidas pelas nossas escolas no turno 
inverso”. 

Em suma, são vários os autores e 
estudiosos da área da educação e psico-
pedagogia, que abordam o contra turno 
escolar, suas possibilidades e benefícios 
que podem ser encontrados em suas in-
tervenções Krolow e Castelleins (2009, p 
2), apresentam em seus estudos o contra 
turno visto como “um espaço de desa-
fio para a educação do futuro no Ensino 
Fundamental”. Assim entende-se que o 
contra turno ou TURNO INVERSO é 
uma importante ferramenta no processo 
de desenvolvimento do aluno, sabemos 
que para isso, faz-se necessário o aprimo-
ramento e ampliação dos espaços, mais 
formação pedagógica aos professores, 
suporte com materiais que proporcionem 
novas práticas, para proporcionar aos alu-
nos aprendizagem de qualidade que des-
pertem o interesse pelo aprender, no en-
tanto é um PROJETO PILOTO que terá 
reajustes e modificações a medida que 
surgirem as necessidades, mesmo assim 
temos a certeza que esta nova modalidade 
já está fazendo a diferença nas famílias de 
nosso município e consequentemente na 
educação de Mormaço. 

Professora Denise R. M. Trindade

MORMAÇOMORMAÇO

 Desafios para a educação do futuro 

A Câmara de Vereadores de Lagoa dos 
Três Cantos aprovou em sessão ordinária 
ocorrida na noite de segunda-feira (21) o 
aumento salarial dos servidores do Municí-
pio, prefeito, secretários e vereadores.

Conforme o Projeto de Lei, aprovado 

no legislativo, o Município concede a repo-
sição da inflação mais 2,60% de ganho real, 
totalizando 13,14% de aumento.

No caso do magistério, o reajuste acom-
panha o piso nacional que é de 33,25%.

O reajuste é retroativo a de 1º de mar-

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Aprovado o projeto de reajuste dos servidores três-cantenses
ço.

Em anexo ao projeto de origem do exe-
cutivo foi encaminhado o impacto financei-
ro demonstrando a viabilidade econômica, 
financeira e orçamentária para o acréscimo 
proposto.

Em homenagem ao muni-
cípio de Nicolau Vergueiro, du-
rante toda a semana passada os 
professores das escolas da rede 
municipal de ensino estiveram 
trabalhando com as crianças so-
bre a história e desenvolvimento 
do município, que completou 30 
anos no último domingo (20). 
Alunos das escolas Gelso F. Ri-
beiro e José do Patrocínio desen-
volveram diferentes atividades e 
finalizaram o projeto com uma 
manhã de recreação.

As professoras Alessandra 
Winter e Patrícia Silva trabalha-
ram com as turmas do 1º ano A 
e B sobre a bandeira e a história 
do município e confeccionaram 
um bolo “educativo” para come-
morar a data. As turmas do 3º 
ano A e B também estudaram a 
história de Nicolau Vergueiro e 
produziram lindas maquetes so-
bre a zona urbana e rural.

O trabalho do 2º ano A, co-
ordenado pela professora Paula 
G. Lopes, teve como tema "Vi-
sitando nossa prefeitura!". Os 
alunos fizeram uma expedição 
na Prefeitura Municipal, onde 
conversaram com a secretária 
de Educação e com o prefeito, 
e confeccionaram um cartaz na 
sala de reuniões. O 2º ano B 
também visitou a prefeitura com 
a professora Luana G. Freitas, 
realizou uma pesquisa sobre a 
história do município através 

de dados e fotos e finalizou de-
senvolvendo atividade em grupo 
para realização de cartazes sobre 
pontos importantes do municí-
pio.

O 4º ano trabalhou com a 
professora Aneci de Lourdes 
Miri a história do município de 
Nicolau Vergueiro, pesquisando 
fotos e fazendo desenhos sobre 
o que mais chamou a atenção de 
cada aluno. Após, fizeram um 
cartaz com todas as imagens fei-
tas por eles mesmos. Já a turma 
do 5º ano, desenvolveu ativida-
des com o tema “Minha cidade 

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNICÍPIO DE ERNESTINA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA 
E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA – CAPESER

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 09/2022
GABARITOS OFICIAIS DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA/RS, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, representada pelo Presidente, no uso de suas atribuições legais, no 
uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edital n° 01/2020, 
de 20/03/2020, torna público que: 1. Divulgam-se os gabaritos oficiais da Prova Teórico-Objetiva. O 
edital na íntegra pode ser conferido nos sites da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e 
da Prefeitura Municipal de Ernestina: www.ernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 25/03/2022. Registre-se, 
publique-se e cumpra-se. Evaldo Magarinos, Presidente da Caixa de Assistência e Pensões dos Servido-

res Municipais de Ernestina/RS.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNICÍPIO DE ERNESTINA – CAIXA DE ASSISTÊN-
CIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA – CAPESER

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 10/2022 
NOTAS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA/
RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representada pelo Presidente, no uso de suas atribuições legais, 
no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edital n° 
01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. Divulgam-se as notas preliminares da Prova Teórico-
-Objetiva. 2. Informa-se o período de solicitação de vistas do cartão-resposta e de recursos. O edital na 
íntegra pode ser conferido nos sites da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e da Prefeitura 
Municipal de Ernestina: www.ernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 25/03/2022. Registre-se, publique-se e 
cumpra-se. Evaldo Magarinos, Presidente da Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais 

de Ernestina/RS.
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Para ficar na história

Obras foram realizadas para melhor atender os alunos

Alunos realizam trabalhos alusivos 
aos 30 anos do município

tem memórias e histórias”, onde 
os alunos, orientados pela pro-
fessora Paula, realizaram uma 
pesquisa de fotos antigas do mu-
nicípio e prepararam um cartaz 
com as mesmas. As crianças da 
Educação Infantil também pro-
duziram diversos cartazes, que 
foram expostos na Emei.

O projeto foi encerrado no 
último sábado (19), com uma 
manhã de recreação. Os alunos 
da EMEF José do Patrocínio pu-
deram se divertir no Clube 25 de 
Julho com os tão amados brin-
quedos infláveis.

O projeto foi encerrado no sábado com uma manhã de recreação

A administração munici-
pal, via secretaria de educação, 
desporto e turismo, irá realizar 
a primeira reunião referente ao 
Campeonato Municipal de Fut-
sal, categoria masculina princi-
pal, veterano e master. Categoria 
Feminina Livre e Campeonato 
Municipal de Vôlei. A reunião 

irá acontecer na próxima quinta-
-feira, 24 de março, às 19h30 no 
ginásio municipal. Os responsá-
veis pelos times devem se organi-
zar e comparecer à reunião para a 
definição do regulamento, dentre 
outras questões. Qualquer dúvi-
da entre em contato pelo fone 54 
9620-7130.

Campeonato Municipal de 
Futsal e Vôlei

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Se depender dos astros, seus Se depender dos astros, seus 
desejos serão atendidos. Seu desejos serão atendidos. Seu 
signo recebe várias visitas plane-signo recebe várias visitas plane-
tárias importantes e algumas de-tárias importantes e algumas de-
las serão decisivas para as suas las serão decisivas para as suas 
conquistas, indicando boas reali-conquistas, indicando boas reali-
zações profissionais e financeiras. zações profissionais e financeiras. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
O novo mês chega com boas O novo mês chega com boas 
promessas profissionais, mas promessas profissionais, mas 
já adianto que não dá pra fingir já adianto que não dá pra fingir 
que tá tudo lindo porque desa-que tá tudo lindo porque desa-
fios também vão pintar. Despe-fios também vão pintar. Despe-
sas inesperadas podem exigir que sas inesperadas podem exigir que 
aperte ainda mais o cinto.aperte ainda mais o cinto.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
O cenário dessa semana tá mara-O cenário dessa semana tá mara-
vilhoso para acelerar o passo no vilhoso para acelerar o passo no 

