Ano XXI Edição 1066| R$ 5,99 |

Sexta- feira 15 de julho de 2022

Matriz: Ernestina / Filial: Tio Hugo

O MENSAGEIRO
Ernestina - Ibirapuitã - Lagoa dos Três Cantos - Nicolau Vergueiro - Santo Antônio do Planalto - Tio Hugo - Victor Graeff

Ernestina
CRAS inicia suas atividades
pág. 03

Mormaço
Prefeito Rodrigo Trindade recebe
superintendente Regional
pág. 05

Ibirapuitã
29º Festa Nacional do Colono
ocorre domingo

Realizada 25ª Festa do
Colono e Motorista em
Tio Hugo

pág. 06

Ernestina
Polli Fertilizantes realiza palestra
pág. 09

Festa realizada no último domingo, 10, contou a participação de
mais de 400 veículos na procissão que teve seu início no município
de Ernestina. Após, teve a benção, foi realizado um churrasco também além de, leilão e sorterio da rifa.

Nicolau Vergueiro
Professores e atendentes terão semana de formação
pág. 07

pág. 11

02

Ano XXI | Edição 1066

Ernestina, 15 de julho de 2022

IBIRAPUITÃ

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Equipe do PIM de
Ibirapuitã participa de
capacitação em Santa
Cecília do Sul
Direção

Flávio Martins Pedroso

Departamento comercial

Flávio Martins Pedroso - (54) 99982- 4601
(Fotos: Divulgação/Internet)

Diagramação/Redator
Luan Frainer
Desing Gráfico
João vitor Duarte Pedroso

Impressão

Gráfica Gespi - Tapera/RS

Assinaturas
Ernestina

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Ibirapuitã

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Aconteceu na cidade de Santa Cecília do
Sul, nesta terça-feira,
12/07, um novo encontro de capacitação
intermunicipal para visitadores do PIM (Primeira Infância Melhor) - 6ª CRS, onde o
Município de Ibirapuitã esteve participando.
No turno da manhã os temas abordados foram “eixos de
atuação e vigilância e
promoção do desenvolvimento integral

infantil''. Já no turno da
tarde foram pautados
“ludicidade no desenvolvimento humano e a importância do brincar''.
O Monitor e visitadoras do PIM e membros do
Grupo Técnico Municipal (GTM) participaram
representando Ibirapuitã.
A capacitação intermunicipal para visitadores PIM está acontecendo
todas as terças-feiras nas
cidades que integram a 6ª
Coordenadoria Regional
de Saúde.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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No turno da manhã foram abordados vários temas
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Cooperantes de Lagoa dos
Três Cantos participam de
eventos da Coprel
Para reforçar o modelo de governança
democrática e participativa com atuação próxima das pessoas que
acreditam no trabalho
da cooperativa, a Coprel
reuniu mais de 350 cooperantes, estudantes e
professores nos eventos
Coprel na Escola e Reunião do Conselho Consultivo no município de
Lagoa dos Três Cantos,
na quinta-feira, 07 de julho.
O Projeto Coprel na
Escola aconteceu no Ginásio Multiesportivo,
pela manhã, e contou
com a participação de
147 alunos e professores
do 1º ao 6º ano, em um
encontro que aproxima
os futuros cooperantes da sua cooperativa
e instiga a criatividade
e o aprendizado com
a economia de energia
elétrica e meio-ambiente. Tudo isso é possível
com a presença do personagem Coprelito e
apresentação teatral, que
ensinam e divertem encantando os alunos e os
aproximando ainda mais
da energia da Coprel.
Por fim, além de uma

experiência de valor, as
crianças levam para casa
também materiais didáticos personalizados da
Coprel em parceira com o
Sescoop/RS.
Reunião do Conselho
Consultivo
No mesmo dia, porém
a tarde, Lagoa dos Três
Cantos também recebeu a
reunião do Conselho Consultivo, com a participação de 213 cooperantes no
Ginásio Multiesportivo.
A reunião é um importante encontro entre a
cooperativa e seus cooperantes, para que sejam
apresentados os programas sociais e os investimentos em energia, geração e internet. Com 438
cooperantes e 107,4 km de
rede, o município recebeu
mais de 1,2 milhão em investimentos desde o ano
de 2017.
Os cooperantes presentes também elegeram os
conselheiros consultivos,
que representam o município junto à Coprel: Nilve
Vera Maldaner da Linha
Cinco Irmãos e Claudir
Kuhn da Linha Glória
como titulares, e Alvori
Arthur Wilig de Vila Seca,
como suplente.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Evento ocorreu na terça-feira, 12

Mais de 350 cooperantes foram reunidos
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Direitos & Achados

ERNESTINA

CRAS inicia suas atividades
Através do planejamento do Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) de
Ernestina, na manhã de
ontem, segunda-feira
(11/07), teve início as
atividades com os alunos matriculados nas
oficinas, sendo que este
ano o Cras oferecerá 4
(quatro) oficinas, sendo elas: culinária, dança, capoeira e futebol.
Essas oficinas fazem
parte do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
das famílias atendidas
pelo Cras. Nesta segunda-feira, nos turnos da
manhã e tarde, ocorreu
a primeira oficina de
culinária que incluem a
aprendizagem em pratos doces e salgados,
ministrados pelos educadores sociais, Carlos
Albrecht, Marilete Huppes de Oliveira, também contou com o auxílio das funcionárias
do Cras, Marisa e Marlise. Na oficina os alunos com a orientação
dos educadores sociais,
fizeram quiche (empadão), bolo e pão feitos
com fermento natural.
Na oportunidade, a
coordenadora do Cras,
Mônica Aguirre, parabenizou aos educadores
sociais e funcionários
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pelo início das atividades, agora presencial,
após dois anos de afastamento social, em virtude da pandemia, mas
que agora, o Cras está
retomando as suas atividades e oficinas novamente, agora em um
espaço amplo e revitalizado e com melhores
condições de receber
os nossos usuários e
alunos que participam

das oficinas oferecidas pelo Cras. A coordenadora Mônica
Aguirre, lembra que
esse novo espaço é de
todos, pois as oficinas
tem por objetivo principal proporcionar as
crianças e jovens conhecimentos que vão
além do preparo dos
alimentos, ou seja,
uma qualificação gratuita e de qualidade.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Na manhã de segunda-feira, 11, tiveram inicío as atividades

