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LEILOEIROS DOS SONHOS

No último dia 10 tive a honra de fazer a apre-
sentação da solenidade de lançamento da obra de 
Luiz Carlos Dale Nogari dos Santos, denominada 
“Leiloeiro dos Sonhos”, no próspero município 
de Marau, na bela e esplendorosa Casa de Cultu-
ra, onde esteve reunido grande público. O livro 
trata da vida empreendedora do autor. Em todas 
suas fases, desde a terra onde nasceu Rio Grande, 
Porto Alegre, quando ainda jovem se transferiu 
para a cidade de Marau e finalmente veio para 
Passo Fundo, seu grande palco, o credenciando 
para ser também vencedor em Curitiba, onde es-
tendeu seus laços, mas mantendo sua principal 
sede Passo Fundo. Em Curitiba sua empresa é 
dirigida pelo seu filho, o Leiloeiro, Jorge Ferlin 
Dale Nogari dos Santos. Luiz Carlos, no alto de 
seus 88 anos, é exemplo de dedicação nas mais 
diversas atividades que desempenhou em sua 
longa trajetória vitoriosa. Dono de uma memó-
ria privilegiada resumiu em sua obra dois sécu-
los de histórias, estórias e reminiscências, alguns 
dos muitos momentos por ele vividos, outros por 
extensão de personagens que conviveu e trocou 
experiências, nas construções das comunidades 
onde atuou e contribuiu para seu progresso. O 
autor é dono de uma personalidade diferenciada, 
romântico por natureza, acredita na busca da feli-
cidade, como crê no amor, como fonte das maio-
res realizações do espírito humano e o sucesso 
dos grandes empreendimentos. Retrata em sua 
obra, a maneira que vive e viveu nestas oitos dé-
cadas, um amante da vida, amigo de seus amigos, 
sempre pronto a servir, nunca traz problemas, 
mas soluções, não importa o desafio, o que conta 
é a maneira otimista de viver, buscar caminhos, 
perseguir a esperança e o sucesso estará garan-
tido. O livro Leiloeiro dos Sonhos será filmado 
e dirigido pelo cineasta internacional Emiliano 
Ruschel!   

Palestra sobre educação no trânsito é realizada 
na Rede Municipal de Ensino de Ernestina 

ERNESTINAERNESTINA

A Secretaria Municipal 
de Educação de Ernesti-
na, através da secretária 
de Educação, Sueli Penz e 
Coordenadora Pedagógica, 
promoveram ações sobre o 
Programa Maio Amarelo, 
que objetivou ações de pre-
venção de acidentes e pre-
servação da saúde e vida no 
trânsito terrestre. As pales-
tras foram ministradas pelo 
Ex-Diretor Municipal de 
Trânsito, Antoninho Ferrei-
ra, este que é especialista 
em Direito de trânsito, com 
formações pela Academia 
de Policia do RS, Facul-
dade SENAC em Porto 
Alegre e em Passo Fundo, 
DETRAN RS, ainda pela 
Universidade de Ijuí (UNI-
JUI). 

A primeira palestra-au-
la ocorreu na Escola Muni-
cipal João Alfredo Sachser, 
localizada na localidade de 
Três Lagoas. Os temas dis-
cutidos e abordados:

Oque é Transito? Ele-

mentos do Transito: Ho-
mem, como Pedestre, como 
passageiro e como condu-
tor. As Vias de Transito, de 
competência Federal: BRs. 
Fiscalização pela Polícia 
Rodoviária Federal, obras, 
conservações e reformas, 
DNIT: de competência es-
tadual: Fiscalização pela 
PRE. Polícia Rodoviária 
Estadual, BM. Obras, re-
formas, construções, pelo 
DAER. Vias Municipais, 
Urbanas: Avenidas, Ruas, 
vielas e outras, além das 
vias rurais, competência 
fiscalizatória Guarda mu-
nicipal de trânsito ou pela 
BM, via convenio, Estado e 
Municípios. (essa condição 
e em especial, aos municí-
pios com população menor 
que vinte mil habitantes) 
Veículos. De passageiros, 
de carga e especiais, (auto-
motor, outros de propulsão 
humana e de propulsão ani-
mal) Direitos do Pedestre, 
utilização da faixa de se-

gurança, sinalizações, ao 
conduzir veículos. Proi-
bições, de atender apa-
relhos telefonia celular, 
fones de ouvidos, usos 
obrigatórios de cinto de 
segurança, cuidados com 
o veiculo. Documenta-
ção do veiculo e do con-
dutor. Algumas infrações 
de competências do Con-
dutor e outras de com-
petência do proprietário. 
Respeito a todas Sinali-
zações de trânsito. 

A segunda palestra-
-aula teve seguimento na 
Escola Municipal Edu-
carte, com o mesmo pro-
grama. Após as explana-
ções, foi aberto espaço 
para perguntas diretas ao 
Sr. Antoninho Ferreira. 

As direções das Es-
colas e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação ava-
liaram como uma ação 
muito positiva, que deve-
rá ser repetida, no muni-
cípio de Ernestina.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Jaime Martovicz participa 
do lançamento da segunda 
edição da Cartilha do Bem

O Prefeito 
em Exercício do 
Município de 
Ibirapuitã, Jaime 
Martovicz e o 
Servidor Público 
Aloizio Borton-
cello. na noite da 
última quarta-fei-
ra (15/6), partici-
param do evento 
de lançamento da 
Cartilha do Bem.

A Cartilha do 
Bem é uma par-
ceria da 24ª Re-
gião Policial e 
os jornais Infor-
mativo Regional 
e Eco Regional, 
e está em sua 2ª 
edição, a qual 
expressa sobre 
os tipos de dro-
gas, os prejuízos, 
fatores de risco 
e proteção, o pa-

pel dos pais, o que 
fazer para evitar o 
uso de drogas, si-
nais de alerta, tra-
tamento e demais 
assuntos voltados a 
prevenção das dro-
gas.

O evento acon-
teceu na cidade de 
Soledade e contou 
com a presença dos 
envolvidos no pro-
jeto, representante 
dos municípios da 
região, apoiadores 
e patrocinadores.

Ibirapuitã é um 
dos 21 municípios 
parceiros do proje-
to que terá o mate-
rial distribuído nas 
escolas que levará 
informações sobre 
a conscientização e 
prevenção das dro-
gas.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Primeiro sorteio Nota 
Premiada 2022 

O Programa 
Nota Premiada, 
edição 2022, do 
município de San-
to Antônio do Pla-
nalto irá realizar 
o primeiro sorteio 
no próximo dia 
25 de junho, que 
acontecerá du-
rante o ARRAIÁ 
SANTO ANTÔ-
NIO, no Quios-
que da Praça que 
realizará o evento 
com apoio da Se-
cretaria Munici-
pal de Educação e 
Cultura.

Serão sortea-
dos: 

1º Prêmio: um 
Televisor Smart 
TV, cautelas azuis, 
contribuinte geral.

2º Prêmio: um 
tablet 7”, cautelas 
amarelas, exclusi-
vo para estudan-

tes das escolas no 
município. 