trabalho, agilizar planos e realizar trabalho, agilizar planos e realizar 
sonhos que antes pareciam fora sonhos que antes pareciam fora 
do seu alcance, lá na Sibéria. Vo-do seu alcance, lá na Sibéria. Vo-
cê vai contar com um baita incen-cê vai contar com um baita incen-
tivo de parentes, colegas, amigos tivo de parentes, colegas, amigos 
e outras pessoas que fecham con-e outras pessoas que fecham con-
tigo. tigo. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
As conquistas no trabalho vão As conquistas no trabalho vão 
se refletir em seus ganhos e vo-se refletir em seus ganhos e vo-
cê tem tudo para se dar bem ao cê tem tudo para se dar bem ao 
negociar melhoria salarial ou outro negociar melhoria salarial ou outro 
benefício. benefício. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Aproveita essa fase de energia Aproveita essa fase de energia 
plena e vai com tudo. O caminho plena e vai com tudo. O caminho 
fica escancarado para dar as gui-fica escancarado para dar as gui-
nadas com as quais vem sonhando nadas com as quais vem sonhando 
na vida e até mudança de casa ou na vida e até mudança de casa ou 

cidade pode rolar. cidade pode rolar. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Estabilidade é sua praia e nem Estabilidade é sua praia e nem 
sempre você vê transformações sempre você vê transformações 
em sua vida com bons olhos, mas em sua vida com bons olhos, mas 
agora não dá para tapar o sol com agora não dá para tapar o sol com 
a peneira e o negócio é encarar. a peneira e o negócio é encarar. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Sorte tinindo com dinheiro e mui-Sorte tinindo com dinheiro e mui-
to pique para realizar mudanças. to pique para realizar mudanças. 
A virada de mês traz energias re-A virada de mês traz energias re-
novadoras, mais vitalidade física e novadoras, mais vitalidade física e 
mental, sem falar nos poderosos mental, sem falar nos poderosos 
estímulos em suas relações pro-estímulos em suas relações pro-
fissionais e pessoais. fissionais e pessoais. 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Agora, os astros também me con-Agora, os astros também me con-
tam que se pegar firme no serviço tam que se pegar firme no serviço 

o retorno pode ser bem genero-o retorno pode ser bem genero-
so. Além disso, você pode dar so. Além disso, você pode dar 
uma tacada certeira ao começar uma tacada certeira ao começar 
coisas novas e a melhor parte coisas novas e a melhor parte 
é que dinheirinho virá para a sua é que dinheirinho virá para a sua 
mão. mão. 
  
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
As coisas vão fluir na maior boa As coisas vão fluir na maior boa 
para o seu lado e a sorte monta para o seu lado e a sorte monta 
guarda em diversos assuntos, in-guarda em diversos assuntos, in-
clusive no trabalho e com grana. clusive no trabalho e com grana. 
Se o coração está vago, não fica Se o coração está vago, não fica 
por muito tempo. por muito tempo. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Interesses domésticos e familia-Interesses domésticos e familia-
res roubam a cena e as atenções res roubam a cena e as atenções 
nesta semana, mas você também nesta semana, mas você também 
pode ter surpresa boa com assun-pode ter surpresa boa com assun-
to de grana antes de março.to de grana antes de março.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Sua comunicação e suas ideias Sua comunicação e suas ideias 
inventivas ficam empoderadas e a inventivas ficam empoderadas e a 
semana será maravilhosa para to-semana será maravilhosa para to-
do tipo de contato. Hora certa de do tipo de contato. Hora certa de 
divulgar e vender seus serviços. divulgar e vender seus serviços. 

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Período produtivo e estável no Período produtivo e estável no 
trabalho, enquanto a saúde pede trabalho, enquanto a saúde pede 
mais investimento e foco no bem-mais investimento e foco no bem-
-estar. Semana super estimulante -estar. Semana super estimulante 
para os seus interesses materiais para os seus interesses materiais 
e até um recurso atrasado pode e até um recurso atrasado pode 
cair.cair.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Março!
- Nelci Soletti 01/03
- Dirlei Gnich 01/03
- Márcia Zanatta 01/03
- Kátia Supitz 02/03
- Leci Kuhn 02/03
- Sirely Elsing 02/03
- Gilmar Sertoli 02/03
- Isolde Zimmer 02/03
- Célia Paludo 03/03
- Lucas Arend 03/03
- Elmidio Bruinsma 03/03
- Glaucia Lindemann 04/03
- Raul Piccoli 04/03
- Catiana Vieira 04/03
- Olga Giongo 05/03
- Vilmar Felini 05/03
- Delcio Schmitz 06/03
- Rosangela Kuhn 06/03
- Michele Ferreira 07/03
-Maria Vitória Kuhn 09/03
- Leni Jacoby 09/03
- Fernanda Kronbauer 
10/03
- Natália Gehelen 10/03
- Nilva Graepin 10/03

- Célio Simon 11/03
- Odeli de Souza 12/03
- Flávia Gobbi 12/03
- Shaiane Goulart 12/03
- Irton wollmer 13/03
- Claci Machado 13/03
- Cledson Moraes 13/03
- Margarete Backes 13/03
- Bianca Paludo 14/03
- Suli Altmann 15/03
- Yasmin Goedel 15/03
- Jaíne Padilha 15/03
- Jyan Gnich 16/03
- Giseli C. Walker 18/03
- Eliseu Provenci 18/03
- Alexandra Bordignon 
18/03
- José Jacoby 19/03
- Patricia Glienke  19/03
- Neusa Boehm 19/03
- Sandro Chinazzo 20/03
- Luciane Dapper 20/03
- Davi Vieira 21/03
- Maria Heckler 23/03
- Clamir Uhich 23/03

- Wellinson Dassi 24/03
- Lorena Tavares 24/03
- Iring Supptitz 24/03
- Irena Marques 25/03
- Kauê Luz 25/03
- Arthur Satter 25/03
- Zelia Barbizan 26/03
- Zara Schultz 26/03
- Cereli Goedel 26/03
- Nair Magarinus 27/03
- Neila Alflen 27/03
- Gabriela Bianchini 27/03
- Elisa Dapper 28/03
- Ana Cristina Provenci 
28/03
- Sady Predrotti 28/03
- Fernando Paludo 29/03
- Marcia Vieira 29/03
- Douglas Allebrandt 30/03
- Juliano Burgel 30/03
- Bruno Klar 30/03
- Neusa Post 31/03
- Darci Markmann 31/03
- Nelson Wilhelm 31/03

04 05

No ar há dois anos pela 
UPFTV, a repórter mirim Maria 
Gabi já falou de muitos assun-
tos no “Ser Criança”. O progra-
ma, que aborda temas relacio-
nados à infância, já conta com 
24 episódios que podem ser 
assistidos diariamente durante a 
programação local.

A novidade é que, a partir 
desta semana, a atração também 
passou a ser exibida para todo o 
Rio Grande do Sul. A transmis-
são, a cargo da TVE, emissora 
pública com sede em Porto Ale-
gre, ocorre de segunda a sexta-
-feira, sempre às 8h45.

“Convido a todos para 
que assistam ao programa ‘Ser 
Criança’. O melhor é que cada 
um dos episódios pode ser 
aproveitado tanto pelas crian-
ças quanto pelos adultos. É para 

toda a família. Eu tenho certeza 
que vocês irão gostar das nossas 

MARIASMARIAS

Na tarde de ontem, quinta-
-feira (17/03), a gerente da Si-
credi de Ernestina, Beatriz Pe-
reira de Oliveira, juntamente 
com a equipe de colaboradores, 
realizaram a entrega de 46 ces-
tas básicas para o Centro de Re-
ferência da Assistência Social 
(CRAS) de Ernestina.

 A doação foi realizada atra-
vés da campanha "Investir Jun-
tos para o Bem”, ou seja, sempre 
que você aplicar em qualquer 
um dos nossos produtos de in-
vestimentos, a nossa cooperati-
va doará 0,12% correspondente 
a cada aporte para compra de 
cestas básicas que serão doadas 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social e/ou que 
necessitarem de apoio. 

Na oportunidade, a coor-
denadora do CRAS, Mônica 
Aguirre, agradeceu a doação 

realizada pela Agência Sicredi 
de Ernestina, mas em especial, 
a gerente Beatriz Pereira de 
Oliveira, pelo seu altruísmo e, 
sobretudo pela parceria impor-
tante de longa data com a Sicre-
di, pois esse gesto demonstra o 
comprometimento e o espírito 
solidário da Cooperativa Sicredi 

ERNESTINAERNESTINA

O prefeito de Tio Hugo, Gil-
so Paz, participou na segunda-
-feira 07 de março, da assembleia 
do COMAJA – Consórcio de De-
senvolvimento Intermunicipal 
dos Municípios do Alto Jacuí e 
Alto da Serra do Botucaraí, que 
foi realizada em Victor Graeff.

