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O projeto Brigada Mirim trabalha desde questões de trânsito até valores 
familiares com os alunos.
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Dia mundial do Alzhaimer

SAÚDESAÚDE

A data de 21 de 
setembro é con-
siderada como 

Dia Mundial do Alzheimer, 
uma doença neurodegene-
rativa que afeta milhares de 
brasileiros. Em geral proble-
mas com a memória são os 
primeiros indícios, além de-
le, o paciente também pode 
vir apresentar dificuldades 
para falar, alterações com-
portamentais. 

Renata Câmera Amaral 
medica formada pela Uni-
versidade Fronteira Sul, atua 
na cidade de Tapera e conta 
que a “incidência da Doen-
ça de Alzheimer aumenta de 
acordo com a idade. Por isso, 
entre indivíduos na faixa etá-
ria entre 65-70 anos, a inci-
dência é de 5/1.000. Por sua 
vez, entre indivíduos com 
idade superior a 85 anos, a 
incidência se aproxima a 60-
80/1.000. Além da idade, o 
baixo nível educacional, uma 
história familiar dessa doen-
ça e fatores de risco cardio-
vasculares também aumenta 
a chance de seu desenvolvi-
mento. Estima-se que dois 
terços das pessoas diagnos-
ticadas com essa doença são 
mulheres”.

Qualquer ação que va-
mos realizar necessita de 
comandos do cérebro, tra-
vés da comunicação entre 
os neurônios, nos pacientes 
com alzhaimer essa comuni-
cação não ocorre, e as células 
neurais acaba, morrendo, por 
conta do mecanismo dentro 
e fora das células “Ocorre 
acúmulo de proteína beta-
-amiloide no meio extrace-
lular, originando as chama-
das placas neuríticas / placas 
senis.  Além disso, ocorre 
acúmulo excessivo de proteí-
na TAU fosforilada no meio 
intracelular, formando os 
emaranhados neurofibrilares, 
acarretando em morte celu-

lar programada de células 
neurais específicas.” Explica 
Renata.

Depois de diagnostica-
do com a doença inicia-se 
um longo processo, de cui-
dados, algumas alterações 
como alucinação, depressão 
podem aparecer, fazendo-se 
necessário tomar algumas 
medidas, mas nem sem-
pre com uso de medicação 
“ambiente calmo, familiar; 
sinais de orientação, como 
marcas ou placas nas por-
tas dos quartos; e ilumina-
ção adequada do ambiente, 
que ajuda a evitar falhas de 
orientação. Comportamento 
agressivo pode ser condu-
zido com linguagem calma, 
clara e direta, no sentido de 
distrair o paciente” afirma 
Renata. É importante enten-
der que se necessário remé-
dios desde que prescritos pe-
lo especialista (neurologista) 
podem ser administrado.

Para finalizar Renata 
conta “Quando recebo em 
consulta algum paciente 
com possível Doença de Al-
zheimer, após excluir cau-
sas reversíveis de demência 
(depressão, hipotireoidis-
mo, dentre outras), realizo 
o encaminhamento ao neu-
rologista, especialista desta 
área. Juntos, realizaremos o 
acolhimento emocional ao 
paciente e seus familiares, 
explicando o curso clíni-
co esperado da doença e as 
possibilidades terapêuticas. 
Nesse contexto, o médico 
clínico generalista é de fun-
damental importância para o 
elo de um atendimento clíni-
co integrado, que pode en-
volver além do mesmo e do 
médico neurologista, tam-
bém fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionais, psicólogos, 
profissionais de educação fí-
sica, fonoaudiólogos e nutri-
cionistas”

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

RETORNO DO TURNO 
INTEGRAL

A partir da redução 
donúmero de casos 
de COVID 19 e do 

avanço da imunização em nosso 
município, estaremos novamente 
atendendo os alunos da Educação 
Infantil em turno integral, a par-
tir do dia 27/09/2021, nas EMEIs 
Cantinho do Amor e Felippe Al-
flen. Devido aos protocolos que 
ainda precisam ser seguidos e ob-
servados, NÃO será oferecido o 
almoço, por enquanto. O horário 
de atendimento será das 7h20min 
às 12h, e das 13h às 17h30min.  
As famílias que tem interesse em 
matricular seus filhos nos dois 
turnos, devem comparecer à es-
cola do dia 16 ao dia 22 de setem-
bro para formalizar a intenção, 
munidos de atestado/comprovan-
te de trabalho do pai e da mãe, ou 
dos devidos responsáveis legais 
quando for o caso, pois será da-

da preferência de turno integral 
aos alunos cujos responsáveis 
tenham algum vínculo emprega-
tício (ainda há restrições quanto 
ao número de alunos nas salas 
de aulas, embora mais flexíveis). 
O turno integral da EMEF Leo-
nel de Moura Brizola retornará 
em outubro, em data e cronogra-
ma de matrícula a ser definido. 
 Lembramos a todos, que 
a pandemia ainda não acabou, 
e que os cuidados precisam ser 
mantidos. Todas as ações vêm 
sendo planejadas e executadas 
pensando em primeiro lugar, na 
preservação da saúde de nossos 
alunos, suas famílias, professo-
res e funcionários. E não menos 
importante, mas sim de forma 
concomitante, está a preocupa-
ção com a recuperação e a qua-
lificação do processo de ensino e 
aprendizagem.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Neste primeiro momento não será oferecido almoço
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Retomados os treinos da Escolinha

A administração 
municipal de 
Victor Graeff 

e o departamento de des-
porto e lazer informam 
a todos que os treinos e 
escolinhas multi esporti-
vas retomarão suas ativi-
dades. Por conta da pan-
demia eles haviam sido 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Os treinos haviam sido interrompidos por conta da pandemia

interrompidos. Porém, 
segundo informações 
oficiais a população vic-
torense está 100% imu-
nizada com a primeira 
dose, e segue em rápido 
avanço a segunda achou-
-se por bem retomar os 
treinos.

Para os atletas que 

se interessarem pelos 
treinos, eles acontecem 
semanalmente com ca-
tegorias sub-7 à sub-13. 
Maiores informações 
você pode garantir dire-
tamente no na Secretaria 
Municipal de Educação, 
junto à prefeitura de Vic-
tor Graeff.

ERNESTINAERNESTINA

Letramento em programação 

O município de Er-
nestina em parce-
ria com o Instituto 

Ayrton Sena e a IMED de Passo 
Fundo vem desenvolvendo desde 
junho o programa de letramento 
em programação.  O projeto se 
desenvolve nas escolas EDU-
CARTE, Osvaldo Cruz e Sachser.  

O objetivo é desenvolver  
habilidade computacionais, uti-
lizando programação de compu-
tadores, com ferramentas básicas 
como o Scratch que possibilita a 
criação de animações, jogos, his-
torias interativas, ele se utiliza 
de uma programação em blocos. 
Também é utilizada com os alu-
nos a programação desplugada, 
ou seja, recursos lúdicos, jogos 
e atividade para ensinar a ferra-
menta.

Mensalmente secretários de 
educação, coordenadores muni-
cipais e pedagógicos, professores 
integrantes do processo recebem 
uma formação feita de forma on-
-line para melhor capacitação.

Acesso a internet e laborató-
rios de informática ainda geram 
de certa forma dificuldade nas 
comunidades do interior, mas 
isso não diminuiu a dedicação. 
Em publicação da prefeitura a 
coordenadora de letramento Joa-
na Salete Benoit afirma que em 
nenhum momento os professores 
deixaram de realizar as ativida-
des.

