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Vem aí 07 de setembro!!

      Neste ano vai ser um 07 de setembro 
diferenciado, o dia de nossa independência, 
quando comemoramos 220 anos, não só por 
essa efeméride, mas atendendo um chamamen-
to do Presidente da República, para que o povo 
se faça presente nas manifestações de rua. Uma 
mobilização geral, em cada recanto do País. 
As maiores concentrações serão em Brasília e 
Rio de Janeiro, com a presença do Presidente 
Bolsonaro, não como costumeiramente era fei-
to em São Paulo, mas desta vez no reduto do 
Presidente, na cidade maravilhosa. Bolsonaro 
em recente pronunciamento, afirmou que aten-
derá a vontade do povo. Ele como chefe das 
forças Armadas, poderá convoca-las, por certo 
não irão pedir que seja acionado o artigo 142 da 
Constituição Federal de 1988. Tudo indica que 
será pedido pelo manifestante que o Presidente 
acione às forças armadas, a fim de que haja uma 
intervenção no Supremo Tribunal Federal, para 
a garantia de eleições confiáveis, com urnas que 
possam ser auditáveis. Algo está sendo espera-
do, não como o que aconteceu no ano passa-
do, em que o Presidente, após a mobilização, 
inclusive dos caminhoneiros, resolveu, com a 
carta redigida pelo ex-presidente Michel Temer, 
assinada por Bolsonaro, numa tentativa de paci-
ficação do País, mas que não foi cumprida pelo 
Ministro Alexandre de Moraes. De modo, como 
deu um tom diferenciado, em seu chamamento, 
dizendo que seria a última e derradeira vez, que 
pedia ao povo para que se manifestassem, que 
cumpriria a voz das ruas. Deixou os cientistas 
políticos intrigados, de que algo muito grave 
está por acontecer, no dia 07 de setembro ou 
nos dias posteriores, aguardemos, pois, o que 
acontecerá ou não! A expectativa é que a corte 
suprema cesse com o ativismo judicial e que o 
Supremo volte a ser uma Corte Constitucional 
e não a Cruz Vermelha, socorrendo os partidos 
nanicos, que perdem no Congresso e querem 
ganhar no tapetão do STF!

Prefeito acompanha 
eleição da Nova Corte 
da Rota das Terras 
Encantadas

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Na sexta-feira, 
05 de agosto, o pre-
feito Lairton Ko-
eche e a primeira-
-dama, Elisângela 
Koeche, acompa-
nhados da comiti-
va de Victor Graeff 
estiveram em sole-
nidade na cidade de 
Boa Vista, onde foi 
eleita a nova cor-
te da Rota das Ter-
ras Encantadas. Ao 
todo participaram 
do concurso 12 mu-
nicípios integrantes 
do Rota das Terras 
Encantadas, o even-
to também faz parte 
das comemorações 
dos 25 anos da Rota 
das Terras Encanta-
das, ocorrido em 07 
de julho, entidade 
de extrema impor-
tância para o turis-
mo regional. 

A administração 

municipal parabe-
niza a nossa sempre 
Senhorita Turismo, 
Jéssili Ongaratto dos 
Santos, a qual repre-
sentou Victor Graeff 
e a Rota das Terras 
Encantadas nos últi-
mos três anos, sendo 
o símbolo da beleza, 
simpatia, integridade 
e inteligência da mu-
lher de Victor Graeff. 
Agora a nova corte da 
Rota das Terras conta 
com: Bárbara Santana 
de Não-Me-Toque é a 
nova Senhorita Turis-
mo do Rota das Terras, 
Camila Thais Sand de 
Ibirubá ficou como 1ª 
Princesa e Yasmim 
Finger de Selbach é 
agora a 2ª Princesa do 
RTE. Parabéns aos or-
ganizadores e a todas 
as participantes por 
abrilhantar a noite de 
sexta-feira

Município de Ibirapuitã 
participa de Encontro de 
Controle e Orientação do 
TCE-RS

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

O Município de Ibira-
puitã participou nesta quin-
ta-feira, 04 de agosto, de 
um importante seminário 
promovido pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-
-RS). A 14ª edição do En-
contro Regional de Controle 
e Orientação (ERCOs). O 
evento aconteceu das 9h às 
17h, no Centro de Eventos 
Gran Palazzo em Passo Fun-
do.

Para esta edição, o Tri-
bunal adotou uma nova di-
nâmica para o evento com 
mudanças no formato. Na 
parte da manhã houve o pai-
nel de abertura, seguido de 
abordagens de interesse ge-
ral, incluindo temas como 
Diretrizes da Gestão; Cur-
sos e Ações do TCE; Novo 
viés na responsabilização 
dos Agentes Públicos; Novo 
modelo processual do TCE 
e apresentação dos robôs do 
Tribunal.

A tarde, a programação 
foi dividida em doze salas, 
onde foram tratadas as se-
guintes pautas técnicas:

Nova Lei de Licitações e 
Contratos;

Conhecendo o Novo Pa-
recer Prévio do Poder Exe-
cutivo Municipal;

Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD);

Planejamento e Gestão 
Municipal em Educação – 
perspectivas de atuação do 
TCE-RS;

Planejamento e Fiscaliza-
ção de Obras Públicas;

Auditoria Concomitante 
de Concursos Públicos: Siste-
ma SIAPESweb e Boas Práti-
cas na realização de concursos;

Fiscalização de Conces-
sões e Parcerias Público-Pri-
vadas; 

Alterações no cálculo de 
despesa com pessoal e nos ín-
dices constitucionais MDE e 
ASPS;

Comunicações eletrônicas 
extraprocessuais e processuais, 
cadastro e autenticação;

Planejamento e Gestão 
Municipal em Saúde – pers-
pectivas de atuação do TCE-
-RS;

Boas Práticas de Pesquisa 
de Preço de Mercado;

Saneamento Municipal e 
Sustentabilidade. 

Além do Prefeito José Ni-
colodi Provenci e o Vice-Pre-
feito Jaime Martovicz, Ser-
vidores Municipais também 
participaram do Seminário que 
reuniu mais de 800 pessoas de 
64 municípios da região.

Grupo da terceira idade participa 
de encontro com músicas e bingo

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Na tarde de quinta-
-feira (04/08/2022), 
das 13h30 às 15h30, 
aconteceu mais um 
encontro com o gru-
po da Terceira Idade, 
no Salão Paroquial. 
O encontro iniciou-
-se, como de praxe, 
com uma conversa 
inicial e também a 
oração.

O momento com 

o orientador físi-
co, Jean Silva, nesta 
semana, resumiu-
-se a alongamentos 
dos membros supe-
riores e inferiores 
(com e sem música). 
Além disso, a ativi-
dade principal deste 
encontro foram as 
danças… foram sete 
danças alternativas. 
Objetivando o ritmo 

e a extensão corporal 
continuada.

Depois de finali-
zado o momento das 
danças, foi realizado 
um bingo com pre-
miações, proporcio-
nando aos integrantes 
um momento de mui-
tas risadas. Findando 
a tarde, foi servido 
um delicioso lanche 
aos participantes.