Troque suas no-
tas e concorra, para 
participar confira o 
regulamento:

- A cada cinco 
notas com o CPF 
cadastrado, será dis-
ponibilizada uma 
cautela;

- A cada 20 notas 
sem o CPF cadas-
trado, será disponi-
bilizada uma caute-
la;

- A cada guia de 
recolhimento de tri-
butos municipais e 
IPVA pagos, serão 
disponibi l izadas 
cinco cautelas;

Mais informa-
ções sobre o progra-
ma poderão ser ob-
tidas na Prefeitura 
Municipal pelo fone 
(54) 3377 1800, se-
tor de fiscalização. 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Mais investimentos para Santo Antônio do 
Planalto 

O prefeito de 
Santo Antônio do 
Planalto, Élio Gil-
berto Luz de Freitas 
juntamente com o 
vice prefeito Gerno 
Altmann, o verea-
dor Vilson Altmann 
e o presidente da 
câmara de vereado-
res Elder Knapp re-
ceberam a visita do 

Assessor do Deputa-
do Marcio Biolchi, 
Sr. Romeno Guerra 
e da vice prefeita 
de Carazinho, Sra. 
Valéska Machado 
da Silva Walber, a 
visita teve o objeti-
vo de formalizar a 
disponibilização de 
emenda para a cons-
trução de mais uma 

etapa do Ginásio 
Poliesportivo do 
município, o re-
curso será de R$ 
250.000,00.

A administração 
municipal agra-
dece ao Deputado 
pela emenda que 
irá contribuir para 
o desenvolvimen-
to do município. O recurso será de R$250 mil

As palestras foram ministradas pelo Ex-diretor municipal de transito, Antoninho Ferreira

O evento ocorreu na cidade de Soledade

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

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

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

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Pode glorificar em pé por-Pode glorificar em pé por-
que a sua estrela está pra lá que a sua estrela está pra lá 
de iluminada. Mercúrio e Júpi-de iluminada. Mercúrio e Júpi-
ter blindam o seu astral já na ter blindam o seu astral já na 
segunda-feira, protegendo a segunda-feira, protegendo a 
saúde, o trabalho.saúde, o trabalho.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Os astros revelam que o sex-Os astros revelam que o sex-
to sentido será seu talismã to sentido será seu talismã 
de sorte nessa semana, ainda de sorte nessa semana, ainda 
mais com grana. Você não só mais com grana. Você não só 
vai resolver assuntos penden-vai resolver assuntos penden-
tes com seus instintos afiados tes com seus instintos afiados 
como pode ter surpresas boas como pode ter surpresas boas 
em jogos e sorteios. em jogos e sorteios. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Parcerias e interesses com Parcerias e interesses com 
amigos, pessoas queridas amigos, pessoas queridas 
e o mozão ganham impulso e e o mozão ganham impulso e 
podem proporcionar grandes podem proporcionar grandes 
alegrias logo no começo da alegrias logo no começo da 
semana. semana. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
A vontade de fazer, acontecer A vontade de fazer, acontecer 
e progredir fica no modo turbo e progredir fica no modo turbo 
e há sinal de conquista inespe-e há sinal de conquista inespe-
rada na carreira. rada na carreira. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Mas sem querer colocar areia Mas sem querer colocar areia 
na sua festa tem outras ener-na sua festa tem outras ener-
gias rolando nessa semana e gias rolando nessa semana e 
pelo que vejo não serão tão pelo que vejo não serão tão 
generosas. generosas. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Energias maravilindas sopram Energias maravilindas sopram 
em sua direção e os astros em sua direção e os astros 
avisam tudo deve fluir de acor-avisam tudo deve fluir de acor-
do com as suas expectativas.do com as suas expectativas.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Tem novidade boa dos astros Tem novidade boa dos astros 
e eles pedem para avisar que e eles pedem para avisar que 
há chance de começar algo há chance de começar algo 
que vai te trazer muita satis-que vai te trazer muita satis-
fação. fação. 

- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.)nov.)
Se você está em busca de Se você está em busca de 
oportunidades e deseja dar oportunidades e deseja dar 
uma guinada na vida, aprovei-uma guinada na vida, aprovei-
te as energias do reizinho para te as energias do reizinho para 

sair da sua zona de conforto e sair da sua zona de conforto e 
ir atrás do que te inspira. ir atrás do que te inspira. 

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Também ajudará a lidar com as Também ajudará a lidar com as 
vibes do Sol, que desembarca vibes do Sol, que desembarca 
num setor polêmico e vai pedir num setor polêmico e vai pedir 
mais atenção com os interes-mais atenção com os interes-
ses financeiros a partir do dia ses financeiros a partir do dia 
21. 21. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 - Capricórnio (22 dez. a 20 
jan.)jan.)
A semana tem tudo para ser A semana tem tudo para ser 
produtiva no trabalho e se produtiva no trabalho e se 
você explorar o que sabe vai você explorar o que sabe vai 
brilhar em suas tarefas, ampliar brilhar em suas tarefas, ampliar 
seus ganhos e tirar a barriga seus ganhos e tirar a barriga 
da miséria. da miséria. 

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
O único “porém” é que a Lua O único “porém” é que a Lua 
míngua na área do dinheiro e míngua na área do dinheiro e 
isso quer dizer que a grana isso quer dizer que a grana 
pode vir mais devagar, pinga-pode vir mais devagar, pinga-
dinha para o seu bolso.  dinha para o seu bolso.  

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Quem tirou a sorte grande Quem tirou a sorte grande 
nesses dias, quem? É claro nesses dias, quem? É claro 
que é você! As notícias não que é você! As notícias não 
são boas.são boas.

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Junho!

Cezar Ramiro 

Possebon (07/06)

Derlene de Fatima 

Goetz (08/06)

Luiz Itamar Schell 

(21/06)

Adriana Possa 

(21/06)

Antonio Carlos da 

Silveira (18/06)

04 05

As Marias entraram 
no clima de Festa Juni-
na com a retomada das 
comemorações presen-
ciais do Colégio Notre 
Dame.

Passados três anos 
desde a última edição, 
esta celebração foi em 
homenagem a Santo 
Antônio, São Pedro e 
São João. Entre as atra-
ções, apresentações ar-
tísticas protagonizadas 
pelas crianças foram 
destaque.

Ritmadas pela ani-
mação inerente ao for-

MARIASMARIAS

Marias participam de Festa 
Junina da escola

ró, as coreografias 
foram reproduzidas 
por alunos vestindo 
os mais coloridos 
trajes – incluindo a 
Maria Antônia, que 
participou de uma 
apresentação musi-
cal.

As irmãs também 
aproveitaram as bar-
raquinhas onde eram 
vendidos pratos típi-
cos dos festejos juni-
nos, tais como pipo-
ca e canjica, além de 
brincadeiras como a 
Pescaria.

