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Cotrijal e Coagrisol lançam Aliança Cooperativa

Unir forças para 
uma potenciali-
zação de desem-

penho, busca por inovação e 
uma atuação conjunta de ne-
gócios esses são os objetivos 
propostos pela Aliança Es-
tratégica de Intercooperação 
entre a Cotrijal e a Coagrisol.

O comunicado feito 
através de uma coletiva de 
impressa na manhã de quarta-
-feira, dia 25, em Passo Fun-
do, enfatizou a importância 
que está ação trará a comu-
nidade. Como melhores ne-
gociações na compra de in-
sumos agrícolas e pecuários, 
agregando valor as produções 
do setor e aperfeiçoamento 
dos processos administrativo.

Ambas cooperativas irão 
manter o seu quadro social 
bem como suas identidades 
particulares, mas farão com-
partilhamento de estudos, 
sistemas e ferramentas para 
uma formalização de negó-
cios em conjunto. Aos asso-
ciados das duas cooperativas, 
o presidente da Cotrijal César 
Mânica destaca “cada asso-
ciado vai trabalhar com a sua 
cooperativa, normalmente co-
mo trabalha hoje, nós vamos 
passar a receber produção 
nas nossas unidades, dos nos-
sos produtores na unidade de 
Soledade, produtores de So-
ledade na nossa para reduzir 
o custo de logística. Vamos 
criar e fazer uma politica con-
junta para não ter preços di-
ferenciados em Soledade ou 
Não-me-toque”.

Segundo os presiden-
tes das cooperativas a data 
de inicio da Aliança foi no 
dia posterior ao comunicado 
(26/08/2021).  O presidente 
da Coagrisol destaca “Passa-
mos a caminhar juntas  em 
uma série de movimentos, 
sempre com foco em ala-
vancar o cooperativismo e o 
agronegócio.  Tenham certeza 

REGIÃOREGIÃO

As empresas buscarão em um plano conjunto beneficios aos associados

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

O quadro social das empresas manterá-se inalterado

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

que muitos frutos vão surgir 
desta promissora parceria”. 
Muitos foram os modelos de 
estudados e esse, em acordo 
foi o que melhor se adaptou. 
Segundo eles, será uma ação 
que fortalecerá o cooperati-
vismo. 

A Cotrijal promove o 
agro inovador, seguro e sus-
tentável e hoje é a maior coo-
perativa do Rio  Grande do 
Sul. Em 2020, fechou com 
faturamento histórico de R$ 
2,4 bilhões, registrando um  
crescimento médio de 19% 
nos últimos 5 anos. Fundada 
em 1957, está presente em 32 
municípios  do Norte e Nor-
deste gaúcho, contando com 
55 unidades de recebimento 
de grãos, com mais de  875mil 
toneladas de capacidade de 
armazenamento, além de 
Unidade de Beneficiamen-
to de  Sementes, Fábrica de 
Rações, Transportes Cotrijal, 
TRR e um complexo de 21 
lojas, nove  supermercados e 
um atacado. Atualmente, são 
mais de 8 mil associados e 2 
mil colaboradores. É a coo-
perativa promotora da Ex-

podireto Cotrijal, grande feira 
agrodinâmica e de negócios, de 
caráter  internacional. 

Fundada em setembro de 
1969, a Coagrisol está em 28 
municípios gaúchos, conta com 
estruturas  próprias e arrenda-
das para recebimento, secagem 
e armazenagem de cereais e 
comercialização  de insumos, 
representada por um complexo 
de 33 unidades, com capacida-
de de armazenagem de  315.600 
toneladas. Também possui 6 

unidades de supermercados, 10 
lojas de material de  constru-
ção, móveis, eletrodomésticos 
e agropecuárias, três centros de 
distribuição, uma  transportado-
ra com 17 veículos de carga, 3 
unidades operacionais, 1 centro 
administrativo e 1  TRR. 

Atualmente, são mais de 
14,7 mil associados e um quadro 
de colaboradores com cerca de  
500 funcionários. Em 2020, a 
cooperativa teve faturamento de 
R$ 871 milhões.
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Secretaria Municipal de Educação promove 
palestra sobre Autismo

Na noite da últi-
ma quarta-feira, 
(24/08), a Prefeitura 

Municipal de Ernestina, através 
da Secretária Municipal de Edu-
cação e Sala Multidisciplinar Sa-
ber Mais, realizou no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores 
de Ernestina, palestra sobre Au-
tismo para pais e professores da 
rede municipal de ensino e co-
munidade em geral. O evento fez 
parte da Semana da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múl-
tipla. A palestra foi ministrada 
por Emerson Drebes, presidente 
da Associação dos Amigos da 
Criança Autista (AUMA) do mu-
nicípio de Passo Fundo, acom-
panhado da Salua Younes, vice- 
presidenta e Juliana Hoffmann, 
Relações Públicas, Propaganda e 
Marketing da AUMA. O objeti-
vo precípuo do encontro foi tirar 
dúvidas sobre o diagnóstico (fe-
chado ou não), conversar sobre a 
aceitação, a importância da inter-
venção mais precoce possível e, 
fundamentalmente, falar sobre o 
manejo de comportamentos dos 
autistas, bem como, a importân-
cia do apoio dos pais, familiares 
e amigos no processo de acom-
panhamento e interação social, 
ou seja, é preciso conhecer para 
entender. Na cerimonia de aber-
tura do evento, o prefeito Renato 
Becker, em sua fala afirmou que: 
“No início da nossa gestão, pro-
curamos trabalhar de maneira hu-
manizada, sempre com um olhar 
para a inclusão, com o combate 
a qualquer tipo de preconceito e 
discriminação não só com diálo-
go, mas com políticas públicas 
efetivas, como por exemplo, uma 
das nossas primeiras iniciativas à 
frente do governo, foi à criação 
da (Sala Multidisciplinar Saber 
Mais), hoje referencia para toda 

nossa região, espaço esse, com-
posto por vários profissionais ca-
pacitados que atender as nossas 
crianças que dela necessitarem,” 
finalizou. 

A secretária de Educação, 
Sueli Penz, reforçou a missão. 
“A secretaria está empenhada em 
promover eventos de conscienti-
zação e oferecer uma educação 
pública de qualidade, aliando a 
teoria, mas principalmente ações 
práticas que possam contribuir de 
maneira efetiva para os nossos 
alunos com algum tipo de defi-
ciência (necessidade especial), 
para que os mesmos tenham cada 
vez mais autonomia e melhorem 
a sua convivência no seu dia a 
dia”, pontuou.

