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Ibirapuitã

O ato solene foi
na Câmara de Vereadores e teve a presença do Prefeito Sergio
Lasch, Armando Pettinelli, Gerente Regional do SEBRAE,
Tatiana Eckstein, Secretária de Agricultura, Meio Ambiente
e Desenvolvimento
Econômico, Loreni
Lasch, Secretária de
Educação, Cultura,
Turismo, Desporto e
Lazer, Regis Simon,
Secretário de Saúde e Assistência Social, Arilúcia Simon,

Presidente da Câmara
de Vereadores, Dirceu
Eckstein, Diretor do Departamento de Agricultura, Vereadores Diogo
Lasch, Jorge Steffens
e Luiz Ritter, Ana Lucia Israel, Ana Paula
Moura, respectivamente
Analista de Relacionamento e Assistente de
Relacionamento do SEBRAE e Iara Duarte,
servidora do Município.
A Sala inicialmente
funcionará junto a recepção da EMATER e
terá como atendente responsável Iara Duarte.

Combate às Hepatites Virais
em Victor Graeff
rápidos para sífilis e HIV.
Foram realizados 56 testes
para sífilis, 56 para HIV, 71
testes para hepatite B e 71
para hepatite C e aplicadas
15 doses de vacina contra hepatite B. Os testes e
a vacina ficam disponíveis
na Unidade Básica de Saúde durante todo o ano. Salientamos que o sucesso da
campanha se deve graças ao
engajamento da equipe de
enfermagem e dos agentes
comunitários de saúde com
o apoio dos demais membros da secretaria.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Lagoa dos Três Cantos

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

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

Mormaço

Flávio Martins Pedroso- (54) 99982- 4601

Nicolau Vergueiro

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

Santo Antônio do Planalto

Mercedes Pedroso - (54) 99908 - 3555

Tio Hugo

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

O ato solene contou com a presença do prefeito

Victor Graeff

Úrsula Sipp Fischer - (54) 99196 - 7221
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As colunas assinadas e os informativos de Câmaras
de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma
independente e não expressam, necessariamente, a
opinião do jornal, sendo de total responsabilidade
de seus autores.

Professores e atendentes recebem
capacitação
Entre os dias 18 e 22 de
Julho, os professores e atendentes da rede municipal de
ensino que atuam nas escolas Gelso F. Ribeiro e José
do Patrocínio estiveram
participando de uma formação continuada promovida
pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura. Os
encontros foram realizados
na EMEI Gelso F. Ribeiro,
com uma ampla programação que abordou diferentes
temas no âmbito pedagógico.
Na
segunda-feira,
18/07, a fonoaudióloga Gilvani Neiss tratou 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 assessor pedagógico Samir Casagrande discorreu
sobre o tema “Correção do
fluxo de aprendizagem'' e à
noite houve Audiência Pública sobre o ingresso do
município na Associação
Internacional de Cidades
Educadoras.
Na quarta-feira, 20/07,
o tema “Oficina do Brincar:
O olhar da infância na educação infantil” foi explanado pela ministrante Eliane
Mesacasa Trentin e a nutricionista Andressa Pelinson
falou sobre a alimentação
escolar. Já na quinta-feira,
21/07, a psicóloga Clau-

dia Della Méa tratou 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 abordou o tema “Os
desafios da Educação Inclusiva: Entendendo o Au-

Foram realizados testes rápidos

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

tismo e o TDAH”, com
a Equipe Stimulus. Ao
meio-dia os profissionais
da Educação puderam
aproveitar de um delicioso almoço na Confeitaria Nona Itália e durante
a tarde participaram de
uma sessão de aromaterapia com Franciele Mariani e a equipe do Terra.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Os encontros foram realizados na EMEI Gelso F. Ribeiro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Oficinas ocorreram ente 18 e 22 de Julho

TIO HUGO
A sala inicialmente funcionará junto a EMATER
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Direitos & Achados

NICOLAU VERGUEIRO

VICTOR GRAEFF

Na última semana, em
alusão ao Dia Mundial de
Combate às Hepatites Virais, comemorado em 28
de julho, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social intensificou
a oferta de testes rápidos
para as hepatites dos tipos
B e C, além de intensificar a vacinação contra a
Hepatite B para os indivíduos sem doses comprovadas ou com esquema
vacinal incompleto.
Na ocasião, também
foram ofertados testes
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A MISSÃO DE UM PARLAMENTAR
Os políticos continuam medíocres, salvo, algumas
exceções. Uma vez eleitos não sabem o que vão fazer
com o mandato outorgado pelo povo. Eles se preocupam com dois pontos. Primeiramente manter o seu curral eleitoral, garantindo os votos para a próxima eleição,
destinando pequeno donativos, explorando a pobreza ,
alugando casas nas proximidades de hospitais, dando
apoio a familiares e aos próprios doentes, mantendo viva
e acesa a chama, com propaganda antecipada, garantia
do voto na próxima eleição, quitando-se favores recíprocos, de um lado o eleitor obrigado a votar em um
candidato, no outro, o candidato corrompendo, ensinando que é dando que se recebe. Assim caminham nossos políticos, pois tudo tem um resultado, a banca paga,
mas também recebe, continua sua negociata em troca de
emendas parlamentares e outros favores do governo, beneficiando o parlamentar e vice versa. Outro ponto é a
obrigação do parlamentar quitar divida de gratidão que
tem com os apoiadores, pessoas físicas, ou jurídicas, garantindo o investimento que fizeram e mantendo espaço
e a abertura do cofre para a próxima eleição. O parlamentar, rodeado de assessores, motoristas, com substanciosa ajuda de custo e outras múmias, coloca todo o seu
pessoal a à serviço da causa dos investidores, que agora
também é a causa do parlamentar. Seguidamente se vê
o politico “ preocupado” em defender os interesses do
investidor, no mais escancarado ato de violência moral.
Ele faz tudo para pagar o favor e os recursos recebidos,
garantindo a benesse para próxima campanha, nem que
isto custe o sacrifício do povo, este que se dane, o importante é servir os investidores, para mais tarde comprar o voto da parte mais ignorante e necessitada, que
é a população menos assistida. Esquecem estes parlamentares de até mesmo cumprir a lei, pois corrompendo
o eleitor é crime, deslustrando seu próprio mandato. O
homem público tem obrigação de manter a compostura,
de dar o exemplo, quer na vida pública, como na vida
privada. Cumprir as leis é o mínimo que estes indivíduos tem a fazer. Depois é o de elaborar as leis. Faça-se um balanço dos nossos representantes, e vejam quais
os projetos de leis que até agora apresentaram. Quais as
suas participações nas comissões da casa. Alguns andam
de secretaria, em secretaria, com o chapéu na mão, para
não dizer outra coisa, como verdadeiros zumbis, a fim de
pedir audiência, tirar fotografias, no faz de conta de que
estão trabalhando. De fato estão pagando o favor que
receberam, que lhes cobra o dinheiro investido. Agora,
o doador é apenas um complemento pois receberam os
partidos políticos, que são muitos, o fundo partidário,
uma verba pública, dinheiro de nossos impostos, uma
vergonha na ordem de 5.7 bilhões, para garantir a reeleição dos caciques, impedindo novas lideranças.

