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UM BUGRE SEDUTOR

Uma colega me relatou um fato muito interessante, episódios da 
vida de seu avô, que é índio, nascido na reserva de Machadinho, ou Ca-
cique Doble. Trata-se de um homem com quase um metro e noventa de 
altura, moreno claro, olhos de gato, esverdeado. Canta, declama, toca 
violão, acordeon e gaita de boca. Uma conversa não só envolvente, como 
convincente, na verdade um galanteador. Nunca ingeriu bebida alcoó-
lica. Até alguns anos foi agricultor, em Machadinho. Tendo suas terras 
desapropriadas pelo governo, vive da aposentadoria, visitando seus filhos 
e as três namoradas. Já que não paga passagem. Quando mais jovem, 
realizou algo inédito, pelo menos nunca tive notícia de uma façanha 
dessas. Acontece que Xirú de Jesus (identifiquemos assim nosso herói), 
começou a frequentar um acampamento de ciganos. À medida que passa 
o tempo, suas visitas intensificaram, pois, não é que Xirú apaixonou-se 
por duas irmãs ciganas, muito lindas, Florença e Romena. Em contato 
dele, mais amiúde, com o acampamento foi tocando e cantando nas festas 
dos ciganos, depois foi convidado para animar os casamentos, como se 
sabe estas festas duram quase uma semana. Estavam encantados com 
Xirú. Ele arrumou uma barraquinha e foi se “aquerenciando”, meio que 
morando entre os ciganos, onde procurava ajudar na lida, como cortar 
lenha, buscar água, acrescentando, entre uma tarefa e outra, um bom 
papo, conquistando a ciganada, por sua disponibilidade. Até que um dia 
anoiteceu, mas não amanheceu. Quando, notaram a falta da barraquinha, 
ele já estava longe. Mais tarde os ciganos constataram que ele não levou 
só seus pertences. Levou consigo a Florença e a Romena. Fizeram busca 
onde puderam, indignados, queriam o coro do Xirú. Ele se “amoitou” por 
uns tempos em alguma reserva indígena. Casou mais tarde com a Floren-
ça, constitui família, teve inúmeros filhos. Ela lhe amou toda a vida, até 
que a morte o levou. Enquanto durou o casamento, por mais de quarenta 
anos, Xirú, fez de Romena sua amante, que faleceu antes de Florença, 
ele ficou viúvo duas vezes. Ora, para construir um relacionamento com 
uma cigana, não sendo da raça, é quase impossível, agora, conseguir com 
duas, levando-as embora, tem que ser muito bom e, extremamente con-
quistador, fez algo inédito, ainda mais para um bugre. Demonstrou saber 
das coisas. Xirú, nesta idade, tem uma namorada italiana, em Marau, 
outra alemã, em São Lepoldo e, a terceira, uma brasileira, loira, em Bar-
racão. As namoradas não possuem mais de 50 anos, estão apaixonadas. 
Ele sai de Machadinho e, vai a pé até Barracão, para ver a loira. Em uma 
ocasião, em Marau, quando foi visitar o filho e a namorada, passando na 
farmácia, a atendente, sempre solicita, perguntou das namoradas dele, 
que num bom papo, lhe contou suas façanhas, cercada de muito detalhe. 
A farmacêutica gostava de conversar com Xirú, já era sua amiga. Então 
buscou um envelope de Viagra e lhe deu de presente. Ele disse que não 
necessitava daquilo, pois sua natureza, ainda era de um guri de 20 anos. 
Mas ela insistiu, recomendando que deveria tomar no mínimo uma hora 
antes da relação, que não tomasse o comprimido inteiro, etc., e tal Xirú 
saiu dali, foi para casa, cortou o comprimido pela metade e deu para a 
namorada tomar. Ela ingeriu, depois de algum tempo, começou a passar 
mal, ela era hipertensa. Xirú chamou o médico e levaram a italiana para 
o hospital. O médico, perguntou o que ela havia tomado, tendo ele expli-
cado que dera para ela a metade de um comprimido azulzinho. O médico 
entendeu tudo, ficou com vontade de rir, mas o caso era grave e inédito, 
pois, a droga é para o homem, mas como ele não necessitava dos efeitos, 
quis melhorar a performance sexual da parceira. Após alguns dias, a na-
morada veio a ter alta, tudo ficou bem. O último dilema do cacique Xirú, 
é que a namorada de São Leopoldo quer levá-lo para Alemanha, conhecer 
seus ancestrais. O problema é que o bugre, que não tem medo de nada, 
só de avião, por isso, estão convencendo-o a ir de navio. Enquanto, ele 
é paparicado pelas namoradas, que lhe enchem de presentes, de todo o 
tipo. Menos de Viagra! Ele também não recebe celulares de presente, os 
devolve, não usa, diz que lhe tira a liberdade!

Para receber a dose é preciso se dirigir até a UBS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Ibirapuitã participa de 
capacitação em Encontro 
Regional do PIM

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Aconteceu na ci-
dade de Vila Lânga-
ro, nesta terça-feira, 
05/07, mais um En-
contro de capacitação 
intermunicipal para 
visitadores do PIM 
(Primeira Infância 
Melhor) - 6ª CRS. O 
evento foi realizado na 
Câmara de Vereado-
res da referida cidade, 
onde o Município de 
Ibirapuitã esteve parti-
cipando.

No turno da ma-
nhã o tema abordado 
foi “Cuidados com e 
na primeira infância”, 
pelas palestrantes Lu-

ciana Oltramari Cezar e 
Renata Maraschin. Já no 
turno da tarde “Relato de 
experiência de trabalho 
em rede, troca de expe-
riência de trabalho entre 
os Municípios parceiros” 
foram pautados. 

O Monitor e visitado-
ras do PIM e membros do 
Grupo Técnico Munici-
pal (GTM) participaram 
representando Ibirapuitã.

A capacitação inter-
municipal para visitado-
res PIM está acontecendo 
todas as terças-feiras nas 
cidades que integram a 6ª 
Coordenadoria Regional 
de Saúde.

O tema abordado foi “Cuidados na primeira infância” 

Vacinação contra a covid-19 em 
ibirapuitã 

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

A Secretaria Municipal 
da Saúde de Ibirapuitã, por 
meio do Setor de Imuniza-
ção, comunica que a partir 
de hoje, 04/07, está apli-
cando a 3ª dose (1ª dose de 
reforço) da vacina contra a 
Covid-19 em adolescentes 
de 12 a 17 anos de idade.

Também estão sendo 
imunizados com 4ª dose (2ª 
dose de reforço) pessoas 
com 50 anos ou mais e Pro-
fissionais de Saúde. 

A SMS também lembra 

que está liberada a vacina-
ção contra a Influenza (va-
cina contra gripe) para a 
população em geral. 

Para receber a dose 
é preciso se dirigir até a 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de segunda a sexta-
-feira das 08h às 11h15min e 
das 13h15min às 16h15min 
e levar documento pessoal 
de identificação como RG, 
CPF ou Cartão SUS.

