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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Terceiro sorteio Nota Premiada 2021 
O Programa Nota Premiada, edição 2021, do município 

de Santo Antônio do Planalto irá realizar o terceiro sorteio 
no próximo dia 15 de outubro, que acontecerá na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental São Paulo a partir das 
9h00min, durante evento alusivo ao dia da criança, e, toman-
do todas as medidas e protocolos de prevenção ao COVID 
19, sorteio esse exclusivo a estudantes das escolas no muni-
cípio onde concorrem apenas as cautelas amarelas. 

Serão sorteados: 
1º Prêmio: uma bicicleta aro 20;
2º Prêmio: dez caixas de jogos sortidos; e,
3º Prêmio: dez bolas sortidas de futebol e voleibol. 
Troque suas notas e concorra, para participar confira o 

regulamento:
- A cada cinco notas com o CPF cadastrado, será dispo-

nibilizada uma cautela;
- A cada 20 notas sem o CPF cadastrado, será disponi-

bilizada uma cautela;
- A cada guia de recolhimento de tributos municipais e 

IPVA pagos, serão disponibilizadas cinco cautelas;
Mais informações sobre o programa poderão ser obti-

das na Prefeitura Municipal pelo fone (54) 3377 1800, setor 
de fiscalização. 

4   Bingo Beneficente da APAE

A APAE de Tapera 
realizará no dia 
12 de outubro 

(terça-feira), às 14h, no Clube 
da Sociedade Recreativa Sem-
pre Unidos de Lagoa dos Três 
Cantos, a 4ª edição do Bingo 
Beneficente.

A cartela principal custa 
R$ 10 e a premiação será: 1º 
prêmio – R$ 550, 2º prêmio – 
R$ 250 e 3º prêmio – R$ 100. 
Durante a haverá diversas ro-
dadas extras que também te-
rão ótimas premiações.

As cartelas estão à venda 
com os colaboradores e pro-
fessores na APAE de Tapera e 
nos seguintes pontos de Lagoa 
dos Três Cantos: Loja Mazan, 
Bazar da Zenira, Farmácia 
Essência, Padaria Borghetti, 
Clube da Sociedade Recreati-
va Sempre Unidos e na Prefei-
tura Municipal.

o
LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Os cartões podem ser adquiridos com colaboradores da APAE

CRÉDITO: ARTE ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

TIO HUGOTIO HUGO

Crianças e jovens menores 
de 15 anos deverão atualizar 
caderneta de vacinação

Foi iniciada 
neste dia 01 de 
outubro em to-

do o Brasil a Campanha 
Nacional de Multiva-
cinação 2021. A inicia-
tiva é direcionada para 
crianças e jovens me-
nores de 15 anos, e tem 
como objetivo manter 
atualizada a caderneta 
de vacinação do público 
alvo.

Desta forma, todos 
aqueles que tiverem 15 
anos ou menos deverão 
procurar a Unidade Bá-
sica de Saúde até o dia 
29 de outubro de 2021 
munidos da carteira de 
vacinação para que seja 
feita a verificação pelos 
profissionais da saúde. 
Em caso de imuniza-
ções incompletas ou não 
efetuadas, haverá a apli-
cação das doses.

De acordo com da-
dos do Ministério da 
Saúde, houve uma re-
dução da cobertura va-
cinal de crianças e ado-

A campanha prevê a atualização de vacinas nestas faixas etárias

lescentes nos últimos 
anos no Brasil. Sobre-
tudo das imunizações 
contra doenças como 
poliomielite, catapora, 
sarampo e caxumba. 

Algumas dessas 
doenças haviam sido 
erradicadas do país de-
vido a vacinação, no en-
tanto, o surgimento de 
alguns casos pontuais 
geram preocupação das 
autoridades de saúde a 
nível nacional.

Por isso, é funda-
mental que pais e res-
ponsáveis estejam aten-
tos, procurando o Posto 
de Saúde para verifica-
ção da carteira de vaci-
nação dos menores de 
15 anos.

A Unidade Básica 
de Saúde de Tio Hu-
go atende de segunda 
a sexta-feira das 08:00 
as 12:00 e das 13:00 as 
17:00 horas. Para mais 
informações entre em 
contato pelo fone 3338-
9210.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Novo canal de comunicação com o Setor 
Tributário

Pensando na como-
didade dos seus ci-
dadãos a adminis-

tração de Vitor Graeff agora 
utiliza uma nova ferramenta pa-
ra se comunicar com a popula-
ção victorense. Agora o contato 
com o setor tributário da cidade 
pode ser contatado via What-
sApp através do número (54) 9 
9944-9135. O novo canal de co-
municação está disponível con-
forme o horário de expediente 
da prefeitura. O horário de expediente será o mesmo da prefeitura

CULTURACULTURA

Escritores resgatarão memórias, histórias 
e curiosidades da Jornada Nacional de 
Literatura

Em 2021, uma das 
maiores movimen-
tações literárias da 

América Latina, a Jornada Na-
cional de Literatura, completa 
40 anos de história. Para home-
nagear essas quatro décadas de 
incentivo à formação de leitores, 
encontros com escritores ligados 
à trajetória das Jornadas Literá-
rias, que também abrange a Jor-
nadinha Nacional de Literatura, 
resgatarão memórias, histórias 
e curiosidades deste importan-
te evento literário brasileiro. A 
programação será por meio de 
lives nos dias 26, 27 e 28 de ou-
tubro.  

Nestas quatro décadas de 
história, quase mil escritores e 
cerca de 270 mil pessoas pres-
tigiaram as Jornadas Literárias 
de Passo Fundo, que é a Capital 
Nacional de Literatura. Alguns 
desses autores, que estiveram 
presentes em diferentes mo-
mentos da Jornada Nacional, 
estão confirmados para o even-
to comemorativo, em outubro: 
Alckmar Luiz dos Santos, Cíntia 
Moscovich, Ferréz, Elisa Lucin-
da, Flávio Carneiro, Julián Fuks, 
Luciana Savaget, Luís Augusto 
Fischer, Maria Esther Maciel, 
Marina Colasanti, Ricardo Aze-
redo e Roger Mello.