Aula de Capoeira na Emei Gelso F. Ribeiro 
NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Aconteceu na tarde 
de sexta-feira (04/08) 
a primeira aula de ca-
poeira na Emei Gelso 
F. Ribeiro, através da 
Secretaria Municipal 
de Educação e Cultu-
ra. As atividades são 
ministradas pela pro-
fessora Ana Carolina 
Braganholi aos alunos 
das turmas do Mater-
nal, Jardim e Pré-es-
cola.

Além de propor-
cionar conhecimento 
acerca da cultura afro-
-brasileira, a capo-
eira contribui para o 
desenvolvimento das 
crianças, melhorando 
significativamente a 
coordenação motora e 
o equilíbrio.

“No mês de junho a 

professora Ana Caroli-
na Braganholi e o pro-
fessor Cordilheira, do 
grupo Abadá de Bento 
Gonçalves, estiveram 
nas escolas fazendo 
uma demonstração 
de capoeira para os 
alunos. Percebemos 

o envolvimento e 
a empolgação das 
crianças e resolve-
mos proporcionar 
esses momentos 
para elas” afirmou a 
secretária de Educa-
ção e Cultura, Pris-
cila Muniz.

Servidores participam do ERCO 2022
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No dia 04/08/2022 os ser-
vidores Municipais participa-
ram do evento que aconteceu 
no Gran Palazzo na cidade de 
Passo Fundo.

Se fizeram presentes di-
versas Secretarias Municipais, 
a Secretária de Administração, 
Fazenda e Planejamento Mar-
cia Worm e a Chefe de Gabi-
nete Daniela Erig Surkamp. 
A Secretária de Educação e 
Cultura Susana Aparecida da 
Silva, Assessora Educacional 
Marylin Grevenhagem e a Au-
xiliar de Serviços Educacio-
nais Angelita Mônica Vergutz. 
O Secretário de Obras Moi-

sés Roberto Pfad e a Chefe 
de Pessoal de Obras Luciana 
Moreira, Representando a Se-
cretaria de Desenvolvimento a 
Diretora de Desenvolvimento 
Josiane Pasqualotto, represen-
tando a Secretaria de Saúde a 
Diretora de Saúde Claudiana 
Vergutz e o Motorista e Vere-
ador Vilmar Soares da Silva, 
a Coordenadora do Cras Ros-
mari Marques.

O evento acontece a cada 
dois anos, é promovido pelo 
Tribunal de Contas do Esta-
do. O qual visa compartilhar 
aos servidores capacitação nas 
mais diversas áreas, colocando 

em foco os principais assun-
tos da atualidade, visando 
trazer a todos os Municípios 
qualificação sem custos aos 
servidores, trazendo conhe-
cimento e economia aos co-
fres do Município. 

“Nossa Administração 
visa trabalhar e realizar o 
melhor serviço público, 
para que tenhamos qualida-
de nos serviços prestados a 
nossa comunidade, sendo 
assim, não podemos perder 
a oportunidade de nos quali-
ficar”. Ressalta a Secretária 
de Administração Marcia 
Worm.

Evento ocorreu na sexta-feira, 05 Em torno de 800 pessoas e 64 municípios participaram

As atividades são ministradas pela professora Ana Carolina

Encontro ocorreu na tarde de quinta-feira, 04

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃCRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Coragem e ousadia são marcas Coragem e ousadia são marcas 
registradas do seu signo, mas registradas do seu signo, mas 
convém ir devagar e ser mais convém ir devagar e ser mais 
prudente para não atrair tretas prudente para não atrair tretas 
e bagacinhas. e bagacinhas. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Determinação e serenidade não Determinação e serenidade não 
se compra e nem se vende, mas se compra e nem se vende, mas 
você tem de sobra. você tem de sobra. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
O que esperar dessa semana O que esperar dessa semana 
pontuada por altos e baixos? pontuada por altos e baixos? 
Vai suave na nave e com calma Vai suave na nave e com calma 
na alma, minha consagrada! na alma, minha consagrada! 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Ansiosa para realizar seus obje-Ansiosa para realizar seus obje-
tivos e conquistar mais estabili-tivos e conquistar mais estabili-
dade? Toma um chá de paciên-dade? Toma um chá de paciên-
cia e conta até vinte porque os cia e conta até vinte porque os 
astros não estão muito cama-astros não estão muito cama-
radas nos primeiros dias dessa radas nos primeiros dias dessa 
semana. semana. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Desavenças, obstáculos e per-Desavenças, obstáculos e per-
renguinhos não estão descarta-renguinhos não estão descarta-
dos e podem baixar sua ener-dos e podem baixar sua ener-
gia.gia.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Tá certo que o astral não anda Tá certo que o astral não anda 

lá essas coisas nessa semana, lá essas coisas nessa semana, 
e você terá que se empenhar e você terá que se empenhar 
bastante, mas disciplina é seu bastante, mas disciplina é seu 
forte.forte.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
A semaninha começa meio en-A semaninha começa meio en-
joada para o seu lado e não joada para o seu lado e não 
convém criar altas expectativas! convém criar altas expectativas! 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Se o céu não ajuda muito, pelo Se o céu não ajuda muito, pelo 
menos você tem astúcia e de-menos você tem astúcia e de-
terminação para dar um chega terminação para dar um chega 
pra lá nos desafios que vão ron-pra lá nos desafios que vão ron-
dar as relações profissionais e dar as relações profissionais e 
pessoais. pessoais. 

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
A Lua Cheia fertiliza suas ideias A Lua Cheia fertiliza suas ideias 
e manda muitos estímulos para e manda muitos estímulos para 
seus contatos, enquanto Vênus seus contatos, enquanto Vênus 
traz notícias para glorificar em traz notícias para glorificar em 
pé.pé.

- Capricórnio (22 dez. a 20 - Capricórnio (22 dez. a 20 
jan.)jan.)
Nenhum signo tá livre de per-Nenhum signo tá livre de per-
rengue até a metade da sema-rengue até a metade da sema-
na, nem o seu, mas ao menos na, nem o seu, mas ao menos 
você conta com perseverança e você conta com perseverança e 
tenacidade de sobra para ven-tenacidade de sobra para ven-
cer os obstáculos e vai colher cer os obstáculos e vai colher 
os frutos da sua dedicação a os frutos da sua dedicação a 
partir do dia 11. partir do dia 11. 

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Fé, paciência e inteligência, mi-Fé, paciência e inteligência, mi-
nha consagrada! É disso que nha consagrada! É disso que 
você vai precisar.você vai precisar.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
A semana começa com risco de A semana começa com risco de 
perrengues, atritos e preocu-perrengues, atritos e preocu-
pações, mas se agir com calma, pações, mas se agir com calma, 
sabedoria e esperteza, as coi-sabedoria e esperteza, as coi-
sas se ajeitam. sas se ajeitam. 

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Agosto!