A reunião tratou de assun-
tos como: a prestação de contas 
do exercício 2021 para fins de 
encaminhamento ao TCE/RS, a 
atualização do mapa do Turismo 
Brasileiro, participação do facili-
tador da COPREL Telecom Luis 
Fernando Volpatto, que apresen-
tou o projeto de disponibilidade 
de internet para as áreas rurais. 

Durante a reunião, representan-
tes da CRVR apresentaram a 
situação atual da destinação dos 
resíduos sólidos nos municípios 
integrantes do COMAJA e al-
ternativas regionais através da 
planta de tratamento de Victor 
Graeff.

Além dos gestores e auto-
ridades regionais, também par-
ticiparam da assembleia parla-
mentares estaduais e federais e 
o Senador Luis Carlos Heinze. 
Após a reunião, o prefeito de Tio 
Hugo participou juntamente com 
os demais presentes da abertura 
oficial da 20ª edição do Festival 
Nacional da Cuca com Linguiça.

TIO HUGOTIO HUGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE ERNESTINA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 10/2022 – NO-
TAS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ERNESTINA/RS, Pessoa Jurídica 
de Direito Público, representada pela sua Presidente, no uso de suas 
atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido 
pelo Edital n° 01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. Divul-
gam-se as notas preliminares da Prova Teórico-Objetiva. 2. Informa-se 
o período de solicitação de vistas do cartão-resposta e de recursos. O 
edital na íntegra pode ser conferido nos sites da Legalle Concursos: 
www.legalleconcursos.com.br e da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ernestina: www.cmernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 25/03/2022. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Raquel Goedel, Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

Prefeito Gilso Paz participa 
de reunião do Comaja

A reunião tratou de assuntos como, a prestação de contas

Programa “Ser Criança”, apresentado por Maria 
Gabi, passa a ser exibido para todo o RS pela TVE

descobertas diárias”, convidou 
Maria Gabi.

A partir desta semana a atração está no ar para todo o RS

CRAS de Ernestina recebe cestas básicas da 
Agência da Sicredi

junto à comunidade ernestinen-
se. 

Para as retiradas das doa-
ções, é necessário que a famí-
lia passe por uma avaliação da 
equipe técnica do CRAS, obser-
vando a necessidade de cada fa-
mília, explicou a coordenadora 
do Cras, Mônica Aguirre.

A doação foi realizada através da campanha

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DAS MARIAS
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SUPERMERCADO

as Novidades nas
coleções de verão 

Vem Conferir

O vice-prefeito Delmar A. 
Diehl participou na manhã da 
última sexta-feira (18) de mais 
uma reunião geral ordinária da 
Associação dos Municípios do 
Planalto - AMPLA, realizada na 
Câmara Municipal de Vereado-
res do município de Gentil.

Na ocasião, houve expla-
nação sobre a Lei Geral de Pro-
teção de Dados - LGPD, com 
as advogadas Andreia Zonta e 
Camila Risso, sobre as Áreas 
de Preservação Permanente - 
APP, pelo Secretário Municipal 
de Serafina Corrêa, Sr. Rodrigo 
Marcon e o representante da 
FAMURS, Sr. Milton Antônio 
Mattana abordou os Ajustes do 
Sistema Nacional Integrado de 
Informações Econômico - Fis-
cais - SINIEF.

Além desses assuntos, pre-
feitos, vice-prefeitos e demais 
representantes dos municípios 
que integram a associação tam-

bém trataram sobre a liberação 
do uso de máscara em locais fe-

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

A Associação das Câmaras 
de Vereadores do Alto Jacuí ele-
geram na última sexta-feira, 18, 
um novo presidente.  Em reu-
nião ficou definido como novo 
presidente Cezar Formentini, 
será a primeira vez que a As-
camaja será presidida por um 
representante do município de 
Santo Antônio do Planalto.

 Cezar ressalta a im-
portância não só da Associação, 
mas, como é ser o primeiro San-
to-Antoniense a presidi-la, “A 
Ascamaja é reconhecida no Es-
tado como uma das melhores as-
sociações e para Santo Antônio 
do Planalto tendo pela primeira 
vez alguém assumindo essa as-
sociação e tem um peso muito 
grande.”.

 A Associação, segundo 
Cezar, vem crescendo nos últi-
mos anos no Estado e o objetivo 

é manter as coisas boas e melho-
rar onde for preciso. “A expec-
tativa é de manter o crescimen-
to, e as demandas municipais 
se concretizem cada vez mais, 
a associação pela boa forma de 
ser conduzida acabou possuindo 
muita credibilidade. No futuro 
queremos melhorar cada vez 
mais e nesse ano de 2022 con-
seguirmos darmos nossa contri-
buição e sempre com bastante 
transparência e democracia.”. 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Do dia 09 a 16 de abril de 
2022 será promovida a Semana 
do Município, que celebra os 22 
anos de emancipação político e 
administrativa de Tio Hugo. Du-
rante esses dias serão realizadas 
atividades em alusão e comemo-
ração do aniversário do nosso 
município.

Entre os destaques está o 
baile de escolha da nova corte de 
Soberanas, evento que terá ani-
mação das grandes bandas Doce 
Pecado e Pérola Negra.

Além disso serão promo-
vidas atividades cívicas, recre-
ativas e esportivas nas escolas 
municipais, lançamento do livro 
“Tio Hugo – O Tio de todos nós”, 
encontro da família e comuni-
dade escolar, palestra, baile para 
grupos de Terceira Idade e PCD’s 
e a grande final do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo.

 As comemorações co-
meçam no sábado, 09, ás 21h 
com baile de escolha das sobe-

ranas com a banda Doce Pecado 
e Pérola Negra no ginásio Muni-
cipal Gilmar Muhl. Na segunda-
-feira, 11, a partir das 8h terão as 
atividades nas escolas, na terça-
-feira 12, com início marcado 
para as 17h30 na quadra de es-
portes da Escola Antonio Par-
reiras terão brinquedos infláveis 
para crianças, as 19h no ginásio 
Municipal Gilmar Muhl terá 
pronunciamento de autoridades, 
apresentações culturais e logo 
depois lançamento do livro Tio 
Hugo – O Tio de todos nós, es-
crito por Padre Adalíbio Barth, ás 
20h encontro da família e comu-
nidade escolar com a palestrante 
Gladis Aparecida. Na quarta, 13, 
ás 14h no CTG Caminho dos 
Pampas com animação da banda 
Luz do Luar terá baile da melhor 
idade e PCDs, no sábado encer-
rando a semana do município a 
partir das 15h acontecerá a final 
do campeonato municipal de fu-
tebol de campo. 

TIO HUGOTIO HUGO

Continuando com os eventos 
da semana do município, na tar-
de de sábado, 19, foi inaugurado 
o Complexo Esportivo Jerôncio 
Manoel Rodrigues na comuni-
dade de Água Branca. O evento 
contou com a presença da admi-
nistração municipal além de pes-
soas da família do Jerôncio.

 Rodrigo Jacoby Trinda-
de, atual prefeito, fez questão em 
sua fala de ressaltar a importância 
do complexo para a comunidade, 
além de, agradecer toda a equipe. 
Falou que farão feitos investi-
mentos nas demais localidades 
como São Miguel, Vila Floresta, 

Santo Antônio e Posse Godoy.
 O Prefeito falou sobre 

a família do homenageado tam-
bém, “fazer uma saudação ao 
Saulo, Dona Neiva, Carolina, 
Dalva e Lurdes, aliás Lurdes que 
foi minha primeira professora, 
então outro agradecimento. [...] 
Fica esse agradecimento de todos 
nós a família de vocês, e é só o 
começo e vamos trabalhar e in-
vestir nesse Mormaço e lutarmos 
juntos.”

 O Complexo conta com 
uma pista de atletismo, um cam-
po de futebol sete e uma quadra 
de areia. 

O município de Victor Gra-
eff conforme LEI MUNICIPAL 
Nº 1.907, DE 01/07/2021 dispões 
medidas de combate, controle e 
prevenção à proliferação do mos-
quito Aedes Aegypt. O combate 
efetivo só é possível com a cola-
boração de todos os membros da 
comunidade, visando evitar um 
surto em nosso município. 