Para o Vice-prefeito Pau-
lo Penz, em sua manifestação 
na abertura do evento, destacou 
que: “A palavra gratidão é o que 
define esse encontro, porque nós 
pudemos ouvir muitos depoimen-
tos, muitas solicitações e sentir 
um pouco da dor daqueles que 
passam por essas situações há 
tantos anos, diariamente. A nos-
sa gestão é humanizada, pois tem 
por premissa um olhar acolhedor, 
de altruísmo e dar as mãos. Va-
mos buscar soluções para dirimir 
essas questões que ouvimos aqui, 
e uma das primeiras ações que 
queremos junto com o prefeito 
Renato Becker, será a criação de 
um projeto de lei que torne uma 
Política Municipal que contem-
ple os direitos das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), tornando uma política de 
governo, independente de troca 
de governante, mas que permane-
ça os direitos assegurados e res-
peitado”, ressaltou. 

Durante a palestra o presi-
dente da AUMA, Emerson Dre-
bes, explicou que: “A Associação 

de Austista atende a mais de 100 
autistas em Passo Fundo, além de 
suas famílias. A entidade possui 
convênios com clínicas e labo-
ratórios que oferecem preços es-
peciais para consultas e exames, 
além do serviço de Equoterapia 
em parceria com a Brigada Mili-
tar que é de graça. Ainda segundo 
Emerson, são realizados encon-
tros mensais com os autistas e 
suas famílias para troca de expe-
riências e palestras de profissio-
nais de diferentes áreas para falar 
sobre o transtorno intelectual que 
dificulta a comunicação e a inte-
ração social. O autismo não tem 
cura, porém os sintomas podem 
ser amenizados com terapias. Se-
gundo o presidente da AUMA, 
em 2004, a cada 166 nascimen-
tos, uma criança apresentava os 
sintomas do autismo, em 2018 a 
cada 59 nascimentos uma crian-
ça nasceu autista. Os números 
são impactantes e as causas ain-
da são desconhecidas. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 70 milhões de 
pessoas no mundo são autistas. 
De acordo com o Hospital Israeli-
ta Albert Einstein, 150 mil novos 
casos de autismo são diagnostica-
dos por ano no Brasil. Estima-se 
que o Brasil tenha hoje cerca de 
dois milhões de autistas,” escla-
receu. Estima-se que uma em 
cada 88 crianças apresenta traços 
de autismo, com prevalência cin-
co vezes maior em meninos, por 
isso a cor azul, foi escolhida para 
representar os meninos -, maioria 
dos casos de autismo. 

A secretária de Educação 
Sueli Penz e a Coordenadora da 
Sala Multidisciplinar Saber Mais, 
Suzana Hoffmann agradecem de 
maneira muito especial a todos 
pela participação neste importan-
te e oportuno encontro.

Conhecer mais sobre o autismo permite aos professores um ensino mais inclusivo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Microempreendedores 
Individuais devem regularizar 
dívidas até o final de agosto

Os Microempreen-
dedores Indivi-
duais (MEI) que 

estão devendo impostos, po-
derão regularizar suas dívidas 
até o final deste mês. A situa-
ção pode ser resolvida pelo 
pagamento dos débitos, utili-
zando o Documento de Arre-
cadação do Simples Nacional 
(DAS), ou parcelamento, que 
deve ser realizado até o dia 
31/08/2021. Tanto a emissão 
do DAS para pagamento, co-
mo a realização do parcela-
mento, pode ser efetuada dire-
tamente no Portal do Simples 
Nacional. O DAS também po-
de ser emitido pelo App MEI, 
disponível para celulares An-
droid ou iOS.

A partir de setembro, a 
Receita Federal encaminhará 
os débitos apurados nas De-
clarações Anuais Simplifica-
das para o Microempreende-
dor Individual (DASN-Simei) 
não regularizados para ins-
crição em Dívida Ativa. Essa 
dívida será cobrada na justiça 
com juros e outros encargos 
previstos em lei.

Regularizando sua situa-
ção até 31/8, o MEI evitará 
a cobrança judicial da dívida 
inscrita e outras consequên-
cias futuras a serem anuncia-
das como: deixar de ser segu-
rado do INSS, perdendo assim 
os benefícios previdenciários, 
tais como aposentadoria, au-
xílio doença, dentre outros; 
ser excluído dos regimes Sim-
ples Nacional e Simei pela 

Receita Federal, Estados e 
Municípios; ter dificuldade na 
obtenção de financiamentos e 
empréstimos; entre outras.

Se o microempreendedor 
não regularizar sua situação, 
o envio dos débitos à Dívida 
Ativa será da seguinte forma:

Dívida previdenciária 
(INSS) e demais tributos fe-
derais serão encaminhados 
à Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) para 
inscrição em Dívida Ativa da 
União, com acréscimo de 20% 
a título de encargos; e

Dívida relativa a ISS e/
ou ICMS será transferida ao 
Município ou ao Estado, con-
forme o caso, para inscrição 
em Dívida Ativa Municipal e/
ou Estadual, com acréscimo 
de encargos de acordo com a 
legislação de cada ente.

Os débitos em cobrança 
podem ser consultados no PG-
MEI (versão completa), com 
certificado digital ou código 
de acesso, na opção “Consulta 
Extrato/Pendências > Consul-
ta Pendências no Simei”. 

Esta opção também per-
mite a geração do DAS para 
pagamento.

Atenção: após a inscri-
ção em Dívida Ativa, o reco-
lhimento do débito de INSS 
deverá ser realizado em DAS 
DAU (documento específico 
para Dívida Ativa da União), 
enquanto o de ISS e ICMS di-
retamente em guia própria do 
Município ou Estado respon-
sável pelo tributo.

Mais informações podem ser acessadas no manual do PGMEI

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Uma sintonia a mais com Uma sintonia a mais com 
alguém da turma pode ren-alguém da turma pode ren-
der um namoro sério. Se der um namoro sério. Se 
o romance é com um cole-o romance é com um cole-
ga de serviço, talvez seja ga de serviço, talvez seja 
interessante mantê-lo em interessante mantê-lo em 
segredosegredo
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
À tarde, talvez prefira ficar 
a sós para se concentrar 
melhor e cumprir seus ser-
viços, mas fique de olho 
no nível de estresse, para 
que não prejudique a sua 
saúde.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
A família pode se opor a 

alguns dos seus projetos. 
Em vez de se fechar ou se 
aborrecer com isso, pro-
cure dialogar com os pa-
rentes.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
No trabalho, você vai que-No trabalho, você vai que-
rer sucesso e estabilida-rer sucesso e estabilida-
de, o que motivará você de, o que motivará você 
a se empenhar ainda mais a se empenhar ainda mais 
para cumprir as metas e para cumprir as metas e 
atender às determinações atender às determinações 
dos chefes.dos chefes.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Não arrisque suas econo-Não arrisque suas econo-
mias em nada sem ter cer-mias em nada sem ter cer-
teza de que vale mesmo a teza de que vale mesmo a 
pena.pena.

- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 
set.) set.) 
Você quer algo sério e po-Você quer algo sério e po-
de sentir uma forte atra-de sentir uma forte atra-
ção por uma pessoa mais ção por uma pessoa mais 
madura.madura.
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
Os astros alertam que é Os astros alertam que é 
melhor não comentar seus melhor não comentar seus 
planos, pois há risco de se planos, pois há risco de se 
aborrecer com intrigas, fo-aborrecer com intrigas, fo-
focas e outras trapaças.focas e outras trapaças.
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) .nov.) .
  
Procure respeitar seus ho-Procure respeitar seus ho-
rários de descanso e de rários de descanso e de 
refeição, afinal, saúde de-refeição, afinal, saúde de-
ve vir em primeiro lugar.ve vir em primeiro lugar.
- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 

dez.) dez.) 
Você vai esbanjar criati-
vidade, inteligência e ob-
jetividade, o que fará seu 
trabalho render ainda mais. 
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
É possível que o amor fi-É possível que o amor fi-
que em segundo plano ho-que em segundo plano ho-
je, ainda assim, você só vai je, ainda assim, você só vai 
se envolver com alguém se se envolver com alguém se 
sentir que vocês realmen-sentir que vocês realmen-
te têm afinidades.te têm afinidades.
-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 
Você deverá receber uma 
gratificação por ajudar al-
guém a resolver os pró-
prios problemas financei-

ros.
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
Este pode ser um bom dia 
para você ganhar dinheiro 
e, quem sabe, até saldar 
uma dívida que há tempos 
tira o seu sono. A grana 
extra pode vir de uma he-
rança, uma gratificação ou 
até um prêmio

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Agosto!
Ana Strasser 01/08
Carmo Goetz 01/08
Marilete Strauss 
01/08
Fernanda Strauss 
01/08
Lucas Arendt 02/08
Dilamar Zanatta 
03/08
Leni Grot 03/08
Raniere Fath 04/08
Isadora Matge 04/08
Roberta Muller 05/08
Aldemir Loser  06/08
Tânia Provenci 07/08
Eduardo Ubel 07/08
Moacir Schaitt 08/08
Leonardo Strasser 
08/08
Rômulo Lengert 
08/08
Caroline Hess 09/08

Oscar Gonçalves 09/08
Valdair 09/08
Darçi Zanatta 10/08
Moisés Pfad 10/08
Wagner Mello 11/08
Agostinho Bianchini 
12/08
Ivane Muniz 12/08
Elena Becker 12/08
Jamili Padilha 13/08
Ilário Kern 13/08
Juciely Granja 13/08
Loreni de Oliveira 16/08
Rosemeri Adler 17/08
Aidi Marquetti 17/08
Guilherme Uhich 18/08
Neiva Shultz 17/08
Lurdes Santos 18/08
Amabelina Roessler 19/08
Nelson Nascimento 19/08
Cebaldo Schneider 19/08
Elton Opelt 19/08

Douglas Klar20/08
Leandro Drebes 20/08
Valci Grevenhagem 20/08
Natália Strauss 21/08
Abgail Pazinato22/08
Cristiane Possebon 22/08
Marina Welter 22/08
Mercedes Pedroso 22/08
Clediane Fath 22/08
Salete Loser 22/08
Hermindo Santos 24/08
Alessandro Soletti 25/08
Romulo Negri 25/08
Elton Roessler 26/08
Leidiane Muller 29/08
Jair Strauss 29/08
Valdir dos Santos 29/08
Eduardo Bianchini 30/08
Hilário Welter 30/08
Arlindo Freitag 31/08 
Daniela Magarinus 31/08
Laci Goetz 31/08

04



Ernestina, 27 de agosto de 2021 Ano XXI   Edição 1021| 05

ERNESTINAERNESTINA

Gestar Amor retoma os 
encontros

Desde o inicio da 
pandemia foi 
ressaltado o fa-

tor de gestantes serem gru-
po de risco, ações foram 
realizadas para tentar ame-
nizar estes riscos, incluindo 
a interrupção de ações im-
portantes como os grupos 
de gestantes.

Agora com o avanço da 
vacinação, essas atividades 
voltam a ser retomadas, mas 
com todos os cuidados que 
os protocolos exigem. Na 
noite do dia 02 de setem-
bro, irá acontecer o primei-
ro encontro de gestantes do 
grupo Gestar Amor desde a 
pausa iniciada na pandemia. 

O tema do encontro se-
rá “Pai e Mãe: laço eterno 
de amor” e terá como pales-
trante da noite a psicóloga 
Louise Zart. Mas a ação tem 
envolvimento de toda equi-
pe da Secretaria de Saúde 
da cidade. 

Geferson Goedel, se-
cretário de saúde, conta que 

Os grupos de gestantes permite aproximação e troca de experiências

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

”Atualmente temos 12 ges-
tantes no município e ire-
mos convidar todas elas”.  
O Ministério da Saúde des-
taca a importância que os 
grupos gestacionais têm pa-
ra as mulheres, ele além de 
um momento de interação, 
também funciona como um 
intercâmbio de informa-
ções, onde as mães podem 
trocar vivências e experiên-
cias.  Além de um fortaleci-
mento de vínculos com os 
profissionais da saúde que 
as atendem, pois gera uma 
aproximação e interação de 
informações de uma forma 
mais natural.

Mas lembre-se ainda 
estamos convivendo com a 
covid-19, então use másca-
ra, respeite o distanciamen-
to social e faça higienização 
com álcool gel. 

O encontro do Grupo 
Gestar Amor vai ser realiza-
do na de reuniões de Unida-
de de Saúde, as 19 horas do 
dia 02 de setembro.

Marias dão mais um passo em busca 
de um sonho

Em agosto, Maria An-
tônia e Maria Gabi 
começaram a ter au-

las de cinema e teatro em Porto 
Alegre. Agora alunas da Elite 
Acting School, as Marias bus-
cam ainda mais qualificação na 
área e se preparam para novos 
desafios.

A primeira atividade foi 
orientada pelo artista e professor 
de cinema Marcos Kligman, que 
provocou as meninas a realiza-
rem exercícios de autoconfiança 
e explicou como serão as próxi-
mas etapas da formação das jo-
vens atrizes.