A premiada escritora Ma-
rina Colasanti participa desde a 
segunda edição da Jornada, em 
1985. Ela estará na live do pri-
meiro dia da programação das 
homenagens, no dia 26 de ou-
tubro. “Já não sei quantas vezes 
participei da Jornada de Lite-
ratura. O que sei é que a prate-
leira superior da minha estante 
exibe muitos troféus com que 
os autores eram presenteados 
na cerimônia de encerramento. 
Isso, somando os meus e os do 

meu marido Affonso Romano 
de Sant’Anna”, comenta a escri-
tora, fazendo referência ao seu 
marido, que também é um gran-
de escritor brasileiro e esteve em 
muitas edições da Jornada.

Marina lembra da emoção 
de participar das Jornadas e da 
energia do público. “Lembro 
perfeitamente quando a profes-
sora Tania Rösing, idealizado-
ra da Jornada, criou a tenda de 
circo. Que frio naquela tenda! 
E quanto calor humano na pla-
teia. E que alegria quando a lo-
na se multiplicou, colorida, nas 
pequenas tendas da Jornadinha. 
Era sempre um prazer suple-
mentar ver as crianças, com a 
mochila da mesma cor da tenda, 
encaminhando-se para a leitura 
de literatura que dali para a fren-
te, marcaria suas vidas. Por isso 
só posso exclamar: longa vida à 
Jornada de Passo Fundo”, decla-
ra a escritora.

As lives são gratuitas e se-
rão transmitidas pelo canal do 
Youtube da UPF Online. Para 
aqueles que têm interesse na 
certificação de participação, 
basta se inscrever no site www.
upf.br/jornada40anos. As ativi-
dades são promovidas pela Uni-
versidade de Passo Fundo (UPF) 
e Prefeitura de Passo Fundo com 
patrocínio da Corsan, apoio do 
Programa Nacional de Assis-
tência ao Ensino (PNAE) e Sesc 
como parceiro cultural.

Programação

26 de outubro de 2021

- 19h (Abertura) - Jornada: 
memória lida (vídeo)

- 19h30min às 20h30min 
- Leitura em qualquer socie(i)
dade

Flávio Carneiro
Luciana Savaget
Mediação: Patricia Valeiro

- 20h30min às 21h30min - 
Leitores, a sociedade dos sonha-
dores vivos

Roger Mello
Marina Colasanti
Mediação: Claudia Toldo

 27 de outubro de 2021

- 19h (Abertura) - Jornada: 
memória lida - Leitor(a)s desde 
as primeiras edições (vídeo)

- 19h30min às 20h30min - 
Ocupações físicas e digitais: a 
literatura tem

Julián Fuks
Alckmar Luiz dos Santos
Mediação: Marlete Die-

drich

- 20h30min às 21h30min - 
Leituras por aqui no Sul

Cíntia Moscovich
Luís Augusto Fischer
Mediação: Ivania Aquino

28 de outubro de 2021

- 19h (Abertura) - Jornada: 
memória lida (vídeo)

- 19h30min às 20h30min - 
Vozes e pertencimento: a litera-
tura tem?

Elisa Lucinda
Ferréz
Mediação: Francisco Fian-

co

 - 20h30min às 21h30min - 
Leitores livres, seres comuns

Ricardo Azevedo
Maria Esther Maciel
Mediação: Gerson Trom-

betta

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

- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Tudo indica que vai fa-Tudo indica que vai fa-
zer bons contatos, lidará zer bons contatos, lidará 
bem com chefes e fechará bem com chefes e fechará 
alianças vantajosas. Mas alianças vantajosas. Mas 
como paciência não deve como paciência não deve 
ser o seu forte, a vontade ser o seu forte, a vontade 
de dar umas patadas por de dar umas patadas por 
aí talvez te domine.aí talvez te domine.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Você conta com talento Você conta com talento 
para chefiar, mas mesmo para chefiar, mas mesmo 
que não consiga um car-que não consiga um car-
go alto, tende a agir com go alto, tende a agir com 
responsabilidade e autori-responsabilidade e autori-
dade. Salve!dade. Salve!
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
Seu lado ousado e impulsi-Seu lado ousado e impulsi-

vo tende a ficar forte e te vo tende a ficar forte e te 
dar um empurrãozinho para dar um empurrãozinho para 
empreender. Só não deixe empreender. Só não deixe 
suas vontades te domina-suas vontades te domina-
rem e aja com responsabi-rem e aja com responsabi-
lidade.lidade.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
Os astros mandam um pa-Os astros mandam um pa-
po reto, papo sério: apos-po reto, papo sério: apos-
te na sua criatividade e te na sua criatividade e 
mostre toda a sua eficiên-mostre toda a sua eficiên-
cia na vida profissionalcia na vida profissional
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Com sua mente a todo va-Com sua mente a todo va-
por, pode pintar desejo por, pode pintar desejo 
de brilhar através de suas de brilhar através de suas 
ideias e conhecimento.ideias e conhecimento.
- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 

set.) set.) 
A profissão tende a ser lu-A profissão tende a ser lu-
crativa e há boas chances crativa e há boas chances 
de conquistar uma situa-de conquistar uma situa-
ção sólida e confortável, ção sólida e confortável, 
sem mesquinharia.sem mesquinharia.
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
O desejo de ter sucesso O desejo de ter sucesso 
na vida deve vir com tudo, na vida deve vir com tudo, 
aí, pra alcançar o que quer, aí, pra alcançar o que quer, 
tudo indica que o seu sig-tudo indica que o seu sig-
no vai procurar crescer e no vai procurar crescer e 
ser querido.ser querido.
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) .nov.) .
Se puder trabalhar longe Se puder trabalhar longe 
dos colegas, deve ren-dos colegas, deve ren-
der mais. Falando de iso-der mais. Falando de iso-
lamento, você tende a se lamento, você tende a se 