Algumas dicas de prevenção 
são, mantenha caixas, tonéis e 
barris de água tampados, coloque 

o lixo em sacos plásticos e man-
tenha a lixeira sempre bem fecha-
da, não jogue lixo em terrenos 
baldios, ao guardar garrafas de 
vidro ou plástico, mantenha sem-
pre a boca para baixo, não deixe 
a água da chuva acumular sobre 
a laje, encha os pratinhos ou va-
sos de planta com areia até a bor-
da, se for guardar pneus velhos, 
retire toda a água e mantenha-os 
em locais cobertos, protegidos 
da chuva, limpe as calhas com 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

A administração munici-
pal de Victor Graeff conforme 
decreto 013/2022, flexibiliza 
a utilização das máscaras no 
território municipal. A deci-
são ocorreu devido a drástica 
diminuição dos indicadores 
relativos ao coronavírus no 

âmbito do território municipal, 
estadual e federal. Além disso, 
foram considerados estudos do 
Observatório Regional de Saú-
de da Região de Saúde de Pas-
so Fundo. Estudo no qual se 
comprova a possibilidade da 
flexibilização de forma segura. 

Definida Semana do MunicípioAscamaja elege novo presidente 
 Ao falar sobre a admi-

nistração anterior, Cezar elogiou 
o fato de conseguirem ao longo 
dos anos a filiação de várias câ-
maras, além de terem sido muito 
produtivos. A transição foi feita 
na sexta-feira, 18, com muita 
tranquilidade tanto da antiga 
quanto da nova administração 
e a Associação está muito bem 
financeiramente quanto em ter-
mos de credibilidade, completou 
Cezar. 

Cezar Formentini assume a presidência

Vice-prefeito na reunião da Associação 
dos Municípios do Planalto - AMPLA

chados e outras questões gerais 
de interesse regional.

Dentre os tópicos, houve o debate sobre a LGPD

MORMAÇOMORMAÇO

Inauguração do Complexo Esportivo

Complexo Esportivo contará com campo de futebol sete

Família recebeu homenagem da administração municipal

A Prefeitura de Ernes-
tina, através da Secretaria de 
Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo, divulgou na tarde de 
terça-feira, 15, a programação 
da semana do município 2022. A 
comemoração em alusão aos 34 
anos da emancipação político-
-administrativa começa dia 03 de 
abril e irá até 11 de abril.

No domingo, 03, ocorre a 
abertura da semana do municí-
pio, às 13h, no Ginásio Munici-
pal Sergio Dias. Na terça, 05, a 
abertura oficial com autoridades 
no hall de entrada da Prefeitura, 
com início marcado para as 9h, 
contando com a apresentação da 
música de Ernestina com o pro-

fessor Michael Pedrotti e o show 
de talentos locais. Na quarta-fei-
ra, 06, homenagem ao jogador 
Felipe (também conhecido como 
Felipinho) com a inauguração 
do espaço que receberá a camisa 
do ex-jogador, as 10h, no museu 
Dona Ernestina. 

Quinta-feira, 07, além das 
programações nas Escolas da 
Rede Municipal de Ensino e 
Escola Estadual, ocorre o baile 
das escolhas das soberanas com 
show da banda Industrial Musi-
cal, às 19h. Na sexta, 08, na parte 
da manhã terá a apresentação da 
Banda Marcial da cidade de Ni-
colau Vergueiro, na parte da tar-
de no teatro com o SESC ocorre 

a mateada em parceria com a Si-
credi. Ao longo do dia no parque 
de rodeios Romeo Goedel terá 
o torneio tiro de laço. Na praça 
municipal se realizará a feira 
municipal da saúde, educação e 
cultura tendo como tema “valo-
rizando e cuidando de nosso mu-
nicípio”.

Já no domingo, 10, no salão 
evangélico de Ernestina, a par-
tir das 11h30 ocorrerá o galeto 
com massa em beneficio ao coral 
municipal de Ernestina. Os car-
tões estão a venda com Simone 
Arend. Na segunda-feira, dia 11, 
a copa integração de futsal acon-
tecerá no ginásio Municipal Ser-
gio Dias, a partir das 13h30.

Divulgada programação da semana do município

ERNESTINAERNESTINA

Victor Graeff contra a dengue
frequência, evitando que galhos 
e folhas impeçam a passagem 
da água, lave pelo menos uma 
vez por semana, com água e sa-
bão, recipientes utilizados para 
guardar água os vasos de plantas 
aquáticas também devem ser la-
vados com água e sabão, toda se-
mana. É importante trocar a água 
desses vasos com frequência, pis-
cinas de lona devem ser tratadas e 
cobertas/ou removidas para evitar 
a proligeração do mosquito.

Victor Graeff decreta o fim da 
obrigatoriedade da utilização de máscaras

Sendo assim, fica facul-
tado o uso de máscara de 
proteção facial, em todos os 
ambientes do território do mu-
nicípio de Victor Graeff, com 
exceção dos estabelecimentos 
de saúde, onde o uso é obriga-
tório.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO



Ernestina, 25 de março de 2022 Ernestina, 25 de março de 2022 Ano XXI   Edição 1050|Ano XXI  Edição 1050|

Espaço Cultural 

Eugenia-Parte 5

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

09

Pesquisadores científicos, como os 
psicólogos Richard Lynn e Raymond 
Cattell e o cientista Gregory Stock, apoiam 
abertamente políticas eugênicas utilizando a 
tecnologia moderna, mas eles representam 
uma opinião minoritária nos atuais círculos 
científicos e culturais. Uma tentativa de 
implementação de uma forma de eugenismo 
era um “banco de esperma de gênios” 
(1980–99), criado por Robert Klark Graham, 
a partir do qual quase 230 crianças foram 
concebidas (os doadores conhecidos eram 
ganhadores do Prêmio Nobel como William 
Shockley e J.D. Watson). Nos Estados Unidos 
e Europa, no entanto, estas tentativas 
frequentemente têm sido criticadas como 
formas racistas de eugenismo, como as que 
ocorriam na década de 1930. Devido à sua 
associação com esterilização obrigatória e 
os ideais raciais do partido nazista, a palavra 
“eugenismo” é raramente usada pelos 
defensores desses programas.

Eugenicistas argumentam que a imigração 
proveniente de países com baixo Quociente 
de inteligência (QI) é indesejável. De acordo 
com Raymond Cattell, “quando um país abre 
suas portas à imigração de diversos países, 
é como um agricultor que adquire suas 
sementes de diferentes fontes, com sacos 
com conteúdos de diferentes qualidades.”.

Recentemente, Zhao Bowen iniciou uma 
desafiadora e potencialmente controversa 
missão: descobrir a genética da inteligência. 
Os seus estudos mostram que, pelo menos, 
metade da variação do QI (quociente de 
inteligência), é herdada. 

Na unidade de Hong Kong, mais de 100 
máquinas poderosas de gene-sequenciação 
foram utilizadas para decifrar cerca de 2 
200 amostras de DNA, a leitura fora de seus 
3,2 bilhões de pares de bases químicas: uma 
letra de cada vez. Estas amostras de DNA 
colhidas foram específicas. A maioria vem 
de algumas das mais brilhantes pessoas 
dos extremos da América nos sorteios de 
inteligência.

Os pesquisadores de Hong Kong esperam 
quebrar o problema comparando os 
genomas de indivíduos-super-QI alto com os 
genomas de pessoas retiradas da população 
em geral. Ao estudar a variação nos dois 
grupos, eles esperam isolar alguns dos 
fatores hereditários atrás QI. Segundo o The 
Wall Street Journal suas conclusões podem 
lançar as bases para um teste genético para 
prever a capacidade cognitiva herdada de 
uma pessoa. Tal instrumento poderia ser 
útil, mas também pode ser divisivo. “Se 
você pode identificar as crianças que vão 
ter problemas de aprendizagem, você pode 
intervir no início de suas vidas, através da 
escolaridade especial ou outros programas”, 
diz Robert Plomin, professor de genética 
comportamental do King’s College de 
Londres, que está envolvido no projeto BGI.