“Estou muito animada em 
poder exercitar ainda mais mi-
nhas habilidades como atriz, 
agora em Porto Alegre, uma ci-
dade que amo tanto e está cheia 
de oportunidades”, explica Ma-
ria Gabi. Já Maria Antônia se 
mostrou encantada com essa 
nova etapa de sua carreira como 
atriz. “Eu e a minha irmã vamos 
aprender bastante com a equipe 
da Elite e com os nossos colegas 
de curso”, disse a pequena.

MARIASMARIAS

As meninas buscam mais qualificação como atrizes

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/INTERNET

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Após a Sessão Ordi-
nária de segunda-
-feira, dia 23 de 

agosto, a Câmara de Vereadores 
de Santo Antônio do Planalto 
está com quatro projetos em tra-
mitação, dos quais um é Projeto 
de Resolução e os outros três são 
Projetos de Lei. Durante o tempo 
em que os projetos tramitam na 
Casa Legislativa, os vereadores 
analisam os documentos, as Co-
missões apreciam a viabilidade, 
e a comunidade pode colocar-se 
a par dos projetos e contribuir 
com o debate público levando 
sua opinião e sugestões aos ve-
readores.

Confira os projetos que es-
tão tramitando no Poder Legisla-
tivo:

Quatro projetos em tramitação
- Projeto de Resolução nº 

002/2021, de 16 de agosto de 
2021, de autoria da Mesa Direto-
ra, que: “Altera a redação do ca-
put do Art. 8º; altera a redação do 
inciso III do Art. 82; inclui o § 3º 
ao Art. 115; altera o Capítulo II 
do Título VII inclui as Arts. 143-
A ao 143-Q; inclui os Parágrafos 
2º ao 4º do Art. 160; inclui o Ca-
pítulo IV ao Título IX, que dis-
põe sobre a Ouvidoria Legislati-
va, com os Arts. 170-A e 170-B 
do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de San-
to Antônio do Planalto”.

- Projeto de Lei nº 042/2021, 
de 30 de julho de 2021, que: 
“Dispõe sobre o Plano Plurianual 
para o Quadriênio 2022-2025 
e dá outras providências”. Este 

Projeto de Lei, conforme previs-
to no Art. 96, Parágrafo Único da 
Lei Orgânica, está à disposição 
do público pelo período de 30 
(trinta) dias e a partir deste prazo 
será votado pelo Plenário.

- Projeto de Lei nº 045/2021, 
de 20 de agosto de 2021, que: 
“Altera a redação do Artigo 1º da 
Lei Municipal 1.668/2020, de 29 
de dezembro 2020, para elevar a 
carga horária de trabalho previs-
ta para a contratação relativa ao 
cargo de psicólogo”.

- Projeto de Lei nº 046/2021, 
de 20 de agosto de 2021, que: 
“Autoriza o Poder Executivo a 
contratar servidor por tempo de-
terminado, para atender à neces-
sidade temporária de excepcio-
nal interesse público”.
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Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Resumo dos traba-

lhos da Sessão Ordi-
nária realizada em 
23 de agosto de 2021, 
presidida pelo Verea-
dor Presidente, Nelson 
Rogério Dapper, filia-
do no Partido Político 
PDT. 

Pedidos Verbais:

Vereador 
Alex San-
dro Men-
des (PP): 

requer à Secretaria de 
Obras para que implan-
te sinalização de acesso 
à localidade Loro, por-
quanto isso propiciará 
mais segurança a todos 
que utilizam o referido 
trecho.  Alex requer ao 
Prefeito Municipal, Gil-
so Paz, para que adquira 

06

mais um veículo a ser 
utilizado no atendimen-
to dos munícipes pe-
la Secretaria de Saúde, 
pois quando necessita-
mos não é admitida uma 
resposta negativa em re-
lação ao fornecimento 
de transporte ao serviço 
de saúde. O vereador 
requer à Secretária de 
Saúde para que reveja a 
maneira com que estão 
sendo ofertadas as vaci-
nas contra a COVID-19, 
porquanto um munícipe, 
que tem carro empla-
cado e empresa em Tio 
Hugo, não foi imuniza-
do pelo motivo de não 
ter a carteirinha de vaci-
nação.

Vereador 
Milton Cé-

sar Rhenehermer (PP): 
requer à Secretaria de 
Obras a fim de que cons-

trua um abrigo de aguar-
do ao transporte escolar 
nas proximidades da 
residência do munícipe 
Leopoldo Soares de Oli-
veira, localizada na Li-
nha Graeff.

Comunicações Pes-
soais:

Ve r e a d o r 
Alex Sandro 
Mendes (PP): 
comenta que 

realizou um pedido ao 
Secretário de Obras para 
que fizesse a poda de um 
coqueiro que estava em 
contato com a fiação de 
iluminação pública, po-
rém não foi atendido e, 
não será mais necessário 
realizar, pois Alex fará 
pessoalmente a poda. 
Alex glosa que os pedi-
dos feitos pelos verea-
dores devem ser atendi-
dos em um período não 
superior a 30 dias pela 

Secretaria de Obras. Os 
gestores devem atuar de 
modo igualitário, sem 
preferência a sigla par-
tidária, porquanto todos 
os munícipes pagam 
seus impostos e pos-
suem o direito de rece-
ber os serviços públicos. 

Vereador 
E s t e v ã o 
Luís Pisso-

latto (PDT): comenta 
que a população pode 
realizar a fiscalização 
das contas e dos serviços 
do Poder Público, mas o 
Vereador possui o dever 
de fiscalizar; em razão 
disso, Estevão efetuará 
uma visita às proprieda-
des que ele reivindicou 
serviços, analisando a 
realização da demanda, 
o tempo no atendimento 
e a qualidade das ações 

prestadas, além das con-
dições de trafegabilidade 
e escoamento de águas 
nas estradas do municí-
pio. O edil parabeniza as 
atividades do munícipe 
Erno Rhenehermer na 
limpeza e conservação 
do cemitério do Umbu.

A próxima Ses-
são Ordinária acon-
tecerá na data de 
13/09/2021, às 19h, no 
Plenário da Câmara 
Municipal de Verea-
dores de Tio Hugo.
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No ranking do projeto estadual “Te Vacina” a cidade possuí a vigésima oitava colocação

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Primeira etapa concluída

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Segundo informa-
ções da secretaria 
de saúde, o muni-

cípio de Victor Graeff va-
cinou nesta semana 100% 
da população com a pri-
meira dose da vacina con-
tra covid-19.  Em entre-
vista a secretária de saúde 
Michele Sbruzzi Godoi, a 
enfermeira Janice Justen e 
a técnica Janice Schneider 
destacam alguns fatores 
que podem ter colaborado 
para a realização “muni-
cípio menor, organização 
com agendamentos e de 
acordo com o número de 
doses recebidas em cada 
momento, aplicação ime-
diata após o recebimento 
e trabalho direto com as 

agentes comunitárias de 
saúde que iam passando 
os nomes e contatos de ca-
da grupo prioritário. Mas 
o principal foi seguir rigo-
rosamente as normas téc-
nicas em cada grupo prio-
ritário”. 

A campanha de vaci-
nação que teve inicio no 
dia 27 de janeiro recebeu 
boa adesão da população, 
os comunicados de faixa 
etária e grupos a serem 
vacinados eram feitos nas 
mídias sociais oficiais da 
cidade. O prefeito Lairton 
Koeche destaca a impor-
tância da organização na 
vacinação “nós fizemos 
tudo por agendamento 
não fizemos fila nenhuma 

sempre foi ligado para o 
pessoal vir tipo assim se 
viesse 20 doses nós ligava 
para 20 pessoas para não 
dar acumulo no posto e 
foi seguido o cronograma 
certinho conforme veio às 
doses“.

Relembrando as eta-
pas de vacinação, prefeito 
e a equipe da secretaria 
comentam que dê maneira 
geral foi tranquilo, o mo-
mento mais preocupante 
foi “Acreditamos que o 
grande problema foi quan-
do houve atraso da segun-
da dose de coronavac, ten-
do paciente que tiveram 
60 dias de intervalo entre 
uma e outra”.

No ranking estadual a cidade encontra-se na 28º 
posição, sendo um motivo 
de orgulho para o prefeito 
"Do rio grande, num to-
tal de 497 municípios nos 
estamos em 28º de vaci-
nação, estamos bem” res-
salta com orgulho Lairton 
Koeche. 

O prazo estadual para 
conclusão da segunda do-
se das vacinas é de 18 de 
janeiro, mas a equipe da 
secretaria de saúde acredi-
ta que consigam concluir 
antes “Se as doses vierem 
sem atrasos, em novembro 
termina a vacinação” afir-
mam as profissionais, pa-
ra Koeche isso é possível 
porque “agora se vem 20 

A Sec. de Saúde estima terminar a segunda dose em novembro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

doses, 30 doses é tudo pa-
ra segunda, antes nos tinha 
repartir 10 e 10”.

Avaliando contexto 
geral, Ismael Elger, se-
cretário de administração 
municipal afirma “É o que 
eu digo né, a gente não po-
de se queixar né estamos 
muito bem, essa é a van-
tagem de um município 
pequeno, é menos gente”. 

O avanço na vacinação 
traz também mais segu-
rança e aquece o turismo, 
que tem se intensificado 
nos principais pontos da 
cidade, como a praça em 
que aos fins de semana 
possuí uma boa circulação 
de pessoas.
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TIO HUGOTIO HUGO

Alistamento Militar - 25 de agosto – 
Dia do Soldado

Esta data celebra a 
atividade exercida 
pelos soldados do 

Exército Brasileiro, que tra-
balham e lutam pela proteção 
da Nação.

O período para alista-
mento no Serviço Militar se-
rá encerrado no próximo dia 
31 de agosto. Todos os jovens 
tio-huguenses que comple-
tam 18 anos em 2021 deverão 
efetuar o alistamento.

Para se alistar basta aces-
sar o site www.alistamento.
eb.mil.br com o número do 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e preencher o formulá-
rio para validação dos dados 
pessoais.

Quem não tiver acesso 
à internet deverá vir à Junta 

A inscrição pode ser feita pela internet

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Militar do município munido 
de CPF, certidão de nasci-
mento ou carteira de identi-
dade e comprovante de resi-

dência.
Mais informações na 

prefeitura ou através do tele-
fone 3338-9167

Novo decreto municipal

O prefeito da cida-
de de Morma-
ço, no dia 24 de 

agosto assinou um novo de-
creto municipal orientações 
atualizadas para a comuni-
dade. Agora estão permiti-
dos jogos, mas desde que 
não haja público, em rela-
ção aos cultos e missas po-
dem ocorrer com até 70% 
da capacidade do local, mas 
desde que os presentes este-
jam sentados e de mascara, 
em casos estritamente aros 
em que seja necessário po-
de-se retira-la por instantes 
e depois se deve recolocar.

Quanto aos eventos 
particulares e em bares, res-
taurantes, o limite de capa-
cidade é o mesmo das igre-
jas, mas o tempo de duração 
é de no máximo de 4 há 5 
horas.  Em relação aos fes-
tejos farroupilhas fica per-

MORMAÇOMORMAÇO

mitido aos CTGs apenas a 
promoção de refeições para 
levar, sem consumo no lo-
cal. 

Vale ressaltar que as 

É necessário ficar atento as novas orientações

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

festas comunitárias perma-
necem proíbidas.

O decreto pode ser con-
ferido na integra na página 
oficial do município. 

Melhorias nas estradas 
no interior da cidade

A administração 
municipal de 
Santo Antônio 

do Planalto vem realizan-
do melhorias nas estradas 
do interior da cidade. Na 
semana anterior, houve 
reparos, patrolamento e 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

limpeza na via de Estância 
Nova.  As ações realizadas 
visam um melhor trafe-
go aos santo-antonienses, 
além da segurança.  Os re-
paros foram realizados pe-
la equipe da Secretaria de 
Obras.

As melhorias trazem mais segurança para quem trafega no local

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

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Estão abertas inscrições 
para o curso de 
panificação

A a d m i n i s t r a ç ã o 
municipal de Ibi-
rapuitã, através do 

Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural -SENAR/RS, in-
forma que a partir desta terça-
-feira, 24 de agosto de 2021, 
estará aberta as inscrições para 
o curso de panificação. 

O curso acontecerá nos 
dias 08, 09 e 10 de setembro, 
na sede do Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS). 

No curso será ensinado 
sobre fabricação de pães e si-
milares. Será conhecido sobre 
a funcionalidade de máquinas 
e equipamentos, matérias-pri-
mas, embalagens, processos e 
utensílios usados na panifica-

ção, gerando assim, oportuni-
dades de trabalho em padarias, 
supermercados e indústria.

Salientamos que todos os 
cursos que serão oferecidos 
pelo SENAR serão totalmente 
gratuitos para os ibirapuitenses 
e as vagas são limitadas, além 
disso, os interessados que se 
inscreverem para os cursos e 
houver desistência, os mesmos 
deverão informar os responsá-
veis com antecedência. 

As fichas de inscrição es-
tarão disponíveis no Gabinete 
da Prefeitura para o preenchi-
mento com o Jean Silva ou 
Tainara Sizinando.

Maiores informações po-
derão ser obtidas no fone: (54) 
3380-1800.
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

Já o Duque René D’Anjou em seus registros de 1451 a 1481 
atestam a existência de pelo menos cinco banheiras em seu 
castelo de Angers. Entre a aristocracia, a banheira adquiria 
formas mais sofisticadas com acréscimo de elementos que 
aumentavam o conforto, por exemplo, o do anel de veludo 
instalado em torno da tina que facilitava a retenção do calor.

O banho era praticado individual ou coletivo. A agua era 
aquecida em grandes panelas e despejada na banheira. O 
sabão era utilizado bem como plantas, flores e sais para 
proporcionar agradáveis sensações olfativas.

Essas práticas ficaram eternizadas nas artes plásticas em que 
homens e mulheres se banham, conversam e comem numa 
mística vaporosa de cuidados com o corpo e galanteios. 

A medicina da época já recomendava a higiene como de 
suma importância para a boa saúde. As crianças pequenas 
em especial, deviam ser banhadas com regularidade, três 
vezes ao dia em agua nem muito fria nem muito quente. 

No final do século XII, ainda não estava fundamentada a 
nova mentalidade a respeito da higiene, mas já não se tomava 
banho exclusivamente em casa. Por exemplo, nas cidades, 
criaram-se estabelecimentos públicos e privados para esses 
fins. Já existiam os banhos tradicionais em piscinas de agua 
quente e as saunas ou banhos a vapor.

Em 1292 em Paris que contava na época 70 mil habitantes, 
já contava com 27 banhos públicos localizados no coração 
comercial da capital francesa.

Já longe da cidade, outros lugares eram apreciados e muito 
procurados por suas curas terapêuticas bem como pelos 
prazeres dos sentidos que proporcionavam as termas. O uso 
de fontes, localizadas sobre as antigas romanas, tornou-se a 
partir do século xiii uma prática comum em toda a Europa, 
tornando-se um turismo termal. As piscinas recebiam 
aguas sulfurosas com temperatura agradável. Dentre essas 
se destacam o TEPIDARIUM onde a temperatura era 
agradável. Havia também o CALDARIUN, que era o recinto 
kasi quente do estabelecimento, onde o calor e a umidade 
estimulavam a circulação sanguínea, construindo para a 
purificação da pele e do sistema respiratório.

O LACONIUM era uma pequena sala muito quente na qual 
o corpo se aquecia rapidamente e a transpiração era intensa. 
Por fim, o FRIGIDARIUM era um cômodo no qual depois 
da água e do vapor quente, se tomava um banho frio.

Como eram os banhos na Idade 
Média (Última Parte)

Telefone: (54) 999006677

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Campanha "Largando a chupeta e a 
mamadeira"

Na terça-feira, dia 
24, a Secretaria 
Municipal de Edu-

cação, Cultura, Desporto e 
Turismo, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saú-
de e Assistência Social lan-
çam a campanha “Largando a 
chupeta e a mamadeira”, que 
visa informar pais e respon-
sáveis sobre o uso correto e 
adequado destes acessórios. 
A iniciativa foi discutida e pla-
nejada, em encontro da Rede 
de Apoio à Escola (RAE), após 
constatação de um grande nú-
mero de alunos com proble-
mas de ordem odontológica, 
fonoaudiológica e de aprendi-
zagem, especialmente após o 
retorno das aulas presenciais. 
Ao longo das próximas sema-
nas, os alunos com idade até 
9 anos receberão folders infor-
mativos (elaborados por den-
tista, fonoaudióloga e psico-
pedagoga) sobre os prejuízos 
do uso prolongado e incorreto 
da chupeta e da mamadeira. Nas próximas semanas um material explicativo será distribuído

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Município de Lagoa dos Três Cantos 
celebra Termo de Fomento com a 
APAE de Tapera

O Município de 
Lagoa dos Três 
Cantos cele-

brou com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Tapera (Escola 
Etelvina Henrich), um Ter-
mo de Fomento que tem 
por finalidade proporcionar 
condições adequadas de 
atendimento das crianças e 
adultos de Lagoa dos Três 
Cantos com necessidades 
especiais na área de educa-
ção e desenvolvimento.

Conforme o termo assi-
nado na segunda-feira (23) 
pelo o prefeito Sérgio Antô-
nio Lasch e o Presidente da 
APAE de Tapera João Al-
berto Danielli, o Município 
repassará duas parcelas de 
R$ 9 mil. O primeiro repas-
se será no final de agosto 
e o segundo, até o final de O município irá repassar alguns valores para a APAE

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

outubro.
Segundo a direção do 

educandário, os valores au-
xiliarão no atendimento pe-
dagógico dos alunos e área 

técnica, como fisioterapia, 
fonoaudiologia e psicolo-
gia, bem como oficinas de 
danças, teatro, musicalida-
de e artesanato.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Amé-
rico Luiz Formi-
ghieri 

Demais verea-
dores: Antônio 
Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mel-
lo, Cristian Bau-
mgratz, Juliano 
Arend, Leonir de 
Souza Vargas, Ra-
quel Goedel, Tiago 
José Dummel, Vic-
tor Penz. 

SESSÃO PLE-
NÁRIA OR-
DINÁRIA DE 

23.08.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

O Vereador Tiago 
José Dummel, da 
bancada do PDT, 
justificou o pedi-
do de providên-
cias de sua autoria, 
no qual solicita ao 
Poder Executivo 
Municipal que seja 
feita a substituição 
de lâmpadas quei-
madas na ilumina-
ção pública na Rua 
Alfredo Lutz, pro-
ximidades da resi-
dência do senhor 
Caciano Muniz. 
Justificou também 
a Indicação de sua 
autoria, na qual 
solicita ao Poder 
Executivo Muni-
cipal o envio de 
projeto de lei para 
instituir o paga-
mento do adicional 
de difícil acesso 
aos Servidores que 
encontram-se lota-
dos nas escolas de 
difícil acesso. 
O Presidente em 
Exercício, Verea-
dor Antônio Carlos 
Ferreira, da banca-
da do PDT, comen-
tou sobre a Moção 

apresentada em con-
junto com os demais 
Vereadores, a qual 
manifesta apoio à re-
posição das perdas 
salariais dos traba-
lhadores e trabalha-
doras da rede esta-
dual de educação. 

O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da 
bancada do PP, ci-
tou a Indicação apre-
sentada pelo Verea-
dor Tiago Dummel 
para instituir o paga-
mento do adicional 
de difícil acesso aos 
Servidores que en-
contram-se lotados 
nas escolas de difícil 
acesso, salientando 
a importância do as-
sunto. 

O Vereador Victor 
Penz, da bancada 
do PSDB, justificou 
o pedido de provi-
dências de sua auto-
ria, no qual solicita 
ao Poder Executivo 
Municipal que se-
ja feita a colocação 
de mais um bueiro 
na estrada geral, lo-
calidade do Faxinal, 
na sanga Arroio do 
Engenho, de forma 
a alargar a estrada. 
Justificou também o 
pedido de providên-
cias no qual solicita 
ao Poder Executivo 
Municipal que seja 
feita a substituição de 
lâmpadas queimadas 
na iluminação públi-
ca, na RSC 153, Km 
32, proximidades da 
residência do senhor 
Alceu Voigt. Fina-
lizando, justificou o 
pedido de providên-
cias no qual solicita 
ao Poder Executivo 
Municipal que seja 
feito patrolamento, 
empedramento e pas-
sagem do rolo na es-

trada geral e no aces-
so à propriedade dos 
senhores Élio e Vera 
Wollmer na localida-
de do Faxinal.

C O M U N I C A -
ÇÕES:

O Presidente em 
Exercício, Verea-
dor Antônio Carlos 
Ferreira, da ban-
cada do PDT, citou 
a viagem à Brasília 
dos Vereadores Ari, 
Leonir e Américo.

ORDEM DO DIA: 
Sem matéria.

EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS:

O Vereador Tiago 
José Dummel, da 
bancada do PDT, 
comentou sobre a se-
letiva de futebol em 
Carazinho, na qual 
acompanhou alguns 
atletas de Ernestina, 
e agradeceu à Secre-
tária Sueli Penz pe-
la disponibilização 
do transporte. Pa-
rabenizou a Escola 
Estadual Raimundo 
Corrêa pelos seus 85 
anos de existência. 

O Presidente em 
Exercício, Verea-
dor Antônio Carlos 
Ferreira, da ban-
cada do PDT, justi-
ficou a Indicação de 
sua autoria, na qual 
solicita ao Poder 
Executivo Municipal 
a alteração na Lei do 
vale alimentação dos 
Servidores do Poder 
Executivo. Parabeni-
zou o Presidente da 
República pelo veto 
no alto valor apro-
vado para o Fundo 
Eleitoral Partidário, 
valor considerado 
inoportuno diante da 

grave crise que atra-
vessa o País. 

O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da 
bancada do PP, co-
mentou sobre a ma-
nifestação ocorrida 
naquele dia sobre a 
demarcação de terras 
indígenas, critican-
do os mais de 95 mil 
hectares que seriam 
doados novamente 
aos indígenas, caso 
o STF voltasse atrás 
em sua decisão, afe-
tando mais de três 
mil e quinhentas fa-
mílias. Parabenizou 
o Presidente pelo ve-
to ao Fundo Eleitoral 
Partidário, valor que 
poderia ser investido 
em saúde, educação 
e infraestrutura. 

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada 
do PP, comentou so-
bre o edital de licita-
ção para ecônomo do 
ginásio municipal, a 
fim de que o mesmo 
pudesse ser reaberto, 
informando aos inte-
ressados que pode-
riam retirar cópia do 
edital na Câmara ou 
na Prefeitura.
 
O Vereador Victor 
Penz, da bancada 
do PSDB, parabeni-
zou o Vereador Tia-
go Dummel pelo in-
centivo que o mesmo 
dedica ao esporte. 
Comentou sobre ca-
valgada que realizou 
no final de semana 
por vários locais do 
interior do municí-
pio, interagindo com 
pessoas de todas as 
idades. 

O Vereador Juliano 
Arend, da banca-
da do PSDB, agra-
deceu ao Secretário 

de Obras, Maurício 
Goedel, por serviço 
realizado. Também 
parabenizou o Ve-
reador Tiago Dum-
mel pelo incentivo 
dedicado ao esporte, 
bem como o Verea-
dor Victor Penz pela 
cavalgada. Elogiou 
a atitude do Presi-
dente Jair Bolsona-
ro em vetar o Fundo 
Eleitoral Partidário. 
Afirmou que o Pre-
sidente defende a 
candidatura própria, 
sem partido, e a ex-
tinção por completo 
do Fundo Eleitoral. 
Também manifes-
tou apoio às colo-
cações do Vereador 
Cristian sobre a de-
marcação de terras 
indígenas, lamen-
tando pelas famílias 
que serão prejudi-
cadas. Salientou a 
importância de se 
respeitar a demo-
cracia e as opiniões 
diversas sem ser 
criticado, citando as 
manifestações que 
ocorrerão no dia 7 
de setembro em to-
do o País. Citou os 
pedidos feitos pelo 
Presidente Bolsona-
ro ao Presidente do 
Senado para de im-
peachment de Mi-
nistros do STF.

A próxima Sessão 
Plenária Ordiná-
ria será no dia 30 
de agosto, às 18 
horas. 



Ernestina, 27 de agosto de 2021 Ano XXI   Edição 1021| 11

Respingos 
da Barragem

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

A moça e a embarcação

A moça colocou os pés na água...
A água abraçou os pés da moça;
O rio estava manso, pensativo,

Guardando o caudal da sua for-
ça.

A moça refletiu no céu da água
O corpo, a alma, os sonhos, a 

paixão;
Deixou a mágoa ir na correnteza
E, linda, adentrou a embarcação.

O rio não tinha nuvens no seu 
céu...

Um rio sem o breu de águas es-
curas;

Os lambaris brilhavam nessa 
aguada,

Qual límpidas estrelas de ternu-
ra.

A brisa, misto sorte e calmaria,
Pintou a paz do rio nos olhos de-

la;
E foram, inundados de poesia,

A moça e o amor num barco à ve-
la!

A moça reacendeu o coração...
Braseiro quase extinto nos cami-

nhos;
E, plena, se entregou à embarca-

ção,
Singrando entre o rio e os passa-

rinhos!

O rio se tornou mais belo e puro
Por toda luz que nele navegava;
A moça, sem ter medo do futuro,
Seguiu o doce tranco de suas 

águas.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Deputado Giovani Cherini visita o 
município 

Nicolau Vergueiro 
recebeu no dia 
19/08 a visita 

do deputado federal Giovani 
Cherini (PL), acompanhado 
pela sua assessora e presi-
dente do PL Mulher no RS, 
Adriane Cerini. O deputado 
foi recepcionado na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Mu-
nicipal, pelo vice-prefeito 
Delmar A. Diehl; vice-pre-
sidente do Legislativo, Odeli 
F. P. de Souza; secretária de 
Administração, Márcia Cris-
tina Nascimento; secretária 
de Educação e Cultura, Fran-
cieli C. da Silva; coordena-
dora de Cultura, Ana Paula 
Stumpf; diretora da EMEI 
Gelso F. Ribeiro, Valéria 
Santin e secretária Sílvia M. 
Panosso.

Cherini confirmou a des-
tinação da emenda parlamen-
tar no valor de R$250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil 
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O deputado afirmou a liberação de uma emenda 

reais), que está aguardan-
do a liberação do empenho 
para pagamento. O recurso 
será utilizado na construção 
do ginásio municipal de es-
portes, demanda de grande 
importância e antiga reivin-
dicação da comunidade Ni-

colau-vergueirense.
Adriane Cerini, presi-

dente do PL Mulher do RS, 
falou sobre a participação 
das mulheres na política e 
também de uma nova ferra-
menta do PL Nacional, um 
curso on-line para mulheres.

TIO HUGOTIO HUGO

Participação da comunidade: 
Contribua com o processo de 
elaboração da LOA e da LDO

Atenção cidadão 
Tio-huguense. Par-
ticipe do processo 

de elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual – LOA e da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – 
LDO exercício 2022.

Para colaborar é simples, 
basta acessar o link -> https://
tiohugo.rs.gov.br/audiencia-
-publica-ppa-ldo-loa/

Neste link você poderá en-
viar a sua sugestão para o Po-
der Executivo Municipal, além 
de escolher as áreas prioritárias 
para receber investimentos.

A participação da popula-
ção é fundamental no processo 
de composição dessas duas im-
portantes leis orçamentárias.

Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO):

Essa lei anual define as 
metas e prioridades do gover-
no, ou seja, as obras e os ser-
viços mais importantes a serem 
executados no ano seguinte. A 
LDO estabelece as regras que 
deverão ser observadas na for-
mulação do Projeto de Lei Or-
çamentária Anual para atingir 
as metas previstas no PPA na 

execução das ações. É elabora-
da pelo Poder Executivo e dis-
cutida, votada e aprovada pelo 
Legislativo.

Lei Orçamentária Anual 
(LOA):

A Lei Orçamentária auto-
riza o Executivo a gastar os re-
cursos arrecadados para manter 
a administração, pagar os cre-
dores e fazer investimentos. A 

LOA materializa as diretrizes 
do direcionamento de gastos e 
despesas do governo, indicando 
qual será o orçamento público 
disponível para o próximo ano. 
A quantidade e a qualidade dos 
gastos e investimentos indicam 
qual o nível de prioridade em 
investir naquela área para que 
o plano estratégico alcance os 
resultados esperados.

A votação pode ser realizada pela Internet

CRÉDITO: ARTE ASSESSORIA DE IMPRENSA TIO HUGO
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Temos pizzas de vários

sabores venha conferir!

Rua Fernando Duderstadt, 81 - Ernestina 
FONE: (54) 3378-1172 (54)99955.6055 e 99667.4353 

Por encomenda ou a
pronta entrega.

Assistência Técnica de celulares e informática

Venda de aparelhos novos e usados

 99110-3160 / Michael54

 99112-7051 / Jonaten54

JM ELETRONICOS ERNESTINA

Rua julio dos santos,  3787, sala 02 - centro - ernestina/rs ´

Interessados entrar em contato pelo número:

(54) 99959-8691 / Gelci 

Vende-se casa com

3 quartos, 2 banheiros,

garagem, churrasqueira,

área de serviço e cozinha

sob medida. O terreno

possui árvores frutíferas.

Localizada em um

condomínio fechado,

com portão eletrônico.

Valor R$ 330 mil. 

VENDE-SE

Conab estima safra de grãos 2021/2022 em 289,6 milhões de 
toneladas

A produção da safra 
de grãos 2021/2022 
do Brasil ficará em 

289,6 milhões de toneladas. A 
expectativa foi apresentada pela 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), em video-
conferência para apresentar as 
primeiras projeções oficiais da 
produção. Os números conside-
ram a projeção das safras de soja, 
arroz, milho, algodão e feijão, 
que correspondem a cerca de 
94% do total de grãos do país.

De acordo com a Conab, na 
produção da safra há uma expec-
tativa de leve aumento da safra de 
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arroz, com recuperação dos esto-
ques; recuperação forte da safra 
de algodão, com o incremento 
das exportações e manutenção da 
área plantada de feijão, mas com 
aumento de produtividade.

Segundo o diretor-presiden-
te da Conab, Guilherme Ribeiro, 
os destaques devem ficar para o 
milho, cuja expectativa é de co-
lheita de 116 milhões de tonela-
das, e a soja, com produção de 
141,2 milhões de toneladas.

“Temos a previsão de uma 
safra recorde estimada em 289,6 
milhões de toneladas e rumo a 
300 milhões, com um recorde 

na produção de milho e soja e 
o Brasil permanecendo o maior 
exportador de soja do mundo”, 
afirmou Ribeiro.

Segundo as projeções, as 
exportações de soja em 2020 de-
vem ficar em 83,42 milhões de 
toneladas e no próximo ano de-
vem chegar a 87,58 milhões de 
toneladas, com a área de cultivo 
da oleaginosa alcançando 39,91 
milhões de hectares.

A Conab disse que a alta es-
tá sendo puxada principalmente 
pelo alta do dólar, que favorece 
as exportações, além do aumento 
na demanda da China, principal 
comprador do produto.

Em relação ao milho, a Co-
nab disse que a produção apre-
sentou um aumento de 33,8% na 
comparação anual. 

Os números indicam uma 
recuperação após o cultivo ter 
sofrido com a seca e a geada. 
Com isso, a safra de verão do 
cereal deve aumentar 9% ficando 
em 27,2 milhões de toneladas.

No caso do algodão (plu-
ma), a expectativa é de alta de 
15,8% na produção, com a safra 
2021/2022 ficando em 2,71 mi-
lhões de toneladas. Os números 

A estimativa do Conab foi anunciada em vídeo conferência
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O soja deve ter uma produção de 141 milhões de toneladas
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indicam um aumento de 13,4% 
na área de cultivo, que deverá 
atingir 1,55 milhão de hectares.

Durante a apresentação, a 
Conab também atualizou os nú-
meros da estimativa da safra de 
2020/2021. 

Houve uma redução em re-
lação ao que foi divulgado em 
julho, quando a estimativa foi 
de 260,7 milhões de toneladas. 
Com a revisão, a safra do perío-
do ficou em 253,9 milhões de 

toneladas. A explicação foi que a 
redução foi puxada por efeitos do 
clima sobre as lavouras.

O diretor-presidente da Co-
nab ressaltou que o quadro é de 
recuperação, mas que ainda per-
manecem incertezas em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 
“O quadro ainda é de relativa 
incerteza, diante da pandemia da 
covid-19, mesmo que tenhamos 
acompanhado sinais de melhora 
recentemente”, disse.