Vitória e classificação
De virada a equipe
Tio Hugo Futsal vence o
Penharol de Arvorezinha
e está garantido nas oitavas de final da 3ª Copa
Sul Riograndense Nedel
de Futsal Masculino
Na noite do sábado
dia 30 de julho, a equipe
do Tio Hugo Futsal venceu o Penharol de Arvorezinha pelo placar de 3
x 2, somando 5 pontos
na primeira fase e garantindo a vaga nas oitavas
de final da 3ª Copa Sulriograndense Nedel de
Futsal Masculino.

A vitória foi sofrida,
e veio no final da partida. A equipe tio-huguense saiu atrás do placar,
encerrando o primeiro
tempo com 2 a 1 de desvantagem. Na segunda etapa, no entanto, o
jogo foi diferente. O Tio
Hugo Futsal empatou,
e no final marcou o terceiro gol que garantiu a
vitória e a classificação.
Agora a equipe do
município aguarda os
demais resultados para
conhecer o seu adversário na próxima fase.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Agora a equipe agurda os demais resultados para conhecer seu próximo adversário
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MARIAS

TIO HUGO

Gian Carlos Tatsch formado
em Medicina no Rio Grande
do Norte retorna à Tio Hugo
Previsão do tempo

*Tempo.com

O prefeito Gilso Paz e
a secretária municipal de
Saúde Ana Lúcia da Silva
receberam a visita do cidadão tio-huguense Gian
Carlos Tatsch. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito na manhã
desta sexta-feira 29 de
julho.
Gian Carlos Tatsch recém formado em medicina é cidadão tio-huguense e frequentou a rede
pública de ensino do município durante toda a sua
trajetória escolar, do ensino infantil, fundamen-

tal ao ensino médio.
O profissional destacou que está de volta
à Tio Hugo depois de
muitos anos residindo
na cidade de Mossoró
no Rio Grande do Norte, onde se formou na
faculdade de medicina
em uma Universidade
Pública.
Na ocasião Gilso
e Ana parabenizaram
Gian pela formatura
em medicina, desejando sucesso neste próximo passo da sua carreira profissional.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Aniversariantes do mês de Agosto!
Albertina Teixeira

Elena Becker (12/08)

Marques (23/08)

Leidiane Mariele Muller

Mercilda Gehlen

(29/08)

(22/08)

Leni Groth (03/08)

Vilmar Milton Ninow

Loreni de Oliveira (16/08)

(06/08)

Andrea Cristina de Oliveira

Aldemir Ricardo

(11/08)

Loser (06/08)

Maria Inês Welter (23/08)

Daniela Magarinus

José Nicolodi Provenci

(31/08)

(02/08)

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
A sua estrela vai brilhar em negociações, compras, vendas e,
para melhorar, você ainda pode
contar com apoio da família para concluir uma transação vantajosa.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Seu poder de iniciativa e suas
habilidades ficam no modo turbo na vida profissional e os
contatinhos vão triplicar com a
sua popularidade em alta.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Vênus joga um bolaço na sua

Casa da Fortuna e se fica em
harmonia com Marte e Urano.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Estudos, entrevistas de emprego e contatos em geral
recebem excelentes estímulos
a partir do dia 4 e as coisas
só melhoram para o seu lado na
sexta.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Os interesses financeiros vão
caminhar com mais agilidade a
partir do dia 4 e notícia boa
sobre um dinheiro que aguarda
deve estourar por aí.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Trocar ideias e experiências
com amigues e pessoas que se
afinam contigo deve ser bem
lucrativo, inclusive para o seu
bolso.
- Libra (23 set. a 22 out.)
Seu prestígio vai subir com a
chefia e você tem tudo para se
dar bem em negociações.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Você tem tudo para começar a
semana com o pé direito, principalmente em assuntos que
dizem respeito ao trabalho,

Na ocasião Gilso e Ana parabenizaram Gian pela formatura

NICOLAU VERGUEIRO

Município recebe reunião da
AMPLA
Na manhã desta sexta-feira (29/07) o município
de Nicolau Vergueiro sediou, pela primeira vez,
uma Assembleia Geral Ordinária da Associação dos
Municípios do Planalto
- AMPLA. O encontro foi
realizado na Câmara Municipal de Vereadores, com
a participação de representantes de outros 14 municípios que fazem parte da
associação.
Na pauta, estiveram os
seguintes assuntos: “Controles da Gestão Finan-

Fonte: João Bidu

saúde, dinheiro e contatos com
pessoas distantes.
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Sua saúde também fica na melhor forma e se você gosta de
atividades físicas vai passar a
perna em muito marmanjo bombado.
- Capricórnio (22 dez. a 20
jan.)
Agosto é o mês do desgosto?
Mentira, cabrinha! Se depender
dos astros, você vai entrar em
agosto surfando num mar de
sorte e oportunidades.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Bem-estar na saúde e período
favorável para realçar sua beleza – capriche nos looks.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Seus dons e sua criatividade
estarão mais visíveis no trabalho e o sucesso estar mais perto de você.
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ceira”, com explanação
da Città Inteligência em
Gestão Pública; “Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar no RS
- SAERS” e “Agentes
Comunitários de Saúde”,
com explanação da FAMURS; COREDE PRODUÇÃO:
Abordagem
sobre o Programa Estratégico de Desenvolvimento - PED e a Consulta
Popular 2022. Assuntos
gerais de interesse das
municipalidades também
foram tratados.