Auri Arnt (07/06)

Ilse Pozza (23/06)

Maria Luiza Schmitd 

(21/06)

Reymond Camisaria (14/06)

Maria Haack (02/06)

Umberto Pedro Becker 

(26/06)

Cleri Machado (19/06)

Julia Caciane Borges 

(01/06)

Julio Cesar Borghetti 

(09/06)

Marilene Marquetti (24/06)

Realda Lodi (10/06)

Adriana Goedel (15/06)

João Backes (26/06)

Denise Trindade (09/06)

Sergio Nicolini (27/06)

As irmãs aproveitaram as barraquinhas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

ERNESTINAERNESTINA

Prefeitura realiza força tarefa de restauração 
e reparos nas estradas do interior após 
chuvas

A Prefeitura de Er-
nestina, através da Se-
cretaria Municipal de 
Obras, está realizando 
uma grande força tarefa 
para realizar a restau-
ração, reparos, empe-
dramento e melhorias 
nas estradas do interior 
do município, após as 
fortes chuvas que de-
terioraram a situação 
das vias. Desde o início 
da semana, a equipe de 
funcionários da Secre-
taria de Obras está rea-
lizando ações em vários 
pontos do interior, hoje 
a equipe encontra-se na 
Localidade de Três La-
goas, realizando restau-
ração e reparos nas vias 
vicinais. 

O prefeito Renato 
Becker, destacou o im-
portante trabalho que a 
equipe de funcionários da 
secretária de Obras, vem 
desenvolvendo para aten-
der a grande demanda de 
restauração e reparos nas 
estradas do interior, devi-
do ao grande volume de 
chuvas, que acabam se 
tornando as vilãs das es-
tradas do interior do nos-
so município. No interior 
diversos pontos ficaram 
praticamente intransitá-
veis, dificultando não so-
mente o acesso dos tran-
seuntes, como também 
resultando em problemas 
para o transporte do leite e 
a circulação do transporte 
escolar. Para acelerar o 

trabalho, a Administração 
Municipal fez a locação 
de dois caminhões que 
estarão reforçando a nos-
sa frota e auxiliando na 
agilidade dos trabalhos 
de restauração e reparos 
das estradas, contribuin-
do assim, para deixar as 
estradas novamente em 
boas condições de trafe-
gabilidade, o mais breve 
possível.

É importante ressaltar, 
que na medida do possí-
vel, todos serão atendi-
dos. Qualquer coisa re-
ferente a estradas, entrar 
em contato com o secre-
tário Municipal de Obras, 
Maurício Goedel, através 
dos telefones: 3192- 0074 
ou 9.9944-4895.

Desde o início da semana obras estão sendo realizadas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Prefeitura entrega obra de revitalização e ampliação do CRAS Ernestina
ERNESTINAERNESTINA

A Prefeitura Municipal de 
Ernestina, através do Centro de 
Referência da Assistência So-
cial (CRAS), realizou na manhã 
desta terça-feira, (21/06), a en-
trega de mais uma grande obra 
de revitalização e ampliação re-
alizada no Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
de Ernestina. A revitalização e 
ampliação, atende as orienta-
ções técnicas do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), o mesmo 
vai possibilitar a qualificação no 
acolhimento às famílias do mu-
nicípio, além de melhores con-
dições de trabalho para a nossa 
equipe técnica e funcionários. 
O CRAS de Ernestina oferece 
atendimento a 600 famílias re-
ferenciadas, e das localidades do 
interior do município. O CRAS 
fica localizado na rua Júlio dos 
Santos, S/N, Ernestina, e atende 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 11h30min e das 13h30min às 
17h30min.

No CRAS de Ernestina, fo-
ram realizadas obras de infra-
estrutura e arquitetura, dividida 
em duas etapas, ou seja, constru-
ção da edificação e melhoria em 
parte da edificação já existente. 
A edificação nova foi construída 
observando as melhores técni-
cas para garantir conforto e de-
sempenho aos usuários, desde 
as fundações até o acabamento. 
Com 78,00m² de área e com um 
pé direito de 2,90m em alvena-
ria, com fundações em concreto 
armado do tipo “micro estaca” 
e ferragens de 12,5mm, vigas 
de baldrame e de amarração 
completam a parte estrutural, 
deixando a construção segura e 
confiável.

No piso, foi utilizado reves-
timento cerâmico assentado em 
contrapiso com leve caída para a 

porta, soleiras e pingadeiras em 
mármore completam este reves-
timento. As instalações elétricas 
foram distribuídas em 3 circui-
tos derivados de caixa de dis-
tribuição instalados na parede, 
com ramais para iluminação, to-
madas e lavanderia. Foi aumen-
tada a quantidade de luminárias 
e tomadas para um melhor apro-
veitamento, sendo que toda a 
instalação é embutida na parede.

As instalações hidráulicas 
atendem a edificação com caixa 
d’água elevada ao forro, pias de 
colunas, vasos com caixas aco-
pladas, um lavatório triplo em 
mármore com todos os acessó-
rios em ferro cromado; também 
foi efetuado um sistema de tra-
tamento de efluentes com fossa 
séptica, filtro anaeróbico e sumi-
douro. As aberturas externas são 
em vidro 8mm, incolor, com as 
ferragens brancas; sendo que as 
aberturas internas são de madei-
ra, porém, pintadas. A Pintura 
Interna e Externa em PVA Acrí-
lica Premium de primeira quali-
dade. Na parte existente foram 
efetuadas melhorias na cozinha, 
entre elas, a substituição do te-
lhado que estava sem condições 
de uso por um novo telhado com 
continuidade do telhado da casa. 
Efetuada a instalação elétrica 
embutida nas paredes com a fia-
ção adequada ao uso dos equipa-
mentos. Realizada a pintura com 
tinta Acrílica.

Retirada a porta de acesso a 
edificação que estava sem uso, 
sendo seu espaço preenchido 
com alvenaria de fechamento, 
reboco e pintura. Construído um 
toldo metálico com calhas para 
atender a circulação de pessoas 
em dias de chuva. A obra possi-
bilita o acesso universal para a 
população ernestinense, no qual 
inclui pessoas com deficiência 

(PCD’s). 
A construtora Schmitt & 

Fontoura Engenharia LTDA- 
foi a empresa responsável pela 
construção da obra, cujo traba-
lho realizado foi de excelência, 
pois tratando-se de uma obra 
pública, muitas vezes o resulta-
do final não é o esperado pelos 
munícipes, mas nesse caso, a 
obra do Cras de Ernestina, vai 
servir de referência de como 
realizar uma obra com compe-
tência do início ao fim, pois o 
trabalho realizado ficou igual ou 
melhor, que uma obra privada de 
tão bem feita e, sobretudo, com 
acabamentos e detalhes bem de-
finidos.. 

 Na sua manifestação, o pre-
feito Renato Becker destacou a 
importância de oferecer mais 
conforto e comodidade para os 
usuários do Cras de Ernestina. 
“O nosso objetivo é prestar um 
atendimento com dignidade à 
população que mais precisa. 
Esta é a nossa filosofia de tra-
balho: atender da melhor forma 
possível a população de Ernes-
tina, respeitando e valorizando 
o ser humano. A premissa da 
nossa administração é traba-
lhar de forma humanizada, ou 
seja, valorizando cada cidadão 
e cidadã do nosso município e, 
principalmente as pessoas que 
mais precisam. O nosso agra-
decimento a Câmara Municipal 
de Vereadores pela parceria de 
sempre, é importante ressaltar, 
que os recursos foram do públi-
co e do livre, ou seja, obra to-
talmente quitada. A nossa gestão 
vem buscando melhorar a qua-
lidade dos serviços oferecidos 
pelos funcionários e equipe téc-
nica do Cras. Parabenizo todos 
os servidores públicos que se 
empenharam para que essa obra 
pudesse tornar realidade”, des-
tacou o prefeito. Renato Becker, 
lembrou ainda, é uma grande 
alegria inaugurarmos a revitali-
zação do CRAS, mais um inves-
timento em benefício das nossas 
famílias, dentro do nosso Plano 
de Governo, de humanização do 
atendimento nos serviços pú-
blicos municipais. Oferecer um 
ambiente adequado, acolhedor, 
confortável e moderno é primor-
dial para que tenhamos um aten-
dimento de qualidade.