Albertina Teixeira 

Marques (23/08)

Mercilda Gehlen 

(22/08)

Vilmar Milton Ninow 

(06/08)

Aldemir Ricardo 

Loser (06/08)

Daniela Magarinus 

(31/08)

04 05

MARIASMARIAS
Em São Paulo, Marias gravam episódio de 
“Poliana Moça” (SBT) e encontram diretor 
de elenco de “Turma da Mônica: Laços”

Elena Becker (12/08)

Leidiane Mariele Muller 

(29/08)

Leni Groth (03/08)

Loreni de Oliveira (16/08)

Andrea Cristina de Oliveira 

(11/08)

Maria Inês Welter (23/08)

José Nicolodi Provenci 

(02/08)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Ser atriz é ter uma 
agenda cheia de com-
promissos e trabalhos, 
mas disso as irmãs 
Maria Antônia e Maria 
Gabi Sebben Salvi já 
sabem. No último final 
de semana, as duas via-
jaram acompanhadas 
da mãe a São Paulo.

Um dos destinos 
era o SBT, onde elas 
gravaram um episódio 
de “Poliana Moça”. “É 
a segunda vez que es-
tamos fazendo figura-
ção para esta novela da 
emissora… Eu já me 
sinto praticamente em 
casa, sabe?”, comentou 
Maria Gabi. Na atração, 
as meninas interpretam 
alunos da fictícia escola 
Ruth Goulart.

Em outro momento, 
as irmãs também parti-
ciparam de um curso de 
mentoria com o diretor 
de elenco Luciano Bal-
dan. Ele já trabalhou 
em filmes como “Tur-
ma da Mônica: Laços”, 
“Bingo: O Rei das Ma-
nhãs” e “Hoje Eu Que-
ro Voltar Sozinho”. Na 

oportunidade, elas apre-
sentaram ao diretor um 
breve monólogo e foram 
orientadas quanto ao de-
sempenho de cada uma. 
Maria Antônia disse que 
“apesar de cansativas, es-

sas viagens valem muito 
a pena, porque aprende-
mos a fazer melhor o nos-
so trabalho” e “só conse-
guimos fazer isso porque 
temos o apoio da nossa 
família”.

No SBT foi gravado um episódio de Poliana Moça

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Prorrogado o prazo de inscrições
O prazo para inscri-

ções no Programa Muni-
cipal de Incentivo ao Au-
mento da Produtividade 
foi prorrogado até o dia 
19 de agosto. Através do 
programa, será concedido 
auxílio para a produção 
de silagem aos produtores 
rurais que contratarem o 
serviço com empresa cre-
denciada junto ao municí-

pio.
O auxílio concedido 

anualmente através de au-
torização da Secretaria de 
Agricultura será o percentu-
al de 35% do custo de hec-
tare de silagem produzido, 
incluído o custo por hectare 
e a distância máxima de três 
quilômetros para transporte 
do produto. O limite máxi-
mo por ano será de 5 hecta-

res.
Os produtores interessa-

dos em receber o auxílio de-
vem comparecer na Secreta-
ria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente com com-
provante de produção de 
leite e Certidão Negativa de 
Débitos Municipais.

Mais informações atra-
vés do fone: (54) 99205-
8382.

TIO HUGOTIO HUGO

Campeonato Municipal de 
Futsal e Voleibol será iniciado 
no próximo sábado 13 de 
agosto

O Campeonato de Fut-
sal e Voleibol de Tio Hugo 
edição 2022 será iniciado 
no próximo sábado dia 13 
de agosto. A competição 
contará com Futsal Femi-
nino, Máster, Veteranos e 
Livre, bem como Voleibol 
Feminino. 

Os jogos acontecerão 
no ginásio municipal Gil-
mar Mühl.

De acordo com o Di-
retor de Esportes e Juven-
tude do município, Andre 
Farias, as expectativas 
para esta competição são 
as melhores possíveis, 
uma vez que na categoria 
livre, por exemplo, o cer-
tame contará com 12 equi-
pes. Além disso, em ou-
tras categorias tais como 
futsal feminino e voleibol 
feminino, haverá a par-
ticipação de equipes da 
região, o que engrandece 
ainda mais a competição.

Confira o cronograma 
da 1ª Rodada:

1º Jogo - 17:30: Tio 
Hugo Voleibol x Elas. 
Com (Não Me Toque) – 
Volei Feminino

2º Jogo – 18:30: Ar-
senal x FBI (Ibirapuitã) 
- Futsal Feminino

- Abertura
3º Jogo – 19:40: 

Dortmund x Divino FC 
– Livre

4º Jogo – 20:30: 
Linha Machado FC x 
Amigos da Bola – 

Veteranos
5º Jogo – 21:20 – 

Amantes do Gole x 
Borracharia R.S – Livre

6º Jogo – 22:10 Ajax 
FC x Chapecoense – Li-
vre

Toda a comunida-
de está convidada para 
prestigiar o campeonato 
e torcer pelo seu time. A 
competição volta a ser 
realizada depois de dois 
anos, devido às restri-
ções impostas pela pan-
demia da Covid-19.

Campeonato tem seu inicio no próximo sábado

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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CONVITE
ERNESTINAERNESTINA

A Prefeitura Municipal de 
Ernestina, juntamente com o 
Museu Municipal Dona Er-
nestina, têm a honra de convi-
dar a população Ernestinense 
e da região para participar no 
próximo dia 20 de agosto (sá-
bado), das 9h às 12h, na sede 
do Museu Dona Ernestina, da 
seguinte atividade: Patrimô-
nio - Conhecer para Preservar, 
em alusão ao Dia do Patrimô-
nio Cultural que ocorre em 
todo o Estado do Rio Grande 
do Sul. Neste dia os visitantes 
poderão conhecer o acervo do 
Museu Municipal Dona Er-
nestina, além de participarem 
de uma reflexão e um bate 
papo, sobre a importância da 
conservação e preservação do 
nosso Patrimônio Histórico e 
Cultural. 

Também neste dia, será 
entregue aos visitantes um 
adesivo da campanha: Minha 
Cidade tem Museu, em alusão 
aos 22 anos do Museu Muni-
cipal Dona Ernestina, ocorri-
do esse ano em 11 de abril, ou 
seja, essa campanha tem por 
objetivo valorizar e, sobretu-
do, divulgar que o município 
de Ernestina conta há 22 anos, 
com museu de portas abertas, 
administrado pelo próprio mu-
nicípio; recebendo diariamen-

te visitantes, escolas, pesqui-
sadores, turistas e população 
de Ernestina e região. Como 
bem lembrou a ex-professora 
do município de Passo Fundo, 
Lurdes Canelles: “Uma cida-
de que se preza tem museu, 
aberto e a disposição da popu-
lação, espaço que salvaguarda 
a memória e a história do seu 
povo,” pontuou. 

Segundo o professor e 
historiador Alexandre Aguir-
re, ressalta que: “Vamos co-
nhecer a cultura e a história 
local e, sobretudo valorizar 
ainda mais o nosso patrimô-
nio histórico e cultural. Só se 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo

R e s u m o 
dos trabalhos 
da Sessão Ordi-
nária realizada 
em 08 de agosto 
de 2022, presidi-
da pelo Vereador 

Valdeci Kuhn, o qual é filia-
do no Partido Político MDB. 
Pedidos Verbais: 
 

Vereador Alex 
Sandro Men-
des (PP): so-
licita ao Poder 
Executivo a 

fim de que realize as medi-
das cabíveis no intento de 
criar o cargo de Secretário de 
Obras da Área Urbana, pois 
há demandas que não estão 
sendo realizadas em razão do 
atual excesso de demandas.    