Na EMEF Sachser os alu-
nos do quarto e quinto ano par-

ticiparam de uma oficina com os 
professores, direção e mestre do 
letramento Gabriel com o aplica-
tivo Galactico Explorer Merger, 
usando realidade aumentada. Co-
mo na foto aonde eles puderam 
conhecer o sistema solar na “pal-
ma da mão”.

Na escola Educarte, conta 
com os professores Lucas e Ga-
briel. O professor Lucas trabalha 
com os alunos do 5º ao 9º ano, e o 
professor Gabriel com os alunos 
do 4º ano. Este ano, o destaque na 
escola é a abertura de vagas para 
alunos da rede estadual da comu-
nidade. A diretora Makeli Rosse-
to ressalta a importância de viabi-
lizar o aumento do engajamento 
dos estudantes em sua aprendiza-
gem e proporcionar a todos, inde-
pendente de ser ou não estudante 
da escola, o desenvolvimento das 
competências emocionais e com-
putacionais.

Na escola Osvaldo Cruz, 
Gabriel trabalha com atividades 
desplugadas, utilizando mate-
riais concretos, que desenvolvem 
o raciocínio lógico matemático, 
devido há ausencia de uma sala 
espeficica para isso.

O Prefeito Renato Becker 
juntamente com a Secretária Edu-
cação Sueli Penz, estão desen-
volvendo projetos e trabalhando 
incansavelmente, para aumentar 
a velocidade de conexão da inter-
net e melhoria dos computadores 
para os laboratórios das Escolas 
localizadas no interior do muni-
cípio.

O projeto é desenvolvido desde junho

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRAS promove Ronda Crioula

Na manhã de 
quarta-feira, 
(15/09), o 

Centro de Referência 
da Assistência Social 
– CRAS de Ernestina, 
juntamente com os in-
tegrantes do Serviço de 
Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos 
(SCFV), realizaram a 
Ronda Crioula no Ran-
cho do CRAS. 

Na ocasião teve uma 
roda de prosa com as 
“Anitas” homenageadas 
dos Festejos Farroupi-
lhas de 2021, as tradi-
cionalistas ernestinen-
ses, Sra. Derli Goedel, 
da patronagem do CTG 
Unidos pela Tradição de 
Ernestina e Sra. Katia 
Dias, do CTG Tropeiro 
Velho, as mesmas conta-
ram um pouco das suas 
trajetórias de vidas e, 
sobretudo a dedicação e 
o amor pela cultura gaú-
cha. 

A Semana Farroupi-
lha 2021 traz como tema 
“Caminhos de Anita”, 
que celebra o bicentená-
rio de nascimento da ca-
tarinense batizada como 
o nome de Ana Maria 
de Jesus Ribeiro da Sil-

ERNESTINAERNESTINA

va, conhecida por Anita. 
Após a apresentação das 
tradicionalistas home-
nageadas, foi servido o 
tradicional café de cha-
leira, acompanhado do 
revirado campeiro. 

Na circuntância, a 
Coordenadora do Cras, 
Mônica Aguirre, agra-
deceu a presença das 
“Anitas” homenagea-
das, Derli Goedel e 
Kátia Dias, por terem 
compartilhado tanto co-
nhecimento e amor pela 
nossa cultura gaúcha, e 

Para finalizar o evento foi servido um café de chaleira

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

também a participação 
na cerimônia de abertu-
ra, do prefeito Renato 
Becker, do secretário da 
saúde, Geferson Goedel, 
da equipe de educado-
res sociais do Cras, da 
Coordenadora da Se-
cretaria de Educação, 
Adrieli Gnich Vargas e 
da professora Joana Alt-
mann. 

Após as atividades a 
equipe do CRAS prepa-
rou um café de chaleira 
e um revirado para os 
participantes
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Horóscopo semanal
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
À noite, o excesso de ri-À noite, o excesso de ri-
gidez ou de críticas pode gidez ou de críticas pode 
atrapalhar o romance. Pe-atrapalhar o romance. Pe-
gue leve e segure a língua gue leve e segure a língua 
se quiser evitar brigas.se quiser evitar brigas.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Seu lado aventureiro (que Seu lado aventureiro (que 
nem é tão grande assim) nem é tão grande assim) 
estará todo saliente hoje. estará todo saliente hoje. 
Vai contar com vibes mara-Vai contar com vibes mara-
vigolds para fazer contato vigolds para fazer contato 
com pessoas de fora e ex-com pessoas de fora e ex-
pandir seus interesses no pandir seus interesses no 
trabalho.trabalho.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
À noite, mudança no visual À noite, mudança no visual 
pode arrancar elogios, pode arrancar elogios, 

mas também vale a pena mas também vale a pena 
abandonar velhos hábitos abandonar velhos hábitos 
e cuidar da saúde.e cuidar da saúde.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
Compartilhe suas ideias, Compartilhe suas ideias, 
preste atenção nos co-preste atenção nos co-
legas e aproxime-se de legas e aproxime-se de 
quem pensa da mesma for-quem pensa da mesma for-
ma que você.ma que você.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Ótimas vibes também pa-Ótimas vibes também pa-
ra cuidar da saúde. Vale ra cuidar da saúde. Vale 
a pena fazer alguns sacri-a pena fazer alguns sacri-
fícios para se livrar de um fícios para se livrar de um 
vício ou mudar a sua rotina vício ou mudar a sua rotina 
para adotar hábitos mais para adotar hábitos mais 
saudáveis.saudáveis.
- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 

set.) set.) 
Esbanjando criatividade, Esbanjando criatividade, 
bom humor e simpatia, bom humor e simpatia, 
você vai se destacar em você vai se destacar em 
qualquer trabalho, espe-qualquer trabalho, espe-
cialmente se precisa entrar cialmente se precisa entrar 
em contato com outras em contato com outras 
pessoas.pessoas.
  
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
O trabalho e os negócios O trabalho e os negócios 
também contam com o também contam com o 
apoio da família, e se tiver apoio da família, e se tiver 
que encarar alguns traba-que encarar alguns traba-
lhos em home office, saiba lhos em home office, saiba 
que suas chances de su-que suas chances de su-
cesso aumentam.cesso aumentam.
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) .nov.) .
Aproveite o astral favorá-Aproveite o astral favorá-

vel para fazer contatos, vel para fazer contatos, 
conquistar novos clientes, conquistar novos clientes, 
lidar com o público em ge-lidar com o público em ge-
ral ou iniciar uma parceria ral ou iniciar uma parceria 
ou sociedade.ou sociedade.
- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 
dez.) dez.) 
Sentiu o drama? Mais tar-Sentiu o drama? Mais tar-
de, é melhor sair de fini-de, é melhor sair de fini-
nho se um amigo aparecer nho se um amigo aparecer 
pedindo dinheiro empres-pedindo dinheiro empres-
tado.tado.
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
Exercite a paciência e Exercite a paciência e 
aposte no diálogo para aposte no diálogo para 
abrir caminho e conseguir abrir caminho e conseguir 
o que deseja -- o conselho o que deseja -- o conselho 
também vale para a con-também vale para a con-
quista, tá?quista, tá?