Os Profissionais da 
Saúde alertam para a baixa 

procura na aplicação das 
doses de reforço em Ibi-
rapuitã, pois pessoas ele-
gíveis para aplicação das 
doses não estão com o 
esquema vacinal em dia. 

Para dúvidas e de-
mais informação entre 
em contato com a Unida-
de Básica de Saúde pelo 
fone (54) 3380-1011 ou 
com a Central de Imu-
nização do município 
através do telefone (54) 
99123-1969.

O Grupo Municipal de 
Educação Fiscal (GMEF) de 
Lagoa dos Três Cantos, em 
conjunto com as Secretarias 
Municipais, realizou nesta 
quinta-feira (30) a entrega da 
premiação referente a I Gin-
cana Municipal de Nota Fis-
cal, uma das etapas que faz 
parte do Programa de Edu-
cação Fiscal do Município. 
Os Prêmios foram entregues 
nesta manhã na Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Econômico.  Agra-
decemos ao apoio de todas 
as Secretarias do Município 
que colaboraram fortemente 
para o sucesso da I Gincana 
Municipal de Nota Fiscal, 
especialmente ao Gabine-
te do Prefeito, Secretaria 
de Educação, Cultura, Tu-
rismo, Desporto e Lazer, 
Secretaria Municipal de 
Administração, Fazenda e 
Planejamento que em con-
junto com as escolas partici-
pantes foram nossos maiores 
apoiadores nesta primeira 
etapa. Agradecemos ainda o 
notável empenho dos alunos 
e professores em participar 
deste Programa de Educa-
ção Fiscal, ficando a dica 
de que vêm muito mais por 
aí e desde já contamos com 
a participação de todos. Se-

gue lista com nome dos Parti-
cipantes que obtiveram maior 
pontuação.

Categoria Educação Infan-
til e Ensino Fundamental Anos 
Iniciais – Pré A e B ao 5º ano:

1º Prêmio: Matias Sbabo 
– Aluno da Escola Municipal 
de Educação Infantil Rainha, 
recebeu duzentos reais.

2º Prêmio: Benício do 
Amaral Bohn – Aluno da Es-
cola Municipal de Educação 
Fundamental Professora Eida 
da Silveira, recebeu cem reais.

Categoria Ensino Funda-
mental Anos Finais 6º ao 9º 
ano;

1º Prêmio: Júlia Uebel 
Rhode / Aluna da Escola Es-
tadual Joaquim José da Silva 
Xavier, recebeu duzentos re-
ais.

2º Prêmio: Camilly Sava-
dinstzky Bueno / Aluna da Es-
cola Estadual de Ensino Médio 
Joaquim José da Silva Xavier, 
recebeu cem reais.

Participara da entrega da 
premiação o Prefeito Sergio 
Lasch, Secretária de Agricul-
tura, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Econômico 
Tatiana Ekstein, Secretária de 
Educação Loreni Lasch, Dire-
tora da EMEF Professora Eida 
da Silveira Josiane Silveira e 
Diretora da EMEI Raina Neidi 
Koch.

l Gincana Municipal de 
Educação Fiscal premia 
alunos

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

A Prefeitura Munici-
pal e o Instituto Goethe 
de Porto Alegre mantém 
parceria para disponibili-
zação de livros e DVDs 
do Instituto com o obje-
tivo de promover o co-
nhecimento da língua 
alemã. O material fica 

disponível na Biblioteca 
Pública Municipal para os 
interessados em realizar al-
gum estudo ou para maior 
contato com a língua ale-
mã fazer a retirada. A cada 
dois meses ocorre a reno-
vação do material com o 
Instituto.

Parceria Lagoa dos Três Cantos 

e Instituto Goethe disponibiliza 

material para estudos da língua alemã

Museu Dona Ernestina participará do Dia 
Estadual do Patrimônio Cultural 2022

ERNESTINAERNESTINA

Em reunião reali-
zada na manhã desta 
sexta-feira (01/07), a 
Prefeitura de Ernesti-
na, através do Museu 
Municipal de Ernes-
tina, confirmou a sua 
participação na 4° edi-
ção do Dia Estadual 
do Patrimônio Cultural 
2022, promovida pela 
Secretaria de Estado de 
Cultura, que apresenta 
a temática Patrimônio 
Cultural, Cidadania e 
Ética, que será realiza-
da nos dias 20 e 21 de 
agosto. O Dia do Pa-
trimônio Cultural têm 
por objetivo realizar 
varias reflexões acerca 
da importância da valo-
rização do patrimônio 
cultural regional, espe-
cialmente no reconhe-
cimento da riqueza da 
diversidade cultural do 
Rio Grande do Sul. Se-
gundo o diretor do Mu-
seu Municipal Dona 
Ernestina, professor e 
historiador Alexandre 
Aguirre, o município 
de Ernestina, partici-
pará com a seguinte 
temática, Patrimônio 
Histórico e Cultural: 
conhecer para preser-
var -, onde no dia 20 de 
agosto (sábado), o Mu-
seu Municipal Dona 
Ernestina, estará com 

às suas portas abertas 
das 9h às 12h, com uma 
programação especial 
que envolve a visitação 
pelo seu acervo de mais 
de 600 peças, além de 
um bate papo sobre a 
importância da preser-
vação dos nossos bens 
materiais e imateriais, 
queremos que toda co-
munidade de Ernestina 
e região se programem 
e, neste dia venham co-
nhecer e visitar o Mu-
seu Municipal Dona 
Ernestina, além dos 
demais patrimônios 
culturais espalhados 

pela nossa cidade e 
município. Vamos 
conhecer e valorizar 
ainda mais o nosso 
patrimônio cultural. 
Só se preserva aqui-
lo que se ama, e só 
se ama aquilo que se 
conhece, ou seja, por 
isso, a importância de 
conhecer o patrimô-
nio histórico e cul-
tural do nosso muni-
cípio, pois de trás de 
cada patrimônio tem 
uma memória e uma 
história que deve ser 
preservada e salva-
guardada.

Será realizada entre os dias 20 e 21 de agosto

Censo 2022
MORMAÇOMORMAÇO

IBGE inicia as 
atividades rela-
cionadas ao Cen-
so 2022, com uma 
pesquisa sobre as 
características ur-
banísticas do en-
torno dos domi-

cílios, envolvendo 
condições das vias, 
iluminação, pavi-
mentação, entre ou-
tros pontos analisa-
dos antes das coletas 
dos questionários do-
miciliares.

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

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Precisando de uma grana extra Precisando de uma grana extra 
com urgência? Aproveite que com urgência? Aproveite que 
o seu Marte desembarca no o seu Marte desembarca no 
setor financeiro e dá gás de setor financeiro e dá gás de 
sobra para ir atrás do dinheiro. sobra para ir atrás do dinheiro. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Taí uma semaninha na medida Taí uma semaninha na medida 
exata para você agilizar seus exata para você agilizar seus 
interesses. Marte começa a interesses. Marte começa a 
brilhar no seu signo e forma brilhar no seu signo e forma 
aspecto maravilhoso com Mer-aspecto maravilhoso com Mer-
cúrio.cúrio.
  