Jabs Paim Bandeira
OAB/RS 4.897
Fone: 54 3311 - 4655

NO TEMPO DAS CARTAS
Até bem pouco, o modo de correspondência era através
de cartas, ou telegramas, depois veio o telefone e o fonograma, agora temos o celular a internet, que são instantâneos e
imediatos. A era do romantismo, um dos instrumentos de comunicação dos amantes foi a carta, com belas ou não tão belas
caligrafias. O conteúdo, a expressão do coração, verdadeiros
poemas e confissões de amor, uns correspondidos, outros não,
dentro dos envelopes eram colocadas pétalas de rosas e até
borrifado perfume. Enfim, mais uma forma de estar presente, estando longe. A carta foi a maneira mais tradicional de
comunicação entre os povos, a primeira carta escrita no Brasil foi de Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal, quando
da descoberta do Brasil, mas existem outras cartas famosas.
Quem trazia as correspondências eram os caixeiros viajantes,
nos primórdios, que utilizavam o cavalo ou carroças. Depois
vieram os carteiros, portadores das mensagens esperadas e
aguardadas, tanto pessoais, como de negócios. As cartas foram cantadas por poetas em prosa e verso, e, até musicada,
como a Mensagem de Cícero Nunes e Aldo Cabral, que dizia
assim: “Quando o carteiro chegou e meu nome gritou com a
carta na mão/Ante surpresa tão rude/Nem sei como pude chegar ao portão/Lendo o envelope bonito/ E no seu subscrito/
Eu reconheci/ A mesma caligrafia/ Que disse um dia/ Estou
farto de ti.... Porém não tive coragem de abrir a mensagem....
/ Quanta verdade tristonha/ Ou mentira risonha/ uma carta nos
traz...” Estes autores poetizaram este tipo de correspondência.
Depois veio o telegrama, com o telegrafo, tinham mais efetividade, mensagens curtas e urgentes, na era do telefone veio
a comunicação pelo aparelho e o fonograma. Hoje o celular é
uma fonte fantástica e instantânea, bastando usar a tela e falar,
também através de mensagens de WhatsApp, torpedos, vídeos, a maioria através da internet. Os chamados e-mails, que
podem ser executados por celulares, computador, tablets, notebook e smartphones. Para se comunicar, a pessoa pode estar
em qualquer parte do mundo, sua mensagem é recebida e expedida num piscar de olhos. Com estes instrumentos modernos, os negócios, as relações pessoais, ficaram instantâneos,
estreitando tempo e o espaço, antecipando a vida, em todos os
sentidos, um milagre na comunicação, entre velhos, adultos,
jovens e crianças. A internet, computador e seu manejo, equipara-se, em tempos pretéritos, a máquina de escrever, uma
necessidade básica, inclusive para pleitear emprego, o que se
exige hoje do manejo desses modernos instrumentos. Muitas
pessoas, principalmente, da geração passada, não conseguem,
ou têm muita dificuldade para usar o computador, ao contrário
dos jovens, que dominam com habilidade. Usam esses instrumentos para namorar, marcar encontros, reavivar amizades,
trocando mensagens, as quais são objetos de rastreamento por
hackers que obtém informações preciosas e confidencias, não
só entre os namorados, mas nos negócios. De modo que com
essa modernidade, o sigilo não está garantido, como relativamente havia nas cartas, as quais eram lacradas para não serem
violadas. Elas eram a expressão do romantismo. Agora as Caixas do Correio nas residências, vazias, sem conteúdo pessoal,
mecanicamente redigidas, com contas a pagar, extratos bancários, nem uma notícia, como antigamente, em que os casais
trocavam juras de amor e as cartas, aguardadas com ansiedade
pelos namorados.

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

Terça-feira (12) foi noite de premiação às
vencedoras do Campeonato Municipal de
Canastra Feminina
A noite de terça-feira
(12) foi de entrega de prêmios para as equipes vencedoras do Campeonato
Municipal de Canastra
Feminina.
O evento foi no Clube
da Sociedade Recreativa
Sempre Unidos com torneio entre as equipes que
participaram do certame
municipal e jantar com

solenidade de entrega
de prêmios no anexo do
mesmo prédio.
A grande campeã da
competição foi a equipe
100% Parceria, premiada
com R$ 350,00 e medalhas, em 2º ficou As Batalhadoras que receberam
R$ 250,00 mais medalhas, 3ª As Garçonetes
que receberam R$ 200,00

e medalhas, 4ª colocação Amigas p/ Sempre
R$ 150,00 e medalhas,
5ª Só Alegria, 6ª P. H.,
7ª W. K. e 8ª As Comadres.
O torneio foi vencido pela equipe 100%
Parceria que receberam
R$ 130,00, tendo como
vice a equipe Só Alegria R$ 70,00.

O evento ocorreu no clube da sociedade recreativa Sempre Unidos
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VICTOR GRAEFF

CRUZADINHA

MARIAS

Entidades de Victor Graeff
recebem repasse do Fundo
Social do Sicredi
Previsão do tempo

*Tempo.com

Aniversariantes do mês de Julho!
José Remi

Weleda Wafy Haeble

Jacinta de Lourdes Pereira

Nascimento (22/04)

(16/07)

Gourg (26/07)

Rafael de Moraes

Elicia Kempf (07/07)

Juliani Micheletto Dassi (

Ceolan (26/07)

Nedio Ari Roese (09/07)

13/07)

Renato Angelo

Caroline Whoato dos

Maria Lúcia Ubel (01/07)

Schena (29/07)

Santos (26/07)

Leomar Arend ( 20/07)

Zelfira Barbizam

Dirce Marlise Baumgardt

Regis Andre Simon ( 02/07)

Klar (06/07)

(12/07)

Claudio Hilario Goedel

Madilene Maria Schu

Ivone Schuster Renner

(16/07)

(11/04)

(18/07)

Daltro João Bettin (26/07)

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
A semana chega chegando e
vem repleta de possibilidades
de sucesso em vários setores
da sua vida. Você tem tudo para sobressair em suas atividades.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
É dinheiro que está no topo
da sua lista de prioridade e no
centro de suas atenções? Então aproveite as vibes maravilindas que rolam em sua Casa
da Fortuna.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Os astros avisam que boa co-

municação e sorte não vão faltar para você se dar bem, inclusive em jogos.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Vênus vai bancar o do contra
e pode querer colocar água no
seu chope ou pimenta demais
no seu vatapá, principalmente
no meio da semana.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Se depender dos astros, você
tem tudo para obter sucesso
em assuntos envolvendo pessoa amiga, grande empresa ou
concorrentes e há sinal de definições favoráveis.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
A sua semana vai ser recheada
de sorte e boas oportunidades, principalmente em assuntos envolvendo jogos, loterias,
relações com filhos e com a
família.
- Libra (23 set. a 22 out.)
Confie nos seus talentos e instintos para se destacar e atingir
seus ideais, minha consagrada.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Lambanças e perrengues sempre podem rolar, mas você estará mais do que preparrrado(a)
para enfrentar e vencer.

Fonte: João Bidu

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Há coisas misteriosas rondando a sua vida? Então saiba que
nesta semana você vai se dar
muito bem com elas, inclusive
as relacionadas com dinheiro.
- Capricórnio (22 dez. a 20
jan.)
Com saúde e amizades, convém
pisar em ovos e as vibes tensas
que rolam no meio da semana
não ajudam.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Ansiosa por novidades? Pois
fique sabendo que você tem tu-

do para começar a semana com
boas notícias, principalmente
em questões que dizem respeito a trabalho, amizades, dinheiro e contatos com pessoas
distantes.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
As energias são ótimas para você resolver assuntos sigilosos,
familiares e aproveitar intensamente a força da Lua Cheia.