magoar fácil e guardar res-magoar fácil e guardar res-
sentimentos.sentimentos.
- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 
dez.) dez.) 
Deve criar novos laços ra-Deve criar novos laços ra-
pidinho, mas é melhor ligar pidinho, mas é melhor ligar 
o radar para não se envol-o radar para não se envol-
ver com gente errada ou ver com gente errada ou 
falsiane. Cruz-credo!falsiane. Cruz-credo!
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
A vontade de alcançar uma A vontade de alcançar uma 
boa posição e ter prestí-boa posição e ter prestí-
gio na profissão deve te gio na profissão deve te 
levar a trabalhar duro, e há levar a trabalhar duro, e há 
grandes chances de subir grandes chances de subir 
na vida.na vida.
-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 

Se depender do céu, o Se depender do céu, o 
desejo de abrir a mente, desejo de abrir a mente, 
conhecer coisas novas e conhecer coisas novas e 
crescer tem tudo para ser crescer tem tudo para ser 
realizado.realizado.
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
Sua intuição deve ficar for-Sua intuição deve ficar for-
te e te guiar nas mudanças te e te guiar nas mudanças 
que tendem a acontecer. que tendem a acontecer. 
Talvez receba uma grana Talvez receba uma grana 
de herança, seguro, testa-de herança, seguro, testa-
mento ou pensão.mento ou pensão.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Outubro!
Adíles Soletti 01/10
Átila kempf 01/10
Tereza Lasch 01/10
Jurema Pozza 02/10
Nelly Drehmer
Camila Lodi 04/10
Neusa Goedel 04/10
Vilma Zanatta 04/10
Fabiane Derlan 
05/10
Joraci Gonçalves 
05/10
Ana Borghetti 06/10
Leonise Moraes 
06/10
Francieli Ceolan 
07/10
Natali Simon 07/10
Natália Strasser 
08/10

Delmar Diehl 09/10
Nilve Loeff 09/10
Vinicius Vieira 09/10
Delci Gnich 10/10
Júlia Silva 10/10
Nelson Papke 14/10
Luciano Voigt 15/10
Jorge Feline 15/10
Leandro Fleck 12/10
Valdelirio de Almeida 
16/10
Jadete Silva 17/10
Nédia Lupotini 18/10
Rosmeri Ferreira 19/10
Carlos Gobbi 20/10
Luciano Feline 20/10
Adriana Strauss 21/10
José Pilatti 21/10
Alex Tozzo 22/10
Edson Diehl 22/10
Gerta Volmer 22/10

Kerolin Machado 22/10
Maria Bertselli  22/10
Beno Gnich 23/10
Deborah Adames 23/10
Fernando Groth 23/10
Rudinei Welter 23/10
Cristian Arendt 24/10
Alexandre Provenci 
25/10
Giovana Maas 26/10
Nilceu Feline 26/10
Benjamin Sattler 27/10
Antônio Darigo 28/10
Lirian Voigt 28/10
Adriano Dapper 29/10
Hérico Muniz 29/10
Aline Kaufmann 30/10
Merci Provenci 30/10
Marina da Silva 30/10
Henrique Weuls 31/10
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

17 dias sem casos positivos

Desde o dia 18 
de setembro o 
município de 

Santo Antônio do Planalto 
não registra nenhum caso 
de COVID-19. Até a data 
da produção desta matéria 
(06/10) somavam 17 dias 
com índices zerados, a ci-
dade se quer possuí casos 
em análise. Segundo o bo-
letim de atualização divul-
gado na mesma data, a ci-

dade já contava com 1698 
aplicações de primeira 
dose de vacina, 1170 se-
gunda dose e 48 doses de 
reforço.

Cabe lembrar que da-
dos do IBGE informam 
que o município possui 
um total de 2019 habitan-
tes.  E sem duvida a co-
laboração e empenho dos 
cidadãos tornou esse fato 
possível.

A informação foi divulgada dia 06 de outubro

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

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Ibirapuitã recebe emenda 
destinada a agricultura

Aconteceu em 
Soledade no 
dia 05 de ou-

tubro, um encontro com as 
lideranças regionais. Entre 
eles a comitiva de Ibira-
puitã formada pelo prefeito 
José Nicolodi Provenci, o 
vice Jaime Martovicz, re-
presentando a secretaria de 
agricultura e meio ambiente 
Airton Zandonai. Na oca-
sião eles se encontraram 
com o Deputado Adolfo 
Britto (PP). O evento tinha 
como objetivo tratar de li-
beração de valores aos mu-

nicípios.
Ibirapuitã recebeu um 

montante de 50 mil reais, 
que será destinada a agri-
cultura para a  compra de 
maquinário. Em publica-
ção oficial o prefeito afir-
mou “Somos gratos a esta 
emenda do Deputado Adol-
fo Britto. Podemos garantir 
que o valor será muito bem 
investido, e que os nossos 
munícipes, mais uma vez, 
sairão ganhando na qualida-
de dos serviços prestados”  
finaliza o José Nicolodi 
Provenci.

MARIASMARIAS

Em novo episódio do “Ser Criança”, Maria Gabi 
viaja a Tapejara para mostrar como são feitos 
os doces da Pietrobon

Dia 12 de outubro é 
o Dia das Crian-
ças. E Dia das 

Crianças fica ainda melhor 
com um docinho, né? Por isso, 
no mais novo episódio do pro-
grama “Ser Criança”, Maria 
Gabi foi a Tapejara conhecer a 
indústria de balas e chocolates 
da Pietrobon.