-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 
À noite, as coisas se com-À noite, as coisas se com-
plicam e uma viagem talvez plicam e uma viagem talvez 
precise ser revista.precise ser revista.
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
  
Se estiver em dúvida so-Se estiver em dúvida so-
bre algo importante, uma bre algo importante, uma 
conversa com um amigo conversa com um amigo 
pode ajudar mais do que pode ajudar mais do que 
imagina.imagina.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Setembro!
Amanda Bergmann 
01/09
Eduardo Granja 
01/09
Michele Diehl 01/09
Eloisa Kubal 02/09
Maria Bruch 02/09
Ivo Locateli 03/09
Lidiana Tavares 
03/09
Jurema Chaves 
03/09
Monique Silva 03/09
Oscar Baumgardt 
03/09
Ivanor Gross 04/09
Leodato Marques 
04/09
Nilva Vergutz 05/09
Noeli Machado 
05/09
Vanessa Gehelen 
06/09
Sueli Borba 06/09

Setembrino Mistura 07/09
Jovilde Reinehr 09/09
Leticia Gross 09/09
Sadi Granja 10/09
Neusa Fleck 11/09
Fernando Port 12/09
Raira Altmam 12/09
Felipe Santos 12/09
Valmir Bergmann 12/09
Aire Fachi 13/09
Édio Schumann 13/09
Luís Gobbi 13/09
Suelen Becker 13/09
Joana Possebon 14/09
Felipe Becker 15/09
Iardi Newls 15/09
Luís Dassi 15/09
Adelar Ferreira 16/09
Adelino Lermen 16/09
Eduardo Arendt 18/09
Neusa Candaten 18/09
João Lorini 18/09
Ana Nerlang 19/09
Maria Lopes 19/09

Ivone Fachi 19/09
Valentini Becker 20/09
Adilson Kuhn 21/09
Joaquim Lara 21/09
Lori Lenz 21/09
Magno Rodrigues 21/09
Epitácio Grevenhagem 
21/09
Iloni Pfluck 22/09
Lucas Silva 23/09
Ana Candaten 24/09
Marcieli Arendt 24/09
Ivani Wollmer 24/09
Franscisco Gobbi 24/09
Rute Doneda 24/09
Neiva Ceolan 24/09
Ruy Drehmer 25/09
Arlindo Goetz 26/09
Joriele Goedel 26/09
Maria Provenci 26/09
Mateus Amann 27/09
Genésio Paludo 28/09
Giovani Bortolini 28/09
Grazielli Ceolan 28/09

04
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MARIASMARIAS

Um amor que cresce cada vez mais

Há quatro me-
ses, Maria 
Gabi prati-
ca um dos 

esportes que mais sonhava 
aprender: o tênis. Desde 
maio, ela tem aulas sema-
nais na Escola Guga Tênis, 
no Clube Comercial em 
Passo Fundo.

Com muita alegria e 
bom humor, Maria Gabi 
compartilha suas experiên-
cias nas redes sociais. “É 
super importante incen-
tivar que todos realizem 
seus sonhos. Eu estou feliz 
fazendo o que gosto e es-
pero que mais pessoas se 
sintam motivadas a fazer o 
mesmo”, comenta Gabi.

No Instagram da Maria 
Gabi, é possível acompa-
nhar seu avanço na prática 
do esporte, com vídeos de 
aulas e dicas sobre o tênis. 
Sempre alegre e muito de-
dicada, ela ouve com aten-
ção as dicas do professor 
e evolui a cada aula, esti-
mulando outras crianças a 
experimentarem a modali-
dade.

A Escola Guga Tênis

Com mais de cinco 
mil alunos, a Escola Guga 
está presente em todas as 
regiões do país, com meto-
dologia própria, baseada na 
trajetória de Gustavo Kuer-
ten como juvenil e profis-
sional. 

Em Passo Fundo são 
duas unidades: no Clube 
Comercial e na Universi-
dade de Passo Fundo. Tam-
bém quer aprender a jogar 
tênis na Escola Guga? En-
tão chama a Maria Gabi 
nas redes sociais (Face-
book ou Instagram) que ela 
tem um cupom de desconto 
para você!

Há quatro meses Maria Gabi prática o esporte

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Aprender tênis era um dos sonhos da menina

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Festejos Farroupilha 
escolar

Como tradi-
cionalmente 
a c o n t e c e m 

todos os anos as esco-
las da cidade de Anto 
Antônio do Planalto 
na semana farroupilha 
preparam uma semana 
repleta de atividades 
lúdicas e alusivas ao te-
ma. Desde aprendizado 
sobre o assunto como 
na questão gastronô-
mica, aonde os alunos 
podem se deliciar com 
refeições típicas aqui 
do Rio Grande do Sul. 
Nesta semana a Escola 
Municipal de Educação 
Infantil Marisa Mar-
garida preparou aos 
pequenos uma surpre-
sa, espetinhos de chur-
rasco preparados pe-
la equipe responsável 
pela merenda escolar. 
Além de proporcionar 

Um lanche super especial foi servido aos alunos

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

um momento diferen-
ciado as crianças tam-
bém é uma forma de 
ensinar a eles sobre a 
tradição do nosso esta-
do.

Essa é apenas uma 
das atividades desen-
volvida nas escolas 
municipais da cidade, 
musicas danças e ves-
timentas também se-
rão trabalhados com os 
alunos. Vale ressaltar 
que cada escola tem 
liberdade de criar seu 
próprio cronograma de 
atividades. Ao todo se-
rá duas semanas dedi-
cadas a cultura gaúcha.

Segundo informa-
ções da direção de uma 
das escolas, na próxi-
ma semana irão ocor-
rer apresentações dos 
alunos sobre a semana 
farroupilha.
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Resumo dos trabalhos da Sessão 
Ordinária realizada em 13 de se-
tembro de 2021, presidida pelo 
Vereador Presidente, Nelson Ro-
gério Dapper, filiado no Partido 
Político PDT. 

Pedidos Verbais:

Vereador Es-
tevão Luís Pis-
solatto (PDT): 
requer ao Poder 
Executivo a fim 

de que notifique alguns dos pro-
prietários dos terrenos do Distrito 
Industrial para que deem início a 
construção e funcionamento dos 
empreendimentos, caso contrá-
rio, o Poder Público deve destinar 
os terrenos a outras empresas. O 
Vereador Estevão esclarece que 
os terrenos do Distrito Industrial 
foram adquiridos com dinheiro 
público e após foram doados a 
determinadas empresas. O edil 
comenta sobre a pavimentação da 
Rua Balduíno Sander, nesse sen-
tido, é necessário notificar os pro-
prietários dos terrenos urbanos não 
residentes no município para que 
construam um muro de contenção 
dentro de suas propriedades, pois 
isso evitará o desbarrancamento e 

futuras avarias na pavimentação. 
Para finalizar, Estevão requer que 
o Poder Executivo notifique os 
proprietários que têm lavouras pró-
ximas aos núcleos urbanos, pois, 
conforme lei federal que disciplina 
a questão, não deve haver plantio 
em uma distância mínima de 50 
metros entre uma lavoura e o aglo-
merado habitacional; acrescenta-
-se que tal medida visa a afetação 
dos tratamentos com agrotóxicos 
apenas nas áreas de plantio; aliás, 
Estevão sugere a conveniência de 
disciplinar essa limitação via de-
creto, observando o disposto na 
vigente lei federal.

Vereadora Silva-
na Cardoso Sipp 
(PDT): requer a 
Secretaria de Obras 

para que arrume o meio-fio da Rua 
Amazonas, essencialmente em 
frente à Loja Maria Modas, pois 
a contenção foi derrubada quando 
estavam sendo executadas melho-
rias no terreno ao lado, todavia, 
após o término não houve reparos 
do meio-fio.