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Novo mês despontando no ho-Novo mês despontando no ho-
rizonte e os astros avisam que rizonte e os astros avisam que 
chegou a hora de explorar ao chegou a hora de explorar ao 

máximo as suas habilidades! A máximo as suas habilidades! A 
semana começa bem para os semana começa bem para os 
seus contatos pessoais e pro-seus contatos pessoais e pro-
fissionais. fissionais. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Mercúrio começa a se movi-Mercúrio começa a se movi-
mentar aí no seu signo e for-mentar aí no seu signo e for-
ma aspecto superpositivo com ma aspecto superpositivo com 
Marte, indicando um período Marte, indicando um período 
de realizações e conquistas de realizações e conquistas 
profissionais. profissionais. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Nesta semana, a Lua Crescen-Nesta semana, a Lua Crescen-
te ilumina seus relacionamentos te ilumina seus relacionamentos 
e promete muita sintonia com e promete muita sintonia com 
amigos, parentes e pessoas amigos, parentes e pessoas 
que encontra sempre. que encontra sempre. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Com uma postura mais cora-Com uma postura mais cora-
josa e muita habilidade para josa e muita habilidade para 
atrair aliados.atrair aliados.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Novidades estimulantes che-Novidades estimulantes che-
gam de Mercúrio e Marte, que gam de Mercúrio e Marte, que 
mudam de cenário e anunciam mudam de cenário e anunciam 
uma semana promissora na car-uma semana promissora na car-
reira e nos negócios. reira e nos negócios. 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Marte promete mudanças em Marte promete mudanças em 
suas relações profissionais e suas relações profissionais e 
dá determinação de sobra para dá determinação de sobra para 
você realizar acordos que po-você realizar acordos que po-
dem ser muito vantajosos. dem ser muito vantajosos. 

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Aproveite as energias de Mar-Aproveite as energias de Mar-
te, que dá um baita incentivo te, que dá um baita incentivo 
para os seus interesses de para os seus interesses de 
trabalho e troca likes com Mer-trabalho e troca likes com Mer-
cúrio. cúrio. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 - Capricórnio (22 dez. a 20 
jan.)jan.)
As notícias astrais não pode-As notícias astrais não pode-
riam ser mais estimulantes e riam ser mais estimulantes e 
quem puxa a fila é Marte, que quem puxa a fila é Marte, que 
entra no seu paraíso. entra no seu paraíso. 

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
A partir de terça-feira, Mercú-A partir de terça-feira, Mercú-
rio vai deixar seus talentos ti-rio vai deixar seus talentos ti-
nindo e amplificar as suas chan-nindo e amplificar as suas chan-
ces de sucesso. Fase propícia ces de sucesso. Fase propícia 

para quem procura emprego para quem procura emprego 
arranjar uma vaga. arranjar uma vaga. 

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Mercúrio entra no setor mais Mercúrio entra no setor mais 
benéfico do seu Horóscopo, benéfico do seu Horóscopo, 
sorri para Marte e enche a sua sorri para Marte e enche a sua 
bola em matéria de dinheiro! bola em matéria de dinheiro! 
Seu tino comercial fica na me-Seu tino comercial fica na me-
lhor forma e você pode tirar lhor forma e você pode tirar 
a sorte grande ao lidar com a sorte grande ao lidar com 
compras.compras.

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Julho!

José Remi 

Nascimento (22/04)

Rafael de Moraes 

Ceolan (26/07)

Renato Angelo 

Schena (29/07)

Zelfira Barbizam 

Klar (06/07)

Madilene Maria Schu 

(11/04)

04 05

MARIASMARIAS
Marias arrasam em fotos tiradas em São Paulo

Weleda Wafy Haeble 

(16/07)

Elicia Kempf (07/07)

Nedio Ari Roese (09/07)

Caroline Whoato dos 

Santos (26/07)

Dirce Marlise Baumgardt 

(12/07)

Ivone Schuster Renner 

(18/07)

Jacinta de Lourdes Pereira 

Gourg (26/07)

Juliani Micheletto Dassi ( 

13/07)

Maria Lúcia Ubel (01/07)

Leomar Arend ( 20/07)

Regis Andre Simon ( 02/07)

Claudio Hilario Goedel 

(16/07)

Daltro João Bettin (26/07)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIASDurante suas pas-
sagens por São Pau-
lo neste ano, as irmãs 
Maria Antônia e Maria 
Gabi Sebben Salvi fi-
zeram várias sessões 
fotográficas. Nas redes 
sociais, as meninas co-
meçaram a divulgar o 
resultado do trabalho.

“Tiramos fotos no 
cenário da cidade e 
também em agências 
com profissionais. 
Além de ter sido diver-
tido, é uma forma de 
divulgarmos o nosso 
trabalho”, contou Ma-
ria Gabi. E claro que 
os ‘flashs’ foram feitos 
com looks fenomenais.

As imagens inter-
nas foram captadas 
com a Gy Alvez Pro-
duções e Agência Dé-
sir. Já as externas, com 
a Click Produções. O 
resultado pode ser con-
ferido no Instagram 
das meninas: @maria-
antoniasebbensalvi e 
@mariagabisebbensal-
vi. Marias tiraram fotos em vários pontos da cidade

A previsão de conclusão é de 4 meses

ERNESTINAERNESTINA
Prefeitura inicia obras 
de reforma do Ginásio 
Poliesportivo Sérgio Dias 
(Manivela) 

A Prefeitura de Er-
nestina continua inves-
tindo forte no esporte, 
no último dia 27 de ju-
nho, deu-se início a tão 
aguardada reforma do 
Ginásio Municipal Po-
liesportivo Sérgio Dias 
(Manivela), localiza-
do próximo ao trevo de 
acesso ao município. A 
previsão de conclusão 
da obra e de aproxi-
madamente 4 (quatro) 
meses. A reforma con-
templa a troca do atual 
telhado, por um total-
mente novo; arquiban-
cada nova e ampliada; 
construção de piso novo 
nos atuais banheiros 
do ginásio; colocação 
de nova iluminação na 
quadra e instalação de 
nova fiação elétrica. A 
empresa responsável 
pela reforma do ginásio 
é a construtora Schmitt 

& Fontoura Engenha-
ria LTDA. Segundo o 
prefeito Renato Be-
cker, ressalta que: “A 
nossa administração 
tem o compromisso 
em valorizar e incen-
tivar o esporte local, 
por isso, é importan-
te propiciar espaços 
esportivos adequados 
e de qualidade, que 
favoreça o desenvol-
vimento de atividades 
esportivas e fortaleça 
a integração dos er-
nestinenses através 
da pratica esporti-
va. Queremos atra-
vés dessas melhorias 
no ginásio, estimular 
desde as crianças até 
os adultos a importân-
cia do esporte tanto 
para vida, bem como, 
para saúde dos ernes-
tinenses,” pontuou o 
prefeito.

Inaugurado em junho, 
o Centro Regional de Re-
ferência em Transtorno 
do Espectro do Autismo 
(TEA) em Espumoso, 
como parte do Programa 
TEAcolhe, o Centro ofe-
recerá retaguarda assis-
tencial e suporte técnico-
-pedagógico às equipes 
de saúde, educação e as-
sistência social no aten-
dimento às pessoas com 
autismo e suas famílias, 
sendo referência para 
Mormaço. 

