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ERNESTINAERNESTINA

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

Foi realizado no dia 10 de dezembro  de 2021 o sorteio da Nota Fiscal Gaúcha nº 111.  A entrega dos cheques aos contribuintes sor-
teados no município de Ernestina cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha.  Os valores foram de dois prêmios de R$ 200,00 (Duzentos Reais.) e 
teve como sorteados o Sra. VERLANE DIEHL ZANATTA  de Nicilau Vergueiro , e o Sr. Eliandro Borges Cabral  da cidade de Fontoura 
Xavier.   O Município ainda informa que para participar dos sorteios mensais os contribuintes devem estar cadastrados no Programa 
NOTA FISCAL GAÚCHA e solicitar que seja colocado o número de seu CPF na nota no momento da compra feita no comércio local. 
Fazendo isto estarão ajudando a combater a sonegação fiscal e ainda concorrerão a prêmios no município de Ernestina e também nos 
sorteios da Nota Fiscal Gaúcha realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os contribuintes que quiserem fazer o seu cadastramento no 
Programa podem procurar o Setor Tributário do município, ou fazer diretamente o cadastro no site da www.sefaz.rs.gov.br

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

MORMAÇOMORMAÇO

Devolução da taxa de inscrição no Censo

A prefeitura de 
Mormaço por 
meio de suas 

mídias sociais comparti-
lhou com os munícipes 
informações sobre a devo-
lução da taxa de inscrição 
no censo 2021. Confira as 
informações repassadas:

A Gerência de Servi-
ços Online do CDDI desen-
volveu um sistema onde, 
através da entrada em for-
mulário no portal do IBGE, 
o candidato deverá solicitar 
o reembolso (a partir de 
03/12).

Neste primeiro mo-
mento, a devolução se dará 
somente por meio de ca-
dastramento nesse sistema 
e a modalidade de recebi-
mento será através de de-
pósito bancário em conta 
corrente.

Informações importan-
tes:
1) A conta corrente infor-

mada precisa estar ativa, 
em nome do próprio candi-
dato e não pode ser conta 
poupança, conta salário ou 
conta conjunta;
2) O depósito será reali-
zado em até 40 dias após 
a conclusão da solicitação 
neste sistema;
3) Para que a devolução se-
ja realizada, o CPF do can-
didato deve estar em situa-
ção regular junto à Receita 
Federal.

A partir do dia 17 de 
janeiro de 2022, esse siste-
ma contará, também, com 
a opção de solicitação de 
reembolso por meio de 
saque através de ordem 
bancária no Banco do Bra-
sil para os candidatos que 
não possuem conta corren-
te, para os candidatos cuja 
conta corrente não esteja 
em conformidade com os 
parâmetros informados no 
item 1 ou para quem prefe-

rir essa modalidade.
Para quem efetuou o pa-

gamento da taxa de inscrição 
do PSS do Censo Demográ-
fico 2020 (Agente Censitário 
Municipal/Agente Censitário 

A devolução deve ser solicitada no site

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/INTERNET

Supervisor e Recenseador) e 
ainda não recebeu a devolu-
ção, iniciada em janeiro des-
te ano, também será preciso 
solicitar a devolução por esse 
sistema.
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Natal luz e paz

Com casos zera-
dos de COVID 
a meses a comu-

nidade de Santo Antônio do 
Planalto volta a comemorar 
o Natal Luz e Paz no dia 22 
de dezembro a partir das 18 

horas.
A programação pode 

ser conferida na imagem. O 
evento contará com uma se-
rie de apresentações locais 
e regionais. Pegue sua más-
cara, cadeira e participe.

CRÉDITO:  ARTE JORNAL OPINIÃO

ERNESTINAERNESTINA

Segunda noite de Ernestinatal

O Ernestinatal chega a 
sua décima edição. 
Nesta sexta-feira a 

programação traz encenação do 
nascimento de Jesus interpretado 
por alunos da rede municipal de 
ensino além de shows com ban-
das locais. 

No dia 10 aconteceu à aber-
tura do festival de natal, a data 
contou com presença massiva 
da comunidade que prestigia-
ram com empolgação o evento. 
Compôs o protocolo prefeito 
Renato Becker, vice Paulo Penz, 
presidente da Câmara de Verea-

dores Américo Luiz Formighie-
ri, secretários, membros da casa 
legislativa entre outros. O co-
mando da noite ficou por conta 
da secretária de educação Sueli 
Penz.

Durante sua fala de abertura 
o prefeito Renato Becker desta-
cou os cuidados sanitários de 
prevenção a COVID-19 sendo 
usado no local para realização 
do evento, também parabenizou 
a equipe que cuidou de todo o 
processo de produção do evento 
além de relembrar os valores hu-
manos do natal.

O evento é aberto a comunidade

Acompanhe as programações nas mídias da cidade

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/ JORNAL OM

TIO HUGOTIO HUGO

Futebol de Campo: Segunda rodada foi 
disputada no sábado

A segunda rodada 
do Campeona-
to de Futebol 

de Campo de Tio Hugo 
2021/2022 foi disputada 
no sábado 11 de dezembro. 
Os jogos aconteceram no 
campo do Progresso, ao la-
do do Salão Nunca Pensei.

Equipe do 13 de Maio/ Largados

Confira os resulta-
dos:

Barragem FC 2 x 0 EC 
Divino

Linha Machado FC 3 x 
0 13 de Maio/Largados

A próxima rodada 
acontece no sábado 18 de 

dezembro também no cam-
po do Progresso, e terão os 
seguintes duelos:

EC Progresso x Linha 
Machado FC

Barragem FC x Ami-
gos do Gole FC

Equipe Linha Machado FC

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/  ASSESSORIA DE IMPRENSA  TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/  ASSESSORIA DE IMPRENSA  TIO HUGO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Licitação para Contratação de Eletricista

Administração 
municipal de 
Victor Graeff 

divulgou por meio de 
suas mídias sociais ofi-
ciais a abertura de uma 
licitação para contrata-
ção de Pessoa Jurídica 
especializada em presta-
ção de serviços de ele-
tricista e manutenção 
preventiva, corretiva, re-
paros em sistemas elétri-
cos da administração.