Comunicações Pessoais:

Vereador Es-
tevão Luís Pis-
solatto (PDT): 
informa aos tio-
-huguenses que 

se deslocou por todas as estradas 
do município e constatou que o 
estado delas está ruim; Estevão já 
entrou em contato com o Secretá-
rio de Obras e este enfatizou que 
no prazo de 15 dias dará início as 
melhorias. No que diz respeito ao 
serviço de canteiramento, realiza-
do pelos funcionários da Secreta-
ria de Agricultura, está sendo efe-
tuado um ótimo trabalho. Acerca 
do programa de fornecimento de 
calcário, os beneficiários informa-
ram ao vereador que estão muito 
satisfeitos, porquanto há anos que 
muitos deles não eram contempla-
dos. Estevão requer aos pequenos 
agricultores que farão o plantio 
de milho, para que se inscrevam 
o quanto antes na Secretaria de 
Agricultura, pois o fornecimento 
da semente obedecerá a ordem de 
inscrição.

Vereadora Sil-
vina Cardoso 
Sipp (PDT): co-
menta a respeito 
de sua viagem a 

Brasília e da participação na Mar-
cha dos Vereadores, em conjunto 
com os Vereadores Délcio e Jéssi-
ca; o intuito da viagem foi a reivin-
dicação de recursos, nesse aspecto, 
a visita ao Deputado Federal Pom-
peo de Mattos foi proveitosa, pois 
ele já destinou ao município de Tio 
Hugo emendas no montante de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais) e manifestou-se que irá 
destinar mais R$ 150.000,00 (cen-
to e cinquenta mil reais). Silvana 
comenta aos tio-huguenses que as 
viagens a Brasília não são em vão, 
porquanto são destinadas a busca 
de verbas e a promoção do desen-
volvimento de Tio Hugo.

V e r e a d o r a 
Jéssica Muller 
(PSD): comenta 
a respeito de sua 
viagem a Brasí-

lia e da participação na Marcha dos 
Vereadores. Jéssica enfatiza que 
visitou o Deputado Federal Paulo 
Vicente Caleffi, do partido políti-
co PSD; foi entregue ao deputado 
um ofício requerendo recurso no 
valor de R$ 250.000,00 (duzen-
tos e cinquenta mil reais) visando 
à construção de uma piscina de 
hidroginástica. A Vereadora Jéssi-
ca manifestou seu contentamento 
com a viagem e pela oportunidade 
de representar o município de Tio 
Hugo na capital federal.

Vereador Dél-
cio Wiedthauper 
(PDT): comenta 
sobre sua viagem a 
Brasília, onde hou-

ve o encontro de mais de cinco mil 
representantes legislativos na Mar-
cha dos Vereadores, a qual foi rea-

lizada durante os dias 26 e 29 de 
agosto de 2021. Délcio agradece 
ao presidente legislativo, Nelson 
Rogério Dapper, pela autorização 
da viagem; o edil também agradece 
ao Assessor Jurídico, Verno Aldair 
Muller, o qual também realiza as-
sessoria em assuntos políticos rela-
tivos as reivindicações de recursos 
em Brasília. Na capital federal foi 
solicitado emenda parlamentar ao 
Conselho Tutelar de Tio Hugo, por 
intermédio do Deputado Federal 
Pompeo de Mattos, e recursos a se-
rem destinados ao atendimento dos 
munícipes da faixa etária da tercei-
ra idade, sobretudo na construção 
de uma piscina de hidroginástica.

Ordem do Dia:

PROJETO DE LEI Nº 
038/2021, DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2021: “Cria cargo e au-
toriza a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excep-
cional interesse público, nos ter-
mos do inciso IX do artigo 37 da 
Constituição Federal, e dá outras 
providências”. Aprovado por una-
nimidade.

A próxima Sessão Ordiná-
ria acontecerá na data de 
27/09/2021, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Verea-
dores de Tio Hugo.
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Projeto Brigada Mirim

Esforçar-se para 
formação do cará-
ter um dos princí-

pios do dojo kun praticado no 
karate shotokan, resume algo 
que deve ser uma atitude diá-
ria. Mas para formação desse 
caráter em especial nas crian-
ças alguns fatores são impor-
tantes como exemplo, valores 
e conhecimento.

O projeto Brigada mirim 
na cidade de Mormaço é uma 
referência disto. Com coorde-
nação do Centro de Referência 
a Assistência Social-CRAS 
e a Secretária de Assistência 
Social. E tem como instrutor 
o renomado Sargento Sidney 
Barbosa.

A Brigada Mirim de Mor-
maço possui atualmente 110 
integrantes, segundo a Se-

Valores morais, leis de trânsito são algumas das lições aprendidas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL SARGENTO BARBOSA

cretária de Assistência Social 
Mônica Vogl que afirma “Es-
te é o maior Projeto Social 
da história do município, e 
com apenas 05 ensaios nossas 
crianças e adolescentes deram 
um show no Desfile cívico que 
aconteceu no dia 11/08”. 

Patriotismo não é único 
tema trabalhado com eles ao 
longo do tempo de duração 
das turmas do projeto, leis de 
trânsito, valores familiares, 
primeiros socorros, defesa 
pessoal “Trabalho expecifio, 
mais direcionado a data, com 
cantos  de hinos, marcha , or-
dem unida, uma maior prepa-
raçao fisica” conta o Sargento 
Barbosa.

O projeto visa atender 
alunos das escolas da rede 
municipal, sendo esse o pré-

-requisito básico para entrar. 
Mas as orientações não param 
por ai, assim como no dojo 
kun aonde se deve “ser fiel 
ao verdadeiro caminho da ra-
zão, respeitar acima de tudo” 
a Brigada Mirim também pos-
sui regras de condutas que de-
vem ser observadas e sempre 
seguidas como: comportar-se 
baseado na honestidade e na 
verdade, respeito aos instru-
tores, colegas e a hierarquia, 
honrar e zelar a farda, além de 
cuidar da aparência. 

O impacto de ações como 
essa vai muito além de ensinar 
a essas criança leis, normas e 
regimentos. A um cunho so-
cial extremamente importante 
na formação do caráter des-
tes indivíduos, que através 
das lições aprendidas geram 
mudança a curto e longo pra-
zo. Começando na família e 
na sociedade aonde são inse-
ridos, seguindo até sua vida 
adulta. A complexidade de um 
projeto busca moldar esses 
cidadãos do amanhã. Desafio 
aceito a muito tempo Sargen-
to que com orgulho ressalta 
“Sendo a minha pessoa indi-
cada para ser o Intrutor, aonde 
permaneço ate o momento e 
pretendo continuar ate quan-
do Deus quiser, porque ainda 
acredito nos jovens, para uma 
sociedade mas justa e humani-
zada, bem como o amor a nos-
sa Pátria ...”

TIO HUGOTIO HUGO

VACINAÇÃO COVID-19: 
Aplicação da dose de reforço 
para idosos será feita em 
domicílio

A secretaria de Saúde 
de Tio Hugo comu-
nica que a aplicação 

da 3ª dose da vacina contra a Co-
vid-19 em idosos será realizada 
em domicílio.

Conforme estabelecido pelo 
calendário de vacinação do Mi-
nistério da Saúde, neste dia 15 de 
setembro os municípios brasilei-
ros iniciarão a aplicação da dose 
de reforço do imunizante contra 
a Covid-19.

O primeiro grupo a receber 
a 3ª dose da vacina são os idosos.

A secretaria de Saúde de Tio 

Hugo informa que a aplicação 
das vacinas será feita de forma 
decrescente, ou seja, contempla-
rá inicialmente os cidadãos com 
idade mais avançada.