Também, na sua manifesta-
ção, o vice-prefeito Paulo Penz, 
destacou que: “Lembro-me que 
logo que assumimos o governo, 
em uma visita ao Cras, encon-
trei as funcionárias na cozinha 
preparando o lanche para as 
crianças com a cozinha cheia de 
água, devido as goteiras devido 
ao péssimo estado do telhado. 

Pode não ser uma obra faraônica 
ou uma obra grande, mas o mais 
importante que foi realizada 
para o bem estar das crianças, 
da comunidade e, sobretudo das 
pessoas que dela irão usufruir. A 
política só tem sentido, quando é 
para mudar as vidas das pessoas 
e, principalmente de quem mais 
precisa, temos que diferenciar 
a política da politicagem, mas 
sempre trabalhar para a popula-
ção, esse é nosso maior legado,” 
pontuou o vice-prefeito.  

Na oportunidade, a coorde-
nadora do Cras, Mônica Aguir-
re, destacou: “Quero agradecer 
imensamente a Administração 
Municipal por atender a deman-
da e pelo olhar sensível com o 
local. Com essa revitalização 
podemos ofertar serviços de 
qualidade, espaços amplos que 
possibilitam o sigilo das infor-
mações, acessibilidade das pes-
soas com deficiência e mobili-
dade reduzida. Que possamos 
começar esta nova fase, com um 
CRAS revitalizado, atendendo 
com, cada vez mais, excelên-
cia a população ernestinense. 
Queremos que o Cras continue 
sendo essa extensão do lar da 
comunidade. Pois tivemos todo 
o cuidado para que o Cras man-
tivesse essa identidade, para que 
as pessoas se sintam acolhidas 
como se estivessem em sua pró-
pria casa. Porém, agora, com 
muito mais conforto,” pontuou a 
coordenadora. 

Um momento especial na 
cerimônia de reinauguração, 
foi o protocolo de abertura que 
ficou sob a responsabilidade da 
2° Princesa Laura Sartori, a qual 
deixou a seguinte mensagem: 
“Estou muito feliz por ter rece-
bido o convite da coordenadora 
do Cras, Mônica Aguirre, para 
ser a responsável pelo protoco-

lo, pois foi muito especial para 
mim, porque sempre estive den-
tro deste projeto fazendo as ofi-
cinas que o CRAS ofereceu e, 
é muito mais que um protocolo 
que aqui vou estar representan-
do. O CRAS é uma instituição 
onde eu tive o prazer de conhe-
cer, participar e aprender muito 
com as oficinas oferecidas, onde 
sempre contou com excelentes 
profissionais. Me orgulho muito 
em dizer que já participei, e que 
levarei os ensinamentos e apren-
dizados para vida toda,” afirmou 
a 2° Princesa. 

A moradora Ione Carvalho, 
sempre procura o CRAS Ernes-
tina quando precisa. “Eu sou 
muito bem recebida pelos fun-
cionários do CRAS. Sempre que 
preciso de ajuda, quando parti-
cipo das oficinas oferecidas pelo 
Cras, sou muito bem tratada 
pela equipe técnica e, pelas fun-
cionárias do Cras. Que bom que 
o Cras foi revitalizado para nos 
atender ainda melhor”, disse.

Além do prefeito Renato Be-
cker, participaram da cerimônia, 
a primeira-dama Elena Maria 
Goedel Becker; a coordenadora 
do CRAS, Mônica Aguirre, Pre-
sidenta da Câmara Municipal de 
Vereadores, Raquel Goedel; se-
cretária de Educação Sueli Penz; 
secretário da Saúde Geferson 
Goedel; presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Er-
nestina, Paulo Baugratz; a corte 
de Soberanas do município de 
Ernestina, Rainha Thainá Gran-
do Lago, 1° Princesa Karoline 
Voigt, 2° Princesa e responsável 
pelo protocolo da cerimônia de 
reinauguração, Laura Sartori; 
secretários municipais; direto-
res; vereadores; funcionários do 
Centro de Referência da Assis-
tência Social; e comunidade er-
nestinense.

Comitiva busca recursos financeiros para o 
município de Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Na busca por recur-
sos para o munícípio de 
Nicolau Vergueiro, o pre-
feito Geraldo A. Muniz, o 
representante do setor de 
Serviços Urbanos, Odeli 
F. P. de Souza e os vere-
adores Gustavo Gotz e 
Marcelo Felini cumpri-
ram uma extensa agenda 
em Brasília entre os dias 
13 e 15 de junho. Deman-
das de diferentes áreas 
foram apresentadas, com 
destaque para a apresen-
tação de croqui e fotos do 
anteprojeto do Ginásio 
Municipal de Esportes e 
solicitação de recursos 
para sua construção.

A comitiva nicolau-
-vergueirense esteve nos 
gabinetes dos deputados 
federais Paulo Pimenta 
(PT), Pompeo de Mattos 
(PDT), Giovani Cheri-
ni (PL), Heitor Schuch 
(PSB), Liziane Bayer 
(PSB), Danrlei de Deus 
Hinterholz (PSD), Nereu 
Crispim (PSD), Jerônimo 
Goergen (Progressistas), 
Covatti Filho (Progres-
sistas) e Pedro Westpha-
len (Progressistas). O 
gabinete do senador Luis 
Carlos Heinze (Progres-
sistas) também foi visita-
do.

As solicitações foram 
para diferentes segmen-
tos. Além dos pedidos de 
recursos financeiros para 

a construção do Ginásio 
Municipal de Esportes, 
as autoridades solicita-
ram emendas parlamen-
tares para a implantação 
de programa de castração 
de animais (a ser desen-
volvido com a APANIV) 
e para melhorias na in-
fraestrutura do Parque 
Poliesportivo. Na área 
da saúde, emendas foram 
solicitadas para as Práti-
cas Integrativas e Com-
plementares em Saúde 
- PICS, aquisição de me-
dicamentos e custeio de 
despesas gerais.