O Fundo Social do
Sicredi é uma iniciativa
que destina o valor de
2,5% dos resultados do
ano anterior, para serem
investidos em projetos
que promovem educação, saúde, cultura, esporte, preservação do
meio ambiente e segurança na área de atuação da Cooperativa. As
entidades beneficiadas
precisam ser sem fins
lucrativos e colaborar
com 10% do valor solicitado para o projeto
inscrito.
Levando em consideração o enquadramento
nos quesitos apresentados acima, em Victor
Graeff foram beneficiados pelo fundo: Associação de Pais, Mestres
e Funcionários da Esco-

la Municipal de Educação Infantil Felippe
Alflen, Associação de
Pais, Mestres e Funcionários da Escola
Municipal de Educação Infantil Cantinho
do Amor, Sociedade
Esportiva Rio Grande,
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em São José da
Gloria, Sociedade de
Canto Coro Misto 20
de Outubro, Prefeitura
Municipal de Victor
Graeff, APMF Leonel de Moura Brizola, APAE e CPM JOMAC. A solenidade
de entrega do repasse
foi realizada no Clube
União, contando com
a presença de representantes das mais diversas entidades.

Maria Gabi participa de material promocional do Regison
Cabeleireiros para a Authentic Beauty Concept
Estreou na última
quarta-feira (13) o material promocional do Regison Cabeleireiros que
contou com a participação de diversas modelos,
incluindo a jovem Maria
Gabi Sebben Salvi. O
trabalho teve como objetivo divulgar a marca Authentic Beauty Concept
(ABC). Esses produtos
para cabelos utilizam
80% de plástico reciclado, são livres de sulfato,
silicone, parabenos, óleos minerais e corantes
artificiais. O vídeo completo pode ser conferido
no @regisoninspiration
no Instagram.
Para Maria Gabi, “foi
um orgulho receber esse
convite do Regison para
promover a marca ABC.
Os produtos são maravilhosos, sustentáveis e
estão disponíveis lá no
salão dele para quem se
interessar. Vocês não irão
se arrepender”.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

O vídeo completo está disponível nas redes sociais

TIO HUGO

MORMAÇO

Prefeito Rodrigo Trindade
recebe Superintendente
Regional
Prefeito Rodrigo
Trindade recebeu o
Superintendente Regional do DAER,
Luis Antônio Moreira Teixeira, com
o objetivo de visitar
a obra de recapeamento na VRS-854 e
tratar de assunto pertinentes à execução
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da mesma, entre as
pautas abordadas
está a necessidade da instalação de
redutores de velocidade em algumas
vias, na oportunidade Luis Antônio
também se colocou à disposição do
Município.

Conhecidos os ganhadores do sorteio
municipal de junho do Nota Fiscal Gaúcha
Todos os cidadãos
cadastrados no Programa Nota Fiscal Gaúcha – NFG e que colocaram o CPF nas notas
fiscais de compras e
prestação de serviços
emitidas por estabelecimentos comerciais
de Tio Hugo, concorreram aos três prêmios
referentes ao mês de
junho de 2022 nos valores de R$ 250,00, R$

150,00 e R$ 100,00.
O sorteio teve os seguintes premiados:
– 1º – Leocario Vollmer – Prêmio: R$ 250,00
– 2º – Luiz Fabiano
Seidel Bertazo – Prêmio:
R$ 150,00
– 3º – Eduardo Massaro Araujo – Prêmio R$
100,00
Os sorteios são realizados mensalmente,
com a mesma premia-

ção. Para participar basta
estar cadastrado no NFG
e solicitar a inclusão do
CPF nas notas fiscais
emitidas no comércio
local. A partir disso, todos os cidadãos estarão
concorrendo de forma
automática aos prêmios
ofertados no âmbito
municipal, e também as
demais premiações disponibilizadas pelo Governo Estadual.
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Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Resumo dos
trabalhos da Sessão
Ordinária
realizada em 11
de julho de 2022,
presidida
pelo
Vereador Valdeci
Kuhn, o qual é filiado no Partido Político MDB.
Pedidos Verbais:
Ve r e a d o r
Nelson Rogério
Dapper (PDT):
solicita ao Poder Executivo a
fim de que envie
à Câmara de Vereadores de Tio
Hugo informações a respeito das
medidas ou programadas que
estão sendo realizados em razão
da urbanização, licenciamentos
e demais documentos visando à
instalação de empresas no novo
Distrito Industrial.
Vereadora
Valduze Back
Vollmer (PDT):
corrobora com
o Pedido Verbal
do Vereador Nelson, pois a burocracia e demais
ações, por vezes, acabam tornando mais moroso à possibilidade
de instalação dos empreendimentos.
Vereador Alex Sandro
Mendes (PP): solicita à Secre-

taria de Obras,
em função de
uma demanda do
munícipe Volni
Granja, no intuito de que seja
disponibilizado o serviço do rolo
compressor na via que dá acesso
à Casa Mortuária, pois há diversas pedras soltas na via. Alex
também requer que sejam pintados os cordões e feitas algumas
melhorias nas ruas do Bairro Reinaldo Gourg.
Ordem do Dia:
Requerimento de Licença
por Interesse Particular da Vereadora Jéssica Muller, a qual retornará às atividades parlamentares
na data de 01º/09/2022. Aprovado por unanimidade.
Comunicações Pessoais:
Vereador
Délcio
Wiedthauper
(PDT): comenta
sobre a realização
de uma reunião
organizada pela
AVASB no município de Fontoura Xavier; o evento além valorizar as funções do legislativo, sobretudo ressaltado na palestra do
Presidente da Uvergs, deliberou
sobre as questões relativas aos perímetros urbanos dos municípios
que serão afetados com a duplicação da BR-386, nessa diretriz,

IBIRAPUITÃ

dor externa sobre a conveniência de ampliá-la até a localidade
Polígono do Erval. Aliás, outro
trecho que, futuramente, com
recursos e articulações políticas,
deve ser asfaltado é a via que já
possui calçamento irregular e faz
ligação desde a RS-153 até a comunidade da Barragem, ligando
os municípios de Tio Hugo e Ibirapuitã.
Vereadora
Valduze Back
Vollmer (PDT):
agradece a todos
os vereadores e
patrocinadores
que contribuíram para a realização da tradicional Festa do Colono e Motorista do Município de
Tio Hugo, estendendo o reconhecimento a todos os participantes
do evento. Valduze explana em
função do progresso atinente às
obras de iluminação pública e a
construção asfáltica, pois ambas
impactam de modo positivo no
desenvolvimento das áreas econômicas e sociais do município.
Ve r e a d o r
Valdeci
Kuhn
(MDB): comenta que deliberou,
conjuntamente
com o Deputado
Estadual
Clair