“Pedimos para que todos 
os idosos permaneçam em casa, 
pois as equipes da secretaria per-
correrão todo o município para 
aplicar as vacinas nos mais ve-
lhos, assim como foi feito com 
a 1ª e a 2ª dose”, explicou a se-
cretária municipal de Saúde Ana 
Lucia da Silva.

Para mais informações entre 
em contato pelo fone 3338-9210

A terceira dose da vacina será aplicada em domicílio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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R$ 1,00

Saldo
a Pagar

63.595,88
61.292,48

2.303,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL 63.595,88

% Aplicado
Até o Bimestre

Despesa de Capital Líquida

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos 15,00 % 18,23
FONTE:
Referências Complementares:

  Déficit Orçamentário

RECEITAS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
4º Bimestre/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

  Previsão Inicial 18.400.000,00
  Previsão Atualizada 21.100.000,00
  Receitas Realizadas 14.819.328,28

Até o Bimestre

  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 803.337,84

  Dotação Inicial 18.400.000,00
  Dotação Atualizada 20.369.939,55

DESPESAS

  Despesas Liquidadas 12.828.057,57
  Despesas Empenhadas 13.516.472,94

  Despesas Pagas 12.154.972,59

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
  Superávit Orçamentário 1.991.270,71

Despesas Empenhadas 13.516.472,94
Despesas Liquidadas 12.828.057,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

(b/a)

Receita Corrente Líquida 21.099.246,79
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Endividamento 21.099.247,79
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculos dos Limites de Desp. Pessoal 21.099.248,79

Fiscais da LDO (a) (b)
149.649,00 2.553.585,74 1.706,38

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

80.000,00 2.581.646,44 3.227,06
Cancelamento Pagamento

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Até o Bimestre
    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 40.804,62 22.791,26
        Poder Executivo 0,00 38.501,22 22.791,26
        Poder Legislativo 0,00 2.303,40 0,00
        Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00
        Ministério Público 0,00 0,00 0,00
    RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00
        Poder Executivo 0,00 0,00 0,00
        Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00
        Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00
        Ministério Público 0,00 0,00 0,00

0,00 40.804,62 22.791,26

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

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. com Ed. Inf. e Ens. Fund. 1.756.212,24 60% 75,44
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 2.884.606,86 25% 23,18

DESPESAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00

551.247,16 1.084.984,56

Saldo 
Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 139.261,72 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Saldo a Realizar
Até o Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 1.042,12

no Exercício Até o Bimestre

13.000,00 1.549,13

Limite Constitucional Anual
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar % Aplicado

Giso Paz
Prefeito Municipal

Sistema Digifred, Unidade Responsável Municipio de Tio Hugo, Data de emissão 13 de setembro de 2021 e hora de emissão 10h e 12m

Tio Hugo - RS, 13 de  setembro  de  2021

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4º Bimestre do ano de 2021, encontra-se afixado no átrio do Municipio de Tio Hugo,  no horário das 
08:00 às 17:00, a contar do dia 13 de setembro de 2021, bem como disponibilizados no site www.tiohugo.rs.gov.br

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517

Valor Apurado
Até o Bimestre

RECEITAS DE OP. DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

2.268.231,42

Valor Apurado

Emater apresenta relatório e 
plano de atividades

Na quarta-feira (15), 
em reunião do 
Conselho Agrope-

cuário na Câmara de Vereado-
res de Lagoa dos Três Cantos, a 
extensionista rural e engenheira 
agrônoma da Emater/RS-Ascar 
Miria Rosa Durigon apresen-
tou o relatório das atividades 
desenvolvidas no município no 
ano de 2021 e explanou sobre as 
atividades que estão sendo pla-
nejadas para o ano de 2022. Es-
tiveram presentes o Secretário 
de Administração Régis Simon, 
o supervisor microrregional da 
Emater Milton Rossetto, a Se-
cretária de Agricultura e tam-
bém membra do Conselho Ta-
tiana Sostemeier Eckstein, além 
dos demais conselheiros.

Em relação as atividades 
realizadas pelo Escritório Mu-
nicipal neste ano, destaca-se 
ações em Solos, Soja, Bovino-
cultura de Leite, Crédito Rural, 
Agroindústria, Milho, Trigo, 
Olericultura, Fruticultura, Flori-
cultura, Piscicultura, Meliponi-
cultura, Segurança e Soberania 
Alimentar, entre outras.

Na cultura da soja na safra 
2020/2021, foi desenvolvido o 
trabalho de manejo integrado 
de pragas (MIP) em lavouras 
de quatro produtores, em que 
semanalmente as lavouras eram 
monitoradas em relação à pre-
sença de pragas por meio da 
metodologia do pano de batida. 

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Dessa forma, as pragas eram 
identificadas e contabilizadas e 
caso alcançassem o nível de da-
no econômico, ações de manejo 
eram recomendadas. Também 
foi realizado o acompanha-
mento em relação a ocorrência 
de plantas daninhas e doenças, 
com as devidas recomendações 
de manejo caso fosse necessá-
rio.

Em Solos, foram realizadas 
ações de amostragem e interpre-
tação de análises com recomen-
dação de calagem e adubação 
necessárias para as lavouras de 
acordo com as culturas. Outra 
ação importante foi o manejo 
para descompactação, utilizan-
do escarificador e culturas de 
cobertura, buscando aumentar a 
infiltração e armazenamento de 
água, essenciais em situações de 
escassez hídrica. Também são 
atividades rotineiras do escritó-
rio municipal a encomenda de 
mudas de árvores frutíferas, ale-
vinos, caixas de abelha e mudas 
de batata-doce, além da emissão 
de Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP) aos agricultores 
familiares e levantamento de in-
formações referentes às culturas 
anuais, olericultura e fruticultu-
ra comercial, venda de peixes 
na Semana Santa, produção 
leiteira, preços de serviços e de 
terras, intenção de plantio das 
culturas e perdas ocasionadas 
por eventos climáticos.

Na reunião foi apresentado o relatório de ações

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

Chegamos a ultima parte da serie sobre a 
independência do Brasil

O príncipe não estava bem. Teria sido a 
água salobra de Santos ou algum prato mais 
apimentado do jantar da noite anterior? Não 
se sabe, nem ele o sabia. O fato é que o uma 
diarreia o atacara e a cavalgada pela tortuosa 
estrada que conduzia da baixada santista ao 
Platô de São Paulo não tinha ajudado em 
nada na recuperação estomacal do príncipe. 
No momento em que o major Antônio Ramos 
Cordeiro e o correio Paulo Bregaro, que tinham 
partido de São Paulo em direção a Santos 
com um maço de cartas urgente para D.Pedro, 
chegaram as margens do riacho chamado 
Ipiranga, divisaram alguns membros da guarda 
de honra parados numa colina. D.Pedro estava 
a beira do riacho “quebrando o corpo-agachado 
para responder a mais um chamado da natureza.” 
A correspondência lhe foi entregue enquanto 
ele abotoava o uniforme. As circunstâncias não 
eram as mais indicadas para “perpetração da 
façanha memorável”. Mas as noticias era de 
tal forma definitiva e perturbadora que, depois 
de ler, amassar e pisotear as cartas, D.Pedro 
montou “sua bela besta baia” , cavalgou ate 
o topo da colina e gritou a guarda de honra 
“Amigos as cortes de Lisboa nos oprimem e 
querem nos escravizar... deste dia em diante 
nossas relações estão rompidas”. Após arrancar 
a insígnia portuguesa de seu uniforme, o 
príncipe sacou a espada e, às margens plácidas 
do Ipiranga bradou, heroico e retumbante “ Por 
meu sangue, por minha honra e por Deus: farei 
do Brasil um país livre.” , em seguida erguendo-
se nos estribos e alçando a espada afirmou: 
“Brasileiros de hoje em diante nosso lema será: 
Independência ou morte”. Eram quatro horas da 
tarde de 07 de setembro de 1822, e sol em raios 
fulgidos brilhou no céu da pátria neste instante.