Participaram desta im-
portante conquista regio-
nal a Assistente Social do 
Cras, Patricia Kellermann, 

Dagna Wolfat, psicopedago-
ga e a Secretária Adjunta da 

SMS, Marcia Possa, repre-
sentando o Município.

Representando o municipio estava Marcia Possa

MORMAÇOMORMAÇO

TEAcolhe tem inauguração realizada
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

Marias tiraram fotos em vários pontos da cidade

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Escolha das Soberanas 2022 
Abre na próxima segun-

da-feira (04/07), o período 
de inscrições para o concur-
so de escolha das Soberanas 
do município de Nicolau 
Vergueiro. O concurso é co-
ordenado pela Administra-
ção Municipal, em parceria 
com a Associação Comer-
cial, Industrial, Serviços e 
Agropecuária de Nicolau 
Vergueiro - ACISANIV e 
com o Clube Recreativo 25 
de Julho.

Para participar, as candi-
datas devem residir no mu-
nicípio e possuir entre 15 e 
22 anos completos até o dia 
31 de dezembro de 2022, 
além de outros requisitos 
constantes no edital. Além 
de uma Rainha e duas Prin-
cesas, será eleita também 
uma representante da ACI-
SANIV, intitulada “Mais 
Bela Comerciária”.

As inscrições deverão 
ser realizadas pela candi-
data ou por representante 
legal (caso menor de idade) 
na sede da Acisaniv, através 
da ficha de inscrição (anexo 

I do edital), no período de 4 
a 20 de julho de 2022, das 
8h às 12h. Também haverá 
fichas de inscrição disponí-
veis no local.

As candidatas que fize-
rem suas inscrições e cum-
prirem todos os requisitos 
serão apresentadas na Festa 

do Colono e Motorista 
que será realizada no Clu-
be 25 de julho, no dia 24 
de julho. O desfile de es-
colha da nova corte será 
realizado no dia 30 de se-
tembro de 2022, com iní-
cio previsto para às 21h, 
na Praça Municipal.

A escolha ocorrerá no dia 25 de julho

Grupo antitabagismo promove 

segunda sessão estruturada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Parar de fumar não é 
uma simples questão de 
força de vontade. O cigarro 
causa dependência química 
e quem decide por abando-
nar o vício passa por gran-
des desconfortos físicos e 
psicológicos que trazem 
sofrimento, muito devido 
a crises de abstinência. En-
tender o que acontece com 
o tabagista e suas tentativas 
de parar de fumar é funda-
mental para que se possa ter 
a real dimensão do proble-
ma.

Partindo desse pressu-
posto a Secretaria de Saú-
de promoveu no dia 30/06 
sua segunda sesssão estru-
turada de atendimentos aos 
tabagistas no Município, o 
encontro ocorreu sala de 
reuniões do Posto de Saú-
de e contou com a presen-
ça e fala da Psicóloga Clí-
nica Roselaine de Oliveira 
Martins e a Agente de Saú-
de Vanessa Danielli, onde 
trabalhou-se a abstinência, 
seus sintomas bem como 
estratégias de diminuição 
dos sintomas apresentados 
pela cessação do tabagis-
mo junto aos integrantes do 
Grupo.

A boa notícia é que 
hoje qualquer munícipe 
que queira parar de fu-
mar pode se dirigir ao 
Posto de Saúde ou con-
versar com sua Agente 
Comunitária em Saúde 
que será acolhido e ime-
diatamente orientado 
para se integrado ao gru-
po de tratamento para pa-
rar de fumar.

“Estamos preparados 
para receber e atender 
qualquer sendo que o tra-
tamento oferecido pela 
rede pública é orientado 
pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA) e é 
baseado em terapia cog-
nitiva/comportamental, 
ou seja, é orientado para 
a mudança do compor-
tamento do fumante. O 
suporte medicamentoso, 
composto por adesivo e 
goma de nicotina e bu-
propiona, é um aliado 
importante, ajudando a 
amenizar os efeitos da 
abstinência para a pes-
soa que busca tratamen-
to, afirma o Enfermeiro 
Gustavo Kasperbauer co-
ordenador do Grupo de 
cessação do tabagismo.”

a segunda sessão ocorreu dia 30/06

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Frutos de generosidade: tempo de 
compartilhar bergamotas, laranjas e abacates

ERNESTINAERNESTINA

Como todo ano 
acontece, os pés de 
bergamotas, laranjas e 
abacates ficam carrega-
dos, em virtude disso, a 
Secretaria Municipal de 
Educação, juntamen-
te com a Secretaria de 
Obras -, realizarão co-
lheita de frutas cítricas: 
laranjas, bergamotas, 
limão e abacates que 
serão distribuídas nas 
escolas para confecção 
de polpas, sucos e cre-
mes. Segundo a nutri-
cionista Jane Bonamigo 
e a Secretária da Educa-
ção Sueli Penz, esta ini-
ciativa de generosida-
de da comunidade em 
compartilhar frutos da 
época incentiva o amor, 
vínculos familiares de 
generosidade, seguran-
ça alimentar e nutricio-
nal dos alunos, valori-
zação de frutas típicas 
da estação colhidas nos 

pomares da cidade de Er-
nestina.

Pés carregados. Ga-
lhos que se arrastam pelo 
chão. Frutas em quanti-
dades incalculáveis nas 
árvores. Esta estação traz 
esse cenário, quando a 
cor vibrante das laranjas, 
bergamotas e abacates 
predomina em vários lo-
cais e, mesmo quem não 
é muito de comer fruta, 

se rende ao sabor desses 
pomos.

Provavelmente o cos-
tume existe em outros lu-
gares, mas em Ernestina 
chama atenção à bonita 
tradição de se dividir o 
que se colhe. Às vezes, 
o compartilhamento vai 
além dos vizinhos e pa-
rentes e chega a totais 
desconhecido.

A colheita será realizada junto com a secretaria  de obras

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Festa Colono e Motorista 2022 ocorre neste 
Domingo

Neste domin-
go, 10, ocorre em 
Tio Hugo a festa 
do Colono e Mo-
torista 2022 no sa-
lão São Cristovão. 
A programação 
será a seguinte: 9h 
procissão saindo 
de Ernestina, 10h 
benção aos veícu-

TIO HUGOTIO HUGO

los participantes da 
procissão, 11h santa 
missa, 12h churras-
co, às 14h reunião 
dançante e as 16h 
sorteio da rifa com 
mais de R$20 mil em 
premiação. 

A atração musical 
será a banda Porto do 
Som, será realizado 

o sorteio com os se-
guintes prêmios, pri-
meiro lugar 10 mil 
reais, segundo lugar 
cinco mil reais, ter-
ceiro lugar três mil 
reais, quarto lugar 
dois mil reais, quinto 
lugar um forno elé-
trico e o sexto lugar 
um micro-ondas. 