Kuhn e o Secretário Busato, a
respeito das ações necessárias em
prol da obtenção dos recursos estaduais destinados às obras de pavimentação asfáltica; atualmente,
o resultado dessa reivindicação
está sendo concluída em nosso
município.
Resumo dos trabalhos da
Sessão Extraordinária realizada em 11 de julho de 2022,
presidida pelo Vereador Valdeci
Kuhn, o qual é filiado no Partido
Político MDB.
Ordem do Dia:
PROJETO DE LEI Nº
015/2022, DE 11 DE JULHO
DE 2022. “Altera os vencimentos do cargo de Agente Comunitário de Saúde de acordo com a
Emenda Constitucional nº 120,
de 05 de Maio de 2022, a qual estabelece o piso salarial da categoria.” Aprovado por unanimidade.
A próxima Sessão Ordinária acontecerá na data de
25/07/2022, às 19h, no Plenário
da Câmara Municipal de Vereadores de Tio Hugo/RS.
Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo
Valduze Back Vollmer
Primeira Secretária

TIO HUGO

29o Festa Nacional do
Colono ocorre domingo em
Ibirapuitã
Neste
domingo, 17, ocorre em
Ibirapuitã no salão paroquial a 29º
Festa Nacional do
Colono. A programação será a seguinte, 9h início do
desfile, procissão
e benção dos veículos, máquinas e
cavalarianos, 10h

foi formalizado um documento
direcionado à CCR para que esta
elucide via um pré-projeto. Délcio congratula os organizadores e
participantes da tradicional Festa
do Colono e Motorista realizada
no Salão São Cristóvão.
Ve r e a d o r a
Rayssa da Silveira
Doehrings (PDT):
parabeniza os organizados da tradicional
Festa do Colono e Motorista do
Município de Tio Hugo, estendendo as felicitações a todos os
participantes, porquanto o evento, além de valorizar essas profissões tão relevantes à sociedade,
fomentam a economia e o comércio local.
Ve r e a d o r
Nelson Rogério
Dapper (PDT):
explana acerca
da instalação das
lâmpadas LEDs no município
de Tio Hugo, propiciando mais
luminosidade, segurança e economia, neste aspecto, os recursos
preservados poderão ser investidos em outros segmentos. Nelson
também comenta a respeito da
obra asfáltica desde a BR386 até
a Coprolat, a qual trará diversos
benefícios de locomoção e acessibilidade, nesse sentido, o verea-

missa
festiva,
11h homenagem
ao agronegócio,
12h almoço, 13h
sorteio de brindes, 14h início da
reunião dançante,
17h sorteio da rifa
principal. A banda Portal da Serra
estará presente tocando ao vivo.

Prefeito Gilso Paz recebe a visita do vereador
Valdeci Kuhn, novo Presidente do Legislativo
O novo Presidente
da Câmara de Vereadores de Tio Hugo, Valdeci Kuhn (MDB), visitou
o gabinete do prefeito
Gilso Paz na manhã desta quinta-feira (14). Na
ocasião o parlamentar
destacou que assume a
presidência do Legislativo Municipal até o final
do exercício 2022, sucedendo o até então presidente Estevão Pissolatto.
O prefeito Gilso
Paz agradeceu a visita,
destacando que a proximidade entre o Poder

Executivo Municipal e o
Legislativo é imprescindível para o bom andamento
dos trabalhos em âmbito
municipal.
O Vereador Valdeci ressaltou que o Poder

O MENSAGEIRO
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Legislativo na figura dos
atuais vereadores, estão
trabalhando em concordância com a Administração Municipal em prol do
desenvolvimento social e
econômico do município.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Valdeci Kuhn é o novo presidente da Câmara de Vereadores
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TIO HUGO

Projeto “Matemática e Letramento em
Programação”, é desenvolvido pelos alunos
Na última sexta-feira
(08/07), a coordenadora
do Programa Letramento
em Programação, professora Joana Salete Benoit,
juntamente com a professora Vera Soares, deram sequência ao projeto
“Matemática e o Letramento em Programação”,
desenvolveu na turma do
3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educarte, atividades
de raciocínio lógico e
matemático através do reconhecimento do sistema
binário e o pensamento
computacional.
Para isso, os estudantes confeccionaram cartinhas para compreender
o sistema binário, ou de
base 2 - cuja numeração
posicional de todas as
quantidades são representadas com base em dois
números, zero e um (0 e
1) e através de trabalhos
com decodificação de có-
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digos e escrita de numerais usando algarismos 0
e1, os estudantes aprenderam que a combinação desses dígitos leva o
computador a criar várias
informações: letras, palavras, textos e cálculos.
Esse projeto é mais
uma das iniciativas da
Secretaria Municipal de
Educação, IMED, Instituto Jama e Ayrton Senna, que prima pela abertura ao novo, permitindo
que os estudantes possam

desenvolver competências e habilidades no
âmbito afetivo, socioemocional, favorecendo
um trabalho que estimula a amabilidade, o
engajamento, a resiliência emocional, autoconfiança, responsabilidade e determinação;
compartilhando conhecimento e participando
do processo de aprendizagem com mais autonomia na resolução de
problemas.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Realizada 25o festa do Colono
e Motorista em Tio Hugo
Ao longo de todo o
dia de domingo, 10/06,
foi realizado a 25º festa
do Colono e Motorista
no município de Tio
Hugo. O evento começou às 9h da manhã
com a procissão saindo
de Ernestina e indo até
Tio Hugo, na sequência
teve a benção por parte
do padre Adalibio com
uma missa sendo realizado na sequência. Ao
longo da tarde foi realizado churrasco, leilão
e o sorteio da rifa.
Os ganhadores fo-

ram 1º prêmio 10mil Marisa Ramos de Loreno
- Serafina Corrêa, 2°prêmio 5mil Mário Dolizetoda Silva de Quadros-Carazinho/RS, 3°Prêmio
3mil Salete Schu- Ibirapuitã RS, 4° Prêmio 3mil
Inês dos Santos de Oliveira- Passo Fundo RS,
5°Prêmio 2mil José Amadeu de Anhaia Tio Hugo
RS, 6°prêmio Forno elétrico Cauã Surkamp- Tio
Hugo RS e 7°prêmio 01
Forno Microondas Ariane
weiller Gayger -Tio Hugo
RS.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Esse projeto é uma iniciativa da Sec. Mun. de Educação

Estimativas dão conta que mais de 400 veículos compareceram
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VICTOR GRAEFF

Definidos os confrontos finais do
campeonato de victor graeff
Os diversos campeonatos de Victor Graeff
realizaram os jogos das
semifinais no último sábado, dia 09 de julho.
Se enfrentaram times
da região nas categorias
Volêi, Futsal Feminino,
Futsal Principal e Veterano, jogos que lotaram
o ginásio municipal. A
primeira partida foi entre as equipes Via Vôlei
e Vôlei Mania, a equipe do Via Vôlei garantiu a primeira vaga na
final com o placar de 2
sets a zero. A segunda
vaga na categoria vôlei foi disputada pelas
equipes Avante Vôlei e
Elas.com, onde a equipe
Avante Vôlei garantiu
seu lugar na final, vencendo pelo placar de 2
sets a zero.
Na categoria futsal
feminino se enfrentaram as equipes GAFF
e União, o jogo acabou
com o placar no tempo
regular de 2x2, fazendo
com que a disputa fosse
decidida nos pênaltis,
onde a equipe das meninas do União levou a
melhor com o placar de
3x2. A equipe do União
disputará a final com a
SEFE. A categoria veterano contou com o
confronto das equipes
Fominhas da Baixada e
Juventus, onde a equipe
Fominhas venceu com
o placar de 3x7 e agora
enfrenta na final a equipe do Rancho Planaltense.
Os jogos disputados
pela categoria principal
foram entre as equipes
do Arsenal e Juventus,
seguido pela partida de
Limitados e Os Madrugas. O primeiro jogo
acabou com o placar de
8x1, favorável ao time
do Arsenal que garan-

tiu sua vaga na final do
campeonato. O segundo jogo movimentou
as estruturas do ginásio
municipal, através de
um jogo pegado entre
as equipes Limitados e
Os Madrugas, no tempo
regular o jogo acabou
em 4x4. Na disputa das
penalidades a equipe Os

Madrugas eliminou a
equipe dos Limitados,
garantindo sua vaga
na final, onde enfrentará a equipe do Arsenal.
Os jogos das finais
acontecerão no sábado, dia 23 de julho, a
partir das 18h no ginásio municipal.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Final ocorre dia 23. sábado
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

ERNESTINA

Final do Campeonato
Municipal de Futebol 7,
de Ernestina, ocorre no
sábado (16)
Depois da semifinal eletrizante no
último sábado (09),
que ocorreu no Campo do Leandro Scolaro, ficou definido às
equipes que irão disputar a final do Campeonato Municipal
de Futebol 7, edição
2022. Na categoria
Livre e Feminino,
no primeiro jogo na
categoria Feminino
a equipe do SEFE
derrotou a equipe do
FFE, pelo placar de 6
a 0, indo para a disputa da final contra a
equipe do Arsenal de
Tio Hugo.
Na categoria Livre no primeiro jogo
da tarde a equipe do
Baixada derrotou a
equipe do Tupã pelo

placar de 3 a 0.
No segundo jogo da
semi-final em um jogo
bem disputado a equipe
do Meninos da Vila se
classificou nos pênaltis
após o empate em 2x2
no tempo normal, contra a equipe do Bera
D'Água.
A grande final está
marcada para o próximo sábado (16/07), no
campo do Baixada com
a seguinte ordem:
FINAL
DIA
16/07/2022 14:00h
ARSENAL X SEFE
- FEMININO
BAIXADA X MENINOS DA VILA
MANDO DE CAMPO EQUIPE: BAIXADA
CAMPO: BAIXADA
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

A partir das 18h começam os jogos
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Final ocorre dia 16, sábado

Espaço Cultural

Polli Fertilizantes realiza palestra em
Ernestina
Na noite do dia 29/06,
quarta-feira, a empresa
Polli Fertilizantes em conjunto com a Eficaz Fertilizantes promoveu a palestra
“Nano tecnologia em fertilizantes e seus benefícios
para o manejo do solo,
buscando altas produtividades”, no Forest Centro
de Eventos em Ernestina/
RS. O evento contou com
a participação de mais de
170 pessoas.
A palestra ficou por
conta da Dra. Jessica Tomasi, coordenadora técnica
da Polli Fertilizantes, engenheira florestal e formada
pela Universidade Federal
de Santa Maria. Marcelo
Ferreira, gerente comercial
do RS da Polli Fertilizantes, Adriano Vanderlei Dapper, representante comercial da Polli Fertilizantes e
sócio da empresa Eficaz,
além de toda a equipe da
empresa Eficaz Fertilizantes estiveram presentes no
evento.
A Polli Fertilizantes
Especiais é uma empresa
focada no Sistema Fertilidade Solo e Planta, onde
o conceito “Nutrindo Para
Saúde” motivou as pesquisas da Polli FE no desenvolvimento da Tecnologia
de Produtos Solo Estruturado e H.P.E, que buscam
nutrir de forma adequada
toda a cadeia: solo, plantas,
animais e seres humanos.
Possui a exclusiva tecnologia Nano Atom. A sua linha
de destaque é a Solo Estruturado (SE), a qual possui
os produtos: SE SUMAG,
SE MAG, SE POWER, SE
S5 e SE SUPER. Eles podem ser comercializados
em Big Bag de 1.000 kg ou
em sacaria de 40 kg, com
amplas possibilidades de
aplicação, sendo um produto granulado com certificação IBD. Linha SE:
Através desta linha, temos
como objetivo fornecer alguns elementos da Essencialidade Nutricional como
o Cálcio, Magnésio e Enxofre. Elementos estes de
fundamental importância
para as plantas, que devem
ser fornecidos regularmente através das adubações.
O evento foi idealizado

por Adriano Dapper, sócio
da empresa Eficaz e também representante comercial da Polli Fertilizantes.
A ideia surgiu a partir da
vinda da Dra. Jéssica Tomasi a nossa região. Ela é
especialista em fertilidade do solo, um assunto de
extrema relevância. Dessa
forma, houve a possibilidade de reunir o máximo
de produtores e canais da
Polli Fertilizantes para a
palestra da Dra. Jéssica
sobre nano tecnologia em
fertilizantes, em um ambiente incrível, com música ao vivo e jantar para
confraternização.
O evento contou com
música ao vivo com Jeronimo Dapper e teve jantar após a palestra. Contou com a participação de
autoridades
municipais,
revendas da Polli Fertilizantes de outras regiões
do RS, produtores, clientes e amigos, municípios
como Ibirapuitã, Nicolau
Vergueiro, Tio Hugo, Ernestina, Paulo Bento, Sarandi, Soledade, Palmeira
das Missões, Passo Fundo,
Mormaço, Tapera, Não-
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-MeToque, Vila Maria
estiveram presentes.
A ideia é realizar
novos eventos nesse estilo, “Novos eventos já
estão em nossos planos.
A Polli Fertilizantes e a
Eficaz Fertilizantes são
extremamente gratas
pela presença e apoio
de todos. A oportunidade de um espaço para
conversar sobre a fertilidade do solo e produtos que proporcionam
um maior desempenho
agronômico é muito
importante a fim de
apresentar o melhor
que existe no mercado
de fertilizantes para os
agricultores.”, conforme assessoria da Polli
Fertilizantes.
Eficaz Fertilizantes
é a empresa que comercializa os produtos da
Polli Fertilizantes na
região. Com sede em
Ibirapuitã - RS. Criada
pelos sócios Adriano
Vanderlei Dapper e Luciane Cunha Dapper. O
evento foi o primeiro
realizado pela empresa
na região.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Evento foi realizado no Forest Eventos
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