7 de Setembro 199 anos de nossa 
independência (Útima Parte)

Telefone: (54) 999006677

TIO HUGOTIO HUGO

EDITAL Nº 024/2021
Gabinete do Prefeito
 
 

“Torna público à comunidade e à competente Comissão de Orça-
mento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores do município 
a realização de audiência pública para demonstração e avaliação do 
cumprimento das metas fiscais estabelecidas para 2021 – 2º Quadri-
mestre”

 
 
O Prefeito Municipal de Tio Hugo, de acordo com o que lhe possibilita a Lei Orgânica Municipal, 

art. 67, VI, e nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
cal, torna público para o conhecimento dos munícipes e da competente Comissão da Câmara Municipal 
de Vereadores do Município de Tio Hugo, o que segue:

 
Fica convocada a comunidade e a competente Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Mu-

nicipal de Vereadores deste Município de Tio Hugo para participação na audiência pública em que serão 
demonstradas e avaliadas as metas fiscais estabelecidas para 2021, referentes ao período de janeiro a 
agosto de 2021 - 2º Quadrimestre. 

A audiência pública de que trata o item anterior realizar-se-á via sítio da prefeitura municipal, em 
virtude de medidas de prevenção à pandemia do novo corona vírus (COVID-19).

A prefeitura municipal disponibilizará os demonstrativos no site www.tiohugo.rs.gov.br, no menu 
“Audiência Pública Metas Fiscais”, e a Comissão de Orçamento e Finanças poderá publicar em sua pá-
gina na internet parecer e/ou ata sobre sua avaliação em relação ao cumprimento das metas de Resultado 
Primário e Nominal. 

Maiores informações aos interessados podem ser obtidas, das 08:00 as 17:00 horas, na Prefeitura 
Municipal e/ou pelo telefone (54) 3338-9167. 

 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 08 de setembro de 2021.
 
 
  
GILSO PAZ
Prefeito Municipal
  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prêmios da Nota Fiscal Gaúcha

Na manhã de quarta-
-feira, 15, o Muni-
cípio de Ibirapuitã, 

através do Prefeito José Nicolodi 
Provenci, realizou a entrega de 
cheques da NFG para contribuin-
tes sorteados no mês de julho 
deste ano,

Na extração realizada em 
29/07/2021, através do Sorteio 
Municipal 106, Ibirapuitã teve 
três contemplados, e na data de 
hoje foram entregues os prêmios 
para os contribuintes vencedores 
cadastrados no Programa, on-
de, Adriana Dalbosco recebeu o 
prêmio de R$ 250,00 (duzentos 
e cinquenta reais), Leonise Ma-
rilene Morais recebeu o prêmio 
de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) e a contribuinte Rubia An-
dressa da Silva Fumegali rece-
beu o prêmio de R$ 100,00 (cem 
reais).

Lembramos que para par-
ticipar dos sorteios mensais, os 
contribuintes devem estar cadas-
trados no Programa Nota Fiscal 
Gaúcha e solicitar que seja co-
locado o número de seu CPF na 
Nota Fiscal no momento da com-

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

pra no comércio local. Desta for-
ma você estará ajudando a com-
bater a sonegação fiscal e ainda 
concorrerá a prêmios nos sorteios 
do Município de Ibirapuitã e nos 

realizados pelo Estado do Rio 
Grande do Sul.

Para fazer o seu cadastra-
mento no Programa acesse o site: 
https://nfg.sefaz.rs.gov.br

Quem quiser concorrer aos prêmios basta se increver no site

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 
Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cris-
tian Baumgratz, Juliano 
Arend, Leonir de Souza 
Vargas, Raquel Goedel, 
Tiago José Dummel, Vic-
tor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 

13.09.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual so-
licita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feito 
patrolamento, empedra-
mento e passagem de rolo 
no acesso à propriedade 
do senhor Vilson Lutz, 
localidade de Pesseguei-
ro. Justificou também o 
pedido de providências 
no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que 
seja feita, ao menos uma 
vez por ano, a contrata-
ção de médico e/ou junta 
médica para avaliação da 
capacidade laborativa dos 
servidores públicos mu-
nicipais afastados por li-
cença para tratamento de 
saúde. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual 
solicita ao Poder Execu-
tivo Municipal que seja 
feito patrolamento e pas-
sagem de rolo na estrada 
geral desde a localidade 
de Três Lagoas até a En-
cruzilhada Müller. Refor-
çou o pedido do Vereador 
Leonir para contratação 
de uma junta médica para 
avaliação dos servidores 
afastados por tratamento 
de saúde. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, comentou sobre o 
projeto de lei que autori-
za o município a conceder 
auxílio financeiro à Socie-
dade Esportiva Feminina 
e Masculina de Ernestina, 
manifestando-se favorá-
vel ao mesmo. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada 
do PP, também manifes-

tou-se favorável ao projeto 
de lei que autoriza o municí-
pio a conceder auxílio finan-
ceiro à Sociedade Esportiva 
Feminina e Masculina de 
Ernestina. 

O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, 
também manifestou-se fa-
vorável ao projeto de lei 
que autoriza o município a 
conceder auxílio financeiro 
à Sociedade Esportiva Fe-
minina e Masculina de Er-
nestina. Comentou sobre as 
comemorações alusivas à 
Semana Farroupilha do Mu-
nicípio. Fez algumas con-
siderações sobre a possível 
realização de campeonatos 
de Bocha no Município. Re-
forçou o pedido do Vereador 
Leonir para contratação de 
uma junta médica para ava-
liação dos servidores afasta-
dos por tratamento de saúde. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighie-
ri, da bancada do PSDB, 
comentou sobre a situação 
de algumas estradas do in-
terior do município, dizendo 
que em breve todas seriam 
consertadas.

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do PP, 
criticou o Governador do 
Estado por não ter participa-
do do encerramento da EX-
POINTER, ocasião em que 
esteve presente o Presidente 
da República. 

O Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada 
do PSDB, criticou os Sena-
dores por terem cancelado 
todas as reuniões durante as 
manifestações da semana da 
Pátria.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 37/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
a concessão de incentivo do 
município, através da Lei do 
PRODESI (Lei 880/2006) 
para a empresa LOAH Cos-
méticos Ltda, dá outras pro-
vidências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 43/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Prorroga 
o prazo de contratação tem-
porária, em caráter emergen-
cial, de Enfermeiro, Técnico 

de Enfermagem e Agente 
de Saúde, autorizado atra-
vés da Lei nº 2.711/2021 de 
05.03.2021 e dá outras pro-
vidências”.
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 44/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Prorroga 
o prazo de contratação tem-
porária, em caráter emergen-
cial, de Servente, autorizado 
através da Lei nº 2.712/2021 
de 05.03.2021 e dá outras 
providências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 46/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal a firmar parcerias para 
implantação de rede de in-
ternet nas comunidades do 
interior, abre crédito especial 
e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 48/2021, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal que “Autori-
za a contratação temporária, 
em caráter emergencial, de 
Psicólogo e dá outras provi-
dências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 50/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal a realizar a abertura de 
crédito especial no orçamen-
to do Município de Ernesti-
na-RS, para o exercício de 
2021”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, da bancada do 
PDT, agradeceu a adminis-
tração municipal e à Secre-
taria da Saúde pelo curso de 
primeiros socorros, ofereci-
do aos seus funcionários. So-
bre a instalação de internet 
em locais públicos, salien-
tou a importância para toda 
a população. Manifestou a 
preocupação sobre a possí-
vel extinção de 30 pequenos 
municípios, em análise no 
STF. Agradeceu ao Prefeito 
Municipal pelo atendimen-
to de um pedido seu. Sobre 

a questão dos terrenos no 
distrito industrial, disse que 
provavelmente não se pode-
ria modificar o que já esta-
va feito. Finalizando, mani-
festou votos de pesar a toda 
família pelo falecimento do 
senhor Adão. 