Vereador Estevão 
Luís Pissolatto 
(PDT): solicita à 
Secretaria de Obras 
a fim de que seja 
realizada a limpeza 

das bocas de bueiros entupidas 
em razão do patrolamento das 
vias, nesse sentido, é necessá-
rio que sejam refeitas as ca-

beceiras dos bueiros, as quais 
estão bastante danificadas.   
Ordem do Dia: 
PROJETO DE LEI Nº 016, 
DE 20 DE JULHO DE 2022. 
Autoriza abertura de Crédi-
to Adicional Especial com 
recurso de superávit finan-
ceiro do exercício de 2021 e 
altera o Anexo III da Lei nº 
1.112/2021, que dispõe sobre 
a LDO para 2022, e Anexo II 
da Lei nº 1.106/2021, que dis-
põe sobre o PPA 2022/2025. 
Aprovado por unanimidade. 
Comunicações Pessoais: 

Vereador Alex 
Sandro Men-
des (PP): es-
clarece que seu 
Pedido Verbal 

referente ao novo cargo de 
Secretário de Obras da Área 
Urbana encontra base na ne-
cessidade de atendimento das 
demandas efetuadas pelos ve-
readores e munícipes. Além 
disso, readequar a estrutura das 
Obras é imprescindível ao aten-
dimento dos serviços públicos. 
Vereador Nelson Rogédio 
Dapper (PDT): comenta a 
respeito da reunião realiza-

da em Soleda-
de na data de 
01º/08/2022, a 
qual tratava do 
lançamento da 

Consulta Popular 2022/2023, 
enfatizando que nossa re-
gião receberá em torno de R$ 
1.800.000,00 (um milhão e 
oitocentos mil reais). Serão 
realizadas assembléias mi-
crorregionais em Tio Hugo, 
conforme acordado com os 
representantes dos municípios 
de Victor Graeff, Mormaço, 
Ibirapuitã e Nicolau Verguei-
ro e Tio Hugo, frisando que as 
datas dos eventos serão mar-
cadas pelo Corede Botucaraí. 
A votação da Consulta Popu-
lar acontecerá entre as datas 
de 14/11/2022 a 23/11/2022 
e, desde já, a comunidade 
tio-huguense está convidada 
para participar, pois uma par-
cela do valor referido será de 
grande valia ao desenvolvi-
mento social e econômico do 
município. Informações mais 
detalhadas poderão ser con-
sultadas no Facebook do Co-
rede Alto da Serra Botucaraí.   
Vereadora Valduze Back 

V o l l m e r 
(PDT): para-
beniza os or-
ganizadores do 
evento reali-

zado pelo CTG Caminho dos 
Pampa, o qual teve como ob-
jetivo a valorização da cultura 
gaúcha. Nesse sentido, Valdu-
ze agradece a comunidade tio-
-huguense que esteve presente.  
A parlamentar felicita os pais 
pela iminência da passagem do 
seu dia comemorativo, nesse 
norte, ela expressa o sentimen-
to de gratidão, amor, reconhe-
cimento e respeito pelo seu pai. 
A próxima Sessão Ordiná-
ria acontecerá na data de 
22/08/2022, às 19h, no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tio Hugo/RS.

Valdeci Kuhn   
Presidente Legislativo

Valduze Back Vollmer 
Primeira Secretária

Resumo dos trabalhos 
da Sessão Extraordinária 
realizada em 08 de agosto de 

2022, presidida 
pelo Vereador 
Valdeci Kuhn, 
o qual é filia-
do no Partido 
Político MDB. 
Ordem do Dia: 
PROJETO DE 

LEI Nº 017/2022 DE 08 DE 
AGOSTO DE 2022. “Au-
toriza o Poder Executivo 
Municipal a destinar imó-
vel público para finalidade 
de uso de “Rua Venezuela” 
e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade. 
 

Valdeci Kuhn   
Presidente Legislativo

Valduze Back Vollmer 
Primeira Secretária

A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá na data de 
22/08/2022, às 19h, no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tio Hugo/RS.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Campanha de vacinação

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Poliomielite e de Multi-
vacinação já está aconte-
cendo e segue até o dia 09 
de setembro. 

Quem pode se vaci-
nar?

Poliomielite: Crian-
ças de 1 ano a 5 anos in-
completos;

Atualização da cader-
neta de vacinação: Crian-
ças e adolescentes meno-
res de 15 anos.

A vacinação acon-
tece na Unidade Bási-
ca de Saúde de Nicolau 
Vergueiro, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13h às 17h.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

ERNESTINAERNESTINA

Atenção 
A Secretaria Municipal de 

Saúde de Ernestina, vem comu-
nicar e reforçar para população 
ernestinense, que possui con-
vênio com o programa Chamar 
SAMU 192 e solicita que os ca-
sos de urgência que ocorrerem 
nos horários em que a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) está fe-
chada deve ser acionado o Servi-

ço de Urgência pelo número 
(192).

Ainda, o whatsapp do 
Posto de Saúde (3378 2148) é 
um canal destinado para agen-
damentos e avisos aos pacien-
tes, somente durante a sema-
na. Esse canal não é destinado 
as urgências. 

Urgências acionar 192.

MORMAÇOMORMAÇO

Atenção Coleta de lixo
A prefeitura mu-

nicipal de Mormaço 
informa que o cro-
nograma de recolhi-
mento do lixo será 
o seguinte. Terça, 
quinta e sábado na 
cidade, terça e sába-

do na comunidade de 
Posse Godoy, somen-
te as quintas-feiras na 
comunidade de Água 
Branca e nas demais lo-
calidades na primeira e 
terceira quinta-feira do 
mês.

preserva aquilo que se ama, 
e só se ama aquilo que se 
conhece, ou seja, por isso é 
de grande valia, que todos 
se apropriem e conheça a 
história do município de 
Ernestina e região, pois de 
trás de cada patrimônio tem 
um passado, um sentimen-
to, uma memória e uma 
história que deve ser pre-
servada e salvaguardada,” 
afirmou o historiador. 

“Um povo sem o co-
nhecimento de sua história, 
origem e cultura é como 
uma árvore sem raízes.” 
Marcus Garvey.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

RST 153 km 30
Ernestina, RS

FONE: (54) 9655-2255

Deliciosas
RReeffeeiiççõõeess
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Espaço Cultural 

Os filósofos gregos pré-socráticos parte 2

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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Nascido na ilha de Samos, no mar Egeu, 
Grécia, Pitágoras chegou a estudar na Escola 
de Mileto também, mas seus conhecimentos 
matemáticos eram tão avançados, que o filó-
sofo ultrapassou o mestre e seguiu em viagens 
para adquirir novos saberes.

Conhecido por ser um matemático brilhante 
e também místico, Pitágoras afinou o seu co-
nhecimento matemático quando se fixou por 
mais de vinte anos no Egito, examinando os 
cálculos africanos. A partir de então criou o fa-
moso Teorema de Pitágoras.