A palestra ficou por conta da Dra. Jessica Tomasi

Antártida - final
A Antártida é o continente mais frio e seco da Terra, um grande deserto. A precipitação média anual fica
entre 30 e 70 mm. Devido à influência das correntes
marítimas, as zonas costeiras apresentam temperaturas
mais amenas, com uma média anual de -10 °C (atingindo valores entre 10 °C no verão e -40 °C no inverno).
Por outro lado, no interior do continente, a média anual
é -30 °C, com temperaturas variando entre -30 °C no
verão até abaixo de -80 °C no inverno. A menor temperatura do mundo, -93,2 °C, foi registrada entre Dome
Argurs e Dome Fuji no dia 10 de agosto de 2010.
No entanto, o local mais frio da superfície terrestre,
estima-se que seja a Cordilheira A (ou Ridge A), que
fica localizada nas seguintes coordenadas: 81° 30′ S,
73° 30′ L.
Estima-se que apesar dos seis meses de escuridão
do inverno, a incidência da energia solar no Polo Sul
seja semelhante à recebida anualmente no equador, mas
75% dessa energia é refletida pela superfície de gelo.
A Antártida Oriental é mais fria que a Ocidental por
ser mais elevada. As massas de ar raramente penetram
muito no continente, deixando seu interior frio e seco.
O gelo no interior do continente dura muito tempo,
apesar da falta de precipitação para renová-lo. A queda de neve não é rara no litoral, onde já se registrou a
queda de 1,22 metro em 48 horas. Também é um continente com ventos fortes, registrando-se ventos com
velocidades superiores a 200 km/h na região costeira,
sendo a média nestes locais de 100 km/h. No interior,
entretanto, as velocidades são tipicamente moderadas.
[36]
A Antártida é mais fria do que o Ártico por dois
motivos: em primeiro lugar, grande parte do continente
está a mais de três quilômetros acima do nível do mar.
Em segundo lugar, a área do polo Norte é coberta pelo
oceano Ártico e o relativo calor do oceano é transferido através do gelo, impedindo que as temperaturas nas
regiões árticas alcancem os extremos típicos da superfície da terra no sul.
Alguns eventos climáticos são comuns na região.
A aurora austral, conhecida como “luzes do sul”, é um
brilho observado durante a noite perto do Pólo Sul. Outro acontecimento é o pó de diamante, neblina composta de pequenos cristais de gelo. Forma-se geralmente
sob céu limpo, por isso é referido como precipitação de
céu limpo. Falsos sóis, brilhos formados pela reflexão
da luz solar em cristais de gelo, conhecidos como parélio, são uma manifestação óptica atmosférica comum.
Em 9 de fevereiro de 2020, o continente registrou
uma temperatura de 20,7°C, a mais alta de toda a história da Antártida.
As principais dificuldades para o crescimento dos
vegetais na Antártida são os fortes ventos, a curta espessura do solo e a limitada quantidade de luz solar
durante o inverno austral.
Por isso, a variedade de espécies de plantas na superfície é limitada a plantas “inferiores”, como musgos
e hepáticas. Além disso há uma comunidade autotrófica, formada por protistas. A flora continental consiste
em líquens, briófitas, algas e fungos. O crescimento e a
reprodução ocorrem geralmente no verão.
Há mais de 200 espécies de líquens e aproximadamente 50 espécies de briófitas, tais como musgos. No
continente existem 700 espécies de algas, a maioria
das quais forma o fitoplâncton. Diatomáceas e algas da
neve, algas microscópicas que crescem na neve e no
gelo dando-lhes coloração, são abundantes nas regiões
costeiras durante o verão. Há ainda duas espécies de
plantas que florescem e são encontradas na Península
Antártica.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Raquel
Goedel.
Demais vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos
Ferreira, Ari Antonio
Mello, Cristian Baumgratz, Juliano Arend,
Leonir de Souza Vargas,
Tiago José Dummel e
Victor Penz.

alíquotas dos impostos no
Rio Grande do Sul. O
Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP,
explanou sobre os valores
efetivamente destinados
ao Município através de
emendas parlamentares,
agradecendo ao Senador
Luiz Carlos Heinze e ao
Deputado Covatti Filho.

PLENÁRIA ORDINÁRIA DE
11.07.2022

Ordem do dia:
Discussão e votação do Projeto de Lei
nº 53/2022, de autoria do
Poder Executivo Municipal que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a
abrir no Orçamento Programa de 2022, um Crédito Especial no valor de
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),
destinado à execução das
Ações afetas ao Programa
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO/CEF
e dá outras providências”.
As Comissões apresentaram parecer favorável.
Em discussão: O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da bancada do PDT,
afirmou que os recursos
serão utilizados para pavimentação de Ruas, manifestando-se plenamente
favorável. Em votação:
Aprovado por unanimidade de votos.

08SESSÃO
te:

Grande Expedien-

O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, justificou os pedidos de providências de sua autoria
nos quais solicita que
seja feito o fechamento
de valeta e a colocação
de 4 cargas de terra.
O Vereador Tiago José Dummel, da
bancada do PDT, justificou o pedido de providências de sua autoria
no qual solicita a instalação de iluminação pública.
O Vereador Victor Penz, da bancada
do PSDB, justificou o
pedido de providências
de sua autoria no qual
solicita a instalação de
lâmpadas da iluminação
pública no trevo.
Comunicações:
O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, informou que o Deputado
Estadual Gerson Burmann esteve visitando
o Município na semana
anterior. Afirmou que
solicitou o apoio do Deputado para atendimento de demanda junto ao
DAER para instalação
de redutores de velocidade na RSC 153, nas
proximidades do trevo.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do PSDB, criticou o
partido PSDB e a sua
atuação frente ao Governo do Estado. Explanou sobre a destinação
de recursos do Governo Federal aos Estados.
Trouxe dados acerca das

Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Souza Vargas,
da bancada do PDT, informou que foi enviado
Ofício para a Secretaria
de Segurança do Estado
solicitando a substituição da viatura da Polícia
Civil, dizendo que a Deputada Juliana Brizola
também formalizou solicitação nesse mesmo
sentido. Afirmou que a
obra de duplicação de alguns trechos da RSC 153
iniciou hoje afirmando
que espera que o material
utilizado seja de boa qualidade. Solicitou verbalmente que seja feita passagem de rolo em trecho
da Rua Júlio dos Santos
bem como a instalação de
algumas lixeiras. Pediu
que fossem feitos repa-

ros no acesso ao Clube
dos Vinte. Agradeceu a
Administração Municipal
pela solução do problema
da iluminação pública na
Rua Alfredo Lutz. Parabenizou o Srº. Ivandro
dos Santos pela conquista nos 10 quilômetros da
Corrida de Rua em Passo
Fundo, classificando-se
para a etapa de Porto Alegre.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, disse
que a Confederação Nacional dos Municípios organizou um movimento
reivindicando a não penalização dos Municípios
com os efeitos da PEC
emergencial que limita as
alíquotas de cobrança do
ICMS dos combustíveis
e outros, afirmando que
os Municípios permanecem responsáveis pelas
despesas sociais, mesmo
reduzindo a arrecadação.
Reiterou a necessidade
da instalação dos redutores de velocidade, tipo
quebra-molas, nas proximidades do trevo de acesso ao Município, nos dois
sentidos da via.
O Vereador Tiago José Dummel, da
bancada do PDT, sobre
a solicitação para melhorias no acesso à residência do Sr. Leonardo Gheno, disse que os serviços
iniciaram. Pediu que a
engenharia da Prefeitura
acompanhasse os trabalhos para uma solução
definitiva do problema.
Solicitou verbalmente,
que seja feita a instalação
de bueiros na Rua Carlos Armando Kern, com
a supervisão e acompanhamento da engenheira da Prefeitura. Falou
sobre a Praça Municipal
afirmando que o servidor
responsável está trabalhando sozinho, pedindo
que seja contratado mais
um servidor para auxiliar
e, também, que o funcionário permaneça no
local trabalhando e que
não seja deslocado para
outros setores como vem
ocorrendo. Solicitou a
manutenção nos brinquedos para evitar acidentes.