O processo licitató-
rio se dará com a con-
tratação do Menor Pre-
ço apresentado e será 
realizado no dia 28 de 
dezembro, às 9 horas. 
Maiores informações ou 
dúvidas podem ser sana-
das através do telefone 
3338-1242. O processo será realizadp no dia 28 de dezembro

CRÉDITO: ARTE TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Esta é uma fase favorável para o Esta é uma fase favorável para o 
seu bolso, tanto para organizar seu bolso, tanto para organizar 
e planejar melhor suas despesas e planejar melhor suas despesas 
quanto para buscar meios alterna-quanto para buscar meios alterna-
tivos de aumentar seus ganhos.tivos de aumentar seus ganhos.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Uma boa dica é espelhar-se em Uma boa dica é espelhar-se em 
pessoas bem sucedidas e que já pessoas bem sucedidas e que já 
chegaram aonde você quer che-chegaram aonde você quer che-
gar. Mas evite se impor no servi-gar. Mas evite se impor no servi-
ço: seja flexível com as ideias de ço: seja flexível com as ideias de 
outras pessoas.outras pessoas.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Seu trabalho vai render mais hoje Seu trabalho vai render mais hoje 
se puder fugir de agitação e se se puder fugir de agitação e se 
isolar num canto calmo e tranqui-isolar num canto calmo e tranqui-
lo. A Lua em conflito com Satur-lo. A Lua em conflito com Satur-
no indica que vai precisar de mais no indica que vai precisar de mais 
silêncio e concentração, seja ao silêncio e concentração, seja ao 

cumprir as tarefas ou ao investir cumprir as tarefas ou ao investir 
nos seus estudos.nos seus estudos.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Você vai mostrar uma disposição Você vai mostrar uma disposição 
invejável para o trabalho, mas é invejável para o trabalho, mas é 
melhor não contar com o apoio melhor não contar com o apoio 
de colegas hoje, pois tensões no de colegas hoje, pois tensões no 
céu indicam que pode se decep-céu indicam que pode se decep-
cionar.cionar.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você vai mostrar uma disposição 
invejável para o trabalho, mas é 
melhor não contar com o apoio 
de colegas hoje, pois tensões no 
céu indicam que pode se decep-
cionar.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Se agir com teimosia ou resis-Se agir com teimosia ou resis-
tir às inovações, pode enfrentar tir às inovações, pode enfrentar 

tensões e prejuízos no trabalho, tensões e prejuízos no trabalho, 
então mostre que quer aprender então mostre que quer aprender 
e siga o exemplo de pessoas sá-e siga o exemplo de pessoas sá-
bias, experientes e bem sucedi-bias, experientes e bem sucedi-
das.das.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
A Lua na Casa das Transformações A Lua na Casa das Transformações 
mostra que você pode ter um dia mostra que você pode ter um dia 
agitado, com mudanças e impre-agitado, com mudanças e impre-
vistos. Procure ficar atenta a tudo vistos. Procure ficar atenta a tudo 
que acontece à sua volta e mostre que acontece à sua volta e mostre 
que sabe se adaptar às situações.que sabe se adaptar às situações.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Mas Lua e Saturno em conflito Mas Lua e Saturno em conflito 
podem azedar uma parceria com podem azedar uma parceria com 
parentes, então, se você trabalha parentes, então, se você trabalha 
em família, convém ter muita pa-em família, convém ter muita pa-
ciência e jogo de cintura. Vai ser ciência e jogo de cintura. Vai ser 
fácil agradar todo mundo? Não.fácil agradar todo mundo? Não.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Você vai contar com muita ener-Você vai contar com muita ener-
gia, iniciativa, determinação e dis-gia, iniciativa, determinação e dis-
ciplina no emprego, e terá todo ciplina no emprego, e terá todo 
apoio do céu para explorar seus apoio do céu para explorar seus 
talentos e mostrar do que é ca-talentos e mostrar do que é ca-
paz.paz.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Você estará tão de bem com a vi-Você estará tão de bem com a vi-
da que até as tarefas mais chatas da que até as tarefas mais chatas 
vão parecer mais fáceis hoje. Só vão parecer mais fáceis hoje. Só 
não convém facilitar com dinheiro, não convém facilitar com dinheiro, 
pois há risco de gastar demais ou pois há risco de gastar demais ou 
de não receber uma grana que es-de não receber uma grana que es-
tá esperando.tá esperando.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Tensão em família pode tumultuar Tensão em família pode tumultuar 
um pouco as primeiras horas do um pouco as primeiras horas do 
seu dia, ainda mais se você agir seu dia, ainda mais se você agir 
com teimosia ou insistir demais com teimosia ou insistir demais 

em fazer as coisas do seu jeito em fazer as coisas do seu jeito 
— terá que ceder um pouco se — terá que ceder um pouco se 
quiser acalmar os ânimos.quiser acalmar os ânimos.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Falar menos e ouvir mais pode 
ser um bom conselho para vo-
cê nas primeiras horas do dia. 
Procure refletir mais sobre o 
que os outros dizem e tente 
“ler nas entrelinhas” antes de 
tirar suas próprias conclusões 
— não se deixe enganar.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Dezembro!
 Ilvo Arendt 

01/12
Jean Burguel 

02/12 
Vilson Goedel 

02/12
Ai Ninow 05/12
Jonas Gonçalves 

06/12
Tadeu dos San-

tos 07/12
Luciane Diehl 

08/12
Katiana Arendt 

08/12
Elisete Monteiro 

11/12
Suelen Schenei-

der 12/12
Hermindo Pozza 

12/12
Douver Nicolini 

12/12
Marci Drebes 

12/12
Veridiane Malmann 

13/12
Dalcir Dassi 13/12
Antônio Caliari 

14/12
Valentina Tozzo 

14/12
Edson Adames 15/12
Luciano Port 16/12
Amair Moura 16/12
Danielly Freitag 

17/12
Paulina Becker 18/12
Vitor Mello 18/12
Sidriane Caliari 

19/12
Alda Rigo 19/12
Andressa Satler 

21/12
Mario Goedel 21/12
Nicolas Lamm 22/12
Salete Becker 22/12
Luana Nickhorn 

22/12
Celi de Negri 22/12
Isolde Irschlinger 

22/12
Julia Strauss 24/12
Adriana Goby 25/12
Vandro Amann 25/12
Vera Moraes 26/12
Raquel Altamnn 

26/12
Luís Muller 26/12
Hidegardt Newls 

28/12
Leila Schultz 28/12
Vitória Pazinato 

29/12
Eduardo Anunciação 

29/12
Cedenir Machado 

30/12
Paulo Goedel 30/12
João Backes 31/12
Simone Arendt 31/12
Mayra Corrêa 31/12

04
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ERNESTINAERNESTINA

Edital de processo seletivo simplificado nº 59/2021
A prefeitura municipal de Ernestina abriu processo seletivo para contratação de pessoal por 

prazo determinado.  Os cargos disponíveis são: 
Cargo Jornada Rem. Mensal Atribuições
02 Médico Clínico Geral 20 horas semanais R$-9.000,00 Atendimentos a pacientes na 

Unidade Sanitária.
01 Médico Pediatra 08 horas semanais R$-7.000,00 Atendimentos de pacientes na Unida-

de Sanitária.
01 Médico Ginecologista 08 horas semanais R$-7.000,00 Atendimento de consultas e en-

caminhamentos.
01 Médico Cardiologista 08 horas mensais R$-4.000,00 Atendimento de Consultas e en-

caminhamentos.
01 Médico ClÍnico Geral 10 horas semanais R$-4.500,00 Atendimento de pacientes na 

Unidade Sanitária.
01 Médico Clinico Geral 12 horas semanais  R$-9.000,00 Atendimento de pacientes na 

Unidade Sanitária. Carga horária a ser cumprida aos sábados e domingos, independente se 
feriados.