O pensador via nas proporções geométricas 
explicações para tudo que acontecia na natu-
reza. Para ele, os números explicavam desde 
porque uma música é agradável aos ouvidos 
(escalas tonais de música) a, por exemplo, o 
funcionamento dos seres vivos, plantas, etc. 
Inclusive, ele e seus discípulos eram místicos 
e acreditavam que o ser humano tinha ciclos, 
reencarnando esporadicamente para viver tudo 
de novo. 

Nascido em uma família nobre em Éfeso, 
Heráclito é conhecido por afirmar que tudo 
estava em constante estado de transformação. 
Suas ideias eram a gênese do que conhecemos 
hoje por metafísica.

Ao contrário dos seus antecessores, o filó-
sofo supostamente foi autodidata, aprendendo 
sozinho sobre as questões de ciência, teologia 
e relações humanas. O movimento era para ele 
o principal fundamento da natureza, a verdade 
então seria dialética, sempre com dois opostos 
se relacionando. 

O fogo é o elemento fundador da natureza 
para o filósofo, considerando que o tempo todo 
se agita, se transforma e origina toda a nature-
za. 

Parmênides nasceu na colônia grega de 
Eleia, no litoral sudoeste da atual Itália, na 
Magna Grécia. Frequentou a escola que Pitá-
goras fundou na Itália e era de família rica e 
influente. 

Ele concluiu que o mundo era uma ilusão, 
baseado em suas ideias do que era o ser. Não 
há nada além do ser, pois tudo o que existe 
é, e tudo que o existe não é. A natureza para 
Parmênides era imóvel, não se dividia, não se 
transformava e estava presente em tudo, ela 
simplesmente “era”. Se “tudo” era composto 
pelo ser, que não se alterava, mas claramente 
o mundo que via com os seus olhos mudava, 
então esse “tudo” se tratava de uma mentira. 

Suas ideias influenciaram o pensador Pla-
tão, que veio a ser um dos mais importantes da 
filosofia grega. 

Feliz dia dos pais para todos os pais.

08
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Município realiza melhorias na Orla do Jacuí 
ERNESTINAERNESTINA

A Prefeitura Municipal 
de Ernestina, por intermé-
dio da Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos, 
em parceria com os mo-
radores da orla, realizam 
na última semana diver-
sas melhorias na orla, um 
dos principais pontos tu-
rísticos do município de 
Ernestina. A ação foi re-
alizada em parceria com 
os moradores da Orla do 
Jacuí, onde a Secretaria de 
Serviços Urbanos, entrou 
com o trabalho equipe 
de funcionários e com os 
maquinários para realizar 
essas importantes melho-
rias. Cabe destacar, que 
no trecho da orla há pou-
co tempo, já foi realizado 
a manutenção e troca de 
lâmpadas, assim melho-
rando a segurança no lo-
cal. Na ocasião, o secretá-
rio de Serviços Urbanos, 
Everton Goedel, “Agrade-
ceu a equipe de funcioná-
rios pelo belo trabalho rea-
lizado na orla, bem como, 
a parceria com os morado-
res da Orla do Jacuí. Sabe-
mos que a Orla do Jacuí é 
um dos pontos turísticos 

do nosso município, por 
isso, é importante realizar 
ações e melhorias nes-
te local, proporcionando 
melhores condições ade-

quadas para os nossos 
moradores e também 
para os turistas,” frisou 
o secretário Everton 
Goedel.

ERNESTINAERNESTINA

Prefeitura de Ernestina 
realiza melhorias e reparos 
nas estradas do interior

Estradas das lo-
calidades de Coxilha 
Seca e Pessegueiro 
foram algumas das 
que receberam me-
lhorias.

A Prefeitura de 
Ernestina, através 
da equipe de funcio-
nários da Secretaria 
Municipal de Obras, 
nessa última sema-
na, esteve realizando 
restauração, reparos 
e melhorias nas estra-
das do interior do mu-
nicípio, entre elas, as 
localidades de Coxi-
lha Seca e Pesseguei-
ro, receberam melho-
rias nas vias vicinais, 
entre os trabalhos re-
alizados estão: patro-
lamento e empedra-
mento. Desde o início 

da semana, a equipe de 
funcionários da Secre-
taria de Obras está rea-
lizando ações em vários 
pontos do interior. 

Na ocasião, o prefei-
to Renato Becker, des-
tacou o importante tra-
balho que a equipe de 
funcionários da Secreta-
ria Municipal de Obras, 
vem desenvolvendo 
para atender a grande 
demanda de restaura-
ção e reparos nas estra-
das do interior. Também 
lembrou, que a Secre-
taria de Obras, através 
do secretário Maurício 
Goedel, está seguindo o 
planejamento e, sobre-
tudo, o cronograma das 
localidades que recebe-
ram melhorias nos pró-
ximos dias.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Formação Continuada para o Conselho 
Tutelar

Representantes do 
Conselho Tutelar de La-
goa dos Três Cantos par-
ticiparam na sexta-feira, 
dia 05 de agosto, de ca-
pacitação para Conse-
lheiros Tutelares e atores 
da Rede de Promoção, 
Garantia e Proteção de 
Direitos.

A palestra, ministrada 
por Getúlio Júnior, ex-
-conselheiro tutelar em 
Rio Pardo, Assessor de 
Conselhos Tutelares e 
vereador rio-pardense, 
ocorreu na Câmara de 
Vereadores de Victor 
Graeff com participação 
de 9 Conselhos Tutela-
res da região. Entre os 

assuntos abordados esti-
veram a nova Lei 14.344 
que cria mecanismos 
para a prevenção e o en-
frentamento da violên-
cia doméstica e familiar 
contra a criança e o ado-
lescente, escuta especia-

lizada, entre outros.
Para o Conselho 

Tutelar três-cantense 
foi um grande momen-
to de busca pelo co-
nhecimento e impor-
tância do trabalho em 
rede.

Campanha de vacinação contra a Poliomielite 
e Multivacinação

TIO HUGOTIO HUGO

Está aberta até o dia 09 
de setembro a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Poliomielite e Multi-
vacinação para crianças e 
adolescentes.

No dia 20 de agosto 
(Sábado) será realizada o 
dia D de vacinação, portan-
to, o Posto de Saúde de Tio 
Hugo estará aberto durante 
o dia todo para aplicação 
das vacinas.

A vacinação contra a 
Poliomielite compreende 
crianças de 1 a 4 anos 11 
meses e 29 dias, e é efetiva-
da através da "gotinha" via 
oral.

Já a Multivacinação 
serve para que crianças e 
adolescentes de até 15 anos, 
atualizem a sua caderneta 
de vacina, recebendo assim 
imunizações que estejam 
atrasadas.

Para receber a vacina 
procure a Unidade Básica 
de Saúde em horário de ex-
pediente, ou no dia D, 20 de 

agosto.
Para mais informações 

entre em contato pelo 
fone 3338-9210.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Ponte de acesso ao CTG Galdino 
Marques será revitalizada

A administração munici-
pal, informa a comunidade 
victorense que a partir da 
data de quinta, 11 de agosto, 
a via rumo ao CTG Galdino 
Marques estará interditada. 