Por outro lado, a teoria da modificabilidade 
cognitiva estrutural do educador israelense 
Reuven Feuerstein (1921-2014) sugere que a 
inteligência não é determinada por fatores 
genéticos e que esta poderia ser “ensinada” 
a qualquer indivíduo e independente da 
idade. 
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Na tarde de quarta-feira 
(23/03), a Secretaria Municipal 
Educação de Ernestina, teve a 
honra de receber a ilustre visita 
das representantes do município 
de Não-Me-Toque, Vereadora 
Marina Fátima Trennepohl Cres-
tani, Secretária Municipal de 
Educação, Luciana Maria Hen-
kes Renz, Secretária Municipal 
da Saúde, Liliane Erpen e asses-
sora da vereadora, Edina Fath. 

O objetivo precípuo da vi-
sita no município de Ernestina 
foi para conhecer o excelente 
trabalho que está sendo desen-
volvido na Sala Multidisciplinar. 
As mesmas foram recepciona-
das pela Secretária Municipal 
de Educação, Sueli Penz. Tam-
bém participaram do encontro, 
a coordenadora pedagógica da 
SMECDT, Adrieli Gnich Var-
gas, coordenadora da Sala Mul-

tidisciplinar, Suzana Hoffmann 
e o Educador Físico, Professor 
Alexander Gnich Cordeiro. Foi 
um momento de troca de ideias 
e experiências vividas em ambos 
os municípios. 

As visitantes explanaram 
várias vezes o exemplo de Ernes-
tina, em ter uma sala de atendi-
mento com equipe de excelen-
tes profissionais e, que atende e 
acolhe de forma carinhosa nos-
sos queridos alunos. Nossa Sala 
Multidisciplinar está sendo refe-
rência para outros municípios e 
vem ganhando destaque em nível 
regional.

A secretária Municipal de 
educação entregou um mimo aos 
visitantes. Para finalizar conhe-
ceram o espaço e agradeceram 
muito pela acolhida e pelo que 
irão poder aplicar no município 
de Não-Me-Toque.

ERNESTINAERNESTINA

Na manhã deste sábado 
(19), o Prefeito José Provenci 
e o Vice-Prefeito Jaime Mar-
tovicz de Ibirapuitã estiveram 
presentes prestigiando a pro-
gramação comemorativa aos 30 
anos de emancipação político-
-administrativa do Município de 
Mormaço.

José Provenci e Jaime Mar-
tovicz foram recepcionados 
pelo Prefeito Rodrigo Trindade 
e o Vice Sergio Knopf, onde na 
oportunidade parabenizou o vi-
zinho Município pelo seu trigé-
simo aniversário. 

José e Jaime concederam 
entrevista a Rádio Cristal a qual 
estava transmitindo a progra-

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

O município de Nicolau 
Vergueiro protocolou nesta 
quarta-feira (23) a documenta-
ção para habilitação no progra-
ma “A casa é sua”, de iniciati-
va do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. O prefeito 
Geraldo A. Muniz e o servidor 
Daniel Welter foram recebidos 
pelo secretário José Luiz Stédile 
na sede da Secretaria Estadual 
de Obras e Habitação, em Porto 
Alegre.

O programa “A casa é sua” 
prevê a construção de unidades 
habitacionais para famílias de 
baixa renda, através da celebra-
ção de convênio entre o muni-
cípio e o Governo do RS. Os 
municípios serão contemplados 
conforme a capacidade de in-
vestimento do Estado.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Na tarde da segunda-feira 
(21) os integrantes dos grupos de 
Terceira Idade, Alegria de Viver, 
Encontros Que Marcam e Sem-
pre Alegre estiveram reunidos no 
Ginásio Municipal Gilmar Mühl. 
A atividade representou a reto-
mada das atividades da melhor 
idade no município de Tio Hugo, 
dois anos após o início da pande-
mia da Covid-19.

O evento contou com a parti-
cipação do prefeito de Tio Hugo, 
Gilso Paz e dos secretários muni-
cipais Ana Lucia da Silva, Rena-
to Teichmann, Silvana Cardoso 
Sipp e Suzana Elisa Muller Kuhn.

Entre as atrações estava a 

peça teatral "Ativa Idade: Uma 
vida ativa não tem idade", desen-
volvida através da parceria entre 
o Sesc- Carazinho e o Poder Exe-
cutivo Municipal.

Foi uma tarde de muita di-
versão, descontração e principal-

TIO HUGOTIO HUGO

R$ 1,00

Saldo
a Pagar

55.927,72
53.422,73

2.504,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL 55.927,72

% Aplicado
Até o Bimestre

Despesa de Capital Líquida

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos 15,00 % 15,72
FONTE:
Referências Complementares:

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Primário - Acima da Linha
Resultado Nominal - Acima da Linha

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517

Valor Apurado
Até o Bimestre

RECEITAS DE OP. DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

587.245,47

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar % Aplicado

Giso Paz
Prefeito Municipal

Sistema Digifred, Unidade Responsável Municipio de Tio Hugo, Data de emissão 23 de março de 2022 e hora de emissão 16h e 00m

Tio Hugo - RS, 23 de março  de  2022

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre do ano de 2022, encontra-se afixado no átrio do Municipio de Tio Hugo,  no horário das 
08:00 às 17:00, a contar do dia 23 de março de 2022, bem como disponibilizados no site www.tiohugo.rs.gov.br

Valor Apurado Saldo a Realizar
Até o Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 227,48

no Exercício Até o Bimestre

0,00 0,00

Limite Constitucional Anual
DESPESAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00

1.616.262,78 4.156.237,22

Saldo 
Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 6.586,44 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. com Ed. Inf. e Ens. Fund. 300.757,85 70% 45,15
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 683.358,65 25% 18,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar
no Exercício

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

        Ministério Público 0,00 0,00 0,00
0,00 25.621,42 30.306,30

        Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00
        Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00

    RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00
        Poder Executivo 0,00 0,00 0,00

        Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00
        Ministério Público 0,00 0,00 0,00

        Poder Executivo 0,00 23.116,43 30.306,30
        Poder Legislativo 0,00 2.504,99 0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Até o Bimestre
    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 25.621,42 30.306,30

Até o Bimestre

49.000,00 900.377,89 1.837,51
Cancelamento Pagamento

23.520.831,18

Fiscais da LDO (a) (b)
149.000,00 831.015,25 557,73

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta
Anexo de Metas

Despesas Liquidadas 4.787.780,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

(b/a)

Receita Corrente Líquida 23.720.831,18
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Endividamento 23.520.731,18
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Desp. Pessoal

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
  Superávit Orçamentário 0,00

Despesas Empenhadas 5.621.423,17

  Despesas Liquidadas 4.787.780,96
  Despesas Empenhadas 5.621.423,17

  Despesas Pagas 3.440.399,98

  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 2.201.292,37

  Dotação Inicial 22.780.000,00
  Dotação Atualizada 26.624.146,82

DESPESAS

22.780.000,00
  Previsão Atualizada 22.780.000,00
  Receitas Realizadas 4.333.200,23
  Déficit Orçamentário 454.580,73

  Previsão Inicial
RECEITAS

Municipio de Tio Hugo
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre Secretaria Municipal de Educação 

recebe visita de representantes 
do município de Não-Me-Toque 

O objetivo da visita foi conhecer o excelente trabalho

O Município publicou Edital 
de Processo Seletivo Público para 
seleção de candidatos aos cargos 
de Agente Comunitário de Saúde, 
área 2 e Agente Endêmico, ambos 

com salários de R$ 1.486,93.
O Edital com todas as infor-

mações está no link https://lagoa-
3cantos.rs.gov.br/publicacoes/
editais-de-concursos/.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Aberto o Processo 
Seletivo Público 

Na Edição 1049 do dia 18 de 
março de 2022, no caderno espe-
cial de 30 anos, trouxemos infor-
mações creditadas equivocadas. 
Correção: as fotos dos entrevista-
dos de Nicolau Vergueiro (Delmar 
Antonio Diehl, Eurides Feline e 
Nelci Burguell Spinello) e en-
trevistado de Mormaço (Rogério 
Koenig) são da jornalista Amélia 
Freitas, bem como as entrevistas. 