Oficina de Tricô é realizada 
no CRAS

ERNESTINAERNESTINA

Na tarde de quarta-
-feira (06), no Centro 
de Referência da Assis-
tência Social – CRAS 
de Ernestina, através do 
Grupo Amor à Vida, co-
ordenado pela professo-
ra Vena Baumgratz, foi 
realizada uma oficina 
de tricô com as partici-
pantes do grupo, cujo 
objetivo da oficina foi 
trabalhar aspectos como 
criatividade, concentra-
ção e habilidades ma-
nuais, com a utilização 
de fios de lã e agulhas, 
sendo que cada parti-
cipante confeccionou a 
sua própria touca, que 
ajudará a incrementar o 
seu vestuário, além de 
outras toucas que serão 
doadas para a comunida-
de, para enfrentar a esta-

ção do inverno. O Serviço 
de Convivência e Fortale-
cimentos de Vínculos e o 
Programa de Atenção In-
tegral à Família, ofertados 
no CRAS, como o próprio 
nome diz, trata-se de mo-
mentos que objetivam, em 
primeiro lugar, a convivên-
cia, a troca de experiências 
e o fortalecimento dos vín-
culos, sendo proporcionado 
espaços de conversa, onde 
são abordados assuntos 
diversos. A coordenadora 
do Cras, Mônica Aguirre, 
agradeceu a coordenadora 
do grupo, Vena Baumgratz, 
bem como, as participantes 
pelo lindo trabalho realiza-
do na confecção das toucas, 
pois ficaram lindas, além de 
uma tarde de confraterniza-
ção e diálogo entre as parti-
cipantes.

A oficina ocorreu na tarde desta quarta-feira, 06

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Antártida parte 3

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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Fisicamente, ela é dividida em duas partes pelos 
montes Transantárticos perto do estreitamento entre o 
mar de Ross e o mar de Weddell: a Antártida Oriental, ou 
Maior, e a Antártida Ocidental, ou Menor, porque cor-
respondem aproximadamente aos hemisférios ocidental 
e oriental em relação ao meridiano de Greenwich. 

Aproximadamente 98% da Antártida está coberta por 
um manto de gelo, que possui em média dois quilôme-
tros de espessura, sendo 4 776 metros sua espessura má-
xima. Essa cobertura de gelo tem um volume estimado 
em 25,4 milhões de quilômetros cúbicos, contendo 70% 
de toda a água doce do planeta sendo assim o continente 
de maior altitude média. O gelo advindo do manto forma 
barreiras que se estendem para além da costa, conheci-
das como plataformas de gelo, a maior das quais é a de 
Ross (com 800 km de largura e estendendo-se por 1 000 
km em direção ao polo Sul). Os icebergs são blocos de 
gelo flutuante formados pela neve, desprendidos das ge-
leiras ou das plataformas de gelo. Embora a maior parte 
da massa continental da Antártida se encontre acima do 
nível do mar, uma grande parte da pequena Antárctica 
Ocidental encontra-se abaixo do nível do mar. 

Em grande parte do interior do continente a precipi-
tação média anual fica entre 30 e 70 mm; em algumas 
áreas de “gelo azul” a precipitação é mais baixa do que 
a perda de massa pela sublimação e, assim, o balanço 
local é negativo. Nos vales secos o mesmo efeito ocorre 
sobre uma base de rochas, conduzindo a uma paisagem 
esturricada.

Abriga o Pólo geográfico Sul do planeta, a 90º de 
latitude S, e o polo magnético, cuja localização não é 
fixa. Apenas a península Antártida, com 1 000 km de 
extensão, não está sempre coberta por gelo. O relevo é 
marcado pelos montes Transantárticos, prolongamento 
geológico dos Andes. Ela divide o continente em Antár-
tida Oriental, com planícies, colinas baixas e a geleira 
Lambert (a maior do mundo), e Antártida Ocidental, com 
arquipélagos ligados pela cobertura de gelo permanente. 
As banquisas formadas por água do mar congelado se 
confunde com o contorno do continente. 

A Antártida Ocidental é coberta pelo manto de gelo 
da Antártida Ocidental. Este chamou a atenção recen-
temente por causa da possibilidade real de seu colapso: 
se derretesse, o nível do mar elevar-se-ia em vários me-
tros em um curto espaço de tempo geológico, talvez em 
questão de séculos. Diversos fluxos de gelo antártico, 
que correspondem a aproximadamente 10% da cober-
tura de gelo, correm para uma das muitas plataformas.

A Antártida tem mais de 145 lagos que se encontram 
sob a superfície de gelo continental. O lago Vostok, des-
coberto abaixo da estação Vostok em 1996, é o maior 
deles. Acredita-se que o lago está selado pelo manto de 
gelo há 30 milhões de anos. Há também alguns rios no 
continente, o maior dos quais é o rio Onyx, com trinta 
quilômetros de extensão, que desagua no lago Vanda a 
75 metros de profundidade. 

Na Antártida Oriental encontram-se os montes Tran-
santárticos (ou Cadeia Transantártica) que se estende por 
4 800 quilômetros, desde a Terra de Vitória à Terra de 
Coats. Na Ocidental está a Península Antártica, ao sul 
da qual se encontram os montes Ellsworth e o maciço 
Vinson, ponto mais elevado do continente com 5 140 
metros. Localizadas entre suas cordilheiras, há sete ge-
leiras na Antártida, das quais a maior é a Geleira Byrd. 
Embora seja lar de muitos vulcões, apenas uma cratera 
na ilha Decepção e o monte Érebo expelem lava atual-
mente, a primeira desde 1967. O monte Érebo, de 4 023 
metros de altitude e localizado na Ilha de Ross, é o vul-
cão ativo mais meridional do mundo. Pequenas erupções 
são comuns e fluxos de lava foram observados em anos 
recentes. 
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Nicolau Vergueiro no 32 
congresso do COSEMS/RS 

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

O secretário de Saú-
de Eduardo G. Scolari 
participou, nos dias 29 e 
30 de junho, do 32º con-
gresso do Conselho das 
Secretarias Municipais 
de Saúde do Rio Grande 
do Sul - COSEMS/RS, 
realizado em Gramado. 
Com o tema “Mostra 
teu SUS, Rio Grande do 
Sul!”, o evento teve como 
objetivo promover ações 
inovadoras realizadas no 
SUS, que fizeram a dife-
rença no atendimento e 
acolhimento da popula-
ção usuária. 

Secretários munici-

pais, assessores e técnicos 
das equipes de gestão dos 
municípios e demais pro-
fissionais das áreas técnicas 
e administrativas de saú-
de participaram de painéis, 
apresentações, oficinas e 
palestras sobre saúde públi-
ca. 

"Este evento foi uma óti-
ma oportunidade para trocar 
informações e experiências 
do dia a dia com secretarias 
de Saúde de diferentes mu-
nicípios, contribuindo para 
o desenvolvimento da saú-
de pública em todo o Rio 
Grande do Sul", afirmou o 
secretário Eduardo.

O evento ocorreu em Gramado/RS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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1  Tenente visita município 
Prefeito Rodri-

go Trindade recebeu 
a visita do 1° Tenente 
Adriano Thomazi, que 
recentemente assumiu 
o comando dos traba-
lhos operacionais e ad-
ministrativos do Corpo 

de Bombeiros de Soleda-
de.