No episódio, Maria Gabi 
apresenta todas as etapas de 
produção, dos ingredientes à 
embalagem, dos doces que to-
dos amamos. “As balas e cho-
colates da Pietrobon são muito 
deliciosos e poder ver de perto 
como eles são feitos é incrível. 
Eu não imaginava que fossem 
tantas etapas e pessoas envol-
vidas. Quem assistir, com cer-
teza também irá se surpreen-
der”, disse.

A Pietrobon é uma empre-
sa que tem mais de 50 anos e 
cerca de 500 funcionários. Lá 
são produzidas mensalmente A fábrica produz cerca de 600 toneladas 

CRÉDITO:  DIVULGAÇÃO

mais de 600 toneladas de ba-
las e chocolates. A visita foi 
guiada pelo sócio-proprietário 
da Pietrobon, Anacleto Pietro-
bon, e pela engenheira de ali-
mentos e responsável técnica, 
Diana Olivo.

Onde assistir

O “Ser Criança” está dis-
ponível nas páginas do Fa-
cebook da Maria Gabi e da 
UPFTV. Também no canal do 
YouTube da UPFTV. Se pre-
ferir, pode assistir pelo Canal 
14 da NET em Passo Fundo, 
onde o conteúdo vai ao ar de 
segunda a sexta, no intervalo 
da programação local.

Além das redes sociais você também pode conferir canal 14 Net

CRÉDITO:  DIVULGAÇÃO
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História refletida nos 
objetos de um pas-
sado não muito dis-

tante, a beleza e as sutilezas das 
flores, gastronomia típica alemã e 
a cereja do bolo é o cartão postal 
de Ernestina- a barragem. Essas 
são algumas das variedades da 
rota turística História e Sabores.

Seu primeiro passeio acon-
teceu no dia 01 de outubro. 
Aonde os visitantes puderam co-
nhecer vários locais na cidade. 
Ao todo a rota é composta por 
12 pontos turísticos, sendo eles: 
Museu histórico Dona Ernestina, 
Mata Nativa e Cia, Agroindústria 
Sabor do Campo, Camping Prai-
nha,  Casa do Artesão Mãos que 
Criam, Jardins da Delci e Vone, 
Parque de rodeio Romeo Goedel, 
Praça Municipal Norberto Ot-
to Gayger, Pousada Ecoturismo 

ERNESTINAERNESTINA

História e Sabores

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Estância Velha, Pier 10, Padaria 
Veneza.

Mas a sequência do passeio 
é flexível, podendo ser ajustada 
conforme a necessidade dos visi-
tantes. Na agroindústria familiar 
Sabor da Terra, Marilene Camar-
go Ebertz conta que a proprieda-
de foi adaptada para receber os 
turistas que degustaram um café 
colonial, com todas as especiali-
dades feitas por eles e já destaca 
as novidades que estão por vir 
“espaço em que as pessoas po-
dem estar ligadas a natureza, em 
que em breve ocorrerão piqueni-
ques e um ótimo espaço de lazer 
para as famílias”. Já na Casa do 
Artesão os visitantes podem en-
contrar um infinidades de mate-
riais feitos pelas 15 artesãs que 
expõem no local como conta a 
presidente Marli De Fátima Bau-

mgratz “Crochê tapetes, trilho de 
mesa tudo em crochê, Chinelos 
bordado, cuias decoradas, Arte-
sanatos em geral”

Já no almoço a parada é no 
Camping Prainha, aonde além 
de uma refeição completa, os 
visitantes tem a possibilidade 
de ver de pertinho o marco pos-
tal da cidade, e sentir a calmaria 
que ela proporciona, e no futuro 
participar de um passeio de barco 
também será uma opção. Essas 
são apenas algumas das atrações 
encontradas, Gisela Schneider, 
aposentada-79 anos, foi uma das 
integrantes da excursão e conta 
“Todas foram importantes, tínha-
mos um ótimo guia, professor 
Alexandre. Muitos lugares lindos 
e interessante, cada um com suas 
peculiaridades. E em boa com-
panhia, Prefeito primeira dama, 
entre outras” e para fechar ela 
ressalta “Acredito  q todas as pes-
soas  devem conhecer  as  belezas 
do nosso  município”. 

Em publicação oficial, o 
prefeito Renato Becker destacou 
“O passeio de hoje foi o primeiro 
passo para ampliarmos e melho-
rarmos cada vez mais o Turismo 
em nosso município e, por con-
seguinte fomentar a geração de 
emprego e renda, pois o turismo 
hoje é uma das atividades econô-
mica que mais cresce no país e no 
mundo. Parabéns para todos os 

empreendedores que fazem parte 
da rota turística História & Sa-
bores, pela receptividade e pelo 
excelente atendimento aos visi-
tantes, nunca pensei, que o mu-
nicípio de Ernestina tivesse tan-
to lugares lindos e organizados, 
aliás, com um potencial turístico 
enorme, que muitas vezes, mui-
tos não sabem ou não conhecem 
as maravilhas que o nosso muni-
cípio possuem”. O guia e também 
responsável pelo Museu Alexan-
dre Aguirre afirmou “O turismo 

é a mola propulsora do desenvol-
vimento econômico e social, pois 
é um agente transformador que 
ajuda promover a inclusão social, 
gerando oportunidade de empre-
go e renda, além do fortalecimen-
to da Agricultura Familiar”.

Para agendamento de pas-
seios, mais informações sobre 
valores, rota basta entrar em con-
tato com a prefeitura de Ernestina 
através dos telefones: 

54 - 3192-0081 
ou 54 - 3378-1105

Gastrônomia típica alemã é um das paradas obrigatórias

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Revitalização da Frota Municipal

O município de Victor 
Graeff recebeu nes-
ta semana mais dois 

veículos zero quilômetros para 
renovação da frota victorense. 
Sendo um Onix Premier Turbo 
AT e um T Onix Plus Premier 
Turbo. Os automóveis serão des-
tinados as Secretarias de Educa-
ção e Saúde.