ERRATAERRATA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICÍPIO DE ER-
NESTINA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SER-

VIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA – CAPESER
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 08/2022 – 

GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETI-
VA

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDO-
RES MUNICIPAIS DE ERNESTINA/RS, Pessoa Jurídica de Direi-
to Público, representada pelo Presidente, no uso de suas atribuições 
legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edi-
tal n° 01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. Divulgam-se 
os gabaritos preliminares da Prova Teórico-Objetiva. 2. Informa-
-se o prazo de recursos: 22 a 24/03/2022. O edital na íntegra pode 
ser conferido nos sites da Legalle Concursos: www.legalleconcur-
sos.com.br e da Prefeitura Municipal de Ernestina: www.ernesti-
na.rs.gov.br. Ernestina/RS, 21/03/2022. Registre-se, publique-se e 
cumpra-se. Evaldo Magarinos, Presidente da Caixa de Assistência e 

Pensões dos Servidores Municipais de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

Finalmente o reencontro Depois de dois anos 
grupos de Terceira Idade voltam a se reunir

mente de reencontros. Na ocasião 
foi realizada a apresentação da 
nova coordenadora das ativida-
des dos grupos de terceira idade, 
Laura Kerber. Os encontros vol-
tarão a ser semanais, em dias e 
horários tradicionais.

Grupos da terceira idade voltam a se reunir

Prefeito e vice prestigiam as festividades de 
aniversário de Mormaço

mação da manhã deste sábado, 
onde enalteceram Mormaço 
pela sua história.

Prefeito e vice compareceram nas festividades

Programa A Casa é Sua

O programa prevê a construção de unidades habitacionais

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Respingos 
da Barragem

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

NICOLAU VERGUEIRO

(Parabéns a Nicolau pelos 30 anos de emancipação!)

A traíra ainda não bateu na linhada,
Mas não importa...
Eu estou em Nicolau Vergueiro 
E esta aguada não me nega o pão.

As nuvens cinzentas que pairam 
São apenas prenúncios de bênçãos,
Que Deus vem jorrar sobre nós.

São apenas um forro discreto
Pra o sol poder descansar.

Não importa se as frutas estão verdes...
Até chegar a fome amadurecerão.
As flores rapidinho se abrirão
Pra abrigarem as danças de um olhar.

Cada rancho é um pequeno coração,
Onde cabe o mundo inteiro, cada irmão,
Que o destino resolveu nos entregar.

Aqui não há medos nem dores...
As almas se abraçam, imensas,
Os corpos se movem sem mal.
Aqui os sorrisos são doces
E todas as gentes têm sal.

A lenha estalando no bojo
De um fogãozinho de ferro
Coberto de vida e pinhão.
Quanta paz será que cabe
Nesse ranchinho aquecido
Pelo calor do fogão?

Olhares em sintonia,
Tornando a noite vazia
Na mais sublime canção.

Com permissão do Bandeira,
Eu já não quero Pasárgada!
Pasárgada não me diz nada...
Nem suas mulheres e rei,
Nem seu pequeno querer...
Pois cá em Nicolau Vergueiro
Tenho o amor verdadeiro
Na cama que ela escolher.

Que ele diga o que quiser...
Coitado do seu Bandeira,
Que quis mandar em mulher!

Aqui a água é mais doce
E hoje o bem derramou-se
Em olhos de amor e mel...
Um peticinho agitado
Passa, num tranco apurado,
Levando um piá entonado,
Num campo feito de céu.

E o mais bonito, o mais pleno
Desse recanto sem par,
Depende de duas almas
Que juntas, vão se aninhar;
Nossa Nicolau Vergueiro
Pode ser qualquer lugar...

Bandeira, desculpa, tchau!
Sejas feliz em Pasárgada, 
Que eu já vim pra Nicolau!

Obs. Alusão ao poema “ Vou Embora pra Pasárgada”, 
de Manoel Bandeira

Presidente: Raquel Goedel. 
Demais vereadores: Américo 
Luiz Formighieri, Antonio Car-
los Ferreira, Ari Antonio Mel-
lo, Cristian Baumgratz, Juliano 
Arend, Leonir de Souza Vargas, 
Tiago José Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA ORDI-
NÁRIA DE 21.03.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada do 
PDT, justificou os pedidos de 
providências de sua autoria, nos 
quais solicita pintura de meio-fio 
e instalação de lixeira e abrigo em 
parada de ônibus. Sobre a Mensa-
gem nº 025/2021 acerca do vale 
alimentação dos servidores afir-
mou que o mesmo é apresentado 
com aumento real.
 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada do 
PDT, acerca da Mensagem que 
trata do incentivo ao Consepro, 
manifestou-se favorável, porém, 
afirmou que é necessário o au-
mento do efetivo, principalmente 
na Polícia Civil, pedindo que o 
Poder Executivo interceda nesse 
sentido. Sobre o incentivo ao Co-
ral, disse ser importante o auxílio.
 O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do PDT, 
justificou o pedido de providên-
cias de sua autoria que solicita 
conserto em bocas de lobo.  
 O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, justificou 
o pedido de providências de sua 
autoria em que solicita reparo em 
via pública. Acerca do Projeto 
de Lei que trata do vale alimen-
tação, manifestou-se plenamente 
favorável, ressaltando que o valor 
ainda é pouco e espera reajustes 
futuros. Sobre o incentivo ao Co-
ral afirmou ser de grande valia fo-
mentar a cultura. 
 O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada do PP, 
agradeceu ao Prefeito Municipal 
e equipe pelos esclarecimentos 
acerca da revisão geral anual e 
pelo envio do Projeto de Lei que 
reajusta o vale alimentação. Acer-
ca do incentivo ao Coral parabe-
nizou o Executivo pela iniciativa.
 A Presidente, Vereado-
ra Raquel Goedel, da bancada do 
PP, acerca do Projeto que reajusta 

o vale alimentação e do Projeto que 
trata do auxílio financeiro ao Coral, 
manifestou-se favorável, justifican-
do sua posição.

Comunicações:
 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, des-
culpou-se pela manifestação feita 
no dia da inauguração do prédio da 
Brigada Militar em que ofendeu o 
Deputado Mateus Wesp, solicitan-
do formalmente desculpas ao De-
putado e desejando que continue o 
trabalho que vem desenvolvendo.

Ordem do dia: 
 Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 21/2022, de auto-
ria do Poder Executivo Municipal 
que “Dispõe sobre a revisão geral 
anual da remuneração dos Servi-
dores e dos Agentes Políticos do 
Município de Ernestina, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 
2.113/2011, de 26.12.2011, e dá ou-
tras providências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorável. 
Em discussão: O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da bancada do 
PDT, afirmou que a remuneração 
no Poder Público Municipal é bai-
xa, porém, o Poder Executivo não 
tem amparo legal para conceder 
índice maior. O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada do 
PDT, disse que conversou com o 
Prefeito Municipal acerca do Pro-
jeto e que, em julho será feito novo 
estudo visando averiguar a possibi-
lidade de concessão de um aumen-
to real nos vencimentos. Por ora, o 
Executivo apresentou o Projeto de 
reajuste do vale alimentação. Afir-
mou que lutará para o aumento real 
nos vencimentos e, também, para 
o pagamento do vale alimentação 
para todas as categorias. Em vota-
ção: Aprovado por unanimidade de 
votos. 
 Discussão e votação do 
Projeto de Lei Complementar nº 
01/2022, de autoria do Poder Exe-
cutivo Municipal que “Dá nova 
redação ao artigo 30 da Lei Com-
plementar nº 2/91, de 22 de maio 
de 1991, que dispõe sobre o Plano 
de Carreira do Magistério Público 
Municipal de Ernestina, e dá ou-
tras providências.”.  As comissões 
apresentaram parecer favorável. 
Em discussão:  O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da bancada do 

PDT, parabenizou aos professores 
pela conquista e a Administração 
Municipal pela concessão. Afir-
mou que, dentre os Municípios 
integrantes da AMPLA, até o pre-
sente momento, apenas Ernestina 
concedeu os 33,24%. O Vereador 
Antonio Carlos Ferreira, da banca-
da do PDT, parabenizou os profes-
sores pela conquista, explanando 
sobre a importância de um Plano de 
Carreira para todos os servidores. 
O Vereador Tiago José Dummel, 
da bancada do PDT, manifestou-se 
favorável ao Projeto de Lei falando 
da importância do professor. Em 
votação: Aprovado por unanimida-
de de votos. 