Conforme o prefeito 
Geraldo A. Muniz, al-
guns parlamentares já si-
nalizaram a destinação de 
emendas para o municí-
pio. “Acredito que iremos 
colher bons frutos desta 
viagem, pois durante as 

visitas e solicitações ti-
vemos respostas muito 
positivas por parte de 
alguns parlamentares”, 
afirmou Geraldo. Os 
deputados Paulo Pi-
menta, Covatti Filho e 
Danrlei de Deus Hin-
terholz já sinalizaram 
a destinação de recur-
sos financeiros para a 
construção do Ginásio 
Municipal de Esportes. 
O deputado Pompeo de 
Mattos sinalizou para 
a implantação de pro-
grama de castração de 
animais e os deputa-
dos Jerônimo Goergen 
e Giovani Cherini para 
a área da saúde. “Agra-
decemos aos deputados 
e seus assessores pela 
atenção que nos de-
ram”, finalizou o chefe 
do Executivo.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Divulgação do vencedor 
do II Concurso de Redação 
Educação Fiscal 2022

No próximo dia 
25 de junho de 2022, 
durante o evento AR-
RAIÁ SANTO AN-
TÔNIO, realizado pelo 
Quiosque da Praça, 
acontecerá a divul-
gação e premiação 
do(a) vencedor(a) do 
II CONCURSO DE 
REDAÇÃO DO PRO-
GRAMA DE EDU-
CAÇÃO FISCAL 
DO MUNICÍPIO DE 
SANTO ANTÔNIO 
DO PLANALTO/RS, 
que foi aprovado e re-
gulamentado no dia 
13 de abril de 2022, 
através do Decreto 
024/2022, que se trata 
de uma das metas es-

tabelecidas na reunião do 
GMEF – Grupo Munici-
pal de Educação Fiscal, 
professores e servidores 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e 
Desporto, para o ano leti-
vo de 2022. 

O referido concur-
so tem por objetivo pre-
miar o autor da melhor 
Redação. O mesmo deve 
definir a importância do 
Programa de Educação 
implantado no Muni-
cípio, agregando-se no 
nome da “MASCOTE 
TRIBUTINHA” escolhi-
da em 2016 e do Slogan 
“Fiscalização todo dia 
progresso com cidada-
nia” escolhido em 2017. 

Foi inaugurado uma placa O espaço está pronto para ser utilizado

No próximo sábado ocorrerá a divulgaçãoAs solicitações foram para diferentes segmentos

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Antártida ou Antártica é o mais meridional e o segundo menor dos 
continentes (maior apenas que a Austrália), com uma superfície de 14 mi-
lhões de quilômetros quadrados. Rodeia o polo Sul, e por esse motivo está 
quase completamente coberta por enormes geleiras (glaciares), exceção 
feita a algumas zonas de elevado aclive nas cadeias montanhosas e à extre-
midade norte da península Antártica. Sua formação se deu pela separação 
do antigo supercontinente Gondwana há aproximadamente 100 milhões 
de anos e seu resfriamento aconteceu nos últimos 35 milhões de anos. 

É o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e 
de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da 
Terra (-93,2 °C) foi registrada na Antártida, sendo a temperatura média na 
costa, durante o verão, de -10 °C; no interior do continente, é de -40 °C. 
Muitos autores o consideram um grande deserto polar, pela baixa taxa de 
precipitação no interior do continente. A altitude média da Antártida é de 
aproximadamente 2 000 metros. Ventanias com velocidades de aproxima-
damente 100 km/h são comuns e podem durar vários dias. Ventos de até 
320 km/h já foram registrados na área costeira. 

Juridicamente, a Antártida está sujeita ao Tratado da Antártida, pelo 
qual as várias nações que reivindicavam territórios no continente (Argen-
tina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido) 
concordam em suspender as suas reivindicações, abrindo o continente à 
exploração científica. 

Por esse motivo, e pela dureza das condições climáticas, não tem po-
pulação permanente, embora tenha uma população provisória de cientistas 
e pessoal de apoio nas bases polares, que oscila entre mil (no inverno) e 
quatro mil pessoas (no verão). Dois destes assentamentos com uma popu-
lação regular (incluindo crianças) são Villa Las Estrellas (do Chile) e Base 
Esperanza (da Argentina). 

O topônimo Antártica tem sua origem no latim tardio antarctĭcus 
que, por sua vez, deriva do grego antigo ανταρκτικός, que significa, li-
teralmente, “oposto ao Ártico” (antiártico). Todavia, convencionalmente 
adotou-se a forma Antártida, tanto em Portugal como no Brasil, mesmo 
que contraditória quanto à origem etimológica do topônimo. Uma expli-
cação possível seria a analogia com a mítica Atlântida, algo que ocorre 
da mesma forma em castelhano, em que também convivem as duas for-
mas, Antártida e Antártica, sendo a primeira de uso mais difundido. Em 
francês também se alternam as formas Antarctique e Antarctide, enquanto 
na língua italiana usa-se Antartide, também cunhada sobre o modelo de 
Atlantide (Atlântida). 

Em Portugal, Antárctida era a forma mais usual antes do Acordo Or-
tográfico de 1990 (atualmente Antártida), embora a forma Antártica tam-
bém tenha uso. 

No Brasil, era preferida a forma Antártida até meados da década de 
1970, quando a forma Antártica passou a ganhar força após ser usada em 
obras acadêmicas sobre o continente, como o livro Rumo à Antártica da 
geógrafa Teresinha de Castro, publicado em 1976. 

Como não há povos nativos da Antártida, a sua história é a da sua 
exploração. É muito provável que os povos de regiões próximas ao con-
tinente tenham sido os primeiros a explorá-lo: os povos Aush da Terra 
do Fogo, por exemplo, falam sobre o “país do gelo” e um chefe māori de 
nome Ui-Te-Rangiora teria atingido a região em 650 d.C.. No entanto, 
esses povos não deixaram vestígios de sua presença.

As primeiras expedições documentadas começam no século XVI. 
Américo Vespúcio relatou o registro visual de terras a 52°S. Várias ex-
pedições aproximaram-se gradativamente do continente sem, no entanto, 
ter-se a certeza de que se tratava realmente de um continente ou de um 
conjunto de ilhas, até às expedições de James Cook, o primeiro a circum-
-navegá-lo entre 1772 e 1775 sem o avistar, devido à névoa e aos icebergs. 
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TIO HUGOTIO HUGO

Primeira feira do chimarrão realizada em Tio 
Hugo

Neste sábado, 18, na 
praça Joaquim Granja Neto 
que começou as 10h e durou 
até de tarde foi realizado a 
primeira feira do chimarrão 
que também comemorou 
os 4 anos de artes da Ka. O 
evento teve massiva presen-
ça do público e contou com 
diferentes atrações para 
quem esteve presente.

Idealizado pela Karine 
Trilha, 29, que é dona da 
loja Artes da Ka, conta que 
o processo para realizar o 
evento durou cerca de um 
mês, “Tivemos bastante 
apoio da prefeitura de Tio 
hugo, ficamos duas sema-
nas nos preparando para 
isso (o evento) e quase não 
atendemos na loja e eu fi-

quei um mês fabricando e 
em duas semanas organiza-
mos tudo.”.

Segundo Karine a ideia 
era ter realizado já em 
2021, mas, infelizmente 
não foi possível e ela conta 
que suas clientes já viraram 
amigas e o evento serviu 
para mostrar seu trabalho 
e ao mesmo tempo come-
morar o aniversário da loja 
com as suas amigas e clien-
tes.