01 Médico Clinico Geral 30 horas semanais R$-11.000,00 Atendimentos de consultas e 
encaminhamentos.

O edital completo pode ser conferido no site da prefeitura ou nas mídias sociais oficiais do 
município.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Último amistoso do ano em Victor Graeff

No ultimo sábado dia 
11 aconteceu o ulti-
mo amistoso da As-

sociação Esportiva Rio Grande-
-AERG. As categorias sub-7, sub 
9, sub 11, sub 13 e sub 15 enfren-
taram a equipe do Russo Preto de 
Não-Me-Toque. 

Esse foi o ultimo amistoso 
do ano, que foi finalizado com 
uma confraternização e agora 
entram em um período de férias, 
retomando as atividades por volta 
do dia 13/01/2022 segundo o Di-
retor de Esportes Sérgio Lavall.

Por conta da pandemia o 
setor esportivo estava parado na 
cidade, retomando as atividades 
através dos treinos da escolinha 
no meio do ano. Para o diretor 
este processo representou mui-

Esse foi o último amistoso realizado pela equipe neste ano

A previsão é quem em janeiro as atividades sejam retomadas

to não apenas pela importância 
na vida de quem o prática, mas 
pelo viés social que possui, sua 
capacidade de transformar tempo 
ocioso em algo melhor  “Eu achei 
uma boa para poder retirar o pes-

soal da rua de tudo, por que tem 
que ter um incentivo para eles te-
rem uma coisa para fazer porque 
jogando um futebol tu tens uma 
boa saúde, retirar eles um pouco 
de celular né porque hoje em dia 
essa internet é complicada pelo 
menos a gente esta vendo que 
eles estão praticando um espor-
te”.

Para o próximo ano estão 
previstos alguns acontecimentos 
como “em janeiro vamos come-
çar o futebol de campo, vamos 
reiniciar ele o 2020 né que tinha 
começado aquela vez na outra 
gestão né e dai vamos dar conti-
nuidade dele” afirma Lavall.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Câmara Mirim realiza primeira 
sessão

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Formar cidadãos 
capazes de olhar 
para comunidade 

onde moram e perceber as 
melhorias que podem ser fei-
tas. Esse é um dos objetivos 
do projeto Câmara Mirim 
que na noite de ontem teve 
sua primeira sessão.

Na ocasião eles recebe-
ram os diplomas de vereado-
res. Cabe ressaltar que eles 
foram eleitos pela comuni-
dade escolar e terão mandato 
único de um ano. 

E o colegiado ficou for-
mado por:

Alana Kauffann Grohs
Alana Siqueira Soares
Antonela Knapp
Bernardo Gean Deuner 

Freitas
Eduarda de Freitas 

Ebertz
Isabela Paixão Farias
Kauê  Ramos
Maria Eduarda Soares 

da Silva
Renan Petry de Oliveira
A suplência da câmara 

ficou com Bruna Pfad e Ga-
briele Schneider.

Na sessão eles apresen-
taram propostas a serem dis-

cutidas com  o administrativo 
como a substituição da areia 
da quadra por grama sinté-
tica, reformas de banheiros 
entre outras colocações.

Bernardo, foi escolhido 
como presidente da câmara 
neste ano de mandato e conta 
que “Para ser bem sincero eu 
não estava esperando, antes 
mesmo da sessão começar, 
discutimos com todos os ve-
readores mirins e chegamos 
a uma conclusão que o pre-
sidente que deveria assumir 
a presidência seria eu, fiquei 
muito feliz com a notícia! 
Mas no começo eu achei que 
seria algo difícil, fiquei ner-
voso por não estava esperan-
do por essa notícia, mas logo 
após os primeiros momentos 
da sessão fui me tranquili-
zando, percebi que não era 
tão complicado como pare-
cia [...] assumir uma posição 
na câmara é algo totalmente 
diferente, exige uma res-
ponsabilidade muito grande. 
Em relação a algo que posso 
fazer para as escolas e a co-
munidade é buscar melhorias 
junto aos setores competen-
tes”. 

Lideranças prestigiam posse dos vereadores mirins

CRÉDITO: JORNAL OPINIÃO
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Câmara de Vereadores de Tio Hugo

CRÉDITO:  ARQUIVO PESSOAL JOANA HANAUER

Resumo dos traba-
lhos da Sessão Ordinária 
realizada em 13 de de-
zembro de 2021, presi-
dida pelo Vereador Pre-
sidente, Nelson Rogério 
Dapper, filiado ao Parti-
do Político PDT. 

Pedido Verbal:

V e r e a -
dor Alex 
S a n d r o 
M e n d e s 
(PP): requer 

ao Prefeito Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Obras, a fim de que efe-
tue os reparos necessários 
na via da Rua Scharlau, 
localizada no Bairro Boa 
Esperança, porquanto is-
so amenizará as possíveis 
problemáticas decorren-
tes do desnivelamento e 
precariedade da estrada.

V e r e a -
dor Nel-
son Rogé-
rio Dapper 

(PDT): demanda ao 

Poder Executivo de Tio 
Hugo, em conjunto com 
o Poder Legislativo local, 
para que sejam tomadas 
as medidas cabíveis vi-
sando à reivindicação pe-
rante o DAER para cons-
trução de acostamento na 
ERS-223, sobretudo nos 
trechos asfálticos de aces-
so ao Bairro Nossa Se-
nhora Aparecida, Comu-
nidade Loro e em frente à 
empresa Óleos Brasil. 

Ordem do Dia:

PROJETO DE LEI 
Nº 043/2021, DE 12 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
“Estima a Receita e Fixa 
a Despesa do Município 
para o exercício finan-
ceiro de 2022”. Aprovado 
por unanimidade.

PROJETO DE LEI 
Nº 044/2021, DE 16 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
“Dispõe sobre a contrata-
ção de pessoal por tempo 
determinado para aten-
der a necessidade tempo-
rária de excepcional inte-
resse público, nos termos 
do inciso IX do artigo 37 
da Constituição Federal, 

e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimi-
dade.