O Vereador Antônio Car-
los Ferreira, da bancada 
do PDT, comentou a respei-
to da imunidade parlamen-
tar, explicando e fazendo 
algumas considerações so-
bre as imunidades dos ve-
readores. Comentou sobre 
as comemorações da Sema-
na Farroupilha, lembrando o 
que foi o movimento chama-
do Revolução Farroupilha, 
que durou 10 anos. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, solicitou verbalmen-
te ao Executivo Municipal 
a instalação de um quebra-
-molas na Rua Valdir Ivani 
Vargas. Sobre os reparos nas 
estradas municipais, disse 
que havia trechos em que 
os próprios moradores es-
tavam tentando consertar, 
solicitando maior agilidade 
da administração municipal 
quanto ao assunto. Mani-
festou votos de pesar a toda 
família pelo falecimento do 
senhor Adão Campos. Fina-
lizando, citou as comemo-
rações referentes à Semana 
Farroupilha, salientando o 
compromisso dos vereado-
res com toda a população. 

O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do 
PP, solicitou verbalmen-
te ao Secretário de Obras a 
abertura de um poço negro 
na propriedade do senhor 
Pedro Omar Balestri, na 
Linha Gonçalves. Parabeni-
zou o Viveiro Mata Nativa 
pela realização do primeiro 
feirão de mudas, o qual foi 
um sucesso. Agradeceu ao 
Secretário de Obras, Maurí-
cio Goedel, pelos reparos na 
estrada que liga Ernestina a 
Pulador. Sobre as estradas 
que ainda aguardavam con-
serto, disse que com o tempo 
todas receberiam os reparos 
necessários, pois a extensão 
das estradas vicinais no mu-
nicípio era muito grande. 

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, in-
formou sobre reunião no dia 
7 de outubro para montagem 
de uma turma para cursos 
de gestão rural e sucessão 
familiar, citando também 
o curso sobre aplicação de 
defensivos agrícolas, sen-

do que maiores informa-
ções poderiam ser obtidas 
junto ao Sindicato Rural 
de Ernestina. Solicitou ao 
Secretário dos Serviços 
Urbanos, Everton Goedel, 
o término do conserto rea-
lizado na rede de água na 
propriedade do senhor Ro-
drigo Ortiz. Agradeceu ao 
Secretário de Obras, Mau-
rício Goedel, pelo atendi-
mento de um pedido seu. 
Manifestou apoio ao Coral 
Municipal, o qual tem mais 
de 27 anos de existência. 
Finalizando, informou o 
contato do senhor Elias 
para o caso de remoção de 
animais mortos. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, solicitou paciência 
aos moradores quanto ao 
conserto das estradas mu-
nicipais. Comentou sobre 
as manifestações no dia 7 
de setembro em Ernestina, 
agradecendo a todas as pes-
soas que participaram do 
evento, bem como à Briga-
da Militar e à Polícia Ro-
doviária Federal. Comen-
tou sobre as articulações 
do Presidente da Repúbli-
ca, o qual se sacrificou pe-
lo bem do povo brasileiro. 
Frisou que o país estava no 
caminho certo e que, com 
a pandemia sob controle, o 
Brasil iria decolar. Finali-
zando, parabenizou o Grê-
mio Porto-alegrense pelos 
seus 118 anos de fundação. 

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighie-
ri, da bancada do PSDB, 
agradeceu ao Secretário de 
Obras pelos consertos que 
estavam sendo feitos nas 
estadas municipais, solici-
tando paciência aos mora-
dores. Também agradeceu 
ao Secretário de Obras pelo 
atendimento de um pedido 
seu. Agradeceu a todas as 
pessoas que participaram 
das manifestações no dia 7 
de setembro em Ernestina, 
lamentando pelos que não 
se fizeram presentes.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 
21 de setembro, às 18 ho-
ras.
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Respingos 
da Barragem

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

O QUE GRAVEI NO 
CORAÇÃO

O que sangra vira mel neste mo-
mento...

O que dói já não é dor...é só sauda-
de;

O que lembro não são folhas pelo 
vento,

São figueiras enraizadas na verda-
de.

Se hoje luto por justiça e igualdade,
Se hoje esgrimo pelas causas da 

minha gente...
É tive a flor maior da liberdade,

Ensinada por dois colos, simples-
mente.

Se hoje abraço os meus filhos com 
carinho,

Se procuro ser por eles mais que 
sou...

É porque tive meus pais, o meu ca-
minho,

Me ensinando as missões que Deus 
legou.

Se hoje tenho o caráter, a firmeza,
Mas também um coração enterne-

cido;
Se derrubo tantos muros de triste-

za,
E retorno dos escombros, renasci-

do.

É porque eu tive um lar, uma famí-
lia,

Um esteio que me ergue, me sus-
tenta;

Uma força universal, que se entro-
pilha,

Enfrentando cada golpe das tor-
mentas.

É porque o pai e a mãe nunca ver-
garam

Nos ensinos de coragem, retidão;
É porque cada lição que me passa-

ram
Eu gravei pra eternizar no coração.

Eu bem sei, que nem de longe sou 
perfeito,

Mas procuro entregar o meu me-
lhor,

Sou um filho, sou um pai, trago no 
peito;

A noção que a família é o bem maior.

Se tropeço pelas pedras da jornada,
Se me quedo, logo torno a levantar;
As feridas logo estão cicatrizadas

Com meu pai e minha mãe a me 
amparar!

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Cooperativa Escolar da EMEF Leonel de Moura 
Brizola  

Em 28 de maio des-
te ano teve início o 
projeto da Coope-

rativa escolar Leonel de Mou-
ra Brizola, e Victor Graeff.  Na 
ocasião em questão esteve pre-
sente a equipe do Sicredi local 
Franciele Jaqueline Dillenburg-
-gerente, Ane Muller De La Ca-
nal- responsável pelos projetos 
educacionais instituição finan-
ceira; do Secretário Municipal 
de Educação, Cultura, Desporto 
e Turismo, Fábio Augusto Di-
rings; e dos Assessores Pedagó-
gicos do Programa A União Faz 
a Vida, Patrícia Brum Pacheco 
e Rodrigo Correa Rodrigues. 
A coordenação do evento de 
abertura foi feito pela assessora 
Patrícia e pela professora res-
ponsável Fabiane Kemmerich, 
juntamente da diretora Izabel 
Marquetti. 

O nome da cooperativa 
XOOPEMAX, foi uma escolha 
dos alunos participantes, e sig-
nifica cooperação máxima. A 
participação dos alunos foi dei-
xado a critério dos mesmos. “A 
partir  desse momento os sócios 
tem encontros semanais , sendo 
na segunda-feira á tarde , onde 
os mesmo vem realizando ativi-
dades para a elaboração do esta-
tuto social e organização da as-
sembleia de fundação . O nome 
da cooperativa escolar ( COO-
PMAX ) foi escolhido pelos 
alunos e significa o máximo de 
cooperação . Os alunos  também 
foram responsáveis pela criação 

da logo da cooperativa “ conta a 
diretora. 