O resultado final foi 
muito satisfatório, segundo 
Karine, “Foi muito satis-
fatório (...) penso em fazer 
novamente ano que vem em 
outra cidade, talvez Ernes-
tina ou Ibirapuitã. Já que 
em Ernestina eu moro e em 

Ibirapuitã mora meu pai, 
penso sim em fazer já 
que cinco anos é muito 
importante e quero fazer 
algo diferente para que 
não fique sempre um 
igual ao outro.”. 

A ideia é seguir 
com a feira do chimar-
rão também e realizar 
em outros municípios, 
Karine conta que ainda 
não decidiu a periodi-
cidade. Clientes que vi-
raram amigas, e amigas 
que Karine levará para 
a vida toda, Artes da Ka 
comemorou quatro anos 
enaltecendo o caminho 
até aqui, mas, pensando 
nos próximos dados e no 
futuro.

Na semana que 
se passou, profis-
sionais da saúde 
estiveram presen-
tes nas escolas de 
educação infantil 
do município, re-
alizando ativida-
des alusivas ao 
tema combate à 
dengue.

Levando em 
consideração que 
são crianças pe-
quenas, foi ado-
tada uma didática 
apropriada para a 
idade dos alunos 
em questão, onde 
foram exibidos 

vídeos educativos e 
realizada uma roda 
de conversa com as 
crianças, sobre os 
cuidados que de-
vem ser tomados, a 
forma de contrair a 
doença e os sinto-
mas apresentados.

Após as orienta-
ções os alunos parti-
ciparam também de 
um jogo denomina-
do Trilha do Mos-
quito, onde tiveram 
um momento de re-
creação e assimila-
ção das orientações 
passadas em sala de 
aula.

Ação de combate à dengue 
nas escolas

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Grupo de saúde de controle da hipertensão e 
diabetes

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Com o apoio da Ad-
ministração Municipal 
e da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Ação 
Social realizou-se mais 
um encontro do Grupo 
de Hipertensos e Diabé-
ticos (HIPERDIA), com 
a convidada palestrante 
Carin Dilene Tiefeense 
cirurgiã dentista trazendo 
orientações e o principais 
cuidados com a cavida-
de oral, uso de próteses 
e os principais sinais de 
lesões suspeitas na boca, 
e rosto que muitas vezes 
acometem os agricultores 
expostos ao sol.

Oportunizando a troca 
de experiências entre os 
participantes bem como 
a convivência social en-

tre os usuários servindo 
como elo de ligação entre 
a equipe de saúde e a po-
pulação portadora das pa-
tologias, oportunizando 
um melhor controle dos 
resultados de exames la-
boratoriais e marcadores 

de saúde. 
O próximo encontro 

será dia 19/07 Terça-
-Feira a partir 13h30, 
verifique com seu 
Agente Comunitário de 
Saúde para maiores in-
formações.

MORMAÇOMORMAÇO

Palestra ocorre nesta sexta-feira
A Administração Mu-

nicipal em parceria com 
a Polícia Civil promovem 
a Palestra "PAPO RES-
PONSA", nesta sexta 
feira, dia 24, às 8:30, no 
Salão Paroquial Nossa 
Senhora dos Navegantes.

Essa é uma ação alu-
siva ao Dia Municipal 
de Combate às Drogas e 
Uso de Álcool, institu-
ído pela Lei Municipal 
N° 881/2010, através da 
Secretaria de Educação e 
Cras.

Na oportunidade será 
entregue a Cartilha do 
Bem 2° edição: Os Peri-
gos e Prejuízos das Dro-
gas.

Grupo de gestantes ‘GESTAR AMOR 2’ realiza 
quinto encontro

ERNESTINAERNESTINA

Na tarde de terça-fei-
ra (21/06), na Câmara 
Municipal de Vereado-
res de Ernestina, aconte-
ceu o 5° encontro e en-
cerramento do Grupo de 
Gestantes: Gestar Amor 
2. O tema abordado nes-
te último encontro, foi 
sobre a importância da 
amamentação e a chega-
da do bebê, palestra mi-
nistrada pela técnica em 
enfermagem, Ana Paula 
Baumgardt. Segundo a 
técnica em enfermagem, 
Ana Paula, é importante 
ressaltar que através das 
capacitações oferecidas 
pela Secretaria Munici-

pal de Saúde de Ernes-
tina, a mesma, sentiu-se 
segura e com domínio 
do conhecimento que 
compartilhou com as 
futuras mamães duran-
te o encontro. Também, 
foi frisado muito sobre 
a importância da Ama-
mentação na vida do 
bebê, tanto (como Re-
cém Nascido) até a sua 
vida adulta, bem como, 
dos benefícios para a 
mãe que amamenta. 

A Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Ernes-
tina é parceira e apoia-
dora da AMAMEN-
TAÇÃO (exclusiva até 

o mínimo 6 meses 
de vida do bebê). O 
Projeto GESTAR 
AMOR vai come-
çar a ir além dos en-
contros em grupo. 
Queremos dar con-
tinuidade ao vínculo 
criado entre a futura 
mamãe e a Secretaria 
Municipal de Saúde, 
bem como, após o 
nascimento do bebê, 
auxiliando nas difi-
culdades que as mes-
mas irão ter, usando 
as técnicas e manejo 
de forma correta para 
uma Amamentação 
efetiva.

Foi adotado uma didática apropriada para a idade dos alunos

A ideia é fazer outras feiras do chimarrão, em outras cidades

O próximo encontro será 19/07

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JOÃO VITOR DUARTE PEDROSO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Respingos 
da Barragem
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A PENA E O PAPEL
Feliz a casa que oferece abrigo
Pra os descaminhos do teu caminhar;
Feliz o ombro que, de um jeito amigo,
Sorve teu pranto quando ele brotar.

Feliz a estrada que merece os passos
Da tua jornada que se faz comprida;
Feliz o espelho que reflete os traços
Do teu semblante de ilusão e vida.

Feliz o quarto que te vela o sono,
Onde navegas num sonhar sem fim...
Triste o poeta que em seu abandono,
Sonha em seus versos que disseste sim.

Feliz a chuva que molhou teu rosto, 
Triste o poeta que chorou baixinho;
Feliz o homem que provou teu gosto,
Triste o poeta que ficou sozinho.

Feliz o vento que acarinha a pele
De quem ao poeta se mostrou tão fria;
O poeta sofre pela flor mais bela...
A flor que fere quem floriu poesia!

Feliz o mate que sentiu teu beijo
Bem quando a tarde tange a escuridão...
Triste o poeta, que dos seus desejos
Restou a pena e o papel na mão.

Presidente: Raquel 
Goedel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Fer-
reira, Ari Antonio Mello, 
Cristian Baumgratz, Ju-
liano Arend, Leonir de 
Souza Vargas, Victor Penz 
e Tiago José Dummel. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
20.06.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leo-

nir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, para-
benizou a Administração 
Municipal pelo encami-
nhamento da Mensagem 
nº 053/2022 que trata da 
abertura de crédito espe-
cial para pavimentação de 
vias urbanas. Justificou os 
pedidos de providências 
de sua autoria nos quais 
solicita colocação de três 
a quatro cargas de pedras, 
colocação de quatro car-
gas de pedras e instalação 
de aquecedor de água para 
chimarrão. 