PROJETO DE LEI 
Nº 045/2021, DE 16 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
“Cria cargo e autoriza a 
contratação de pessoal 
por tempo determinado 
para atender a necessida-
de temporária de excep-
cional interesse público, 
nos termos do inciso IX 
do artigo 37 da Constitui-
ção Federal, e dá outras 
providências”. Aprovado 
por unanimidade.

Comunicações Pes-
soais:

V e r e a -
dora Val-
duze Back 
V o l l m e r 
(PDT): pa-

rabeniza aos funcionários 
das Secretarias de Assis-
tência Social e de Obras 
pelo ótimo trabalho rea-
lizado na decoração nata-
lina e embelezamento das 
praças do município; ga-
rantindo um belo cenário 
para toda a comunida-
de tio-huguense durante 

o seu lazer e integração 
neste período de Natal. 
Como a próxima sessão 
acontecerá no dia 27 de 
dezembro, a vereadora 
deseja a todos, de forma 
antecipada, um Feliz Na-
tal!

Ve r e a -
dor Délcio 
Wiedthau-
per (PDT): 

agradece ao Prefeito Mu-
nicipal pela confirmação 
do iminente ato de co-
memoração ao Natal. O 
festejo ocorrerá na Praça 
Oscar Groth, a partir das 
18h, frisando que todos 
os tio-huguenses estão 
convidados; também me-
rece destaque a observân-
cia das medidas de pre-
venção a COVID-19. 

A próxima Sessão 
Ordinária acontecerá na 
data de 27/12/2021, às 
19h, no Plenário da Câ-
mara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo.

Resumo dos traba-
lhos da Sessão Extraor-
dinária realizada em 13 

de dezembro de 2021, 
presidida pelo Vereador 
Presidente, Nelson Ro-
gério Dapper, filiado no 
Partido Político PDT.

Ordem do Dia:

PROJETO DE LEI Nº 
047/2021, DE 08 DE DE-
ZEMBRO DE 2021. “Au-
toriza o Município a con-
ceder abono especial para 
as Agentes Comunitárias 
de Saúde com recursos 
de transferência da União 
para o PACS – Programa 
de Agentes Comunitários 
de Saúde”.  Aprovado por 
unanimidade.

A próxima Sessão 
Ordinária acontecerá na 
data de 27/12/2021, às 
19h, no Plenário da Câ-
mara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo.
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AGROPECUÁRIAAGROPECUÁRIA

“Um ano agrícola de estiagem é um ano perdido na produção”

Desde o inverno a 
meteorologia vi-
nha alertando so-

bre as altas possibilidades de 
estiagem no verão. E a situa-
ção se confirmou. Os baixos 
volumes de chuva, com ocor-
rência irregular trazem preo-
cupação e grandes perdas à 
agricultura. Joana Graciela 
Hanauer, Engenheira Agrô-
noma, Mestre e Doutora em 
Agronomia atua no escritório 
da EMATER em Ernestina e 
conta “A estiagem tem pro-
vocado perdas no rendimento 
das culturas de grãos, princi-
palmente na cultura do mi-
lho, em que o período crítico 
de necessidade de água para a 
planta (floração e enchimento 
de grãos) tem coincidido com 
o período sem chuvas. A so-
ja também está apresentando 
perdas, pois ocorreu atraso da 
semeadura devido à falta de 
umidade no solo e algumas 
áreas ainda não foi possível 

Joana Graciela Hanauer

Cláudio Carvalho dos Santos

finalizar a semeadura”, a con-
sequências são plantas que 
não se desenvolvem direito 
por conta da pouca água.

“Hoje nos municípios 
de Victor Graeff e Tio Hu-
go, cerca de 10% da área já 
implantada será necessário o 
replantio. Outro ponto impor-
tante a destacar é que muitas 
destas propriedades não con-
seguiram concluir o plan-
tio, acarretando em atraso 
na semeadura e futuramente 
uma menor produtividade da 
cultura, pois o período indi-
cado dentro do Zoneamento 
Agrícola está chegando ao 
fim” quem faz esse relato é 
o agrônomo que atua em am-
bos locais Cláudio Carvalho 

dos Santos.
Mas os prejuízos não se 

resumem as lavouras de so-
ja, milho e feijão. A estiagem 
também afetou o setor de pe-
cuária. “produção também 
tem diminuído devido ao 
esgotamento das pastagens, 
além do custo de produção 
aumentado pelo fornecimen-
to de alimentos conservados 
como, por exemplo, a sila-
gem, em substituição às pas-
tagens que secaram pela falta 
de chuvas” conta Joana. Um 
dos insumos para uma sila-
gem de boa qualidade é o mi-
lho que foi afetado fortemen-
te com a escassez de chuva 
“no caso justamente do milho 
tanto destinado para grão co-

As perdas na lavoura de milho já chegam 85%

mo o milho destinado para a 
produção de silagem. Essas 
perdas chegam a 80% nessa 
cultura” afirma Santos.

As chuvas ocorridas nos 
últimos dias não trouxeram 
grande significado as planta-
ções como contam os agrô-
nomos ouvidos “As chuvas 
dessa semana foram muito 
esparsas e em alguns locais 
nem ocorreu.” Relata Joa-
na, em muitas propriedades 
os prejuízos já são irreversí-
veis. E os volumes de chuva 
apresentados não são nem 
de longe o suficiente, como 
conta Santos “Com chuvas 
acima de 30 a 40 mm é ideal 
para que aos poucos volte a 
normalidade, porém elas não 

estão ocorrendo e a previsão 
realmente não projeta gran-
des volumes de chuvas para a 
segunda quinzena de dezem-
bro”.

Joana faz uma afirmação 
muito importante “Um ano 
agrícola de estiagem é um 
ano perdido na produção” e 
consequentemente impacta 
na vida financeira dos agri-
cultores. Uma alternativa pa-
ra tentar abater esses valores 
é o PROAGRO, mas ele só 
cobre o custeio de produção. 
Os impactos de um ano de 
perdas para o mercado finan-
ceiro é inevitável e conse-
quentemente serão sentidos 
por todos, com redução de in-
gestão de dinheiro no comér-
cio, financiamentos a serem 
pagos, preço dos produtos 
finais da agropecuária irão 
agravar ainda mais a crise 
que já vivemos.  Na próxima 
edição abordaremos o impac-
to econômico da estiagem.