A razão da interrupção é a 
troca da ponte, com a revita-
lização e colocação de tubos, 
etapa fundamental para que a 
obra do recapeamento asfál-
tico seja concluída. Pedimos 

que a comunidade evite 
transitar neste trecho, co-
laborando e garantindo a 
própria segurança e a dos 
servidores que estarão tra-
balhando no trecho.

Evento ocorreu na sexta-feira, 05

Estradas das localidades de Coxilha Seca e Pessegueiro recebem melhorias

Ponte de acesso ao CTG Galdino Marques sofrerá revitalização

Orla do Jacuí recebeu melhorias

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Na Edição 1069 
do dia 05 de agosto de 
2022, trouxe informa-
ções equivocadas. 

Correção: na ma-
téria “Histórias que se 
misturam”, página 06, 
foi colocado de forma 
erronêa a irnformação 

ERRATAERRATA
de que os pais de Osvi-
no Gnich moraram na 
cidade de Ernestina lo-
go que chegaram, quan-
do o correto seria Vic-
tor Graeff. Foi dito que 
vieram numa carroça, 
quando na verdade vie-
ram a cavalo.
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Respingos 
da Barragem

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

NAS ASAS DA SUSTENTABILIDADE
I
A água que bebemos verte a vida...
Os frutos que colhemos nos sustentam;
São bênçãos de um planeta com feridas
Dos tombos que os humanos lhe apresentam.

Aquilo que foi puro, imaculado,
Agora sangra a dor da poluição;
De rios e de florestas devastados
Na foice da inclemência e da ambição.

Mas há uma luz maior, que se irradia
Nos olhos que compreendem a maldade
Do trágico amanhã, que se anuncia.

São olhos que se apegam à verdade...
Que voam, muito além dos nossos dias,
Nas asas da sustentabilidade!

II
O mundo tem recursos tão imensos,
Mas muitos não têm freio ao explorar;
Destroem, espalhando, sem bom senso,
Fumaças e desgraças pelo ar!

Nós temos que abraçar a natureza,
Trazê-la sempre em nossos corações;
Saber usar com calma suas riquezas,
Guardá-la para as novas gerações.

Sustentabilidade é a justiça...
É um mundo mais consciente e mais social,
No qual a igualdade é a premissa.

É o homem respeitando seu igual,
Tratando a natureza sem cobiça...
É a força do amor calando o mal.

III
Eu creio em bens e rumos renováveis,
Na energia limpa em criação;
Nos gestos e atitudes sustentáveis
Baseados nesta conscientização.

Eu creio no trabalho e na ciência,
No povo reciclando seus rejeitos;
Indústrias abraçadas de consciência,
Cuidando a produção e seus efeitos. 

No plástico, nas latas, papelão,
Tornando-se bondades tão precisas,
Em vez de entulhos tristes pelo chão.

Eu creio no que Deus nos idealiza...
Criarmos nossa própria redenção
E assim a humanidade se humaniza!

Presidente: Raquel Go-
edel. 

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

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
08.08.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, justificou o pe-
dido de providências de sua 
autoria no qual solicita repa-
ros em acesso à tenda. 

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, justificou 
o pedido de providências de 
sua autoria no qual solicita 
instalação/criação de eco-
ponto no perímetro urbano 
do Município.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da banca-
da do PDT, explanou so-
bre a Resolução de Mesa nº 
02/2022 que trata das regras 
a serem observadas pelo 
agente público da Câma-
ra Municipal de Ernestina, 
diante das eleições estadual 
e federal de 2022, especial-
mente quanto às condutas 
proibidas.

 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
concordou com a solicitação 
do Vereador Antonio Carlos 
Ferreira sobre a necessidade 
de criação de um ecoponto. 
Sobre a Resolução de Mesa 
nº 02/2022 afirmou que esse 
é um momento de ser crite-
rioso quanto ao que pode ser 
dito e discutido nas sessões 
plenárias, especialmente os 
assuntos relacionados às 
eleições e aos candidatos. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
sobre a Resolução de Mesa 
nº 02/2022, pediu que todos 
mantenham o respeito e que, 
nesse momento somente se-
jam discutidos na sessões 
plenárias assuntos que não 
sejam ligados às eleições.

Comunicações:
 Sem orador

Ordem do dia: 
 Discussão e vota-

ção do Projeto de Lei nº 
59/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal 
que “Fica o Poder Executi-
vo Municipal autorizado a 
conceder Auxílio Financeiro 
e firmar Termo de Fomento 
com a ASSOCIAÇÃO DES-
PORTIVA, RECREATIVA 
E CULTURAL WALTER 
STACKE e dá outras provi-

dências.”. As Comissões apre-
sentaram parecer favorável. 
Em discussão: O Vereador 
Juliano Arend, da bancada do 
PSDB, afirmou que o auxílio 
financeiro para a Escolinha 
Walter Stacke é de extrema 
importância, sugerindo que, 
havendo possibilidade, o valor 
poderia ser maior num futuro 
próximo. Pediu o empenho de 
todos os Vereadores para bus-
car recursos através de emen-
das parlamentares, tanto para 
a Escolinha como para as de-
mais entidades estabelecidas 
no Município. Informou que 
será realizado campeonato de 
futebol de campo, iniciando 
em breve. A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, afirmou que 
a destinação de recursos é 
de grande importância para 
a manutenção das atividades 
da Escolinha, lembrando que 
a mesma atende em torno de 
oitenta crianças. Agradeceu 
aos pais envolvidos na gestão 
da Escolinha, pois, através da 
atuação deles é que foi possí-
vel organizar a documentação 
para possibilitar o recebimen-
to dos recursos públicos. Em 
votação: Aprovado por unani-
midade de votos.

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, colocou-se à dis-
posição de todas as entidades 
para protocolar solicitação de 
recursos junto a Deputados, 
pois, segundo ele, pretende 
deslocar-se a Brasília no final 
deste ano em busca de emen-
das parlamentares para o Mu-
nicípio. Trouxe dados acerca 
dos valores que o Município 
recebeu, no corrente ano, por 
intermédio de sua atuação 
parlamentar. Agradeceu ao 
Secretário da Agricultura pelo 
encaminhamento da lista dos 
beneficiários do calcário. So-
bre a instalação de iluminação 
de LED, colocou-se à disposi-
ção da administração munici-
pal para buscar recursos para 
a instalação numa quantidade 
maior de Ruas. Parabenizou 
os enfermeiros e técnicos de 
enfermagem pela conquista 
do piso nacional da categoria. 
Afirmou que esteve no Muni-
cípio de Passo Fundo, junta-
mente com o Prefeito e o Ve-
reador Juliano para conhecer 
um modelo de van, visando 
uma futura aquisição por par-
te do Município. Afirmou que 
recebeu reclamações acer-
ca de uma estrada, na Linha 
Gonçalves, em que foi feita 
a abertura da sarjeta apenas 
num dos lados da via, pedindo 
providências da Administra-
ção Municipal para solucionar 
a questão. 