 O Vereador Ju-
liano Arend, da bancada 
do PSDB, justificou o pe-
dido de providências de 
sua autoria no qual solici-
ta que seja firmado convê-
nio para disponibilização 
de caçamba de entulhos 
em obras. Disse que foi 
novamente depositado 
lixo na área de proprieda-
de do Município, próximo 
ao Distrito Industrial e, 
que identificou o autor do 
depósito, contatou o mes-
mo e este recolheu os resí-
duos. Trouxe dados sobre 
o potencial de geração de 
lixo de cada indivíduo. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, justificou o 
pedido de providências de 
sua autoria no qual solici-
ta a remoção de ciprestes.

Comunicações:
 O Vereador Ju-

liano Arend, da banca-
da do PSDB, criticou o 
ex-governador Eduardo 
Leite pelo recebimento da 
pensão de ex-governado-
res. Afirmou que gostaria 
que fosse instaurada uma 
Comissão Parlamentar de 

Inquérito para apurar as 
ações do Governo Estadual 
no combate à Pandemia.

Ordem do dia: 
 Discussão e vota-

ção do Projeto de Lei nº 
47/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal 
que “Cria cargos na Lei 
nº 2.039/2010, que reor-
ganiza o Plano de Carreira 
dos Servidores Efetivos do 
Município, e dá outras pro-
vidências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favo-
rável. Em discussão: O Ve-
reador Antonio Carlos Fer-
reira, da bancada do PDT, 
pediu que os Servidores 
Públicos Municipais acom-
panhassem as alterações 
na legislação vigente acer-
ca dos cargos municipais. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos.

 
Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, se mostrou 
surpreso com a notícia de 
um casal que ganhou mui-
tas vezes na Loteria, afir-
mando que o marido é con-
tador de um pré-candidato 
à Presidência. Concordou 
com o Vereador Juliano 
acerca da pensão paga ao 
ex-governador Eduardo 
Leite. Manifestou sua in-
dignação com o fechamen-
to de algumas Ruas do Mu-
nicípio, no último domingo 
à noite, para serem utiliza-
das como estacionamento 
de um evento que ocorria 
num salão comunitário, 
impedindo a passagem de 
várias pessoas que frequen-
tam um culto numa Igreja 
localizada numa das Ruas 
fechadas. Parabenizou o 
Município de Não-Me-To-
que pela iniciativa de criar 
a “Geladeira Solidária” na 
Praça Municipal. 

 O Vereador Anto-
nio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, explanou 
sobre decoro parlamentar 
falando que é obrigação dos 
Vereadores saber os precei-
tos do Regimento Interno 
da Câmara de Vereadores. 
Solicitou verbalmente que 
seja feito patrolamento e 
colocação de pedras na es-
trada geral, proximidades 
da ponte do Arroio Grande, 

divisa com o Município de 
Victor Graeff. Agradeceu o 
Poder Executivo pela recu-
peração da estrada de aces-
so à residência da Srª. Jan-
dira e Sr. Henrique Seibel, 
na localidade de Três La-
goas. Se disse irritado com 
a notícia do pagamento da 
pensão ao ex-governador 
Eduardo Leite. Noticiou 
que a União receberá mais 
de oito bilhões de reais dos 
lucros da Petrobrás, nos 
próximos dias. Falou sobre 
recente aumento no valor 
do litro do óleo diesel e dos 
impactos do aumento nos 
custos de produção da agri-
cultura, por exemplo. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, parabenizou a Se-
cretária de Educação pelo 
seu aniversário. Informou 
que participou de reunião 
com o Deputado Estadual 
Gerson Burmann na se-
mana anterior e que, entre 
outros assuntos, tratou-se 
do fechamento da quadra 
de esportes da Escola Es-
tadual Raimundo Corrêa. 
Sugeriu que o Poder Exe-
cutivo providenciasse o 
fechamento da quadra da 
Escola Municipal Educar-
te. Disse que ocorrerão no 
final de semana as quartas 
de finais do campeonato 
municipal de futebol sete. 
Convidou todos a pres-
tigiar o Torneio de Laço 
do Quadro de Laçadores 
Rodeio Campeiro. Acerca 
da Moção de Repúdio ao 
Projeto do Deputado Ro-
drigo Maroni, para acabar 
com os rodeios, disse que 
a mesma chegou à Assem-
bleia Legislativa e aos seus 
parlamentares. Apoiou o 
pedido de providências do 
Vereador Cristian para re-
moção dos ciprestes.

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, so-
licitou verbalmente que 
seja feito reparo na estrada 
que dá acesso ao Distrito 
de Pulador, no município 
de Ernestina, afirmando 
que é necessária a limpe-
za das sarjetas. Justificou 
o pedido de providências 
de sua autoria no qual so-
licita patrolamento e em-
pedramento. Agradeceu ao 
Executivo Municipal pela 

recuperação da estrada de 
acesso à propriedade da 
Srª. Jandira Seibel. Mos-
trou-se preocupado com a 
notícia do pagamento de 
pensão ao ex-governador 
Eduardo Leite. 

 O Vereador Ju-
liano Arend, da bancada 
do PSDB, informou que a 
Emater estará promoven-
do treinamento acerca da 
correta aplicação de de-
fensivos agrícolas. Disse 
que a inauguração do novo 
espaço do CRAS ocorrerá 
amanhã, dia vinte e um, às 
nove horas. Pediu explica-
ção aos Secretários Muni-
cipais do porque de a estra-
da do Capão do Valo estar 
sempre melhor conservada 
que a estada da Linha São 
Paulo. Sobre o voto do Se-
nador Paulo Paim, contra a 
redução do ICMS dos com-
bustíveis e outros, afirmou 
não ser surpresa. Solicitou 
que todos os Secretários 
Municipais venham pres-
tar conta dos gastos das 
suas secretarias, a exem-
plo do que faz o Secretário 
da Saúde periodicamente. 
Explanou sobre um aci-
dente envolvendo dois ca-
minhões do Município que 
se chocaram numa estrada 
vicinal. Afirmou que o con-
tador que ganhou na loteria 
algumas vezes é contador 
do ex-presidente Lula e 
do PCC. Pediu ajuda das 
Secretarias de Educação e 
Agricultura para auxiliar na 
limpeza do mato nas proxi-
midades do Distrito Indus-
trial. Explanou sobre uma 
possível CPI da Petrobrás. 
Falou sobre uma doação de 
uma refinaria de gás para o 
governo da Bolívia, feita 
pelo então presidente Lula 
e as implicações no pre-
ço do gás hoje. Falou das 
obras em outros países fi-
nanciadas com recursos do 
Brasil. Disse que as obras 
o Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro foram 
um exemplo de desperdício 
de dinheiro público.