CRÉDITO:  ARQUIVO PESSOAL JOANA HANAUER

CRÉDITO:  ARQUIVO PESSOAL CLAÚDIO CARVALHOCRÉDITO:  DIVULGAÇÃO
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Escolha da nova corte victorense

Nesta sexta-feira, Vic-
tor Graeff, escolherá 
a nova Corte Muni-

cipal.  São 6 candidatas, das quais 
4 delas farão parte da nova Cor-
te 2022-2025. Desde o mês de 
novembro diversas ações foram 
realizadas com as candidatas, 
orientações, além de um Work-
shop sobre marketing pessoal, 
postura, falar em público, téc-
nicas de entrevista, organização 

de raciocínio e dissertação sobre 
conteúdos específicos relaciona-
dos à cidade. Técnicas de oratória 
e controle de ansiedade. Entrevis-
ta cultural com um corpo especial 
de jurados e sessão de fotos, além 
de testes de passarela.

As candidatas victorenses 
são:
Eduarda Cristiele da Rosa Mo-
raes -16 anos;
Gabriela Souza Daumling - 21 

anos;
Laura Eilert Sprandel - 16 anos;
Maria Eduarda da Rosa - 16 anos;
Nicole Laisa Kuhn - 15 anos;
Samira Ferreira Silveira -16 anos.

A escolha será transmitida 
ao vivo via Redes-Sociais a partir 
das 19h30. E na Praça Tancredo 
Neves haverá um telão transmi-
tindo o evento e posteriormente 
o local terá show da Banda Só 
Alegria.

O evento será transmitido em um telão na praça

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Desenvolvimento 
Econômico de Lagoa dos 
Três Cantos promoveu 
palestra para alunos

O depar tamento 
de Desenvol-
vimento Eco-

nômico de Lagoa dos Três 
Cantos, órgão ligado à Se-
cretaria da Agricultura, pro-
moveu, em parceria com o 
SEBRAE, terça-feira (14), 
uma palestra com o Con-
sultor Ezequiel Schumann 
Rosa sobre Identidade Em-
preendedora para alunos do 
8º e 9º ano da Escola Esta-
dual de Ensino Médio Joa-
quim José da Silva Xavier.

Cerca de 40 estudantes 
que acompanharam a pales-
tra foram orientados sobre a 
importância de ser e formar 
uma visão empreendedora.

Conforme Ezequiel, a 
palestra tem por objetivo 
despertar nos participantes 
a consciência das atitudes 
que fazem do ser humano 
um empreendedor, demons-
trando os 6 perfis comporta-

mentais que caracterizam o 
empreendedor. Outro ponto 
muito importante, segundo 
o palestrante, é a desmis-
tificação de que para ser 
empreendedor é preciso ser 
empresário. “Ser empreen-
dedor é ter a clareza de que 
nada nem ninguém devem a 
ele um meio de subsistência. 
Enquanto você não assumir 
a responsabilidade por seus 
resultados você ficará refém 
de pessoas e ambientes que 
querem de você o melhor 
para eles”, salientou.

A Secretária de Agri-
cultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômi-
co Tatiana Eckstein salien-
tou que a reunião com os 
estudantes foi de grande va-
lia e para 2022 estão sendo 
programados novos even-
tos com o mesmo objetivo, 
sempre em Parceira com o 
SEBRAE.

Cerca de 40 estudantes participarão do evento

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

REGIÃOREGIÃO

AMASBI realiza reunião em Ibirapuitã 

A Associação dos 
Municípios do 
Alto da Serra do 

Botucaraí (AMASBI) reali-
zou no sábado, 11/12, uma 
reunião ordinária mensal da 
Associação na Câmara de 
Vereadores do município 
de Ibirapuitã.

Inicialmente, o prefeito 
José Nicolodi Provenci e o 
vice-prefeito Jaime Marto-
vicz deram as boas-vindas 
aos prefeitos e deputados 
que se fizeram presentes, 

estendendo a todos o con-
vite para participarem das 
atividades comemorativas 
ao aniversário de Ibirapui-
tã.

A reunião foi coorde-
nada pela presidente da 
AMASBI, Marilda Borges 
Corbelini, e contou com 
vários  assuntos de interes-
se regional, dentre eles, a 
preocupação por parte dos 
prefeitos com a estiagem, 
uma vez que a falta de chu-
va vem trazendo sérios pre-

juízos para a agricultura, 
bem como a dificuldade no 
abastecimento de água em 
vários municípios de abran-
gência da Associação.

Os deputados estaduais 
presentes na ocasião, Dir-
ceu Franciscon e Gilberto 
Capoani, se colocaram à 
disposição dos gestores pa-
ra intermediar junto ao Go-
verno do Estado soluções 
para amenizar a situação, 
principalmente quanto ao 
abastecimento de água.
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  Para encerramento do ano começaremos 
a publicar algumas mensagens motivacionais. 
A primeira delas é a Desiderata, de autor 
desconhecido.

Siga tranquilamente entre a pressa e a 
inquietude, lembrando-se que há sempre 
paz no silêncio.

Tanto quanto possível, sem se humilhar, 
mantenha boas relações com todas as 
pessoas.

Fale a sua verdade mansa e claramente e 
ouça a dos outros, mesmo a dos insensatos 
e ignorantes, pois eles também têm sua 
própria história.

Evite as pessoas escandalosas e 
agressivas. Elas afligem o nosso espírito.

Se você se comparar com os outros, 
tornar-se-á presunçoso e magoado, pois 
haverá sempre alguém superior e alguém 
inferior a você.

Você é filho do Universo, irmão das 
estrelas e árvores. Você merece estar aqui, 
e mesmo sem você perceber, a Terra e o 
Universo vão cumprir o seu destino.

Desfrute das suas realizações, bem como 
dos seus planos. Mantenha-se interessado 
em sua carreira, ainda que humilde, pois ela 
é um ganho real na fortuna cambiante do 
tempo.

Tenha cautela nos negócios, pois o mundo 
está cheio de astúcias, mas não se torne 
um cético porque a virtude sempre existirá. 
Muita gente luta por altos ideais e em toda a 
parte a vida está cheia de heroísmo.

Seja você mesmo, principalmente. Não 
simule afeição. Não seja descrente do amor, 
porque mesmo diante de tanta aridez e tanto 
desencanto ele é tão perene quanto a selva.

Aceite com carinho o conselho dos mais 
velhos e seja compreensivo com os arroubos 
inovadores da juventude.

Alimente a força do espírito que o 
protegerá no infortúnio inesperado, mas 
não se desespere com perigos imaginários. 
Muitos temores nascem do cansaço e da 
solidão, e a despeito de uma disciplina 
rigorosa. Seja gentil para consigo mesmo.

Portanto, esteja em paz com Deus como 
quer que você o conceba e quaisquer que 
sejam seus trabalhos e as aspirações. Na 
fatigante confusão da vida, mantenha-se 
em paz com sua própria alma, apesar de 
todas as falsidades, fadigas e desencantos. 
O mundo ainda é bonito.

Seja prudente e faça tudo para ser feliz!