Segundo informações da 
assessoria de imprensa, a atuali-
zação da frota era uma propos-
ta prevista no plano de governo 
da atual administração. Para 
realização da mesma foram uti-
lizados recursos próprios, com 
um investimento total de R$ 
185.175,00. Os veículos serão destinados a educação e saúde

CRÉDITO: TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

As trocas de veículos per-
mitem não apenas mais segu-
ranças aos funcionários que o 
utilizarem, bem como também 
agilidade, economia de combus-
tível. Em publicação oficial o 
prefeito Lairton Koeche afirma 
“Ficamos extremamente felizes 
de poder entregar para nossa co-
munidade dois novos veículos, 
o trabalho que realizamos é de 
formiguinha, mas feito todos os 
dias com seriedade e buscando 
agregar novos resultados”. Os veículos foram adquiridos com recurso da administração

CRÉDITO: TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Este foi o primeiro passeio realizado na Rota História e Sabores

Campeonato Taça Coagrisol 50 
anos

A semifinal da 
Taça Coagrisol 
50 irá ocorrer 

no dia 09 de outubro, e a 
final dia 16. Os responsá-
veis informam que cada 
jogador deve sair de casa 
já uniformizados, além de 
ser obrigatório o uso de 
máscara e apresentação da 
carteira de vacinação com 
pelo menos a primeira do-
se da vacina contra Covid 
já feita.

MORMAÇOMORMAÇO

A apresentação da carteira de vacinação é obrigatória

Cada time poderá le-
var somente 20 convida-
dos. 

Administração muni-
cipal de Mormaço infor-
ma ainda que os jogos se-
rão transmitidos na página 
oficial da cidade para que 
todos possam acompanhar 
na segurança de suas casas 
as partidas do campeona-
to. 

Confira as equipes que 
irão participar: 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO



Ernestina, 08 de outubro de 2021 Ernestina, 08 de outubro de 2021 Ano XXI   Edição 1027|Ano XXI  Edição 1027|08 09

Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

O último dia 19 de setembro do corrente 
ano se comemorou o centenário de nascimento 
do grande educador brasileiro, reconhecido 
mundialmente Paulo Freire. 

Para comemorar a data e também trazer 
alguma luz para iluminar as trevas da ignorância 
a respeito do seu trabalho educacional, 
estaremos publicando a partir desta edição, um 
pouco da vida e obra deste grande brasileiro que 
deixou um grande legado em prol da educação, 
principalmente das camadas mais pobres.

Pena que muitos brasileiros o ignoram 
e outros sem conhecer o seu legado tentam 
denegrir sua imagem. Começamos pela 
biografia de Freire.

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de 
setembro de 1921 no Recife, capital do estado 
brasileiro de Pernambuco. Filho de Joaquim 
Temístocles Freire, capitão da Polícia Militar 
de Pernambuco e de Edeltrudes Neves Freire, 
Dona Tudinha, Paulo teve uma irmã, Stela, 
e dois irmãos, Armando e Temístocles. A 
irmã Stela foi professora primária do Estado. 
Armando, funcionário da prefeitura da cidade 
do Recife, abandonou os estudos aos 18 
anos, não chegou a concluir o curso ginasial. 
Temístocles entrou para o Exército. Aos dois, 
Paulo agradece emocionado, em uma de suas 
entrevistas a Edson Passetti, pois começaram 
a trabalhar muito jovens, para ajudar na 
manutenção da casa e possibilitar que Paulo 
continuasse estudando.

Sua família fazia parte da classe média, 
mas Paulo Freire vivenciou a pobreza e a fome 
na infância durante a depressão de 1929, uma 
experiência que o levaria a se preocupar com 
os mais pobres e o ajudaria a construir seu 
revolucionário método de alfabetização. Por 
seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo 
Freire tornou-se uma inspiração para gerações 
de professores, especialmente na América 
Latina e na África. O talento como escritor 
o ajudou a conquistar um amplo público de 
pedagogos, cientistas sociais, teólogos e 
militantes políticos, quase sempre ligados a 
partidos de esquerda

Centenário de Paulo Freire 1921-
2021
Primeira Parte

Telefone: (54) 999006677

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTONICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Aconteceu em Ni-
colau Vergueiro 
a VIII Conferen-

cia Municipal de Saúde. O te-
ma deste ano foi Democracia 
e Saúde: Saúde como direito e 
consolidação e financiamento 
do SUS. VIVA O SUS VOCÊ 
TAMBÉM”.

Durante o evento foram 
apresentados os três eixos e suas 
propostas da conferencia sendo 
eles: 

1-Saúde como direito 
palestrante Carolina Pereira 
Montiel. Pretende consolidar e 
otimizar cruzamento de dados 
em um sistema unificado. Com 
objetivo de prevenir doenças e 
promover saúde.

2- Consolidação dos prin-
cípios do SUS - abordado pela 
palestrante Andréia Blau Brasil, 
instituir a efetiva profissiona-
lização da gestão do SUS em 
todos os níveis, com os cargos 
ocupados por profissionais de 
carreira concursados, com for-
mação e perfil necessários para 
atenderem às necessidades do 

VIII Conferencia Municipal de 
Saúde

SUS e da população brasileira;
3- Financiamento adequa-

do e suficiente do SUS - aborda-
do pelas palestrantes Andressa 
Pelinson e Jordana Figueiredo 
Jardim. Garantir 10% do PIB 
para Saúde Pública.

Foram também definidos os 
delegados que representarão o 
município de Nicolau Vergueiro 
na 17ª Conferência Nacional de 
Saúde, sendo eles: Carlos Groth 
e Fernanda Ramos (usuários), 
Emaiara Sizinando (profissional 
da Saúde) e Eduardo G. Scolari 
(gestor público). 

Prestigiaram o evento o 
vice-prefeito Delmar A. Diehl, 
da presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores Gilani M. 
S. Neuhaus, do secretário muni-
cipal de Saúde Eduardo G. Sco-
lari, da presidente do Conselho 
Municipal de Saúde Emaiara Si-
zinando e demais integrantes do 
conselho. Por conta da pande-
mia ainda vigente a conferencia 
foi realizada com algumas res-
trições, sendo transmitida pela 
página oficial da cidade. 