O viveiro municipal cuida-
do pelo senhor Erni Gehm,  está 
recebendo revitalização por par-
te das secretarias de agricultura 
e educação, Sicredi e EMATER 
através do projeto da coopera-
tiva.  Em entrevista, a diretora 
afirma “Primeiro, é importan-
te que cada pessoa se descubra 
como parte do ecossistema lo-
cal. Ao construirmos uma horta 
sustentável na escola, estamos 
desenvolvendo uma série de 
novas aprendizagens e valores 
em nós e nos educandos. Esta-
remos assumindo uma tarefa 
conjuntamente e aprendendo a 
trabalhar em grupo com pessoas 
diferentes em gostos e habilida-
des. Estaremos oportunizando 

que os alunos aprendam a ouvir, 
a tomar decisões, a socializar, a 
seguir instruções, a ler manuais, 
entre outras tantas habilidades 
inatas. Ou seja, os indivíduos 
não nascem com tais capacida-
des, daí a importância e tarefa 
da escola.” No viveiro foram 
plantadas 250 mudas de alface, 
200 mudas de rúcula, 30 mudas 
de tomate, 250 de beterraba e 15 
mudas de repolho. E no dia 13 
de setembro, houve à plantação 
de árvores nativa e de frutas. A 
cooperativa também vai realizar 
uma viagem à Nova Petrópo-
lis proporcionada pelo Sicredi, 
com objetivo de conhecer a ci-
dade que foi berço do coopera-
tivismo. O projeto recebe apoio 
do secretário da administração 
Ismael Elger. 

Os alimentos plantados na horta serão consumidos pelos alunos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAEFF

Formação continuada: investimento em 
educação

Sempre em busca de alta 
qualidade educacional, 
a busca por atualiza-

ção e capacitação dos profissio-
nais da área têm sido intensa no 
município de Santo Antônio do 
Planalto. Nesta semana os pro-
fessores da Escola de Educação 
Infantil Marisa Margarida e da 
Escola Municipal de Ensino Fun-
damento São Paulo realizaram o 
primeiro de 05 encontros com a 
palestrante Dagna Wolfart gra-
duada em Pedagogia, Especiali-
zada em Psicopedagogia Clínica, 
Institucional e Educação Especial 
e Mestranda em Psicologia. Os 
temas envolvem principalmente a 
discrepância no aprendizado dos 
alunos afetados em especial por 
conta da pandemia.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

A capacitação de professores traz mais qualidade ao ensino

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Nicolau Vergueiro no cenário de cultura nacional

Nicolau Vergueiro 
respira cultura, a 
prova disso tem si-

do os muitos destaques no setor 
que o município tem apresentado 
a toda região. E no dia 13 de se-
tembro essa coroa ganhou mais 
uma joia, o corpo coreográfico 
e baliza de solo coordenado pela 
Laisa Caroline Martins Napp e a 
banda marcial que tem regência 
de Adelar Clayton Millitz venceu 
o II Concurso Brasileiro de Ban-
das e Fanfarras com as seguintes 
colocações:

1º Lugar: Banda Marcial – 
Infanto

1º Lugar: Corpo Coreográfi-
co - Infantil 2

2º Lugar: Baliza Solo - In-
fantil 2

Há cerca de 7 anos a banda 
e o corpo coreográfico estavam 
desativados, em abril, iniciaram 
novamente os trabalhos, como 
conta a coordenadora cultural da 
cidade Ana Paula Stumpf “retor-
no partiu do anseio da atual ges-
tão de resgatar a Banda Marcial 
Municipal [...]também surgiu es-
sa necessidade a partir de anseios 
demonstrados pela população pa-
ra que a Banda fosse reativada.” 
Mas esse sonho também era com-
partilhado pelo regente, a banda 
de Nicolau Vergueiro foi seu pri-
meiro trabalho na área.

Natural de Carazinho, Ade-
lar ingressou nesse universo mu-
sical muito cedo, por influência 

do irmão que fazia parte de uma 
banda marcial, de lá para cá fo-
ram mais de dez anos de atuando 
em vários municípios da região 
norte do estado. Em abril, quan-
do retomou as atividades em 
Nicolau, ele havia conseguido 
apoio da Lei Aldir Blanc para um 
projeto de workshop para quatro 
bandas entre elas, a Nicolau-ver-
gueirense. Com uma rotina inten-
sa de preparo, eles concluíram o 
projeto e decidiram tentar a sorte 
no concurso. Por ter sido reali-
zado de maneira virtual acabou 
conseguindo englobar bandas de 
diferentes estilos de todo país, 
como contou Adelar.

E o resultado da dedicação, 
dos ensaios nas segundas veio. A 
banda ganhou o primeiro lugar 
no concurso nacional.

Mas esse esforço não está 
restrito só a eles, mas também 
ao corpo Coreográfico, que com 
a perspicácia da coreografa Lai-
sa, que é esposa do regente, uma 

A banda marcial apresentando duas canções foi a vencedora

Corpo coreográfico ficou com o primeiro lugar

união de talentos, diga-se de 
passagem. Ela que também é de 
Carazinho, iniciou na dança ain-
da na infância, que acabou por 
se tornar profissão, a tal ponto 
que ela possui uma companhia 
de dança itinerante (que leva seu 
nome). Além das aulas e da vasta 
experiência Laisa faz licenciatura 
em dança.

No corpo coreográfico da 
banda marcial ela prepara junto 
das integrantes composições ba-
seadas nas canções preparadas 
pela banda “Das músicas pra 
apresentar no concurso fui pela 
questão ali da do que seria di-
ferente pra gente apresentar, do 
que seria mais legal, do que se-
ria mais bonito, do que cativaria 
os jurados, porque como a gente 
já vem de uma longa estrada de 
concursos, duma longa estrada a 
gente já teve do outro lado na po-
sição de jurados peguei e dei uma 
procurei olhar como eles viriam 

e eu procuro geralmente fazer 
coisas diferentes, coisas que já 
não foram feitas, então eu gosto 
muito da utilização de adereço, 
eu gosto muito de coreografias 
explosivas que ressaltem muito a 
parte das meninas e tanto da bali-
za quanto da do corpo coreográfi-
co, a baliza a gente se concentrou 
na nos movimentos de ginástica 
artística, de ginástica rítmica que 
é uma é uma coisa que é obriga-
tória e sobre o uso de aparelhos 
era tu podia deixar livre escolha, 
então a gente resolveu utilizar fi-
ta, o bastão e o arco” conta Laisa. 

O incentivo cultural tem 
sido algo muito presente em 
Nicolau Vergueiro atualmente, 

provendo todos os subsídios pa-
ra que aqueles que têm interesse 
possam participar “As pessoas 
interessadas não precisam ter co-
nhecimento prévio, é dado todo 
suporte necessário, assim como 
o instrumento” relata Ana Paula. 
Para quem quiser basta ter com-
prometimento e forma de vonta-
de e comparecer junto a Secretá-
ria de educação para se inscrever. 

E todos esses frutos colhi-
dos provam que o grande ensina-
mento do regente Adelar é mais 
que verdadeiro “não é porque 
nossa cidade é pequena que nos-
sa cabeça tem que ser pequena, 
que nossos sonhos têm que ser 
pequenos”.
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