Fone: 54 99900-6677Fone: 54 99900-6677

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Concessão da Folha de Pagamento 

O município de 
Victor Graeff 
assinou na 

manhã de terça-feira, 14 
de dezembro, o contrato 
de concessão da folha de 
pagamento do poder pú-
blico pelos próximos 60 
meses. O município de 
Victor Graeff neste ano 
realizou um pregão, vi-

sando possibilitar a ampla 
concorrência entre as ins-
tituições financeiras aloca-
das no município, o Sicre-
di ganhou o pregão com o 
valor de R$ 330.000,00, 
valor superior às vendas 
anteriores já realizadas da 
folha. 

A relação entre o Si-
credi e Victor Graeff é 

longa e duradoura, sendo 
o município mais antigo 
de todo o Brasil a estar no 
projeto A União faz a Vi-
da, além da Cooperativa 
Coopemax e agora se fir-
mando como o primeiro 
município do país a assi-
nar a concessão da folha 
de pagamento com o Si-
credi.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAEFF

O termo foi assinado no dia 14 de dezembro
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Presidente: Américo Luiz 
Formighieri 

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

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
13.12.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou o 
pedido de providências de 
sua autoria em que solicita 
a instalação de iluminação 
pública, explicando a neces-
sidade de existência de rede 
de baixa tensão. Parabenizou 
o Poder Executivo pelo envio 
do Projeto de Lei que trata do 
desconto para o pagamento 
do IPTU em parcela única.

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, explanou 
sobre as discussões acerca do 
desconto do IPTU para paga-
mento em parcela única ocor-
ridos na Câmara de Vereado-
res e agradeceu ao Prefeito 
Municipal pelo envio do Pro-
jeto de Lei. Acerca da Mensa-
gem 079/2021, afirmou ser de 
suma importância para coibir 
os abusos quanto à utilização 
da água.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de Providências de sua auto-
ria, que solicita a colocação 
de resíduo asfáltico nas Ruas 
Anilda Koche e João Gonçal-
ves da Silva. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da banca-
da do PP, parabenizou a Ad-
ministração Municipal pelo 
envio do Projeto de Lei que 
trata do desconto para paga-
mento do IPTU em parcela 
única. Agradeceu ao Prefeito 
Municipal pelos reparos fei-
tos em algumas Ruas do Mu-
nicípio, ruas essas que o Ve-
reador esteve acompanhando 
o Prefeito para averiguação 
da situação das mesmas. Jus-
tificou suas saídas antecipa-
das da sessão, dizendo que 
está desenvolvendo ativida-
des acadêmicas de sua facul-
dade.

 A Vereadora Ra-
quel Goedel, da bancada 
do PP, afirmou ser de suma 
importância a concessão de 
desconto para o pagamento 
do IPTU em parcela única, 
parabenizando o Poder Exe-
cutivo pelo envio do Projeto 

de Lei. Sobre a Mensagem nº 
79/2021, disse que a Admi-
nistração Municipal pretende 
coibir os abusos e desperdícios 
de água. Lembrou que a água 
é fundamental para a sobrevi-
vência do ser humano.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, justificou o pedido de 
providências de sua autoria 
que solicita reparos na ilumi-
nação pública, afirmando que 
o problema já é antigo. Sobre o 
outro pedido, que solicita que 
o Poder Executivo contate o 
DAER para instalação e refor-
mas nas paradas de ônibus, dis-
se que as condições em que as 
pessoas aguardam o transporte 
são desumanas. Parabenizou 
o Poder Executivo pelo envio 
do Projeto de Lei que trata do 
desconto para pagamento do 
IPTU em parcela única. Acer-
ca da Mensagem nº 79/2021, 
mostrou-se favorável à instala-
ção de hidrômetros em todas as 
unidades consumidoras.

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
parabenizou a Administração 
Municipal pelo envio do Proje-
to de Lei que trata do descon-
to no IPTU em parcela única. 
Solicitou verbalmente que seja 
feita uma revisão na ilumina-
ção pública nas chácaras do 
Toti.

 O Presidente, Verea-
dor Américo Luiz Formi-
ghieri, da bancada do PSDB, 
afirmou que o desconto no 
IPTU favorece a população 
que paga, mas também a ad-
ministração, pois, grande parte 
do valor é pago à vista, ficando 
disponível nos cofres públicos.

COMUNICAÇÕES:
 O Vereador Juliano 

Arend, da bancada do PSDB, 
parabenizou a todos que vo-
taram na eleição popular da 
revista Time, que elegeram o 
presidente Jair Bolsonaro co-
mo a personalidade do ano. 
Afirmou que gostaria que a 
CPI do COVID fosse instalada 
no Rio Grande do Sul. Agra-
deceu a Administração Fede-
ral pela aprovação do Auxílio 
Brasil, do 14º salário para os 
aposentados, do auxílio emer-
gencial e pela disponibilização 
de vacinas para a população e, 
também, por encher os cofres 
dos Estados. Disse estar im-
pedido momentaneamente de 
falar sobre determinados as-
suntos, mas avisou que o pre-
sidente da República não será 
usado como muleta para garan-
tir a eleição de alguns candida-
tos que assim se utilizaram nas 
eleições anteriores. Afirmou 
que o próximo Presidente da 
República indicará mais dois 

nomes para o STF. Esclareceu 
o custo da viagem do ex-pre-
sidente Lula para a Europa há 
dias atrás.

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
trouxe dados acerca do pacote 
de medidas do Governo Esta-
dual, anunciados no final da 
semana, medidas como o Pro-
grama Pavimenta, em que Er-
nestina será contemplada com 
recursos, o reajuste para os 
professores estaduais, além do 
novo plano de carreira da Bri-
gada Militar. 

 O Presidente, Verea-
dor Américo Luiz Formi-
ghieri, da bancada do PSDB, 
agradeceu a atuação do Depu-
tado Estadual Mateus Wesp 
para que Ernestina fosse con-
templada com os recursos do 
Programa Pavimenta.

ORDEM DO DIA: 
 
 Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 71/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Prorroga o 
prazo de contratação tempo-
rária, em caráter emergencial, 
de Enfermeiro, autorizado 
através da Lei Nº 2.724/2021 
de 04.05.2021 e dá outras 
providências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: Não houve 
orador. Em votação: Aprovado 
por unanimidade de votos. 

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 73/2021, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal que “AUTORIZA 
A CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA, EM CARÁTER 
EMERGENCIAL, DE PRO-
FESSORES E SERVIDORES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”. As Comissões apre-
sentaram parecer favorável. 
Em discussão: Não houve ora-
dor. Em votação: Aprovado 
por unanimidade de votos. 

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 74/2021, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal que “AUTORIZA 
A CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA, EM CARÁTER 
EMERGENCIAL, DE MÉDI-
COS E SERVIDORES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
As Comissões apresentaram 
parecer favorável. Em discus-
são: Não houve orador. Em 
votação: Aprovado por unani-
midade de votos. 