Agradeceu a Secretaria
de Serviços Urbanos pelo
atendimento de demandas suas. Explanou sobre a reforma do ginásio
municipal elencando os
serviços que serão realizados, especialmente relacionados ao telhado.
O Vereador Victor Penz, da bancada do
PSDB, solicitou a construção de uma parada
de ônibus na Rua Flávio
Schmidt justificando a
necessidade. Pediu que
fosse passado o rolo e
a patrola na estrada da
Posse Barão. Agradeceu
pelo atendimento de solicitação sua relacionada
à estrada de acesso para
as propriedades das famílias Tomazini, Baraldi,
Drabach, Boehm e Cametin. Pediu que fossem
providenciadas melhorias
na estrada da Linha São
Paulo até Pessegueiro.
O Vereador Américo Luiz Formighieri,
da bancada do PSDB,
agradeceu a Secretaria
de Obras pelas melhorias na estrada que liga
Três Lagoas até Faxinal,
também, pela estrada de
acesso à propriedade do
Srº. Rogério, Srº. Abílio
e outros, afirmando que
o serviço foi muito bem
executado. Agradeceu a
Secretaria de Serviços
Urbanos pelo início das
obras na Rua Ernesto
Goedel, proximidades do
acesso à residência do Srº
Leonardo Gheno. Solicitou verbalmente, que seja
feito reparo na estrada,
nas proximidades do Srº.
Luizão, assim como no
acesso à propriedade do
Srº. Danilo, na estrada
geral, sugerindo a colocação de bueiros.
O Vereador Juliano Arend, da bancada
do PSDB, disse que recebeu ofício do Deputado
Bibo Nunes destinando
recursos para o Município para a área da Saúde.
Criticou um vídeo de um
Deputado que, segundo
ele, faz um deboche acerca dos valores destinados
pelo Governo Federal
para auxiliar os produtores afetados pelas condi-

ções climáticas. Disse
que mantém sempre os
seus valores, independente da posição que
ocupa. Falou sobre os
títulos de propriedades
de terras concedidos
pelo Governo Federal.
Solicitou verbalmente
que sejam feitas melhorias na estrada de
acesso à residência do
Srº. Vicente e Srª. Olga
Musscopp. Afirmou que
estão depositando lixo
em local inadequado,
disse que sabe quem são
os autores e, em caso de
não retirada fará denúncia aos órgãos competentes. Concordou com
o Vereador Tiago acerca
da necessidade de manutenção do funcionário
na Praça Municipal, de
forma permanente, assim como a solicitação
de reforma nos brinquedos do parquinho
infantil. Parabenizou o
desportista Ivandro pela
conquista. Pediu que todos mantenham valores
como o caráter e a honestidade.
A Presidente,
Vereadora Raquel Goedel, da bancada do PP,
parabenizou o Vereador
Antonio Carlos Ferreira
pelo aniversário. Parabenizou a todos os envolvidos na aquisição
da nova ambulância,
recebida no dia de hoje.
Agradeceu ao Secretário de Obras Maurício
pela atenção na solução
das demandas de toda
a população. Informou
que a Srª. Sueli, Secretária Municipal da Educação assumiu, de forma interina, a Secretaria
da Saúde, desejando-lhe
sucesso e afirmando que
confia em sua capacidade de gerir as duas áreas
simultaneamente.

Próxima
Sessão
Plenária Ordinária dia
18 de julho de 2022, às
18:00.
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NICOLAU VERGUEIRO

Professores e atendentes terão semana de
formação
A Secretaria Municipal de
Educação e Cultura irá realizar uma formação continuada
com todos os professores e
atendentes das escolas municipais Gelso Falkemback Ribeiro e José do Patrocínio. A
capacitação ocorrerá entre os
dias 18 e 22 de julho na Emei
Gelso Falkemback Ribeiro,
com atividades que abordarão
diferentes temas no âmbito
pedagógico.
Na segunda-feira, 18/07, a
fonoaudióloga Gilvani Neiss
tratará sobre o tema “Voz:
meu instrumento de trabalho” e o Professor Dr. Evandro Consálter sobre “Metodologias ativas, por que não?
Menos blá-blá-blá e mais
interacionismo”. Na terça-feira, 19/07, o profissional da
Educação Samir Casagrande
falará sobre “Correção do fluxo de aprendizagem'' e à noite haverá Audiência Pública
sobre Cidade Educadora, na
Câmara Municipal de Vereadores.
Na quarta-feira, 20/07, o

tema “Oficina do Brincar: O
olhar da infância na educação
infantil” será abordado pela
ministrante Eliane Mesacasa
Trentin e a nutricionista Andressa Pelinson falará sobre
a alimentação escolar. Já na
quinta-feira, 21/07, a psicóloga Claudia Della Méa irá discorrer sobre as contribuições
da escola para o desenvolvimento infantil e a pediatra e
educadora do sono infantil

Andrieli Flores sobre o dia
a dia da criança na escola.
A última manhã de formação tratará sobre o tema
“Os desafios da Educação
Inclusiva: Entendendo o
Autismo e o TDAH”, com
a Equipe Stimulus e durante a tarde os profissionais
da Educação irão participar
de uma sessão de aromaterapia com Franciele Mariani e a equipe doTerra.

Respingos
da Barragem
Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

CARLOS FAGUNDES NASCEU!
Carlos Fagundes nasceu!!
Notícia pequena em jornal de grande circulação.
Entre os acidentes da semana, os roubos da vez,
Os assassinatos quase corriqueiros,
Entre os joguetes políticos
E corruptos de plantão, sim, estava lá...
Carlos Fagundes nasceu!!
Um brinde à vida, Carlos Fagundes!
Um brinde à tua vida!
A vida espera teu olhar inocente,
Sedento de mundo e leite materno.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Não sabes dos acidentes, não sabes dos roubos,
Dos estupros, das chacinas, dos desfalques
Nem desse monte de papel de um certo jornal,
Que coloca tudo isso em letras garrafais,
Numa cor negra com jeito de rubro-sangue,
A chamar a plebe ao seu consumo diário.
Mas estás ali, Carlos Fagundes,
Foto pequenina, bochechas fofas, roupinha branca,
Dormindo com a paz dos recém nascidos!