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da banca-

da do PDT, agradeceu a um 
deputado Estadual pelo apoio 
quanto à questão da instalação 
dos redutores de velocidade 
na RSC 153, perímetro urbano 
municipal. Agradeceu ao Pre-
feito municipal pela substitui-
ção de algumas caixas de água 
no Município, especialmente 
as que atendem as chácaras. 
Sobre a questão do lixo, infor-
mou que recebeu solicitação 
de moradores acerca do reco-
lhimento nas chácaras, ainda, 
que há um acúmulo nas pro-
ximidades do Sr. Ildo Goedel, 
pedindo o recolhimento antes 
das chuvas. Pediu que o reco-
lhimento fosse feito semanal-
mente, pois, quinzenalmente 
não atenderá plenamente a po-
pulação da Orla. Parabenizou 
a Mesa Diretora pela elabora-
ção da Resolução de Mesa nº 
02/2022 afirmando que a Câ-
mara não é local para discus-
são de determinados assuntos. 
Disse que a democracia deve 
ser vivenciada e respeitada 
por todos. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, agradeceu a todos 
que votaram favoravelmente 
ao projeto de Lei nº 58/2022 
que trata do auxílio financei-
ro para a Escolinha Walter 
Stacke. Parabenizou Ivandro 
dos Santos pela conquista do 
segundo lugar na meia mara-
tona de Passo Fundo, assim 
como a Suzi, afirmando que 
estes atletas levam o nome do 
Município por onde praticam 
suas atividades físicas. Pediu 
que o Município viabilizasse, 
podendo ser através de parce-
ria com o SESC, eventos des-
sa natureza. Afirmou que será 
feito o campeonato municipal 
de futebol de campo. Sobre a 
copa dos Campeões, disse que 
as quatro categorias de Er-
nestina que participam estão 
classificadas para as semifi-
nais, agradecendo ao apoio do 
Poder Executivo. Esclareceu 
que foi procurado por mora-
dores para falar sobre o lixo 
nas proximidades da residên-
cia do Sr. Ildo pedindo que o 
recolhimento seja feito num 
intervalo menor. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
agradeceu ao Secretário Bru-
no pelo encaminhamento da 
lista dos beneficiários do cal-
cário. Repassou uma lista das 
estradas que foram recupera-
das nos últimos dias, pedindo 
reparos na estrada de acesso 
ao Condomínio Reserva do 
Lago, na estrada da Barca, 
no acesso ao campo do Tupã 
e na Esquina Penz. Agrade-
ceu ao Secretário de Serviços 
Urbanos e ao Prefeito pelo 
atendimento de demandas. 
Sobre os contêineres pediu 
que fosse feita uma revisão 
quanto à localização de al-

guns, distribuindo conforme a 
demanda de lixo. Solicitou o 
recolhimento de entulhos em 
chácaras localizadas próximo 
ao Bavária Piscinas, que estão 
em obras.

 O Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da ban-
cada do PSDB, solicitou que 
seja concluída a instalação 
elétrica no poço localizado 
na Encruzilhada Muller, pois, 
a caixa de água foi substituí-
da, mas não foi concluída a 
ligação de energia o que vem 
causando transtorno para os 
moradores. Pediu colocação 
de britas nas proximidades da 
residência do Sr. José Souza. 
Requisitou que, quando for 
feito o patrolamento de tre-
chos de estrada, seja passada a 
lâmina da patrola em toda ela, 
pois, segundo ele, há locais 
que não precisam de pedras, 
somente o patrolamento já re-
solve, evitando novo desloca-
mento para o mesmo local em 
curtos intervalos de tempo. 

 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
comunicou a abertura das ins-
crições para aquisição dos lo-
tes junto ao Conjunto Habita-
cional Educarte. Afirmou que 
o Município recebeu, em um 
ano e oito meses, por intermé-
dio de sua atuação parlamentar 
recursos de oitocentos e cin-
quenta mil reais colocando-se 
à disposição para buscar ainda 
mais emendas parlamentares. 
Parabenizou o atleta ernesti-
nense Ivandro dos Santos pela 
conquista na meia maratona 
de Passo Fundo, também Suzi 
e Joel pela participação. Soli-
citou verbalmente a constru-
ção da Casa do Idoso ou Casa 
da Melhor Idade para acolhi-
mento dos idosos durante o 
dia, com diversas atividades 
para esse público.  Parabeni-
zou a administração municipal 
por estar empedrando trechos 
de estrada que, segundo ele, 
nunca foram empedrados des-
de a emancipação. Solicitou 
que os operadores da patrola 
tenham autonomia para rea-
lizar pequenos reparos onde 
estão trabalhando e constatam 
a necessidade. Parabenizou 
a categoria da enfermagem 
pela conquista do piso da ca-
tegoria. Afirmou que, no seu 
entendimento, alguns locais 
onde estão executando a du-
plicação da RSC 153, pode-
riam ser mais bem escolhidos, 
onde geraria menor custo. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da bancada 
do PP, afirmou que serão co-
locados mais vinte contêine-
res para o recolhimento do 
lixo. Sobre a estrada da Linha 
Gonçalves, disse que, no seu 
entendimento, talvez não seja 
o caso de abrir a sarjeta nos 
dois sentidos da via. Comen-
tou sobre a resolução de mesa 

nº 02/2022 disse que a mes-
ma é de grande valia. Pediu 
que fosse mantido o respeito 
para com todos, pois, cada 
um tem a sua opinião e não 
deve ser julgado por tê-la. 
Concordou com a sugestão 
de que seja dada autonomia 
para o operador da patrola 
para pequenos reparos adi-
cionais. 

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, 
da bancada do PP, lembrou 
que a resolução de mesa nº 
02/2022 apenas disciplina as 
condutas na atividade legis-
lativa, ou seja, na Câmara de 
Vereadores. Sobre os contêi-
neres, afirmou que serão, no 
total, oitenta. Avisou que a 
coleta do lixo das chácaras é 
feita nas segundas e sextas-
-feiras. Disse que recebeu 
informações de que os resí-
duos não foram recolhidos 
nas proximidades do Sr. Ildo, 
pois, estavam depositados 
no local incorreto. Pediu pa-
ciência aos munícipes quan-
to ao recolhimento dizendo 
que a empresa que hoje faz o 
serviço iniciou os trabalhos 
em Ernestina recentemente 
e que adaptações ainda estão 
sendo feitas, tanto quanto 
ao recolhimento e também, 
quanto à localização dos 
contêineres. 

 Voltando a falar, 
o Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada do 
PSDB, falou sobre os benefi-
ciários do calcário, solicitan-
do que, numa próxima vez, 
sejam auxiliados os produto-
res que precisam, na elabo-
ração dos documentos a ser 
fornecidos para habilitar-se. 
Pediu que o recolhimento 
do lixo no interior fosse fei-
to com periodicidade menor 
para evitar acúmulos. 

 Voltando a falar, 
o Vereador Antonio Car-
los Ferreira, da bancada do 
PDT, indagou a Presiden-
te sobre os celulares serem 
mantidos desligados durante 
a sessão, de todos. 

 Voltando a falar, a 
Presidente, Vereadora Ra-
quel Goedel, da bancada do 
PP, concordou com a solici-
tação do Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, informando 
que utiliza o celular para 
controlar os tempos de fala 
dos Edis. E que, eventual-
mente, verifica informações 
que recebeu anteriormente 
para repassá-las aos muníci-
pes. 

Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 15 de 
agosto de 2022, às 18:00.

ESPORTESESPORTES

Grêmio abre vantagem de 10 pontos sobre 
quinto colocado

Com a vitória por 5 a 1 
sobre a equipe do Operário, 
o Grêmio abriu 10 pontos 
de vantagem sobre o quin-
to colocado, atualmente 
o Londrina. Foi a décima 
vitória dos comandados de 
Roger Machado no campe-
onato e graças aos tropeços 
de Vasco e Bahia assumiu a 
vice-liderança.

Roger começa a proje-
tar quantas vitórias e pon-
tos faltariam para o Grêmio 
conquistar o acesso a elite. 
A conta feita é de que a 
equipe gremista precisaria 
de mais 14 pontos em quin-
ze rodadas para chegar aos 
57 pontos.

No entanto, Roger afir-
ma que o ambiente externo 
não adentra o vestiário da 
equipe, ainda que admita o 
clima de otimismo e consi-

dere as projeções normais 
por parte da imprensa.

– Também estou so-
nhando com a rodada que 
vamos garantir o acesso, 
mas se descuidar corre o 
risco de deixar de prestar 
atenção no presente. Den-
tro da nossa fragmentação 

dos objetivos, estamos 
muito bem para esse mo-
mento – ressaltou Roger 
após o 5 a 1 sobre o Ope-
rário.

Grêmio encara o CRB, 
no estádio Rei Pelé no pró-
ximo sábado a partir das 
20h30.

ERNESTINAERNESTINA

Campeonato Regional de Bocha inicia no 
próximo Sábado (13)

No próximo sábado 
(13/08), inicia-se o Cam-
peonato Regional de Bocha 
2022. A abertura ocorre na 
Cancha de Bocha do (Fe-
lipe), às 14h, tendo 15min 
de tolerância. A primeira 
rodada da Chave B, contará 
com as seguintes equipes e 
jogos: 

1° Jogo: Baixada Er-
nestina X JC Jardinagem / 
Const. Wolmann 

2° Jogo: Cancha do 
Nêne / SAP X Cancha Fabi-
nho / Ibirapuitã – A 

3° Jogo: ASR São Cae-
tano / COL X Cancha Fabi-
nho / Ibirapuitã
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Romero é a esperança
Braian Romero completa 

duas semanas de Inter nesta 
quinta com a missão de lide-
rar o ataque no jogo mais im-
portante do ano. Confirmado 
por Mano entre os titulares, 
o argentino conhece bem os 
atalhos da Sul-Americana. 
Contra o Melgar, às 19h15, 
no Beira-Rio, terá uma gran-
de chance de ajudar a equipe a 
avançar às semifinais e manter 
o sonho de um título interna-
cional depois de uma década.

O currículo do atacante 
aponta para um histórico po-
sitivo e decisivo em torneios 

continentais. Pelo Defensa y 
Justicia, soma dois títulos de 
relevância. Em 2020, foi o ar-
tilheiro da Sula com 10 gols 
e protagonista na campanha 
do título, com direito a gol na 
final contra o Lanús. No ano 
seguinte, marcou na ida e na 
volta sobre o Palmeiras na Re-
copa.

Voluntarioso, disciplinado 
e aguerrido, o argentino ini-
ciou a carreira como ponteiro 
e foi transformado em cen-
troavante por Hernán Crespo, 
nos tempos de Defensa. A pas-
sagem pelo Athletico-PR, em 

2019, foi discreta. No River 
Plate, a primeira temporada 
foi de 25 gols e três assis-
tências. Neste ano, foram 
apenas três gols em 26 apa-
rições.

Com o argentino con-
firmado entre os titulares, 
o Inter precisa de uma sim-
ples vitória para eliminar 
o Melgar e manter de pé 
o sonho de uma conquista 
relevante. O último título 
colorado, sem contar esta-
duais, foi em 2011 contra 
o Independiente-ARG na 
Recopa.
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Visitadoras do PIM de Ibirapuitã 
participam do encontro de 
formação regional

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Aconteceu na ter-
ça-feira, 09 de agosto, 
a formação regional 
do PIM/PSF para vi-
sitadores do Progra-
ma Primeira Infância 
Melhor - 6ª CRS. O 
evento foi realizado 
na Sede da OAB na 
cidade de Marau, onde 
o Município de Ibira-
puitã esteve partici-
pando.

No encontro desta 
semana no turno da 

Amanhã, 13 de agosto, inicia-se o campeonato

manhã foram pautados 
os temas Amamentação 
e lactação e aspectos 
fundamentais da ges-
tação para atuação do 
PIM. Já no turno da tar-
de foi pautado o moni-
toramento da atenção à 
gestante e do desenvol-
vimento integral infan-
til e yoga infantil.

A conclusão da for-
mação intermunicipal 
foi marcada por troca 
de experiências encer-

rando com ciranda. 
O Monitor e visita-

doras do PIM e mem-
bros do Grupo Técnico 
Municipal (GTM) par-
ticiparam representan-
do Ibirapuitã, onde ava-
liaram positivamente a 
formação.

A capacitação in-
termunicipal para vi-
sitadores do PIM foi 
organizada pela 6ª Co-
ordenadoria Regional 
de Saúde.
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Prefeito Renato Becker 
recebe a visita do gerente 
regional da Emater 

Na manhã da última quarta-
-feira (10), o prefeito Renato 
Becker, recebeu em seu gabinete 
o gerente Regional da Emater/
RS-Ascar de Passo Fundo, Luiz 
Vecchi Dartanhã, juntamente 
com Rozimeri Alves Galante, 
também do escritório regional da 
Emater de Passo Fundo. Duran-
te o encontro foi abordado pelo 
gerente da Emater regional, a 
importante parceria com a Pre-
feitura Municipal de Ernestina, 
em programas e projetos realiza-
do em conjunto com o escritório 
local da Emater. 

Cabe destacar, que nos dias 
10 e 11 ocorreu a capacitação 
sobre tecnologia de aplicação de 
defensivos agrícolas agrícolas 
hormonais no município em par-
ceria com a Emater, Secretaria 
Municipal da Agricultura e Pre-

feitura Municipal de Ernestina. 
Na parte da  manhã juntamente 
com o chefe do Escritório da 
Emater de Ernestina, Ales-
sandro Davesac, juntamente 
com a engenheira agrônoma 
Joana Graciela Hanauer, fo-
ram os responsáveis pela ca-
pacitação, que também contou 
com presença do secretário da 
Agricultura Bruno Altmann e 
do Prefeito Municipal Renato 
Becker.

Na oportunidade, o prefei-
to Renato Becker agradeceu 
pelo belo trabalho e, sobretu-
do, pela parceria que o muni-
cípio de Ernestina tem com a 
Emater, no desenvolvimento 
de projetos e cursos que vem 
contribuir e auxiliar os nossos 
agricultores no trabalho do seu 
dia a dia

Visita ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA