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da bancada 
do PDT, informou ao colega 
Vereador Juliano, que havia 
conseguido todos os abrigos de 
ônibus gratuitamente, porém, 

o DAER não aceitou a insta-
lação, devido a questões técni-
cas. Afirmou que está acompa-
nhando as notícias da liberação 
de recursos para o asfalto até a 
ponte da divisa com Nicolau 
Vergueiro, parabenizando a 
todos os envolvidos, especial-
mente o prefeito Renato. So-
bre o 10º ErnestiNatal, frisou 
que o evento foi muito bonito, 
convidou toda a população a 
participar da encerramento dos 
festejos no dia 17. Disse que 
recebeu inúmeras ligações e 
mensagens de munícipes com 
problemas de fornecimento de 
água no último final de sema-
na, solicitou que o Município 
fiscalize e verifique se todos 
que estão consumindo estão 
cadastrados e pagando. Agra-
deceu ao Executivo pela colo-
cação de placa indicando a lo-
calização do acesso a Nicolau 
Vergueiro, solicitando a insta-
lação de iluminação no mesmo 
local. Parabenizou a todos os 
diretores eleitos nas Escolas 
Municipais, colocando-se à 
disposição de todos.  

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, justificou o pedido de 
providências de sua autoria que 
solicita pintura da faixa divisó-
ria das pistas nas vias urbanas 
municipais. Explanou sobre 
a abertura das festividades do 
ErnestiNatal parabenizando a 
todos os envolvidos. Sobre o 
asfalto no acesso a ponte da 
divisa com o Município de Ni-
colau Vergueiro, afirmou que a 
imprensa já publicou a notícia. 
Acerca do julgamento dos réus 
do caso do incêndio na Boate 
Kiss, disse que o julgamento 
perdurou por 10 dias e con-
denou todos os réus, porém, 
os mesmos não saíram presos. 
Falou da importância da vida, 
dizendo que, nos dias atuais, a 
vacina é muito importante para 
a manutenção da vida.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da banca-
da do PDT, explanou sobre 
a premiação do campeonato 
municipal de futebol sete. Pa-
rabenizou a equipe “Coringa” 
pela boa colocação no campeo-
nato que disputava. Pediu que 
o Poder Executivo incentivas-
se os jovens a praticar espor-
tes. Convidou a comunidade a 
prestigiar jogos da Escolinha 
Walter Stacke na quinta feira. 
Disse que foi convidado para 
ser técnico da equipe de Linha 
Machado, Tio Hugo. Afirmou 
que o município de Tio Hugo 
pretende construir um estádio 
municipal para sediar todos os 
jogos de futebol 11. Solicitou 
que o Executivo faça investi-
mentos no campo de futebol 
sete municipal. Pediu que fos-

sem recolhidos entulhos pró-
ximos à entrada da prainha.  

 A Vereadora Ra-
quel Goedel, da bancada 
o PP, informou aos muníci-
pes que, depois das chuvas 
o município vai realizar o 
patrolamento e rolamento da 
estrada da Barca. Agradeceu 
ao Secretário Maurício pelo 
atendimento de uma deman-
da sua. Afirmou que a melhor 
parte da premiação do cam-
peonato de futebol sete foi 
ver os dois atletas, que sofre-
ram o acidente no jogo final, 
bem de saúde.  Parabenizou 
a todos os envolvidos na rea-
lização do 10º ErnestiNatal, 
reforçando o verdadeiro sig-
nificado do Natal.

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
parabenizou a administração 
municipal pela colocação dos 
containers na localidade do 
Gramado. Agradeceu aos Se-
cretários Everton e Maurício 
pelo atendimento de deman-
das suas. Exaltou a todos os 
envolvidos na organização 
do ErnestiNatal. Felicitou a 
todos os campeões do cam-
peonato de futebol sete. Con-
vidou a todos os que gostam 
de laçar que compareçam, no 
sábado, no parque de rodeios 
municipal para um treino e 
domingo na seletiva para a 
definição da equipe que par-
ticipará da festa campeira em 
Passo Fundo. 

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, concordou com a fa-
la do colega Vereador Tiago 
sobre a questão do futebol no 
Município. Pediu que, caso 
alguém queira falar algo so-
bre a sua pessoa, o procure e 
fale diretamente. Comprome-
teu-se a continuar trabalhan-
do arduamente na defesa dos 
interesses de Ernestina. 

 O Presidente, Ve-
reador Américo Luiz For-
mighieri, da bancada do 
PSDB, sobre a fala do colega 
Vereador Leonir, acerca dos 
problemas com o forneci-
mento de água, disse que este 
é um problema antigo e que 
deve ser resolvido aos pou-
cos. Sobre os recursos para o 
asfalto no acesso à ponte de 
Nicolau Vergueiro, afirmou 
ser uma conquista e que mui-
tos não acreditaram que seria 
possível. Agradeceu ao em-
penho de todos os envolvidos 
na realização do 10º Ernesti-
Natal.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 20 
de dezembro, às 18 horas. 
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A PRAÇA DE NICOLAU

 A praça é toda de luz
Como é de luz este povo...
Que as luzes de um tempo novo
Venham calar nossa cruz.
Sob as bênçãos de Jesus,
Que todo mal vá embora
E a nossa alma, que chora,
Num tempo de escuridão,
Irá clarear na amplidão
Das novas luzes de agora.

Tantos lugares têm praça,
Mas a nossa é um coração,
Onde verte a pulsação
Desta cidade querida...
Que sempre encontra saídas
Frente ao maior desafio.
A nossa gente tem brio
Tem alma, força e tem planos
E o calor do seu tutano
Espanta o pior dos frios.

É assim Nicolau Vergueiro,
Minha cidade, meu lar...
Não se entrega sem lutar
E se lutar sempre vence,
Pois ao certo a Deus pertence
Cada luz deste natal...
E este momento mortal
Sucumbirá frente à vida
Das estrelas coloridas
Da praça de Nicolau! 

Parabéns à administração e aos di-
versos cidadãos envolvidos, por es-
se belo presente de Natal à comuni-
dade! Nicolau vergueiro exala boas 
energias graças a vocês! A decora-
ção está linda!

TIO HUGOTIO HUGO

Sessão solene da Câmara Municipal de 
Vereadores homenageia Paulo Cesar Pereira

A partir de agora o 
plenário da Câmara 
de Vereadores de 

Tio Hugo se chamará “Paulo 
Cesar Pereira”. A Homenagem 
proposta pelo vereador Nelson 
Rogério Dapper e aprovada pe-
los demais parlamentares, foi 
apresentada na segunda-feira 
06 de dezembro durante Sessão 
Solene. No ato estavam presen-
tes pai e mãe, esposa, filhos, 
irmãos e amigos de Paulinho 
como era conhecido por todos. 