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada do PDT, 
parabenizou o grupo “Amigos da 
Barragem de Ernestina” pela ini-
ciativa de promover uma ação de 
limpeza na barragem, dentre outras 
ações para proteger a mesma.
 O Vereador Antonio Car-
los Ferreira, da bancada do PDT, 
explanou sobre situação ocorrida 
na sessão anterior acerca da fala do 
Vereador Juliano sobre o candidato 
do PDT ao Governo Federal Ciro 
Gomes. Afirmou que ele, Ferreira, 
foi eleito para trabalhar dentro dos 
limites de atuação de um Vereador, 
portanto, no território de Ernestina. 
Solicitou que o Vereador Juliano 
adote conduta condizente com o 
decoro parlamentar em suas ações 
parlamentares. Disse que Ernesti-
na, historicamente é berço do PDT, 
solicitando ao colega que consulte 
as galerias de Prefeito na Prefeitura 
Municipal, bem como a galeria dos 
Vereadores na Câmara Municipal 
para confirmar essa situação. Em 
sendo assim, muitas pessoas senti-
ram-se ofendidas com a fala do Ve-
reador. Pediu que a Mesa Diretora 
não permita a ocorrência desse tipo 
de situação, disciplinando as mani-
festações acerca dos candidatos ao 
pleito Federal, de forma a manter 
o respeito para com todas as siglas 
partidárias. Agradeceu ao Poder 
Executivo Municipal pelo atendi-
mento de solicitações suas.
 O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do PDT, agra-
deceu o Poder Executivo pela dis-
ponibilização de transporte para a 
Escolinha Walter Stacke. Convidou 

a comunidade a prestigiar os jogos 
da Escolinha. Sobre a manifesta-
ção do Vereador Juliano, na sessão 
anterior, também pediu respeito ao 
PDT, afirmando que o julgamento 
dos candidatos será feito pelo po-
vo brasileiro, nas urnas. Explanou 
sobre a sua trajetória política em 
Ernestina. Disse que é o povo que 
tem a decisão final sempre; e que 
ele foi eleito para trabalhar pelo 
povo de Ernestina. Solicitou que 
a Mesa Diretora discipline as ma-
nifestações para evitar esse tipo de 
situação. Sobre o transporte para os 
trabalhadores, solicitado anterior-
mente, pediu que os mesmos for-
mem uma comissão para tratar do 
assunto com o Executivo. Afirmou 
que estará se deslocando a Brasília 
entre os dias 04 e 08 de abril para 
audiências e diversos gabinetes de 
Deputados Federais e Senadores. 
 O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, agradeceu 
aos Secretários de Obras e de Ser-
viços Urbanos e, também, ao eletri-
cista pelo atendimento de pedidos 
seus. Afirmou que também irá a 
Brasília, juntamente com os Verea-
dores Tiago e Cristian e que a sua 
atuação enquanto parlamentar é di-
recionada para o bem estar do povo 
ernestinense. 
 O Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada do PSDB, 
apresentou um levantamento de 
custos do transporte de estudantes 
até Passo Fundo, diariamente, pa-
ra subsidiar uma futura decisão do 
Poder Executivo em disponibilizar 
o mesmo. Solicitou a troca de plan-
chas em ponte próxima ao Arroio 
Chifranzinho. Informou que foi 
feito ofício, assinado por todos os 
Vereadores para envio ao Comando 
Regional de Policia Ostensiva de 
Passo Fundo solicitando a volta da 
Patrulha Rural.   
 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, cri-
ticou os dados apresentados pelo 
Vereador Américo. Afirmou que 
fará o pedido de destinação do ôni-
bus para o Município de Ernestina, 
exclusivamente em seu nome, e 
sem mais mencionar a Associação. 
Respondeu ao Vereador Antonio 
Carlos Ferreira dizendo que os 
acontecimentos externos ao Mu-
nicípio também devem ser discu-
tidos internamente. Questionou o 
mesmo acerca dos problemas que 

o Município enfrenta atualmen-
te serem decorrência da atuação 
de governantes ligados ao PDT. 
Afirmou que a atuação do ex Go-
vernador Leonel de Moura Brizo-
la no combate ao crime no Rio de 
Janeiro foi falha. Explanou sobre 
ações do Governo Federal. Re-
preendeu a atuação do Tribunal 
Superior Eleitoral, bem como o 
Supremo Tribunal Federal, pe-
dindo o impeachment dos Minis-
tros do Supremo. Afirmou que o 
Assessor do Deputado Sanderson 
fez a entrega simbólica de um ca-
minhão e de uma ambulância pa-
ra o Município, agradecendo ao 
mesmo. Encerrou a fala dizendo: 
“Bolsonaro 2022!”. 
 Voltando a falar, o Ve-
reador Antonio Carlos Ferreira, 
da bancada do PDT, respondeu 
ao Vereador Juliano dizendo que 
explanou sobre as atribuições le-
gais do Vereador e os limites da 
sua atuação. Informou ao mesmo 
que, em Ernestina, apenas um 
político, até o presente momento, 
foi impedido de concorrer, por 
sentença condenatória, e que o 
mesmo não era do PDT. Afirmou 
que foi eleito para defender os 
interesses do povo de Ernestina e 
que acusações levianas têm con-
sequências. 
 A Presidente, Vereado-
ra Raquel Goedel, da bancada do 
PP, desculpou-se com os ouvintes 
da rádio, pois, ocorreram proble-
mas com o áudio. Afirmou que 
cada Vereador é livre para mani-
festar-se, mas que deve sempre 
prevalecer o respeito. Solicitou 
que todos se mantenham dentro 
dos ditames do Regimento Inter-
no. 
 Voltando a falar, o Ve-
reador Américo Luiz Formighie-
ri, da bancada do PSDB, escla-
receu que não quer prejudicar 
ninguém, apenas apresentou os 
valores pra servir de embasamen-
to para futura tomada de decisão.  
 Voltando a falar, o Ve-
reador Juliano Arend, da banca-
da do PSDB, disse que não teve 
a intenção de ofender ninguém. 
Afirmou que ter opinião nos dias 
atuais é crime. 

Próxima Sessão Plenária Ordi-
nária dia 28 de março de 2022, 
às 18:00.

Na noite do último Domin-
go, 20, fechando a semana do 
município em comemoração 
aos trinta anos da emancipa-
ção, ocorreu a inauguração da 
Praça Rui Nicolodi. O evento 
contou com a administração 
local, membros da família Rui 
Nicolodi além da participação 
dos Deputados Federal Gilberto 
Capoani e Giovani Cherini.

 Através da sua filha, 
Rosilene Nicolodi, a família 
agradeceu a homenagem. “Que-
ro fazer um agradecimento es-
pecial ao prefeito Alvori Kunhn, 
que foi com ele que foi inicia-
do naquela legislatura de 2006, 
foi elaborado um projeto de lei, 
688, na qual denomina então 
essa a Praça Rui Nicolodi. Esse 
projeto teve aprovação por una-
nimidade com votos de todos 
os vereadores eleitos na época, 
a todas essas pessoas fica nosso 
profundo agradecimento.” 

 Quem também esteve 

presente foi o Deputado Gio-
vani Cherini que falou sobre 
a emoção de estar presente no 
aniversário de trinta anos do 
município, além de, ressaltar a 
importância de se ter uma pra-
ça municipal e que isso signifi-
ca saúde. “Frequentem a praça, 
não deixem a praça abandonada. 
Eu vejo tantas praças que não 
servem para nada, é um lugar 
para nos encontrarmos, um lu-
gar para termos uma vida saudá-
vel e praça é saúde.”.

MORMAÇOMORMAÇO

O município de Nicolau Ver-
gueiro publicou na sexta-feira, 18 
de março, o decreto nº 3455/2022 
que flexibiliza o uso de máscara 
no município. A partir da data de 

publicação, o uso de máscara em 
todos os ambientes do território 
de Nicolau Vergueiro passou a ser 
opcional, com exceção dos estabe-
lecimentos de saúde, onde a utili-

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERNESTINA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 08/2022
GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ERNESTINA/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representada 
pela sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido 
pelo Edital n° 01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. Divulgam-se os gabaritos preliminares da 
Prova Teórico-Objetiva. 2. Informa-se o prazo de recursos: 22 a 24/03/2022. O edital na íntegra pode 
ser conferido nos sites da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ernestina: www.cmernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 21/03/2022. Registre-se, publique-

-se e cumpra-se. Raquel Goedel, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

Uso de máscara no município passa a ser facultativo
zação permanece obrigatória.

O documento leva em consi-
deração a drástica diminuição de 
indicadores relativos ao corona-
vírus no âmbito do território mu-

nicipal, estadual e federal. Além 
disso, em reunião da Associação 
dos Municípios do Planalto - AM-
PLA, a deliberação no sentido de 
aprovar a flexibilização em todos 

os ambientes, exceto nos estabe-
lecimentos de saúde, foi unânime.

Acesse o decreto na íntegra 
no site oficial da prefeitura através 
do link: nicolauvergueiro.rs.gov.br

Praça Rui Nicolodi é inaugurada
 O Prefeito Rodrigo 

Jacoby Trindade em sua fala 
agradeceu ao público presente e 
disse que a comissão de emanci-
pação jamais deverá ser esque-
cida, e a importância de resgatar 
a história daquelas pessoas que 
deram o pontapé inicial para o 
município crescer e se tornar o 
que é hoje. 

 O evento contou com 
um bolo de trinta metros em co-
memoração aos trinta anos de 
emancipação do município. 

A Praça Rui Nicolodi agora contará com um busto
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Na sexta-feira, 18 de mar-
ço, o prefeito Lairton Koeche 
esteve presente na reunião da 
AMAJA, durante as festivida-
des da 20ª Lagoa Fest. Na opor-
tunidade a Associação dos Mu-
nicípios do Alto Jacuí (AMAJA) 
realizou a sua assembleia men-
sal ordinária e, na oportunidade, 
elegeu e deu posse à sua nova 
diretoria, que está agora assim 
constituída:

Presidente: Volmar Helmut 
Kuhn (MDB – Tapera)

Vice-presidente: Douglas 

Fontana (PDT – Espumoso)
Secretário: Sérgio Antônio 

Lasch (PTB – Lagoa dos Três 
Cantos)

Tesoureiro: Gilson dos 
Santos (DEM – Não-Me-To-
que).

O prefeito Lairton Koeche 
também prestigiou a 20ª Lagoa 
Fest, "é de extrema importân-
cia para nossa região os eventos 
estarem retomando suas ativi-
dades culturais, isso traz bene-
fícios para toda nossa região" 
afirmou o prefeito.

Prefeito Lairton Koeche cumpre agenda em eventos

Prefeito em visita a Lagoafest

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF
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Na noite da última sexta-
-feira, 18, ocorreu no parque 
Valdecir Sbardelotto ocorreram 
às celebrações do trigésimo 
aniversário de emancipação da 
cidade de Santo Antônio do Pla-
nalto.  A festa que contou com 
uma homenagem a família do 
Valdecir Sbardelotto teve ainda 
a nova patronagem do CTG Por-
teira do Planalto além de, definir 
a nova corte do município. 

O deputado Federal Giova-
ni Cherini que estava presente 
no evento ressaltou a importân-
cia de ter um parque de eventos, 
“tem algumas coisas que nos 
move, o sangue une as pessoas 

e a lealdade nos torna família. 
Então estamos aqui, porque ro-
deio é sinônimo de família, [...] 
é uma forma de lazer e prazer.”. 
Também falou sobre Valdecir e 
a homenagem que a família está 
recebendo. “Mario Quintana 
quando escreveu um poema so-
bre a morte ele disse assim, não 
escrevam na minha lápide no 
meu tumulo aqui jaz, escrevam 
eu não estou aqui porque eu não 
quero estar aqui, eu quero estar 
no coração dos meus amigos e o 
Valdecir está no coração de seus 
amigos. E essa homenagem é 
grandiosa e ele está aqui vendo 
isso.”.

Em seu discurso o atual pre-
feito, Elio Gilberto Luz de Frei-
tas, contou um pouco sobre a 
origem da cidade. “Lá em 1910, 
quando chega meu avô aqui e 
junto com ele chegaram mais fa-
mílias que trabalharam por esse 
distrito, para que pudéssemos 
com a comissão e o apoio do 
nosso Deputado (Giovani Cheri-
ni) emancipar Santo Antônio do 
Planalto, isso tudo é uma histó-
ria para que pudéssemos chegar 
hoje e comemorar nossos trinta 
anos.”. 

Além da homenagem ao 
Valdecir Sbardelotto e sua fa-
mília, houve também a posse 
da nova patronagem do CTG 
e o novo Patrão Alfredo Sálvia 
falou sobre ser o novo patrão, 
“me lembro que no ano de 2019, 
quando o Carlos ainda era pa-
trão, fizemos uma reunião as 
pressas para organizar o rodeio 
e acabou não sendo possível 
por causa da pandemia. Graças 
a deus estamos todos aqui e to-
dos vivos, quero dizer para vo-
cês que vou dar meu máximo e 
sei que tenho uma boa equipe 
de patronagem. Então para mim 
é uma honra estar aqui esta noi-
te.”. Será sua terceira passagem 
como Patrão do CTG.

Na sequência ocorreu a 
cerimonia da escolha da nova 
corte do município sendo Laiza 
Carolina Alberton Knapp esco-
lhida para Rainha, Gabrieli Tais 
Schneider 1° Princesa e Inaiá 
Fernanda Drehmer 2° Princesa.

Encerrando a programação, 
aconteceu o show com o Grupo 
Som do Sul.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

A noite da quarta-feira, 16 de 
março, foi de diálogos acerca do 
cenário cultural do município de 
Nicolau Vergueiro, com a realiza-
ção da 1ª Conferência Municipal 
de Cultura, na Câmara Municipal 
de Vereadores. O evento contou 
com a presença do prefeito Ge-
raldo A. Muniz, acompanhado da 
primeira-dama Clair Strauss, do 
vice-prefeito Delmar A. Diehl, da 
secretária de Educação e Cultura 
Priscila Muniz, da coordenadora 
de Cultura Ana Paula Stumpf e da 
comunidade em geral.

A Conferência Municipal de 
Cultura é um instrumento de arti-
culação das políticas culturais mu-
nicipais que integra o Sistema Mu-
nicipal de Cultura e contou com a 
participação de munícipes envolvi-
dos em diferentes setoriais da cul-
tura do município que discutiram 
sobre o cenário através de círculos 
de debates, identificando demandas 
e levantando ações para elaboração 
do Plano Municipal de Cultura, 
que terá vigência de 10 anos. Além 
disso, também foram definidos os 
membros do Conselho Municipal 
de Política Cultural, ficando esta-
belecido da seguinte forma:

Representantes da Sociedade 
Civil: a) Artes e Artesanato: Titu-
lar: Derlene Gotz - Suplente: Patrí-
cia Silva

b) Literatura e Patrimônio: Ti-
tular: Carlos Omar Villela Gomes 
- Suplente: Gustavo Gotz

c) Festas Populares e Religio-
sas: Titular: Francieli Chaves da 
Silva - Suplente: Jorge Winter

d) Entidades e Tradicionalis-
mo: Titular: Vitor Burgel - Suplen-
te: Alita Schreiner

e) Música, Dança e Teatro: Ti-
tular: Samuel Supptitz - Suplente: 
Edu Diehl

Representantes do Poder Pú-
blico Municipal: Titular: Ana Pau-
la Stumpf - Suplente: Jorge Ubiratã 
de Almeida Urban

Titular: Juçara Gonçalves - 
Suplente: Adriana Hoefle Gobbi

Titular: Lindomar dos Santos 
- Suplente: Odeli Francisco Pereira 
de Souza

Titular: Fabieli Gotz - Suplen-
te: Robert Bugs

Para a coordenadora de Cultu-
ra, Ana Paula Stumpf, a conferên-
cia superou as expectativas. “Fica-
mos muito contentes com o número 
de pessoas que participaram do en-
contro e com o grande envolvimen-
to no levantamento de ideias para o 
setor cultural. Ainda estamos longe 
de atingir o ideal, mas esse foi o 
primeiro passo de um longo cami-
nho para conseguir ter uma gestão 
democrática na cultura de Nicolau 
Vergueiro” declarou.

Comemoração dos trinta anos de emancipação

Em seu discurdo o prefeito ressalta a importancia da homenagem

A placa em homenagem a Valdecir Sbardelotto

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Conferência Municipal de Cultura

O evento contou com a presença do prefeito e vice-prefeito
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