Os desafios da Educação inclusive: Entendendo o Autismo e o TDAH

TIO HUGO

Estudantes tio-huguenses em papel de
destaque na 16o Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas
Os alunos da rede municipal de ensino de Tio Hugo,
Amanda da Rosa Schultz e Felipe Gabriel Godoi de Paula,
foram premiados na 16ª edição da Olímpiada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP. A estudante
Amanda que está no 8º Ano do
ensino fundamental da EMEF
Laurentino Machado recebeu a
Medalha de Bronze como premiação, devido a sua excelente
classificação na 16ª OBMEP. O
ato de condecoração aconteceu
em Passo Fundo na UPF, e contou com a participação da aluna Amanda da Rosa Schultz, de
familiares, professores e integrantes da Secretaria Municipal de Educação de Tio Hugo.
Amanda foi uma das poucas medalhistas da região, obtendo destaque entre mais de
18 milhões de estudantes de
todo o país que participaram
da Olimpíada. Além da estudante, o aluno Felipe Gabriel
Godoi de Paula que atualmente
está no 1º ano do ensino médio,
também obteve destaque na
16ª OPBMEP, recebendo uma
menção honrosa. Durante a sua
participação na Olimpíada Fe-
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lipe estava no 9º ano do ensino
fundamental da escola Laurentino Machado.
A secretária de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer de
Tio Hugo, Suzana Elisa Muller
Kuhn, parabeniza os estudantes
pelas premiações recebidas na
16ª OBMEP, estendendo os parabéns para os professores, direção e equipe da Escola Laurentino Machado, assim como
para as famílias dos estudantes
pelo incentivo e apoio.
“É um orgulho para todos
nós tio-huguenses ver dois jo-

vens estudantes obterem
tanto destaque assim. A
Amanda é uma das poucas
estudantes de toda a região a
receber a Medalha de Bronze pela sua classificação
na Olimpíada Brasileira de
Matemática. Assim como o
Felipe Gabriel que também
foi premiado recebendo essa
menção honrosa pelo excelente resultado obtido nesta
Olímpiada. Essas premiações é um motivo de muita
alegria para todos nós”, declarou Suzana.
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Não sabes, espero, da fome...
De alguns ganhando milhões jogando bola
E de muitos suando mirreis erguendo prédios, limpando ruas.
Não sabes, Carlos Fagundes,
De quem prepara o futuro,
Pelas classes escolares
Contando caraminguás.
Não sabes do olhar vazio
De um outro Carlos Fagundes,
Nalguma praça ou esquina,
Enfumaçado de dor.
Não sabes das secas, das cheias
Não sabes das pontes caídas,
Do choro triste do campo
E das misérias paridas;
Das mãos sulcadas de enxada
Colhendo safras de pó.
Não sabes do fio do homem
Cortando forte e profundo
As bênçãos que a natureza
Esparramou pelo mundo...
Teu mundo, Carlos Fagundes,
Que talvez não seja mais
Um berço firme e seguro
Pra o teu soninho de paz.
Não sabes, Carlos Fagundes,
Dos juros, das hipotecas,
Das querelas judiciais.
Da tal globalização
Que enleia nossos destinos
Com tantos outros caminhos
Maiores que a compreensão.
Ao certo não sabes não...
Só entendes do carinho
Da mão que embala o carrinho
No tranco do coração.
Pois tem o bem, afinal
Na alma de todos nós,
Mas esse pouco tem voz
Na manchete do jornal.
O amor, o sonho, a ternura,
Somem perante as desgraças
Que dão sustento à loucura
No peito oco das massas.
Carlos Fagundes nasceu!!
Pequena notícia gigante!
Um brinde maior à vida,
À luz, num tempo tão gris.
Bem vindo, sejas feliz!
Recria o mundo que é teu;
A minha fé floresceu
Nesta manhã desbotada...

Amanda foi uma das poucas medalhistas da região

Entre manchetes sangradas
Carlos Fagundes nasceu!

O MENSAGEIRO
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

NFG ganhadores de
Junho de 2022
Sorteio realizado no
dia 30/06/2022 no âmbito municipal, juntamente com os Prêmios Estaduais, cabe aqui lembrar
que os sorteios são realizados pela Secretaria Estadual da Fazenda, onde
os ganhadores foram as
seguintes:
NOME MUNICÍPIO
Nº BILHETE PRÊMIO
1 Tatiane Betella
Santo Antônio do Planalto 2.853 R$ 250,00
2 Marcos A. Machado de Almeida Santo Antônio do Planalto
3.037 R$ 150,00
3 Mauricio Luiz
Bergmann Santo Antônio do Planalto 2.624 R$
100,00

Para participar basta se cadastrar no programa e ao comprar
exigir que seu CPF seja
colocado na nota fiscal
eletrônica, depois você
já concorre automaticamente em todos os
sorteios.
Ponto de cadastro e
informações no setor
de fiscalização do município ou diretamente
no site: https://nfg.sefaz.rs.gov.br
1º premio no valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
2º premio no valor
de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais)
3º prêmio de R$
100,00 (cem reais)

ERNESTINA

Prefeitura de Ernestina adquire nova
Ambulância
Uma nova ambulância, foi entregue
à comunidade Ernestinense na tarde
de ontem, terça-feira
(12/07). O veículo
chega para qualificar
a frota da Secretaria
Municipal de Saúde,
atender uma demanda importante que é
o transporte de pacientes e vai permitir
que o município ofereça serviços na área
de saúde com mais
qualidade e eficiência. O ato de entrega
do veículo aconteceu
em frente à Prefeitura
Municipal, e contou
com a presença do
prefeito, Renato Becker, vice-prefeito,
Paulo Penz,
Secretária, Sueli
Penz e dos
motoristas Cristiano Mello,
Jonatas
Irassochio
(Dione) e
da representante da
empresa
Mercedes-

-Benz, que realizou a
entrega da chave ao
Prefeito
Municipal
Renato Becker. É importante destacar, que
a nova ambulância
foi adquirida na gestão do Ex-secretário
Municipal da Saúde,
Geferson Goedel. O
veículo, marca Mercedez-Benz, SPRINTER 416 CDI, diesel,
modelo 2022, 07 (sete)
lugares, adquirido pelo
Município, através da
Secretaria Municipal
de Saúde.
A nova ambulância
conta com equipamen-

tos básicos e primeiros
socorros, como maca,
prancha e cilindro de
oxigênio. “É uma satisfação estar recebendo esta importante
aquisição para uma
das áreas que tem sido
prioritária da Administração Municipal.
Estamos felizes por
mais esta conquista
para Saúde, pois estamos reforçando a nossa frota e, consequentemente, melhorando
o atendimento para a
população Ernestinense,” frisou o prefeito
Renato Becker.
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A nova ambulância conta com equipamentos básicos e primeiros socorros