O prefeito de Tio Hugo 
Gilso Paz e o vice Geder Foll-
mer também participaram, des-
tacando a grande falta que este 
amigo e colega de trabalho faz. 
Paulo Cesar Pereira foi Verea-
dor, Presidente da Câmara de 
Vereadores, e funcionário pú-
blico desde os primeiros anos 
de existência de Tio Hugo. 
Além disso, Paulinho assumiu 
importantes secretarias como a 
de Agricultura e Meio Ambien-
te e Administração, Planeja-
mento e Finanças.

“O Paulinho era uma pes-
soa que se dedicava diariamen-
te ao seu trabalho para atender 
a todos. Era um excelente com-
panheiro que sempre trabalhou Agora o plenário passa a se chamar Paulo Cesar Pereira

pelas pessoas mais necessita-
das, procurando auxiliar e aten-
der a todos com a maior eficiên-
cia possível”, relatou Gilso Paz.

Alguns vereadores e ami-
gos também fizeram o uso da 
palavra para homenagear essa 
figura que atuava com muito 
afinco para ajudar as pessoas da 
nossa sociedade até seu último 
dia de vida.

Ao fim da Sessão Solene 
foi descerrada a placa que leva 
o nome do plenário Paulo Cesar 
Pereira. 

O presidente da Câmara de 
Vereadores de Tio Hugo, Nel-
son Rogério Dapper, destacou 
que essa é uma justa homena-
gem, a uma pessoa que sempre 
esteve a disposição de todos 
para ajudar. “O carisma e parti-
cipação intensa do Paulinho na 
comunidade sempre serão lem-
brados. Nada mais justo do que 
realizar essa homenagem a ele 
que assim como nós também 
foi vereador. Agradeço aos de-
mais parlamentares por apoia-
rem esta iniciativa”, concluiu.
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IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Eleita nova corte de Ibirapuitã

Simpatia, beleza, de-
senvoltura, postura 
e carisma marcaram 

o evento da Escolha de Sobe-
ranas do município de Ibira-
puitã, que aconteceu no  sába-
do, 11 de dezembro, na Praça 
Thomaz da Silva Portella. 

Oito meninas disputaram 
o título para Rainha e Prince-
sas do município, e passaram 
por três etapas avaliativas, 
sendo elas a prova escrita, 
oral e o desfile de passarela. 
O evento foi promovido pela 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura, Desporto e 
Turismo através da Adminis-
tração Municipal. 

O coquetel que ante-
cedeu o baile de escolha 
da nova corte contou com 
a presença do Prefeito José 
Nicolodi Provenci, Primeira-
-Dama Maria Helena Pro-
venci, Vice-Prefeito Jaime 
Martovicz, Segunda-Dama 
Mariana Souza, Secretários 
Municipais, o Presidente da 
Câmara Municipal de Verea-
dores Luiz Carlos Finatto, 
demais vereadores, Comis-
são Organizadora, familiares 

e amigos das candidatas, as 
ex-soberanas Gabriela Comin 
Gatto, Gabriela Carvalho e 
Angela Titton, Deputados Es-
taduais Dirceu Franciscon e 
Gilberto Capoani, o Assessor 
do Deputado Vilmar Zanchin, 
Fernando Canton, o Assessor 
do Deputado Marcio Biolchi, 
Diny Costa, e demais autori-
dades regionais. 

Após o coquetel, iniciou 
o desfile de passarela onde 
foi eleita a nova corte que re-
presentará o município pelo 

período de dois anos. Sabri-
na Manoela Kuhn foi eleita 
Rainha, representando a Far-
mácia Santa Rita. Como 1ª 
princesa, Cristiele Sebben, 
representando a Escola Esta-
dual de Ensino Médio Salda-
nha Marinho, e 2ª Princesa, 
Bruna Duarte Barbosa, repre-
sentante da Farmácia Brasil 
Poupa Lar.  A Banda ArtBiss 
deu inicio ao baile, e em se-
guida da coroação, a cantora 
Cris Baldissera subiu ao pal-
co para abrilhantar o evento.

Nova corte de Ibirapuitã
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As últimas se-
manas foram 
de trabalho 

intenso para as Marias. 
No dia 09/12, as pe-
quenas participaram do 
“Sonho de Natal” em 
Selbach. O evento foi 
na praça João XXIII. 
Durante a programação, 
as duas encenaram uma 
peça chamada “Um con-
to de Natal”. Nela, Ma-
ria Gabi interpretou uma 
menina chamada Valen-
tina, que, com a ajuda de 
seus brinquedos e uma 
fada estabanada, apren-
de o real significado do 
Natal.

Uma das bonecas 
que auxiliou Valentina 
nessa jornada foi inter-
pretada por Maria An-
tônia. Também fizeram 
parte do elenco os artis-

Marias apresentam espetáculos na região
tas Carlos Alberto Ma-
yer, Tina Schell, Tiago 
Casa, Cristiane Dritt e 
Mauricy da Luz.

Para abrilhantar ain-
da mais o momento, 
ocorreu a chegada do 
Papai Noel, abrindo a 
programação oficial do 
“Sonho de Natal”. O en-
cerramento contou com 
show da Banda Munici-
pal e fogos de artifício.

“A Fantástica Fá-
brica de Chocolate”

Já nos dias 11 e 
12/12, em Passo Fundo, 
as meninas participaram 
do espetáculo “A Fan-
tástica Fábrica de Cho-
colate”, promovido pela 
Petipa Espaço da Dan-
ça. As apresentações 
ocorreram no auditório 
do Colégio Notre Dame 

Menino Jesus.
Na produção, Maria 

Gabi interpretou o “pe-
queno Willy Wonka”, 
versão mais jovem do 
proprietário da fábrica 
de chocolate. As Marias 
ainda participaram com 
outras performances, 
dos mais diversos esti-

Apresentação do espetáculo interpretado pelas meninas
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Festival de Natal em Selbach
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O espetáculo foi baseado na Fantástica Fábrica de chocolate
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los de dança.

Conheça a história 
em que o espetáculo foi 
baseado

Baseado no conto 
de Roald Dahl, o longa 
segue o jovem Charlie 
Bucket e seu avô Joe. 
Eles se juntam a um pe-

queno grupo de ganha-
dores de uma competi-
ção, os quais vão para 
um passeio na mágica e 
misteriosa fábrica do ex-
cêntrico Willy Wonka. 
Ajudado por seus anões 
trabalhadores, Wonka 
esconde uma surpresa 
para durante o passeio.