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, 
da bancada do PP, infor-
mou que o pronunciamen-
to inicial, solicitando a 
observância dos preceitos 
do Regimento Interno da 
Câmara durante os pronun-

ciamentos dos Vereadores 
se deve ao recebimento 
de diversas manifesta-
ções de cidadãos ernesti-
nenses acerca da possível 
quebra de decoro parla-
mentar nos citados pro-
nunciamentos. Disse que, 
a prática de qualquer dos 
procedimentos considera-
dos incompatíveis poderá 
levar à instauração de Co-
missão Processante para 
investigação do fato, so-
licitando aos Vereadores 
que mantenham o decoro 
parlamentar durante os 
seus pronunciamentos na 
Tribuna da Câmara, caso 
contrário, não restará à 
Presidência outra opção 
que não seja cassar a pa-
lavra do Vereador infrator 
para que a manifestação 
siga de acordo com os 
princípios regimentais. 
Se mostrou incomodada 
com a situação criada e 
reiterou o pedido de que 
seja mantida a educação e 
o respeito a toda e qual-
quer pessoa durante as 
manifestações dos Vere-
adores. Salientou que não 
se trata de nenhum tipo de 
censura e que os Edis po-
dem e devem fazer suas 
manifestações, porém, 
sem ofender a nenhum ci-
dadão.

 Voltando a fa-
lar, o Vereador Améri-
co Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, sobre 
o acidente ocorrido com 
dois caminhões do Poder 
Executivo, informou que 
há um buraco num dos la-
dos da via onde ocorreu o 
choque, o que pode ter le-
vado o motorista a desviar 
do mesmo colidindo com 
o outro caminhão. Afir-
mou que concorda que é 
necessária uma prudência 
maior, mas que o prejuí-
zo poderia ser maior, uma 
vez que a estrada é estrei-
ta.

Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 27 
de junho de 2022, às 
18:00.

Coprel na Escola reúne alunos de Nicolau 
Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

A quarta-feira (15/06) 
foi de muito aprendizado 
e diversão no município 
de Nicolau Vergueiro. O 
projeto Coprel na Escola 
reuniu mais de 100 alu-
nos, no Clube 25 de Ju-
lho, para aprender sobre 
cidadania, cooperativis-
mo, preservação do meio 
ambiente, uso eficiente 
da energia elétrica e cui-
dados com a eletricida-
de.

O Coprel na Escola é 
um projeto educacional 
realizado de forma itine-
rante pelos municípios 
da área de atuação. São 
distribuídos materiais 
didáticos de apoio edu-
cacional e uma peça de 
teatro é apresentada aos 
alunos do 1º ao 6º ano de 
toda a rede de ensino do 
município participante.

A quarta-feira tam-
bém foi dia de Reunião 

do Conselho Consultivo 
em Nicolau Vergueiro. O 
evento contou com a par-
ticipação de 106 coope-
rantes, que elegeram os 
conselheiros consultivos 
para representar a Coprel 
pelos próximos quatro 
anos. Foram reeleitos os 

conselheiros Girlando 
Neiss como titular, da 
localidade de Engenho 
Velho; Paulo Felini, da 
área urbana de Nicolau 
Vergueiro; e Marcos 
Moacir Mistura como 
suplente, de Sítio Bas-
tos.

Aconteceram 
no último Do-
mingo as finais 
do Campeonato 
municipal de Fu-
tebol 7 2022. Na 
categoria Vete-
ranos o Furacão 
venceu o São 
Sebastião pelo 
placar de 5 a 1 e 
levou o Caneco, 
o 3° lugar ficou 
com a equipe 
da Falange ver-
melha, o troféu 
Disciplina ficou 
com a equipe 
Baixada, o gole-
ador foi o Atleta 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Furacão e Rancho são os campeões 
do Futebol 7 2022

Mais de 100 alunos estiveram reunidos no Clube 25 de Julho
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Daniel Muller e 
o Goleiro menos 
vazado foi o atle-
ta Muriel  Muriel 
ambos da equipe 
Furacão.

Na Categoria 
Livre o Rancho 
tricolor venceu 
a equipe da Nu-
trela/Wutke pelo 
placar de 2 a 1, a 
equipe do Minu-
ano ficou com o 
3° lugar , o Na-
cional fiou com 
o troféu Disci-
plina. Os atletas 
Evandro Pre-
viatti e Rodrigo 

Junior levaram 
os troféus de 
Goleiro menos 
vazado e arti-
lheiro do cam-
peonato. 

Além dos 
troféus e meda-
lhas as equipes 
campeãs leva-
ram para casa 
um prêmio em 
dinheiro ofere-
cido pelo pa-
trocinador  Ele-
troSystems.

O Cmd Agra-
dece a todas as 
equipes pela 
participação.
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Secretaria de Educação e 
Cultura recebe novo veículo 

O município de Ni-
colau Vergueiro recebeu 
na última segunda-feira 
(20/06) um novo veícu-
lo para atender as neces-
sidades da Secretaria de 
Educação e Cultura. A 
van de marca Fiat, mo-
delo Ducato Executivo 
2.3, zero quilômetro, 
possui capacidade de 16 
lugares e será utilizada 
no transporte de alunos 
da rede municipal de 
ensino, substituindo a 
antiga van escolar que 
teve perda total em aci-
dente de trânsito.

Do valor total de 
R$271.500,00 (duzen-
tos e setenta e um mil 

e quinhentos reais), 
R$119.943,00 (cento 
e dezenove mil, no-
vecentos e quarenta 
e três reais) foram 
oriundos do sinis-
tro da antiga van e 
45.916,68 (quarenta 
e cinco mil, nove-
centos e dezesseis re-
ais e sessenta e oito 
centavos) do convê-
nio salário-educação. 
O valor restante de 
105.640,32 (cento e 
cinco mil, seiscen-
tos e quarenta reais e 
trinta e dois centavos) 
foi pago com recursos 
próprios do municí-
pio.

R.M. Industrial comemora dois anos
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Nesse mês de 
junho a empresa 
R.M.industrial de San-
to Antônio do Planal-
to está comemorando 
dois anos de sua exis-
tência onde quer agra-
decer amigos e colabo-
radores e clientes pela 
confiança ali deposita-
da e onde esperam co-
memorar muitos anos 
ainda.

A R.M.industrial  
tem como sócio pro-
prietário, Ricardo 
Adriano Melo,  e a 
empresa trabalha com 
desenvolvimento de 
produtos para rotomol-
dagem, também desen-
volve dispositivos de 

solda gabaritos, chassis 
conforme a necessidade 
do cliente e trabalha com 
serviço de solda em ge-
ral.

A RM Industrial está 
localizada na BR386 es-
quina com a Dirceu bar-
roso, número 22, Santo 
Antônio do Planalto. 

RM Industrial completou dois anos recentemente
ERNESTINAERNESTINA

Realizado jogo de ida da final 
do campeonato de Bocha

No último dia 17 sexta 
feira foi realizado na can-
cha do Pé o jogo de ida 
final do Campeonato de 
Bocha de Ernestina Edição 
2022 com os seguintes re-
sultados;

Categoria dupla
Sinvel 12 x 04 Amigos 

da Bocha 
Categoria quarteto

 Sinvel 03 x 12 Ami-
gos da Bocha 

Categoria dupla
Pedro Bueno 06x12 

Amigos da Bocha
A grande final e ro-

dada da volta estão mar-
cadas para esta sexta-
-feira, 24, na cancha 
do Cirineu. Com início 
marcado para ás 19h30.