Marias participam do Festival de Dança
de Joinville
Preocupação com
qualidade, pluralidade e troca de conhecimento, talento
e experiência. É com
esses objetivos que
o Festival de Dança
de Joinville se consolidou ao longo de
mais de três décadas,
tornando-se destino tradicional dos
amantes da dança.
Foi isso que levou
as irmãs Maria Antônia e Maria Gabi à
39ª edição do evento.
As meninas viajaram
durante quase uma
semana com a Petipa
Espaço da Dança, de
Passo Fundo, para
acompanhar a programação.
Maria Gabi e outras quatro colegas
subiram nos palcos do Festival para
apresentar uma coreografia de ballet ensinada pela professora Sinara da Costa.
Foram várias performances, que evidenciaram o talento

das jovens bailarinas e
emocionaram o público.
Além disso, as garotas participaram de
cursos e visitaram lugares símbolo da dan-

ça, como a Escola do
Teatro Bolshoi no Brasil. Também conheceram grandes artistas.
Entre elas as bailarinas
Vitória Bueno e Luciana Sagioro.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Maria Gabi e outras quatro colegas subiram nos palcos
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Maria Gabi e outras quatro colegas subiram nos palcos

A PEDIDO
EDITAL DE PROCLAMAS
CARINE FÁTIMA BELLO DE CAERVALHO FLORES
Substituta da Tabeliã de Notas e Registradora Designada dos Serviços Notariais e de Registros
de Ernestina, Comarca de Passo Fundo-RS, FAZ SABER QUE ESTÃO SE HABILITANDO PARA
CASAR:
Edital n° 880, L° D-8, Fls, 25: GIÁCOMO CARLOS VOIGT E CATIELE DE ALMEIDA BORGES, residentes e domiciliados na Rua Cristiano Becker, 525, Centro, Ernestina-RS.
QUEM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, QUE SE OPONHA NA FORMA DA LEI.
Rua Alfredo Eitelwein, 476, Ernestina-RS.
Fone/Fax 0xx5433782042
Ernestina-RS, 05 de Agosto de 2022.
CARINE FATIMA BELLO DE CARVALHO FLORES
Tabeliã de Notas e Registradora Designada
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Obra de pavimentação é
iniciada
Iniciaram na última
segunda-feira (01/08) os
trabalhos para pavimentação do trecho que liga a
comunidade de Estrela do
Sul (Capela São Valentin)
até a ponte sobre o alagado
da Barragem de Ernestina.
A empresa responsável pela
execução da pavimentação
asfáltica e da sinalização
nos 3,66 quilômetros da
via é a Construtora Centro
Norte LTDA, de Vila Maria, vencedora do processo
licitatório.
O valor total da obra é
de R$3.000.359,39 (três
milhões, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) sendo
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) do Governo

do Estado, a partir de
convênio firmado através do programa Pavimenta, e R$2.000.359,39
(dois milhões, trezentos e
cinquenta e nove reais e
trinta e nove centavos) de
contrapartida do município de Nicolau Vergueiro.
Além de proporcionar
melhores condições de
trafegabilidade, esta obra
irá refletir diretamente
no fomento ao desenvolvimento turístico da
região e no escoamento
da produção agrícola. A
Administração Municipal solicita que durante
a execução dos trabalhos
todos fiquem atentos e
trafeguem com cuidado
no local.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

O valor total da obra é de R$3.000.359,39
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

As obras iniciaram dia 01 de agosto
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ERNESTINA

onde morariam, enquanto
que a esposa Ida Gnadt não
conhecia ou sabia onde ficava a nova residência.
A primeira casa que seus
pais moraram era metade
de madeira e metade feita
na terra. Futuramente conseguindo melhorar a casa
ao construir uma cozinha
nova. Carlos foi agricultor
a vida toda e sempre fez
questão de os filhos trabalharem em casa, seja como
fosse.
Osvino ressalta que ninguém da família nunca se
meteu com política, mas,
sempre fizeram todo o possível para ajudar os outros.
Aos poucos a família foi
aumentando e com isso às
terras também, adquirindo

novos terrenos.
Dado momento Osvino
mostra uma réplica da segunda casa onde morou, feita de madeira, e aponta para
a parte da frente mostrando
onde era a sala e contando que os seis dormiam no
mesmo quarto todos juntos.
Carlos faleceu em 1977,
e Ida no ano de 1985 e com
isso não puderam ver o
quanto a família cresceu ao
longos desses anos todos.
Muita coisa mudou em 100
anos, a tecnologia evoluiu
muito, a sociedade mudou,
guerras ocorreram, mas, a
família Gnich sempre esteve no mesmo lugar, em
Ernestina vendo e participando da evolução e crescimento da cidade.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Osvino e sua esposa

MORMAÇO

Mormaço realiza festa do dia do colono e
motorista
Domingo, 24 de julho, no município de
Mormaço ocorreu a tradicional festa do Colono e
Motorista 2022. Logo de
manhã cedo, teve a procissão que contou com
a participação de caminhões, carros e tratores
que saiu na frente da Matriz e terminou em frente
a capitel São Cristóvão

O MENSAGEIRO

TIO HUGO

Histórias que se misturam
Histórias se cruzam o
tempo todo, tanto histórias pessoais quanto histórias de uma cidade ou
empresa. O passado tem
essa mania que sempre
nos surpreender mostrando como já havíamos cruzado em algum momento
com tal pessoa. Cada cidade, cada família e cada
lugar têm suas próprias
histórias, e o passado da
família Gnich se cruza
com o passado da cidade
de Ernestina.
Há cem anos, no
dia 02 de Agosto de 1922,
os pais de Osvino Gnich,
85, chegavam a terras Ernestinenses para morar,
criar uma família e ver
todo o crescimento não
apenas da cidade (que na
época não era nem cidade ainda), mas, da família
em si também.
Osvino o mais
novo de seis filhos (quatro
mulheres e dois homens),
conta que os pais demoraram três dias para chegar vindos de Nova Prata.
Andando numa carroça,
o pai de Osvino, Carlos
Gnich, já conhecia o local