Com objetivo de se 
apresentar ao prefeito e 
conhecer o Município, 
Tenente Adriano se colo-
cou à disposição para au-
xiliar Mormaço.

O tenente se colocou a disposição para aulixiar o municipio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO
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Coprolat homenageia ex-presidentes

TIO HUGOTIO HUGO

Na sexta-feira, 01, a 
Cooperativa dos Produto-
res de Leite de Tio Hugo 
(Coprolat) homenagea-
ram os seus ex-presiden-
tes. O evento ocorreu na 
sede da loja Coprolat no 
município de Tio Hugo, 
Alexandre Joel Arend e 
Oscar Baumgard in me-
moriam representado 
pela sua família foram os 
homenageados. 

Dirceu Kerber, atual 
presidente da Cooperati-
va em entrevista a Rádio 
Portal FM comentou so-
bre a homenagem feita. 
“Faz três meses que estou 
como atual presidente e 
quero agradecer porque 
com o falecido Oscar ain-
da não atuava na coope-
rativa, faz seis anos que 
entrei junto com o Ale-
xandre e ele me convidou 
seis anos atrás e hoje es-
tou participando, só tenho 
a agradecer por ter traba-
lhado com o Alexandre 
e foi um presidente que 
teve muita visão e buscar 
recursos e a cooperativa 
cresceu muito comigo, 

ele e o Irinei, que hoje di-
retor financeiro. Aprendi 
muita coisa com o Ale-
xandre.”.

Falando sobre o cres-
cimento da cooperativa 
desde 2018, Dirceu agra-
deceu aos envolvidos, 
“desde 2018 até hoje 
2022 a cooperativa cres-
ceu muito e quero agrade-
cer porque a cooperativa 
não cresce só através da 
direção ela cresce através 
do associado, através dos 
funcionários. Posso dizer 
que temos os melhores 
funcionários porque eles 
vestem a camisa.”.

Alexandre Joel Arend, 
que ficou 11 anos há fren-

te da cooperativa falou 
um pouco sobre a ho-
menagem em entrevis-
ta a Rádio Portal FM, 
“Eu e o Oscar fomos 
homenageados, felizes 
e gratos pela passa-
gem que tivemos pela 
cooperativa, triste pela 
presença do Oscar não 
estar presente, mas, es-
teve representado pela 
sua família. Tivemos 
um incentivo grande na 
época da prefeitura mu-
nicipal de Tio Hugo, e 
uma história que deu 
certo que teve alguns 
percalços, mas, vemos 
o patamar que a coope-
rativa chegou hoje.”.

A homenagem ocorreu na sede Coprolat

Espaço Coletivo de Arte é inaugurado com 
exposição de trabalhos

A manhã de 06 de julho 
ficará marcada pela inaugu-
ração do Espaço Coletivo 
de Arte, um espaço destina-
do a exposição dos projetos 
desenvolvidos na escola. 

A transformação do pré-
dio da antiga escola Antão 
Chaves num espaço de arte 
trás um novo significado 
para a comunidade escolar, 
pois todos se envolveram 
nas melhorias do espaço.

Estavam presentes na 
inauguração a Secretária de 
Educação, Coordenadora 
de Educação, o Presidente 
da Câmara de Vereadores e 
o Secretário de Obras, além 
dos alunos, professores e 
funcionários da escola.

O momento contou com 
apresentações artísticas da 
Banda Música em foco (for-
mada pelos alunos do Cen-
tro de Educação Especial 
Tarso Santin) e do grupo de 
flautistas da Escola Antão 
Chaves, ambos acompanha-
dos pelo professor Gabriel.

No espaço que recebeu 
uma placa inaugural teve a 
fita cortada pela Secretária 
de Educação Adriana Dal-
bosco, está com uma expo-
sição de trabalhos confec-
cionados pelos alunos que 
vão de telas à trabalhos com 
materiais da natureza que 
pode ser visitada por toda a 
comunidade. Foi colocado uma placa inaugural no local

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Vacinação contra a Covid-19 
NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Já está disponível 
a 2ª dose de refor-
ço contra a Covid-19 
para todas as pessoas 
acima de 18 anos que 
receberam o 1º refor-
ço há pelo menos 4 
meses.

A vacinação é re-
alizada de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 
às 11h30 e das 13h às 
15h, na Unidade Bá-
sica de Saúde.

Documentos ne-
cessários: Carteira de 
vacinação.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Arraia Santo Antônio 
Aconteceu no último 

sábado (02) o Arraiá San-
to Antônio, uma parceria 

A inauguração ocorreu na manhã de quarta-feira, 06

entre o Original Pub e a 
Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, uma 

tarde de muita festança, 
alegria e diversão para as 
crianças.

O evento contou com fogueira

É necessário levar a carteira de vacinação
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Respingos 
da Barragem

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

NEM QUE SEJA POR UM DIA...

Ao reviver esta rua
De histórias bem contadas,
Trago a saudade mais nua
Despida nessas estradas.
Um pedaço do meu mundo
Foi comigo na bagagem...
Saudade, que fere fundo,
Judiou durante a viagem.

Meus olhos são labaredas
Jorrando um fogo feroz;
Buscando a sede das sedas
E um mundo feito por nós.
Os horizontes são lerdos
Pra os raios do meu olhar...
E o que há de bom nas veredas
Meus sonhos vão alcançar!

Um dia o tempo retorna,
Nem que seja por um dia,
Ao lugar que o tempo adorna
Como paixão e poesia.
À rua da minha infância,
À minha terra natal...
Onde floresce a esperança
Plantada lá no quintal!

Tenho calos das jornadas,
Cicatrizes, viração...
No cabelo alguma geada
E um potro no coração.
Hoje retorno sedento
De um ninho cheio de paz...
E encontro todo o alento
No colo manso dos pais.

Pois ainda existe um castelo
Nesta rua pequenina...
O mais gigante, o mais belo
E o que melhor me destina.
Um castelo de coragem
Que me faz ir, mas voltar...
Mostrando que a melhor viagem
É a de retorno pra o lar!

Presidente: Raquel 
Goedel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, 
Tiago José Dummel e Vic-
tor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
04.07.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leo-

nir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria que solicita 
substituição e/ou pintura da 
placa de identificação do 
Centro Administrativo II. 

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, expla-
nou sobre a Mensagem nº 
54/2022 que trata do plano 
de amortização do déficit 
atuarial do Regime Pró-
prio de Previdência Social 
do Município de Ernestina 
e suas implicações. Pediu 
que todos os Vereadores 
fizessem um estudo minu-
cioso do mesmo. 

 O Vereador Vic-
tor Penz, da bancada do 
PSDB, agradeceu a Admi-
nistração Municipal pela 
resolução do problema da 
Rua em frente à Brigada 
Militar. 

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, manifestou-se fa-
voravelmente ao Projeto de 
Lei oriundo da Mensagem 
nº 54/2022 afirmando que 
o mesmo vem para contri-
buir, concordando com o 
Vereador Antonio Carlos 
Ferreira acerca da neces-
sidade de um estudo apro-
fundado do mesmo. 

Comunicações:
 O Vereador Leo-

nir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, afirmou 
que na semana anterior foi 
feito um almoço das lide-
ranças municipais do PDT, 
juntamente com o Deputa-
do Federal Afonso Motta. 
Agradeceu ao Deputado 
pela destinação de algumas 
emendas parlamentares re-
centemente. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, agradeceu ao 
Deputado Covatti Filho 
pela destinação de emen-
da parlamentar para aqui-
sição de patrulha agrícola, 

informando que a mesma 
será paga no final deste ano. 
Emenda essa viabilizada na 
viagem dele, juntamente 
com os Vereadores Tiago e 
Victor para Brasília.

Ordem do dia: 
 Discussão e vota-

ção do Projeto de Lei nº 
44/2022, de autoria do Poder 
Executivo Municipal que 
“Dispõe sobre a Política Pú-
blica de Assistência Social 
do Município de Ernestina 
e dá outras providências.”. 
As Comissões apresentaram 
parecer favorável. Em dis-
cussão: Não houve orador. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos.

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
49/2022, de autoria do Poder 
Executivo Municipal que 
“DISPÕE SOBRE A DE-
SAFETAÇÃO DE ÁREAS 
QUE MENCIONA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.”. As Comissões apre-
sentaram parecer favorável. 
Em discussão: Não houve 
orador. Em votação: Apro-
vado por unanimidade de 
votos. 

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
50/2022, de autoria do Poder 
Legislativo Municipal que 
“AUTORIZA A CONTRA-
TAÇÃO TEMPORÁRIA, 
EM CARÁTER EMER-
GENCIAL, DE SERVENTE 
E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.”. As Comissões 
apresentaram parecer favo-
rável. Em discussão: Não 
houve orador. Em votação: 
Aprovado por unanimidade 
de votos.

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
51/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal 
que “Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a abrir no 
Orçamento Programa de 
2022, um Crédito Especial 
no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), na Se-
cretaria Municipal da Edu-
cação, Cultura, Desporto e 
Turismo de Ernestina RS, e 
dá outras providências.”. As 
Comissões apresentaram pa-
recer favorável. Em discus-
são: Não houve orador. Em 
votação: Aprovado por una-
nimidade de votos.

 Discussão e vo-
tação do Projeto de Lei 
nº 52/2022, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal que “Autoriza o Po-
der Executivo Municipal 
a abrir crédito especial no 
valor de R$ 28.000,00 (vin-
te e oito mil reais), destina-

do a custear as despesas de 
aquisição de Equipamentos 
UBS, com saldo dos recur-
sos vinculados da proposta 
12489.437000/1160-01 do 
Ministério da Saúde, através 
de emendas parlamentares, 
e dá outras providências.”.  
As Comissões apresentaram 
parecer favorável. Em dis-
cussão: Não houve orador. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos.

 
Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, informou que 
o problema da iluminação 
pública nas proximidades da 
Comercial Gatto ainda não 
foi resolvido. Falou sobre a 
ampliação da sala de aten-
dimento do fisioterapeuta, o 
que, quando estiver conclu-
ído possibilitará mais aten-
dimentos. Afirmou que está 
providenciando a solicitação 
de uma viatura nova para a 
Polícia Civil de Ernestina. 
Prestou condolências à famí-
lia da senhora Maria Judite 
da Silva pelo seu falecimen-
to na semana anterior.  

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, explanou 
sobre as implicações para os 
Municípios causados pelas 
alterações no valor do Au-
xílio Brasil e pela redução 
do ICMS dos combustíveis 
e outros, visto que, segundo 
ele, o compromisso de aten-
der as pessoas diretamente é 
do Município. Disse que as 
associações de Municípios 
estão se mobilizando para 
pressionar o Governo Fede-
ral. Lembrou que estas me-
didas serão válidas até o fi-
nal desse ano. Afirmou que o 
Município de Ernestina está 
realizando muitos esforços 
para continuar atendendo 
a sua população adequada-
mente, mas isso está cada 
dia mais difícil. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, convidou a comu-
nidade a prestigiar as semi-
finais do Campeonato Muni-
cipal afirmando que a renda 
será revertida para a Esco-
linha Walter Stacke. Sobre 
a associação, disse que será 
feita uma homenagem a to-
dos que integraram a Asso-
ciação desde a sua fundação. 
Destacou importante papel 
social da mesma. Afirmou 
que recebeu um convite para 
que o Município participe de 
um campeonato de futebol 
amador a nível estadual di-
zendo que levará ao conhe-

cimento do Poder Executivo 
para tentar viabilizar a par-
ticipação. Sobre a reunião 
com o Deputado Federal 
Afonso Motta disse ter sido 
de grande valia, agradecen-
do ao Deputado pelos recur-
sos destinados para Ernes-
tina. Agradeceu, também, 
ao Deputado Covatti Filho 
pela emenda parlamentar, 
afirmando que visitou, jun-
tamente com os Vereadores 
Cristian e Victor, o gabine-
te do deputado na viagem à 
Brasília para viabilizar a li-
beração. Parabenizou o filho 
Matheus pelo aniversário.  

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
agradeceu ao Deputado Co-
vatti Filho pela destinação 
da emenda parlamentar para 
o Município. Parabenizou a 
Administração Municipal 
pelo fornecimento da cadei-
ra de rodas para o muníci-
pe Renan, afirmando que a 
mesma contribui, e muito, 
para a melhoria na qualidade 
de vida do mesmo. Solicitou 
verbalmente, que sejam co-
locadas quatro cargas de pe-
dras na estrada de acesso à 
lavoura dos senhores Odir e 
Odimar Boehm, na localida-
de de Três Lagoas. Também, 
que seja feito patrolamento e 
passagem de rolo na Rua Jú-
lio dos Santos, proximidades 
do calçamento para nivela-
mento. 

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, agrade-
ceu as autoridades munici-
pais pelo comparecimento 
no almoço da Escola João 
Alfredo Sachser. Reiterou 
a solicitação feita acerca do 
acesso à propriedade dos 
senhores Leonardo e Pedro 
Gheno, na Rua Ernesto Go-
edel. Solicitou verbalmente 
que a Secretaria de Obras 
providencie a colocação de 
bueiros no acesso à residên-
cia do senhor José da Luz. 
Agradeceu ao Secretário de 
Obras pela carga de pedra 
brita colocada na proprieda-
de do senhor José Mello.

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, reiterou o pedido 
para que os Secretários Mu-
nicipais venham até a Câma-
ra prestar contas dos gastos 
de suas secretarias, assim 
como faz o Secretário da 
Saúde. Falou sobre o aciden-
te ocorrido com uma van do 
Município de Constantina 
que transportava pacientes. 
Sugeriu que todos assistam 
a resposta de Nelson Mar-
chesan para Paulo Pimenta. 

Agradeceu ao Deputado 
Federal Sanderson pela 
emenda parlamentar para 
aquisição de uma van 
para a Secretaria da Saú-
de. Manifestou votos de 
pesar a família do senhor 
Jorge pelo falecimento da 
senhora Maria Judite. Pa-
rabenizou Matheus, filho 
do Vereador Tiago pelo 
aniversário. Lembrou que 
é Vereador do Município e 
seu dever é fiscalizar, pe-
dindo que todos trabalhem 
pelo seu desenvolvimento. 
Esclareceu que a vigência 
das alterações elencadas 
pelo Vereador Antonio 
Carlos Ferreira é dezembro 
devido ao encerramento do 
atual mandato do Presiden-
te da República. Afirmou 
que os Municípios têm, 
atualmente, muitos recur-
sos em caixa. 

 Voltando a falar, 
o Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada 
do PSDB, disse que levou 
um vizinho para Passo 
Fundo e este passou mal, 
sendo que levou o mes-
mo ao Hospital, e teve a 
baixa do mesmo negada. 
Afirmou que formalizou 
queixa no hospital acerca 
do atendimento recebido. 
Disse que o atendimento 
dos pacientes do SUS está 
muito difícil em toda a rede 
hospitalar. 

 Voltando a falar, o 
Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, ex-
plicou que tem conversado 
com o Vereador de Passo 
Fundo, Tchêquinho, sobre 
a situação do atendimento 
hospitalar. Disse que se o 
paciente não tiver recursos 
para pagar o procedimen-
to, ou parte dele, fica sem 
atendimento. Reiterou que 
o atendimento pelo SUS 
deve ser totalmente gratui-
to. 

 Voltando a falar, o 
Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, da bancada do 
PDT, afirmou que acredi-
ta que deverá haver uma 
melhora, pois, o Hospital 
Municipal reabriu a sua 
emergência. Disse que os 
procedimentos cirúrgicos 
estão sendo feitos em ou-
tros municípios, não mais 
somente em Passo Fundo.

Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 11 de 
julho de 2022, às 18:00.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Vencedor do II Concurso de Redação 
Educação Fiscal 2022

No dia 04 de julho de 
2022, foi divulgação e 
premiado o vencedor do 
II CONCURSO DE RE-
DAÇÃO DO PROGRA-
MA DE EDUCAÇÃO 
FISCAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTO ANTÔNIO 
DO PLANALTO/RS, que 
foi aprovado e regulamen-
tado no dia 13 de abril de 
2022, através do Decreto 
024/2022, que se trata de 
uma das metas estabeleci-
das na reunião do GMEF 
– Grupo Municipal de Edu-
cação Fiscal, professores e 
servidores da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, para o 
ano letivo de 2022.

O aluno vencedor foi 
MATHEUS ARUDA SO-
ARES, do 4º ano A, pro-
fessora Liciane Cristina 
Deuner, que tinha o pseu-
dônimo PEIXE.

A escolha foi realizada 

no dia 30/06/2022 na reu-
nião do GMEF, lavrada na 
ATA 002/2022, onde os 
nomeados do grupo rece-
beram 05 (cinco) redações 

de cada ano, pré-sele-
cionadas e enviadas pela 
direção da escola, ape-
nas identificadas pelos 
PSEUDÔNIMOS.  

O Programa Nota 
Premiada do municí-
pio de Santo Antônio do 
Planalto contou com o 
primeiro sorteio no dia 
04/07/2022 na recepção 
do centro administrativo 
com transmissão ao vivo 
pelo Facebook. Sorteio 
esse que seria realizado 
na Mateada da Cidadania 
em maio que não ocor-
reu devido a um surto de 
COVID no município. 
O ganhador da cautela 
azul, da categoria geral, 
foi NATHÁLIA TIMM, 
como prêmio uma televi-
são LCD 32. Na cautela 
amarela, categoria estu-
dantes, o prêmio foi um 
tablet, e o ganhador foi 
RENAN GRAEBIN DE 
OLIVEIRA. O próximo 
sorteio será efetuado no 
final de julho, exclusivo 
para produtores rurais, 
cautelas verdes. Continue 
trocando seus documen-
tos por cautelas.

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 cau-
tela;

- A cada guia de reco-
lhimento de tributos mu-
nicipais e IPVA pagos, 
serão disponibilizadas 
cinco cautelas;

- Cada talão de pro-
dutor retirado será dis-
ponibilizada uma cau-
tela; e

- Cada talão de pro-
dutor baixado serão 
disponibilizadas duas 
cautelas. 

Mais informações 
sobre o programa po-
derão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal 
pelo fone (54) 3377 
1800, setor de fiscali-
zação. 

O aluno vencedor foi Matheus Aruda Soares

O ganhador foi Renan Graebin de Oliveira

Nota Premiada 2022 realiza 
primeiro sorteio
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Prefeito em Exercício Márcio Pinto realiza 
diversas ações

Na última semana, 
o prefeito em exercício 
Márcio Pinto, esteve à 
frente das ações realiza-
das pelo Executivo Mu-
nicipal. Sendo uma tarefa 
que exige compromisso, 
tomada de decisões e am-
pla frente de diálogos para 
ouvir as demandas trazi-
das pela comunidade vic-
torense.

O prefeito Márcio 
Pinto, além de realizar os 
trabalhos frente ao gabi-
nete municipal, também 
acompanhou as diversas 
frentes de trabalho que 
estão atuando. Nas obras 
de pavimentação o pre-
feito Márcio acompanhou 
o desenvolvimento con-
siderável nas últimas se-
manas com a colocação 
de tubos e as marcações 
e preparação do solo para 

o recebimento da primeira 
camada de resíduo asfálti-
co. 

Levando em conta as 
melhorias já estão sendo 
executadas de forma simul-
tânea em São José da Gló-
ria, Barro Preto e Faxinal, 
o prefeito Márcio acompa-
nhado do Secretário Mu-
nicipal Fernando Ellwan-

ger e pelo vereador Nilvo 
Royer(MDB), realizaram a 
fiscalização dos trabalhos e 
ouviram as demandas dos 
munícipes de cada locali-
dade. Mesmo sendo uma 
breve semana, diversos en-
caminhamentos e ações fo-
ram possíveis, assumindo 
o compromisso esperado 
frente ao cargo.

Os trabalhos frente ao executivo atendeu demandas variadas
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Atividades de Capoeira nas 
escolas municipais

A Professa de Capoeira 
Carol Braganholi (Estrela) 
juntamente com seu pro-
fessor Luan (Cordilheira) 
desenvolveram atividades 
relacionada à Capoeira em 
escolas do município de Tio 
Hugo. O objetivo é levar a 
cultura e a informação acer-
ca desse esporte e as suas 
diretrizes para as crianças 
e adolescentes que fazem 
parte da rede municipal de 
ensino.

A Capoeira que é uma 

mistura de jogo, luta e 
dança é um esporte bra-
sileiro, e está presente em 
nosso município, através 
do grupo Abadá Capoeira, 
onde as aulas são desen-
volvidas no Cras Mãos 
Amigas de Tio Hugo, toda 
terça-feira às 8h e as 13h.

Para participar desta 
modalidade é só ir até o 
Cras ou entrar em conta-
to através do número 054 
996131729.

Para participar da modalidade basta ir até o CRAS 
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