No evento foram apresentados os eixos e suas propostas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Campanha Outubro Rosa

Outubro Rosa é uma 
campanha anual 
realizada mun-

dialmente em outubro, com a 
intenção de alertar a sociedade 
sobre o diagnóstico precoce do 
câncer de mama. A mobilização 
visa também à disseminação de 
dados preventivos e ressalta a 
importância de olhar com aten-
ção para a saúde, além de lutar 
por direitos como o atendimento 
médico e o suporte emocional, 
garantindo um tratamento de 
qualidade.

Pensando nisso, a equipe 
do CRAS buscou no início do 
encontro do grupo de Mulheres, 
que ocorreu em 05 de outubro, 
última terça-feira, trazer o as-
sunto em formato de conversa, 
com uma linguagem simples, 
relatando experiências pessoais 
como forma de alerta. A secre-
tária Rosangela Maticiulevicz 
explicou para as participantes a 
importância do autoexame, e in-
formou cada uma como ela o faz, 

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

mostrando a necessidade e colo-
cando o seu caso como forma de 
conscientização. 

Após a psicóloga Roberta P. 
Battesini também conversou co-
locando mais informações, e ex-
plicando sobre os demais exames 
necessários como prevenção de 
doenças. Lis Antônia de Freitas, 

assistente social, complementou 
fazendo perguntas como forma 
de alertar sobre a campanha.

Além disso, foi desenvol-
vido um painel para fotos onde 
mostra como a saúde de cada 
uma é indispensável, onde cada 
mulher deve se amar e cuidar de 
seu corpo.

A campanha foi apresentado para o grupo de mulheres

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

TIO HUGOTIO HUGO

Conhecidos os ganhadores do 
sorteio municipal de setembro do 
Nota Fiscal Gaúcha

Todos os cidadãos cadastrados no Programa Nota Fiscal Gaúcha – NFG e que colocaram o CPF 
nas notas fiscais de compras e prestação de serviços emitidas por estabelecimentos comerciais de Tio 
Hugo, concorreram aos três prêmios referentes ao mês de setembro de 2021 nos valores de R$ 250,00, 
R$ 150,00 e R$ 100,00.

O sorteio via plataforma Estadual, foi realizado na quinta-feira dia 30 de setembro, e teve os se-
guintes sorteados:

– 1º – Gilberto Berticelli – Prêmio: R$ 250,00

– 2º – Victor Ionatan Fioreze – Prêmio: R$ 150,00

– 3º – Carmo Eroni Girardi – Prêmio 100,00

Os sorteios são realizados mensalmente, com a mesma premiação. Para participar basta estar ca-
dastrado no NFG e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais emitidas no comércio local. A partir 
disso, todos os cidadãos estarão concorrendo de forma automática aos prêmios ofertados no âmbito 
municipal, e também as demais premiações disponibilizadas pelo Governo Estadual.
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Respingos 
da Barragem

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

NA PONTA DO PALA

Na ponta do pala sequei meu suor,
No gris do seu pano me fiz despedida;
Ficou o meu pranto salgado de dor,
Lembrando a querência depois da partida.

A ponta do pala na anca do mouro
Protege das garras da geada traiçoeira;
Meu anjo da guarda pras aspas de um tou-
ro...
Meu rancho e abrigo no frio da fronteira.

Na ponta do pala encurto as distâncias
Sorvendo o perfume que a prenda deixou;
Suspiros da noite, paixões e lembranças,
Histórias bonitas do tempo do avô!

Na ponta do pala a paz que renasce,
Secando a face do filho que chora;
Unhadas do vento, buracos de bala,
Na ponta do pala minh’alma se escora!

A ponta do pala por vezes se enreda
E tudo tropeça no vão da porteira;
Por outras se embala nas asas do vento
Campeando futuro, qual fosse bandeira.

No mais vou cantando, somando recuerdos,
Rastreando os segredos que a alma não 
fala;
A franja puída, manchada de vinho,
E o pó dos caminhos na ponta do pala!

Parceria com Juca Moraes.

08

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 
Demais vereadores: An-
tônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cris-
tian Baumgratz, Juliano 
Arend, Leonir de Souza 
Vargas, Raquel Goedel, 
Tiago José Dummel, Vic-
tor Penz. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
04.10.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual so-
licita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feito 
patrolamento, empedra-
mento e passagem de rolo 
no acesso à residência do 
senhor Leonardo Gheno, 
bem como a construção 
de uma boca de lobo na 
Rua Ernesto Goedel no 
acesso à residência do se-
nhor Leonardo. Justificou 
também o pedido de pro-
vidências no qual solicita 
ao Poder Executivo Mu-
nicipal que seja feita no-
tificação para os proprie-
tários de terrenos baldios 
para que façam a limpeza 
dos mesmos. Manifestou-
-se favorável ao projeto 
de lei que abre crédito pa-
ra pavimentação de vias 
urbanas. 

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria, no qual 
solicita ao Poder Execu-
tivo Municipal que sejam 
feitas melhorias no pas-
seio público, podendo ser 
construção de calçada ou 
colocação de pó de brita, 
nos trechos localizados 
na lateral da Rua Profes-
sor Adão Oscar Wiebling, 
na Rua Olivério Güntzel, 
nos dois lados da via, e 
na Avenida Fernando Du-
derstadt, também nos dois 
lados da via da quadra 
abaixo da praça munici-
pal. Parabenizou o Pre-
feito Municipal pela obra 
paralela à RSC 153, pró-
ximo à COTRIJAL. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada 
do PP, agradeceu ao Se-
nador Luiz Carlos Heinze 
pela emenda parlamentar 

no valor de 240 mil reais pa-
ra pavimentação de vias ur-
banas. 

O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, também 
manifestou-se favorável ao 
projeto de lei que abre crédi-
to para pavimentação de vias 
urbanas. Justificou o pedido 
de providências de sua auto-
ria, no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que se-
ja feito patrolamento, empe-
dramento e passagem de rolo 
na estrada geral, proximida-
des da residência do senhor 
Darci Neckel, na localidade 
de Três Lagoas. Justificou 
também o pedido de provi-
dências no qual solicita ao 
Poder Executivo Municipal 
que seja feito patrolamento, 
empedramento e passagem 
de rolo na estrada geral até 
a residência do senhor Cisso 
e senhora Luciane Penz, na 
localidade de Esquina Penz. 

O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, agra-
deceu ao Senador Luiz Car-
los Heinze pela emenda no 
valor de 240 mil reais para 
pavimentação de vias urba-
nas. Também parabenizou o 
Prefeito Municipal pela obra 
paralela à RSC 153, próximo 
à COTRIJAL.  

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, co-
mentou sobre manifestação 
organizada por 31 partidos 
de esquerda contra o gover-
no federal, a qual não teve 
participação popular. Cri-
ticou os políticos Ciro Go-
mes, Cid Gomes, Pompeo de 
Matos e Carlos Lupi pela or-
ganização da referida mani-
festação. Citando o Tucano, 
disse que a ave era perigo-
sa por devorar filhotes dele 
mesmo ou de outras aves, e 
indagou se na política seria 
mera coincidência.

ORDEM DO DIA: 
Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 53/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Autoriza o 
Poder Executivo abrir no Or-
çamento Programa de 2021, 
um Crédito Especial no va-
lor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), destinados à aquisição 
de Equipamentos e Material 
Permanente para as Escolas 
Municipais de Ernestina-RS, 
e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 

Projeto de Lei nº 54/2021, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal que “Autori-
za o Poder Executivo abrir 
no Orçamento Programa de 
2021, um Crédito Especial 
no valor de R$ 7.960,00 (se-
te mil, novecentos e sessenta 
reais), destinados a custear 
as despesas com Novas Tur-
mas nas Escolas Municipais 
de Ernestina RS. e dá outras 
providências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 55/2021, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal que “Autori-
za o Poder Executivo abrir 
no Orçamento Programa de 
2021, um Crédito Especial 
no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), desti-
nados a Ampliação do Pré-
dio do Centro de Referência 
da Assistência da Social – 
CRAS de Ernestina-RS, e dá 
outras providências”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 56/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir 
no Orçamento Programa de 
2021, um Crédito Especial 
no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), destina-
do às ações afetas a Portaria 
nº 1.263/21-SUS, na secreta-
ria Municipal de Saúde e As-
sistência Social de Ernestina 
RS, e dá outras providên-
cias”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 57/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Fica o Poder 
Executivo Municipal autori-
zado a abrir Crédito Especial 
no valor de R$ 6.300,00 (seis 
mil e trezentos reais) e dá ou-
tras providências.”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos. 

Discussão e votação do Pro-
jeto de Lei nº 58/2021, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Autoriza o 
Poder Executivo abrir no Or-
çamento Programa de 2021, 
um Crédito Especial no va-
lor de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), destinados ao pa-
gamento de incentivo auto-
rizado na Lei 2.744/2021 de 
14 de setembro de 2021 e dá 
outras providências.”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, da bancada do 
PDT, agradeceu à adminis-
tração municipal e ao Prefei-
to pelo pronto atendimento 
de um pedido seu. Parabe-
nizou a administração mu-
nicipal e o senhor Alexandre 
Aguirrepela realização do 
primeiro passeio turístico. 
Parabenizou o senhor Dal-
tro João Bettin pelos seus 
vintes e um anos de atuação 
na polícia civil. Comentou 
sobre mais denúncias de pes-
soas que estão abandonando 
animais, o que poderá ser 
verificado pelas câmeras de 
segurança espalhadas pe-
lo município. Finalizando, 
parabenizou o Prefeito pela 
abertura da Rua Elemar Eg-
gers até à COTRIJAL. 

O Vereador Antônio Carlos 
Ferreira, da bancada do 
PDT, explicou como funcio-
na o processo legislativo no 
município, desde a proble-
matização do caso, passando 
pela tramitação do projeto de 
lei na Câmara até a publica-
ção da lei. Parabenizou os 
Deputados e Senadores que 
estão destinando verbas ao 
município de Ernestina. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, comentou sobre a rea-
bertura das atividades no 
ginásio municipal. Quanto 
ao projeto de lei para conce-
der incentivo à determinada 
empresa, disse que também 
o comércio local merecia 
receber incentivos, pois há 
muitos anos contribui com o 
município. 

O Vereador Cristian Bau-
mgratz, da bancada do PP, 
solicitou verbalmente para 
que fosse realizada limpeza 
no cemitério municipal, a 
fim de estar preparado para o 
Dia de Finados. 

A Vereadora Raquel Goe-
del, da bancada do PP, 
comentou sobre o passeio 
turístico, elogiando a organi-
zação do mesmo. Salientou 
a importância da abertura 
da Rua Elemar Eggers até à 
COTRIJAL. Informou que o 
município de Ernestina ade-
riu ao projeto “Bem Cuidar 
RS”, de iniciativa do gover-
no estadual, o qual destina 
recursos para ações na aten-
ção primária à saúde do mu-
nicípio. Agradeceu a todos 

os presente na reabertura 
das atividades do ginásio 
municipal. 