Ernestina, 05 de Agosto de 2022

na comunidade de Posse
Godoy, no total foram mais
100 veículos. O almoço era

galeto com massa. A procissão teve sua organização
feita pelo Ajupe.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/MÔNICA MORAIS

Festa ocorreu no domingo, 24 de julho
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Tio Hugo receberá fogo simbólico da
pátria!
No próximo dia 16
de agosto Tio Hugo será
um dos municípios que
receberá o fogo simbólico da pátria. A chama
referente a 85ª Corrida
do Fogo Simbólico da
Pátria chegará ao município na tarde da terça-feira 16 de agosto, com
horário previsto para as
15 horas e 10 minutos,
no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura).
Toda a comunidade está convidada para
prestigiar este momento especial. Este ato faz
parte das atividades que
celebram os 200 anos
da Independência do
Brasil, ocorrida no dia
07 de setembro de 1822
às margens do rio Ipiranga.
Convide sua família
e venha participar desta
importante atividade.
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Cadastramento de aplicador
de agrotóxicos hormonais e
declaração de aplicação de
agrotóxicos hormonais
O cadastramento
de aplicador de agrotóxicos hormonais é
realizado no site da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural após a
participação em curso
específico de aplicador.
A declaração da
aplicação de agrotóxicos hormonais para a
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
é obrigatória e é realizada através do Sistema de Defesa Agropecuário, devendo ser
realizada em até dez
dias após a utilização
do produto. O produtor deve verificar na
Inspetoria de Defesa
Agropecuária (IDA)

de sua cidade, se possui
cadastro da sua propriedade ou área arrendada
e o cadastro de produtor
rural. Caso o produtor
não seja cadastrado e/ou
não possua a área da lavoura cadastrada, deverá
preencher os formulários
“Formulário de Cadastro
de Propriedade” e “Formulário de Cadastro de
Produtor” e entregar na
IDA do município a qual
pertence à área cultivada. Ao realizar o cadastro, o produtor receberá
uma senha para acessar
o “Produtor Online” (https://secweb.procergs.
com.br/sdae/soe/PRSoeLogon.jsp). Após realizado isto, o produtor estará
apto a registar a aplicação
dos agrotóxicos.
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O mês Agosto Dourado
simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, e a cor
dourada está relacionada ao
padrão ouro de qualidade
do leite materno. De acordo
com a Organização Mundial
da Saúde (OMS) e Unicef,
cerca de 6 milhões de vidas
são salvas anualmente por
causa do aumento das taxas
de amamentação exclusiva
até o sexto mês de idade.
A Prefeitura Municipal
de Ernestina, através da Secretaria Municipal de Saúde, apoia essa causa: "Todos
pela amamentação. É proteção para a vida inteira”.
Na foto de hoje temos
a mamãe Katchusia Tuane
Schussler amamentando sua
bebê Antonella Schussler
dos Santos.
Cabe destacar, que durante o mês de agosto, a Secretária Municipal de Saúde irá postar mensagens de
apoio, com fotos de mamães
amamentando seus bebês,
ou seja, mamães do nosso
município de Ernestina.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

COLETA DO LIXO
A Prefeitura Municipal de Ibirapuitã pede
atenção da comunidade
para o cuidado na hora
de descartar o lixo, pois
está sendo identificado o
descarte irregular do lixo
nos contêineres. Diante
disso, pedimos para que a
população embale corretamente o lixo, não colocando os mesmos soltos
nos contêineres e lixeiras.
É Importante a colaboração de todos, pois se
cada um fizer sua parte o

meio ambiente agradece e
teremos uma cidade mais
limpa e agradável .
Lembramos os munícipes para os dias da coleta
seletiva do lixo:
Terças, quintas e sábados é coletado somente o
lixo orgânico, já nas quartas-feiras somente o lixo
seco e reciclável, sempre a
partir das 8h da manhã.
A Administração Municipal de Ibirapuitã e a empresa ECOSUL agradecem
a compreensão.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

VICTOR GRAEFF

TIO HUGO

Oficina de Voleibol - Projeto
Renove
No dia 1° de agosto,
se iniciaram os treinos da
Oficina de Voleibol - Projeto Renove. Diversos jovens se inscreveram para
as categorias masculina,
feminina e misto. A valorização do esporte é fundamental para que nossas
crianças e jovens compreendam os valores da cooperação, seguir regras,
integração e também a
competitividade.
A ação é promovida
pela Secretaria Municipal de Educação, visando
fomentar mais ainda esta

ERNESTINA

IBIRAPUITÃ

Agosto Dourado: Mês de incentivo ao
Aleitamento Materno

prática esportiva, os treinos acontecem semanalmente com a coordenação da técnica Jaqueline
Kraemer. O secretário de
educação, Fábio Augusto

Dirgins e a coordenadora pedagógica, Suzana
Kayser acompanharam
o primeiro dia de treinos
e desejaram boa sorte no
andamento do projeto.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Diversos jovens se inscreveram para as categorais

Conhecidos os ganhadores do
sorteio municipal de julho do Nota
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 julho de 2022 nos valores de R$ 250,00, R$
150,00 e R$ 100,00.
O sorteio teve os seguintes premiados:
– 1º – Doreni Florão
– Prêmio: R$ 250,00
– 2º – Egidio Marostega – Prêmio: R$
150,00
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– 3º – Claudio Carvalho dos Santos – Prêmio
R$ 100,00
Os sorteios são realizados mensalmente, com
a mesma premiação. 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.
Cadastre-se, o próximo
sorteado poderá ser você!

Prefeitura inicia a instalação de contêineres
para Coleta de Lixo em Ernestina
Na manhã desta sexta-feira (29), a Prefeitura Municipal de Ernestina, através
da equipe de funcionários
da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, iniciou a
instalação do novo sistema
de coleta de lixo, através de
contêineres que estão sendo
instalados na cidade de Ernestina e na Orla do Jacuí. É
um momento histórico para
a cidade de Ernestina, pois
a partir de hoje, a população
não vai mais precisar colocar o seu lixo nas lixeiras
a céu aberto ou deixar no
chão para que os cachorros
rasguem as sacolas, além de
atrair baratas, insetos e causar mal cheiro. Essa é mais
uma política de governo
que venho para beneficiar
a população ernestinense,
contribuindo diretamente
na qualidade de vida dos
munícipes. O novo sistema
de coleta do lixo, através
dos contêineres irá contribuir na limpeza urbana, evitando que a população deixe seu lixo acumulado em
casa até o dia em que o caminhão passe para recolher,
ou seja, agora independente
do dia estar com chuva ou
não, pode ser descartado o
lixo a hora que quiser, pois
o contentor é fechado e, sobretudo evita a proliferação
de insetos, o mal cheiro,
além de dar um aspecto de
higiene e de limpeza. Nessa
primeira etapa serão instalados 60 containers de 1000
litros, em vários pontos da
cidade e da Orla do Jacuí,
conforme estudo técnico
realizado previamente pela
empresa Eco Verde. A empresa ganhadora da licitação para realizar a coleta e a
instalação dos contêineres é
a empresa Eco Verde de Vila
Maria, que a partir da próxima segunda-feira, 01de
agosto, começa a recolher o
lixo, através do sistema de
containers. Cabe destacar,
que a empresa é a responsável pela coleta e destinação dos resíduos sólidos
e inorgânico de Ernestina,
também é responsável pela
higienização dos contêineres, bem como, pela manutenção dos mesmos. Aos
poucos iremos ampliando
e adequando os pontos que

receberão os contêineres,
sempre com o intuito de
facilitar para a população
o descarte do lixo. Em breve serão instaladas lixeiras
em alguns pontos da Praça
Municipal, bem como, em
alguns pontos da cidade.
Prefeito acompanha a
instalação dos contêineres
Um dos primeiros locais
a receber os contêineres foi
a avenida Fernando Duderstadt, ponto escolhido
por ser um dos pontos de
maior concentração de comércios e lojas. Por isso, na
manhã de hoje, a administração municipal, inclusive
o prefeito Renato Becker,
juntamente com o secretário de Serviços Urbanos
Everton Goedel, esteve no
local fazendo a vistoria da
instalação dos equipamentos. Na ocasião, Renato Becker destacou que: “Trata-se de um grande avanço e,
sobretudo uma revolução
na forma de coleta e destinação final do lixo, através
de um sistema inovador e
moderno. Com equilíbrio
fiscal, estamos investindo
em qualidade de vida. Com
competência, estamos dando destino certo para o lixo
e preservando a saúde de
nossos cidadãos ernestinenses”, pontuou o prefeito.
Segundo o secretário
Everton Goedel, cada ponto
terá um equipamento, para
a população colocar o seu
lixo orgânico e inorgânico.
A Eco Verde também disponibilizará um caminhão que
recolherá os containers para
limpeza, enquanto deixará
no mesmo local, um container limpo e higienizado.
A coleta do lixo dos containers será feita pela Eco

Verde. Everton Goedel,
acentua que o sistema
vai proporcionar mais
higiene ao recolhimento, uma vez que evitará
que o lixo em sacolas
plásticas vá parar no
meio da rua, entupindo bueiros e prejudicando a comunidade,
entre outras vantagens
da nova prática. Solicitamos para a população
que depositem o lixo
dentro dos containers e
não mais nas antigas lixeiras, que deveram ser
retiradas na sequência.
Na ocasião, o prefeito Renato Becker,
ressaltou que: “Estou
muito feliz, pois mais
uma proposta do Plano
de Governo está sendo
cumprida, ou seja, mais
uma ideia que está saindo do papel para tornar
realidade e, sobretudo, contribuindo para
melhoria da qualidade
de vida da população
ernestinense. Com a
instalação do novo sistema de coleta do lixo,
através dos contêineres,
vai contribuir para deixar a cidade mais limpa, o Sistema de Coleta
de Lixo Conteinerizada
também atende as exigências ambientais e de
saúde pública é já é usado em algumas cidades
que aprovaram o padrão.
Os contêineres fecham
facilmente, impedindo o
acesso de insetos e animais, evitando assim a
proliferação de doenças,
além disso o lixo é protegido e não se espalha
com a ação da chuva,”
destacou o prefeito.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Foram instalados 60 containers de mil litros
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Os filósofos gregos pré-socráticos
Nas próximas semanas estaremos abordando a filosofia
grega e seus principais filósofos, base importante para toda
a civilização ocidental.
A filosofia nasceu com os egípcios mais de dois mil anos
antes do período cristão, mas foram os filósofos gregos que,
principalmente através da escrita, sistematizaram a arte de
pensar sobre a existência humana, a ética e moral, o conhecimento, etc.
Neste artigo, falamos sobre os principais filósofos gregos, passando pelos pré-socráticos, socráticos e helenísticos, e suas contribuições para a matéria.
Os filósofos gregos pré-socráticos
Nesta fase da filosofia grega, os pensadores buscavam
explicar a origem do universo, o princípio de todas as coisas. Eles queriam entender a razão, a origem das mudanças
da natureza e a evolução do ser humano. Alguns abandonaram os mitos e religiões que explicavam tudo na época,
buscando teorias mais racionais.
Tales de Mileto (624 a.C.- 558 a.C.)
Considerado o primeiro filósofo ocidental, Tales de Mileto nasceu onde hoje é a Turquia, e na época era uma colônia grega. Em uma visita ao Egito, Tales teria aprendido
regras de geometria, e através da observação e da dedução,
chegou a conclusões importantes para época, como, por
exemplo, a influência das condições de tempo nas colheitas
de alimentos.
Atribui-se a ele a primeira previsão ocidental do eclipse
total do sol, pois o filósofo também se interessava por astronomia. Ele acreditava no monismo, teoria que tudo no universo poderia ser reduzido, e era originado de uma matéria
principal, no caso, a água.
Fundou a Escola de Tales, que se fixou como a primeira
e mais importante escola de conhecimento Grega.
Anaximandro (610 a.C. - 546 a.C.)
Discípulo e assessor de Tales de Mileto, Anaximandro
também nasceu em Mileto, colônia grega na atual Turquia, e
frequentou a Escola de Mileto, fundada pelo primeiro filósofo ocidental para procurar uma razão natural para o mundo.
Estudando nos campos de conhecimento de astronomia,
matemática, geografia e política, Anaximandro acreditava
que o nosso mundo era apenas um entre vários outros, que
se desenvolviam, evoluíam e destruíam, em um processo infinito e inevitável.
Para Anaximandro, tudo tinha início no que ele chamava de Apeiron, algo que não tem fim, nem começo, e é a
origem de todas as coisas. Nele continha toda a natureza.
Ele também acreditava que o sol agia sobre a água, criando seres que evoluíam para várias coisas que conhecemos
hoje, pensamento que se assemelha ao que hoje conhecemos
como Teoria da Evolução.
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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.
SESSÃO
PLENÁORDINÁRIA DE
01.08.2022

08
RIA

Grande Expediente:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, justificou os pedidos de providências de sua autoria nos
quais solicita patrolamento, empedramento e passagem de rolo e colocação
de uma carga de brita.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, justificou os pedidos de providências de sua autoria nos
quais solicita instituição
de programa de regularização fundiária e substituição de chapas de concreto de caixa de água.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada
do PDT, falou sobre a importância do encaminhamento da Mensagem nº
058/2022 para viabilizar
a destinação de recursos
para a Associação Walter
Stacke, parabenizando a
administração municipal
e a todos os integrantes da
Associação.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, justificou os pedidos de providências de sua autoria nos
quais solicita serviço de
retroescavadeira, cargas
de terra e ligação de energia elétrica.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do
PSDB, concordou com a
solicitação da colocação
de britas solicitadas pelo
Vereador Leonir. Afirmou
que a regularização fundiária urbana solicitada pelo
Vereador Antonio Carlos Ferreira é de grande
importância. Disse que a
sugestão de utilizar a terra que é retirada nas pedreiras para o aterramento
solicitado pelo Vereador
Américo é de grande valia. Justificou o pedido de
providências de sua auto-

ria no qual solicita instalação de luminária da iluminação pública e câmera de
monitoramento.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, informou que o
programa de regularização
fundiária foi iniciado na
Orla da Barragem e, posteriormente, o mesmo será
executado no restante do
perímetro urbano do Município.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, informou que o Poder Executivo
tem a previsão de realizar o
fechamento do entorno da
quadra de esportes na comunidade de Três Lagoas,
assim como a ligação de
energia elétrica no local em
breve.
Comunicações:
O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do PDT, agradeceu a
aos Deputados do PDT que
destinaram recursos para o
Município de Ernestina.
Ordem do dia:
Discussão e votação do Projeto de Lei nº
58/2022, de autoria Vereador Leonir de Souza Vargas
que “DÁ NOME A AVENIDA DO MUNICÍPIO.”. As
Comissões apresentaram
parecer favorável. Em discussão: O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do PDT, disse ter certeza
que a aprovação será unânime, homenageando uma cidadã que prestou relevantes
serviços para a comunidade
ernestinense. O Vereador
Juliano Arend, da bancada
do PSDB, afirmou ser justa a homenagem à senhora
Noly. O Vereador Victor
Penz, da bancada do PSDB,
parabenizou o Vereador
Leonir pela iniciativa de
prestar esta homenagem à
senhora Noly. Em votação:
Aprovado por unanimidade
de votos.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, agradeceu ao Deputado Giovani
Cherini pela destinação de
emenda parlamentar para
o município de Ernestina.

Afirmou que a RGE está
exigindo escritura pública
para a ligação da energia
e, talvez seja esse o motivo da demora nas ligações.
Agradeceu ao Prefeito Municipal pela demonstração
de preocupação quanto à
questão da van, falada na
sessão anterior. Agradeceu
ao Secretário de Serviços
Urbanos, Everton Goedel,
pelas informações prestadas acerca do andamento
dos trabalhos de sua secretaria. Disse que esteve na
formatura de medicina de
sua afilhada Valesca de Carvalho Renner, parabenizando a mesma pela conquista.
Parabenizou o Srº Aristides
Medeiros pela passagem do
aniversário.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, sobre a
Mensagem 058/2022, que
prevê a destinação de recursos para a Associação Walter Stacke, disse que o Plano de Trabalho apresentado
é de grande valia para embasar a análise técnica dos
Vereadores. Falou sobre a
colocação dos containers
para o depósito temporário
do lixo doméstico afirmando ser uma iniciativa que
irá melhorar, especialmente, a questão de se ter um
local apropriado para tal
depósito, impossibilitando
o acesso de quaisquer tipos
de animais aos resíduos.
Lembrou que somente serão recolhidos os resíduos
que estão no container. Pediu que a população ajudasse a conservar os equipamentos.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do PDT, afirmou que
esteve na Praça Municipal
no final de semana, onde
lhe foi solicitado a instalação de brinquedos novos.
Solicitou que o Poder Executivo contate a RGE, pois,
segundo ele, há um poste
na iminência de cair na Rua
Alfredo Augusto Koche,
solicitando as providências
necessárias. Sobre o local
para as reuniões da Associação SEVE, reiterou a solicitação para que o Poder
Executivo destine uma área
para que a mesma possa
construir sua sede. Agradeceu ao Deputado Afonso
Motta pela destinação de
recursos para o Município

de Ernestina.
O Vereador Victor Penz, da bancada do
PSDB, parabenizou a menina Liége pela conquista
na prova de hipismo em
Curitiba, levando o nome
do Município de Ernestina.
Informou que foi iniciada
uma revisão geral na rede
de iluminação, com a substituição das lâmpadas queimadas, que continuará ao
longo dos próximos dias.
Pediu que fosse feito reparo
nas proximidades das residências dos Sr.ºs Fernando
e Bruno, no encontro entre
a parte pavimentada e a parte não pavimentada da via.
Agradeceu ao secretário
Everton pela prestação de
serviço de retroescavadeira solicitado. Afirmou que
possui a lista com os parlamentares que destinaram
recursos para o município
de Ernestina e que, quem tiver interesse pode solicitar
a mesma.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, agradeceu ao Secretário de obras
pelos reparos na estrada da
Encruzilhada Muller, proximidades das propriedades
dos Sr.ºs Volmar, Rogério e
Ceolin. Informou que, nos
próximos dias será feita
a abertura da licitação visando à construção de uma
cobertura na Escola Municipal João Alfredo Sachser.
Agradeceu ao Deputado
Lucas Redecker pela destinação de recursos para Ernestina.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do
PSDB, agradeceu aos Deputados Sanderson e Giovani Cherini pela destinação
de recursos para Ernestina.
Explanou sobre a situação
da economia na Argentina.
Falou sobre as vantagens do
sistema de containers para a
coleta do lixo doméstico e a
contribuição para a limpeza
urbana. Informou que a coleta do lixo no interior ocorrerá quinzenalmente. Disse
que, caso alguém necessite
um recolhimento fora deste
prazo, contate o Executivo
que este providenciará o
recolhimento. Afirmou que
não teve problemas com o
atendimento de demandas
junto à RGE. Avisou que
para a isenção do IPTU
para as viúvas que possuem

apenas um imóvel e nele
residem deve ser solicitada junto ao CRAS até trinta e um de janeiro, anualmente. Anunciou que, em
pesquisa recente, foi diagnosticado que boa parte
da população brasileira
não sabe a função do STF.
Declarou que foi necessário registrar um boletim
de ocorrência contra um
cidadão ernestinense que
invadiu a casa de sua mãe
o ameaçando de morte.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, reforçou o
aviso de que somente
será recolhido o lixo que
estiver depositado nos
containers pedindo a colaboração da população.
Parabenizou o Poder Executivo pelos reparos na estrada nas proximidades da
família Trein, saída para
Santa Gema, estrada essa
que ficou sem atenção por
muitos anos. Comentou
sobre um vídeo do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, parabenizou a amazona ernestinense Liége pela conquista do segundo lugar no
campeonato de hipismo
em Curitiba. Em nome da
família agradeceu a todos
que tornaram esse sonho
possível. Informou que,
em breve, algumas Ruas
do Município receberão
a iluminação pública de
LED e, os equipamentos
hoje instalados serão removidos e reinstalados
onde não há iluminação
pública instalada. Sobre
a solicitação do Vereador
Victor, do reparo nas proximidades das residências
dos Sr.ºs. Bruno e Fernando afirmou que também
foi procurada por eles reivindicando a melhoria.

Próxima Sessão Plenária Ordinária dia 08
de agosto de 2022, às
18:00.
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Município de Ernestina faz entrega de
prêmios aos contribuintes participantes
cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha
Foi realizado no dia
28 da julho de 2022 o
sorteio da Nota Fiscal
Gaúcha nº 118. A entrega dos cheques aos contribuintes sorteados no
município de Ernestina
cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha. Os valores
foram de dois prêmios
de R$ 200,00 (Duzentos
Reais.) e teve como sorteados o Sra. Lisandra
Lunardi de Passo Fundo
Sr. Romeu Ilário Noll de
Carazinho. O Município
ainda informa que para
participar dos sorteios

mensais os contribuintes
devem estar cadastrados
no Programa NOTA FISCAL GAÚCHA e solicitar que seja colocado
o número de seu CPF
na nota no momento da
compra feita no comércio local. Fazendo isto
estarão ajudando a combater a sonegação fiscal
e ainda concorrerão a
prêmios no município de
Ernestina e também nos
sorteios da Nota Fiscal
Gaúcha realizada pelo
Estado do Rio Grande
do Sul. Os contribuintes

que quiserem fazer o
seu cadastramento no
Programa podem procurar o Setor Tributário do município, ou
fazer diretamente o cadastro no site da www.
sefaz.rs.gov.br
Contribuinte de Ernestina: ajude a combater a sonegação,
exija nota fiscal no
momento da compra
efetuada, peça para colocar o seu CPF, assim
você combate a sonegação e ainda ganha
dinheiro.

MORMAÇO

Parceria/chácara do canario é campeão do
futebol sete do mormaço
No último domingo,
31/07, foi disputada a final
do campeonato de futebol
sete em Mormaço, no estádio Willibaldo Koenig.
O evento contou com
massiva presença do público, que viu o MFC levar
o terceiro lugar ao vencer
a equipe Meninos da Vila
pelo placar de 4 a 2.
Na grande final da categoria livre envolvendo
Parceria/ Chácara do Canário e ACM foi um jogo
decidido no detalhe.
No tempo normal o resultado foi de igualdade
sem gols, levando a decisão para o tempo extra.
E foi na prorrogação
que surgiram os gols, primeiro com Macaquinho
para o ACM e depois Élcio, o craque da partida,
empatou ainda no primeiro tempo da prorrogação.
No segundo tempo a
equipe do Parceria conseguiu a virada, cruzamento
de Élcio para a área, Darlan de cabeça empurrou a
bola para o fundo da rede,
dando a vitória de 2x1, e
por consequência, o título
inédito para o time do Parceria/Chácara do Canário.
No final da partida, o
Departamento de Esportes organizou a entrega da
premiação para os melho-

res do campeonato com a
presença dos integrantes
do Executivo e Legistavo.
E a classificação final
ficou assim:
Campeão:
Parceria/
Chácara do Canário
Vice-campeão: ACM
3° lugar: MFC
4° lugar: Meninos da

Vila
Artilheiro: Tiago da
Rosa (MFC)
Goleiro Menos Vazado: Pablo (ACM)
Destaque da final:
Élcio (Parceria)
Equipe mais disciplinada: São José
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/RÁDIO CRISTAL

Parceria/chácara sagrou-se campeão

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/RÁDIO CRISTAL

Partida foi decidida no tempo extra
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Respingos
da Barragem
Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

Marca e Sinal
O tom do vento murmura teu nome
Quando recorta a madrugada fria;
Tem sonhos, sombras e assombros...
Tem gosto de nostalgia.
Soluça, retoçando nas coxilhas,
A luz de uma lembrança tão bonita
De quem, bem mais que fogo, foi poesia.
O tom do vento, sem querer, te chama
Por entre os descampados, pelos cerros,
Por entre as águas fundas dos meus rios;
Desenha teu semblante no horizonte,
Na essência primitiva dessas fontes,
Fazendo a natureza entrar no cio.
Meu coração era alçado,
Multiplicava pecados,
Somava beijos e dor.
Nas grotas dos desenganos,
Eu seguia, veterano,
Orelhano e coiceador.
Meu coração renegado
Gemia desencontrado,
Achando que era feliz;
E bem firmado no estribo,
Zombava então dos motivos
De quem criava raiz.
Creio piamente nas encruzilhadas
E nos destinos que ali se criam;
Mas quando as almas logo se esvaziam
Tentam de tudo para encher o nada.
E a ilusão de projetar volteadas
Buscando vida onde nada tem,
Faz o gaudério, que se perde além,
Buscar no pó toda a razão da estrada.
Mas quando a alma sucumbiu, cansada,
Por entre as curvas mais desencontradas
Provou um gosto todo amor e sal.
No teu olhar me acalentei das geadas,
Nos teus sinuelos refuguei rodadas...
Me deste marca e depois sinal!
Por isso o adeus não me serve...
Não invade minha alma,
Não convence minha pele.
Por isso o adeus não se planta
Na terra tão fértil
Da minha garganta!
Por isso maldigo o momento
Em que o tom desse vento
Virou porta-voz...
Das chagas dos meus desalentos,
Do céu dos tormentos,
Dos restos de nós.
O som de um violão desbotado
Harpeja mandados
Nalgum temporal;
É minha saudade chamando...
Meu peito sangrando
Num golpe fatal.
Mas sei que a morte é pequena
Se em noites serenas
Te achegas em mim...
Estendes tua mão com carinho
E tanges meu pinho
Em notas sem fim.
Não sei a distância da espera,
Mas sei das taperas
E sei do perdão;
Teus olhos se achegam, precisos,
E o som do teu riso
Ressoa a amplidão!
Te procuro muito além do tom do vento...
Te procuro no silêncio, te procuro na explosão;
Sou a brasa que ainda segue incandescida,
Renegando pela vida um futuro de carvão.
Eu te chamo pelo breu dos descaminhos...
Pelas voltas do destino, por meu resto de ideal;
Eu te encontro neste pranto que derramo
De um coração orelhano, que hoje tem marca
e sinal!

O MENSAGEIRO
Ernestina, 05 de Agosto de 2022

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ERNESTINA

Instalada mais duas Caixas
D’água na área urbana do
município de Ernestina
A Prefeitura Municipal de Ernestina, através da equipe de funcionários da Secretaria
Municipal de Serviços
Urbanos, na última semana do mês de julho,
concluiu a instalação
de mias dois reservatório com capacidade de
10.000 mil litros, uma
caixa d’água foi instalada ao lado do Ginásio Poliesportivo Sérgio
Dias (Manivela) e outra
na Vila do Coco, na área
urbana na cidade de Ernestina. Além da caixa
d'água, foi instalada uma
torre de concreto nova,
de 12 metros de altura,
além do encanamento
novo. As novas caixas
d’água instaladas servi-

rão para fornecer água
de boa qualidade e na
quantidade adequada
para a população.
O secretário de Serviços Urbanos, Everton Godel, parabenizou
a equipe de funcionários da Secretaria
de Serviços Urbanos,
pelo excelente trabalho
realizado na instalação
destas duas novas caixas d’água, instaladas
na área urbana do município, bem como reafirmou a suma importância que tem essas
ações de ações, pois
garante melhoraria no
fornecimento e abastecimento de água de
qualidade para à população Ernestinense.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Foram instaladas duas novas caixas d’água

Ganhadores do segundo sorteio Nota
Premiada 2022
Aconteceu no dia
1º de agosto, na recepção do centro administrativo, com transmissão ao vivo pelo
Facebook, o segundo
sorteio do Programa
Nota Premiada, edição
2022, onde concorreram apenas as cautelas
verdes, para produtores rurais do município. Os conteplados
foram:
1º Prêmio, cinquenta litros de gasolina:
Cibele Cristina Alberton. Inscrição Estadual
4031008391, cautela
878;
2º Prêmio, cinquenta litros de óleo diesel:

Marindia Cinara Scheibel. Inscrição Estadual
4031011252, cautela nº
671;
3º Prêmio, um jogo
de chaves cachimbo:
Rafael Koppe, Inscrição
Estadual 4031007581,
cautela nº 85; e,
4º Prêmio, uma furadeira elétrica: Henrique
Miguel Soletti, Incrição
Estadual 4031010434,
cautela nº 51.
O próximo e 3º sorteio do programa, será
realizado em data e local a ser definido por
edital, em outubro, exclusivo para estudantes
das escolas no município, cautelas amrelas.

Troque suas notas e
concorra, para participar
confira o regulamento:
- A cada cinco notas
com o CPF cadastrado, será disponibilizada
uma cautela;
- A cada 20 notas
sem o CPF cadastrado, será disponibilizada
uma cautela;
- A cada guia de recolhimento de tributos
municipais e IPVA pagos, serão disponibilizadas cinco cautelas;
Mais informações
sobre o programa poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal pelo
fone (54) 3377 1800,
setor de fiscalização.

IBIRAPUITÃ

Encontro do grupo pcd’s com atividade
alusiva ao dia dos pais
Na parte da manhã desta
quinta-feira, 04/08, das 09h
às 11hrs, na Sede do CRAS,
aconteceu o encontro quinzenal do grupo PCD’s.
No encontro desta semana foi realizada uma atividade alusiva ao Dia dos Pais,
onde foi confeccionado pelos próprios integrantes um
mimo para serem entregues
aos seus pais, em comemoração a data.
A atividade com arte es-

timula a criatividade, ou seja, a
imaginação trabalha de modo a
estimular a mente e aumentar a
criatividade, além de melhorar
a autoestima, a memória e o aumento da concentração
Também teve o momento
com o profissional de Educação Física, Jean Silva. O orientador realizou alongamentos
dos membros superiores e
inferiores, além da atividade
principal, da Bola ao Cesto (o
tecido semilha um campo de

futebol). Usando a bola, a ideia
é de que o integrante do grupo
arremesse a bola em direção a
“goleira”, ou seja, em direção
ao cesto e acerte dentro dele.
O objetivo da atividade é de
estimular a coordenação motora ampla, a atenção e a estruturação espacial. O arremesso da
bola ao cesto, além de pegar e
jogar a bola, por exemplo, são
ações que desenvolvem a coordenação motora de pés, pernas,
mãos e braços.