O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, 
convidou a todos para pa-
lestra com professor do 
SENAR. Solicitou verbal-
mente ao Secretário Ever-
ton Goedel a substituição 
de lâmpadas queimadas na 
Rua Julio dos Santos, no 
Morro do Coco. Parabeni-
zou a administração muni-
cipal pelo atendimento de 
um pedido seu. Também 
solicitou verbalmente que 
fossem feitos reparos na 
estrada da Barca. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, comentou sobre o 
avanço da vacinação no 
Brasil, com a distribuição 
de 300 milhões de doses. 
Falou sobre a crise, dizen-
do que a inflação afetava 
também outros países. Elo-
giou o Presidente da Repú-
blica e disse que o Brasil 
encontra-se a mais de mil 
dias sem corrupção. Sobre 
a crise energética, disse 
que também afetava outros 
países. Parabenizou o Pre-
sidente Bolsonaro e a Se-
cretária da Agricultura pela 
entrega de mais de vinte 
mil títulos de propriedade 
da Reforma Agrária. Disse 
que no dia 7 de setembro o 
Presidente poderia ter ido 
ao enfrentamento, mas pre-
feriu fazer uma jogada de 
mestre. Finalizando, disse 
que durante o seu mandato 
brigaria pelos direitos do 
povo, pois foi eleito para 
defender a verdade e tinha 
opinião própria.

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighie-
ri, da bancada do PSDB, 
elogiou a organização do 
passeio turístico. Solicitou 
verbalamente que fossem 
realizados reparos na es-
trada de Três Lagoas, onde 
será realizada a tradicional 
procissão de Nossa Senho-
ra Aparecida, convidando 
a todos para participar do 
evento.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 
11 de outubro, às 18 ho-
ras. 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Cooperativa Escolar realiza primeira colheita 
de hortaliças

A cooperativa escolar 
coopemax, secre-
tarias da agricul-

tura e da educação, Sicredi e 
EMATER, seguem realizando 
atividades no Viveiro Municipal 
através do Projeto de horta da 
Escola Leonel de Moura Brizola. 
     No mês de agosto foram plan-
tadas 250 mudas de alface, 200 
mudas de rúcula, 30 mudas de 
tomate, 250 de beterraba e 15 
mudas de repolho. Em setembro 
foi realizado o plantio de árvores 
frutíferas e nativas. Na data de 
05 de outubro, segunda-feira, foi 
realizada a primeira colheita das 
hortaliças e também a limpeza 
dos canteiros e identificação das 
árvores frutíferas. As hortaliças 
colhidas foram doadas para as 
EMEIs Felipe Alflen e Cantinho 
do Amor, além da distribuição 
entre alunos e funcionários da 
Escola Leonel de Moura Brizola.      
    Os munícipes também são be-
neficiados com esta ação de re-
cuperação do viveiro municipal,  
os interessados podem retirar no 
viveiro, mudas de alface, couve-
-flor, beterraba, repolho e tomate. As hortaliças haviam sido plantadas em agosto
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Gestar amor tem sua terceira reunião

O grupo Gestar Amor 
teve seu terceiro 
encontro. Neste a 

temática escolhida foi Cuidado 
com o recém-nascido.  A pales-
tra ficou por conta da doutora 
Gabriela Marcom Britto. Foram 
abordados práticas e  cuidados 
preventivos, de forma teórica e 
em ação. As gestantes foram ins-
tigadas a realizar as ações apren-
didas com auxilio de uma bone-
ca. Ao fim do encontro o lanche 
ficou por conta da nutricionista 
Jane Bonamigo em parceria com 
a EMATER. O próximo encontro 
será dia 14 de outubro às 19 ho-
ras. 

ERNESTINAERNESTINA

Este foi o terceiro encontro do grupo desde o retorno
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TIO HUGOTIO HUGO
COMUNICADO

O Presidente Legislativo, NELSON ROGÉRIO DAPPER, no uso de suas atribuições legais, am-
parado pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Tio Hugo-RS, 
COMUNICA a MODIFICAÇÃO da data de realização da Sessão Ordinária datada em 11/10/2021 para o 
dia 13/10/2021, à qual terá o horário de início às 19h, na sede da Câmara de Vereadores de Tio Hugo-RS, 
situada na Rua Pernambuco, Bairro Rabello, nº 189. Para maiores informações nos colocamos à disposi-
ção por meio do telefone (54) 3338-9231 e e-mail: cmv@camaratiohugo.com.br.

Tio Hugo, 07 de outubro de 2021.

Nelson Rogério Dapper
Presidente Legislativo
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Ernestina, 08 de outubro de 2021

TIO HUGOTIO HUGO

Consciência ambiental na prática

Na cidade de Tio 
Hugo os alunos da 
Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Lau-
rentino Machado, das turmas do 
sétimo e nono ano realizaram 
limpeza, plantio de arvores na-
tivas na escola Frei Clemente, 
localizado na Linha Graeff.

O trabalho foi elaborado 
em parceria com Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
com orientação do agrônomo 
Osvaldo Lima. As turmas fo-
ram acompanhadas pelas dire-
toras Maria Luisa Góes Teixei-
ra e Danubia Silva, e também 
das professoras Marilena Picoli 
Rodrigues de Agroecologia e 
Marcia Giongo de Ensino Re-
ligioso, que acompanharam os 
estudantes das duas turmas du-
rante as atividades. 

A consciência de cuidado 
com a natureza, preservação 
são assuntos trabalhados em to-
da rede municipal de ensino da 
cidade. Foi realizado também a adubação das plantas
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Primeira Mateada das Crianças 

A adminis t ração 
municipal, via 
departamento de 

cultura, irá realizar na terça-
-feira, dia 12 de outubro uma 
mateada especial em come-
moração ao dia das crianças. 
O evento acontecerá na Praça 
Tancredo Neves, a partir das 
15h, com muita música, ale-

gria, brincadeiras, palhaços e 
surpresas especiais. Para os 
papais, tragam seus filhos e 
o chimarrão de casa, na tarde 
será comercializado o prato 
típico de Victor Graeff: Cuca 
com Linguiça. Coloque na 
sua agenda e venha desfrutar 
de uma tarde gostosa em fa-
mília.

Vai ser no dia 12 de outubro na praça municipal

ARTE TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF


