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Cotrijal no

WhatsApp!
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NA PALMA DA 

SUA MÃO.

Adicione nos 
seus contatos: 

(54) 3332-2500.

cotrijalcooperativa
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CÂMARA DE VEREADORES DE TIO HUGOCÂMARA DE VEREADORES DE TIO HUGO

COMUNICADO 
A Câmara de Vereadores de 

Tio Hugo/RS informa à comuni-
dade tio-huguense que na Ses-
são Ordinária ocorrida na data 
de 27/12/2021 foi eleita a Mesa 
Diretora para o ano de 2022, a 
qual terá a seguinte composição: 
Presidente Legislativo, Es-
tevão Luís Pissolatto (PDT); 
Vice-Presidente, Valdeci Kuhn 
(MDB); Primeiro-Secretário, 
Valduze Back Vollmer (PDT); 
e Segundo-Secretário, Nelson 
Rogério Dapper (PDT).

Para mais informações 
nos colocamos à disposição por 
meio do telefone (54) 3338-
9231 e e-mail: cmv@camara-
tiohugo.com.br.

SAÚDESAÚDE

Municípios da região voltam 
a registrar casos positivos de 
covid-19

Depois de meses 
sem nenhum 
caso positivo 

ativo a cidade de Santo 
Antônio do Planalto agora 
volta marcar pacientes com 
COVID em seu boletim. E 
não é exclusividade do mu-
nicípio, Victor Graeff, por 
exemplo, nesta semana in-
formou ter 7 pacientes po-
sitivados.

Carazinho, cidade 

aonde muitos cidadãos da 
região frequentam seja pa-
ra fazer compras ou para 
questões médicas registrou 
no boletim do dia 05 de ja-
neiro 127 novos casos. 

Um dos fatores para es-
se súbito aumento de casos 
pode estar ligado às aglo-
merações no fim de ano, 
além do descuido em rela-
ção ao uso de mascaras em 
locais públicos.

Casos de Covid voltam a crescer na região

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ INTERNET

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Governo do Estado reconhece 
situação de emergência em 
Victor Graeff 

A administração mu-
nicipal informou 
a toda  comuni-

dade que na data de 05 de ja-
neiro de 2022 o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul 
reconheceu a situação de emer-
gência do município de Victor 
Graeff em virtude da estiagem. 
Através do ato do Governador 
Eduardo Leite que será enca-
minhado aos Bancos do mu-
nicípio, será possível que os 
produtores que necessitam con-
sigam prorrogar ou negociar o 
pagamento das dívidas e custos.  
 O prefeito Lairton An-
dré Koeche, assinou decreto 
no mês de dezembro. Dados da 
Emater/RS – Ascar, registra-
vam que o cultivo mais afetado 
até o momento é o de milho, 
pois atingiu a fase mais críti-
ca da cultura. Em muitas áreas 
houve perda total das lavou-
ras, que não formaram espigas, 
noutras ocorreu a produção de 
poucas espigas, de tamanho pe-
queno e com falhas de grãos. 
Se estimando perdas de 90%, 
sendo este quadro irreversível. 

 A produção leitei-
ra também foi profundamente 
afetada, houve redução signifi-
cativa no crescimento e desen-
volvimento de pastagens e há 
necessidade de ressemeadura 
em muitos casos. 

A produtividade da silagem 
de milho também foi reduzida 
significativamente e apresenta 
pouca qualidade pela baixa pro-
dução de grãos. A produção lei-
teira, no mês de dezembro, teve 
redução de 50%. Os prejuízos  
ultrapassam R$ 96 milhões. O 
município buscou e conseguiu 
a homologação do decreto junto 
ao Estado. 

Já a cultura da soja os pre-
juízos ainda estão sendo conta-
bilizados e a situação se agrava 
com a continuidade da falta de 
chuvas. Muitas áreas ainda não 
foram semeadas e outras neces-
sitam de ressemeadura, além 
disso, em algumas lavouras 
estabelecidas, o crescimento é 
lento, com poucas folhas e porte 
baixo e florescimento das varie-
dades precoces, em plantas com 
baixo vigor.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Segundo período da Chamada Pública Escolar 
disponibiliza inscrições e transferências até 14 
de janeiro na Rede Estadual

As inscrições para 
o segundo perío-
do de ingresso 

na Rede Estadual de Ensino 
para o ano letivo de 2022 
estão abertas até 14 de ja-
neiro. As transferências tam-
bém seguem disponíveis até 
a mesma data. Como ocorre 
anualmente, o processo da 
Chamada Pública Escolar 
acontece de forma on-line no 
site da Seduc. Basta clicar na 
aba Serviços e Informações e 
selecionar o item “Chamada 
Pública Escolar”.

A iniciativa contempla os 
alunos do Ensino Fundamen-
tal, Ensino Médio e da Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA).

Primeiro período da Cha-
mada Pública Escolar já está 
disponível

O primeiro período da 
Chamada Pública Escolar 
ocorreu entre 1º e 28 de no-
vembro de 2021. A designa-
ção dos alunos já está dispo-
nível no site da Seduc. Basta 
clicar na aba “Chamada Pú-
blica Escolar” e selecionar o 
item “Consulta de Candida-
to”.

Documentos
As inscrições e transfe-

rências on-line somente serão 
efetivadas com a matrícula 
presencial nas escolas e me-
diante a entrega dos seguintes 
documentos:

Certidão de nascimento 
do aluno ou RG, comprovan-
te de escolaridade

Comprovante de residên-
cia do responsável; RG do 
responsável

Para alunos do 1º ano do 
Ensino Fundamental – CNS 
(Cartão Nacional de Saúde), 
NIS (Número de Identifica-
ção Social) e carteira de va-
cinação

Cronograma:
31/1–Designação das transfe-
rências disponível no site da 
Secretaria de Educação.
31/1 a 9/2–Efetivação das 
matrículas e entrega das do-
cumentações na escola para 
qual foi designado.

Datas e documentos necessários estão descritos no texto acima

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/INTERNET

ECONÔMIAECONÔMIA

Receita da Sorte terá dez prêmios diários de R$ 500 em 
janeiro

Durante o mês de 
janeiro, há dez 
chances diárias 

para o cidadão ganhar R$ 
500 por meio dos prêmios 
instantâneos do Receita da 
Sorte, uma das modalidades 
de sorteio do programa Nota 
Fiscal Gaúcha (NFG).

Para participar, o cida-
dão precisa estar cadastra-
do no programa e incluir o 
CPF na nota fiscal de con-
sumidor eletrônica (NFC-e) 
na hora da compra. Depois 
disso, basta ler, no mesmo 
dia da compra, o QR Co-
de do documento fiscal no 
aplicativo do NFG. Caso o 
cidadão seja contemplado, a 
informação aparece na tela 
do dispositivo móvel ime-
diatamente.

Além da possibilidade 
dos dez prêmios de R$ 500 
por dia, o cidadão, ao co-
locar o CPF na nota, ainda 
participa automaticamente 
dos sorteios mensais do pro-
grama, com mais de mil prê-
mios a cada mês, sendo um 
principal no valor de R$ 50 
mil. Desde 1º de setembro, 
a inclusão do CPF na no-
ta também acumula pontos 
para participar da premia-
ção do Receita Certa, mo-
dalidade que dá prêmio em 
dinheiro ao cidadão atuante 
no NFG quando houver in-
cremento real da arrecada-
ção com o ICMS provenien-
te do comércio varejista no 
trimestre.

Outra vantagem, para 
proprietários de veículos, é 
o desconto do Bom Cidadão 
no IPVA, cujo percentual de 
redução varia de acordo com 
o número de notas com CPF 
acumuladas no ano. Para o 
desconto no IPVA relativo 
ao exercício 2022 valem as 

notas com CPF solicitadas 
até 31 de outubro de 2021. 
A partir de 1º de novembro 
de 2021, as notas valem pa-
ra o IPVA de 2023.

Como participar do 
Receita da Sorte

Para participar do Re-
ceita da Sorte, o cidadão 
precisa estar inscrito no 
NFG, solicitar CPF na no-
ta na hora da compra e fa-
zer a leitura do QR Code 
que consta na Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) por meio do apli-
cativo Nota Fiscal Gaúcha, 
disponível gratuitamente 
nas lojas Google Play e App 
Store.

Com seu tablet ou 
smartphone, basta abrir o 
aplicativo e selecionar o 
ícone Receita da Sorte. Cli-
car em ler QR Code, apon-
tar a câmera do dispositivo 

móvel para o código na nota 
fiscal e aguardar o resultado. 
Caso seja contemplado, a in-
formação aparece na tela do 
dispositivo móvel. Cada ciclo 
do sorteio é aberto durante as 
24 horas do dia e é gerado um 
conjunto de números que se-
rão contemplados diariamente, 
por meio de um sistema de for-
ma aleatória. Os números ge-
rados para cada dia do sorteio 
podem ser conferidos no site 
do NFG.

A leitura do QR Code da 
nota fiscal com CPF só pode 
ser feita no dia da emissão 
do documento e há um limite 
de leituras por cidadão de até 
três notas do mesmo estabele-
cimento por dia. Para resgatar 
o prêmio, basta acessar o apli-
cativo da NFG (o mesmo que 
faz a leitura do código) e esco-
lher a opção “Meus prêmios”. 
Também é possível efetuar 
o resgate por meio do site do 
NFG, fazendo login e clican-

do também na aba “Meus Prê-
mios”.

Sobre o NFG
O Nota Fiscal Gaúcha, 

coordenado pela Receita Es-
tadual, é um programa que in-
centiva os cidadãos a solicitar 
a inclusão do CPF no momen-
to da emissão do documento 
fiscal, bem como conscientizá-
-los sobre a importância social 
do tributo. Através do progra-
ma, os cidadãos concorrem 
a prêmios em dinheiro e têm 
outros benefícios, as entida-
des sociais por eles indicadas 
são beneficiadas por repasses 
e as empresas participantes 
reforçam sua responsabilidade 
social com o Estado e a socie-
dade gaúcha.

Atualmente o programa 
NFG conta com 2 milhões de 
inscritos, mais de 300 mil es-
tabelecimentos cadastrados e 
mais de 3,6 mil entidades in-
dicadas.

O sorteio ocorre em todo mês de janeiro



Ernestina, 07 de janeiro de 2022 Ernestina, 07 de janeiro de 2022 Ano XXI   Edição 1039|Ano XXI  Edição 1039|

Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
O espírito da Anitta deve baixar e O espírito da Anitta deve baixar e 
seu signo estará poderoso, aria-seu signo estará poderoso, aria-
ne! Sua personalidade mais amá-ne! Sua personalidade mais amá-
vel, agradável e sociável tem tudo vel, agradável e sociável tem tudo 
pra ser bem-vista pelos colegas e pra ser bem-vista pelos colegas e 
pela chefia, além de fazer sucesso pela chefia, além de fazer sucesso 
com o público.com o público.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Forças poderosas devem impul-Forças poderosas devem impul-
sionar seus sonhos e esperanças, sionar seus sonhos e esperanças, 
meu cristalzinho. Talvez conte com meu cristalzinho. Talvez conte com 
a ajuda de um amigo ou dê uma a ajuda de um amigo ou dê uma 
mãozinha pra alguém da turma.mãozinha pra alguém da turma.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Sua mente deve ficar ligadona Sua mente deve ficar ligadona 
nos assuntos profissionais. Além nos assuntos profissionais. Além 
de esbanjar criatividade e ideias de esbanjar criatividade e ideias 
originais, você conta com mais originais, você conta com mais 
responsabilidade e uma forte in-responsabilidade e uma forte in-

tuição. Buscando mais liberdade tuição. Buscando mais liberdade 
e experiências diferentes, pode e experiências diferentes, pode 
pensar em novas metas e ambi-pensar em novas metas e ambi-
ções.ções.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Se depender dos astros, vocês Se depender dos astros, vocês 
vão mitar! Tudo indica que irão sair vão mitar! Tudo indica que irão sair 
do quadrado e abandonar tradi-do quadrado e abandonar tradi-
ções e manias que não estão com ções e manias que não estão com 
nada. Talvez faça amizades com nada. Talvez faça amizades com 
gente interessante com quem te-gente interessante com quem te-
nha afinidades.nha afinidades.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Há sinal de transformações pode-Há sinal de transformações pode-
rosíssimas, leodiva. Os planetas rosíssimas, leodiva. Os planetas 
revelam que você deve buscar revelam que você deve buscar 
mais liberdade e experiências no-mais liberdade e experiências no-
vas fora da rotina. A vontade de vas fora da rotina. A vontade de 
não ter patrão deve gritar e pode não ter patrão deve gritar e pode 
tomar atitudes inesperadas, mas a tomar atitudes inesperadas, mas a 

intuição e criatividade estarão do intuição e criatividade estarão do 
seu lado.seu lado.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Tudo indica que não vai querer sa-Tudo indica que não vai querer sa-
ber de tbt, virginiangel. Chocando ber de tbt, virginiangel. Chocando 
geral, os astros revelam que, em geral, os astros revelam que, em 
busca de novidades, seu signo busca de novidades, seu signo 
talvez seja menos metódico, saia talvez seja menos metódico, saia 
da caixinha e embarque em expe-da caixinha e embarque em expe-
riências diferentes.riências diferentes.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Você deve sextar com tudo no Você deve sextar com tudo no 
trabalho, principalmente se atua trabalho, principalmente se atua 
em home office ou se faz uma ati-em home office ou se faz uma ati-
vidade em casa. Além de contar vidade em casa. Além de contar 
com bom gosto, tende a se rela-com bom gosto, tende a se rela-
cionar muito bem com os colegas, cionar muito bem com os colegas, 
chefia e clientela.chefia e clientela.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)

É que o astro tá pleniane no seu É que o astro tá pleniane no seu 
paraíso astral e forma excelente paraíso astral e forma excelente 
aspecto no céu, sinal de que seus aspecto no céu, sinal de que seus 
relacionamentos pessoais e par-relacionamentos pessoais e par-
cerias profissionais devem ser um cerias profissionais devem ser um 
arraso hoje!arraso hoje!

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Se trabalha com moda, produtos Se trabalha com moda, produtos 
de beleza, estética, luxo ou artes, de beleza, estética, luxo ou artes, 
sobretudo em home office ou num sobretudo em home office ou num 
empreendimento em casa, tudo empreendimento em casa, tudo 
indica que irá nadar na bufunfa.indica que irá nadar na bufunfa.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
É que os astros estimulam o seu É que os astros estimulam o seu 
signo a ser mais ousado em seus signo a ser mais ousado em seus 
contatos, agir de modo diferente contatos, agir de modo diferente 
e se comunicar de maneira mais e se comunicar de maneira mais 
emotiva. A vontade de se libertar, emotiva. A vontade de se libertar, 
viver coisas que nunca experimen-viver coisas que nunca experimen-
tou.tou.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Ainda mais original, criativo e in-Ainda mais original, criativo e in-
comum, seu signo tende a pensar comum, seu signo tende a pensar 
fora da caixinha e buscar novas fora da caixinha e buscar novas 
maneiras de ganhar dinheiro, o maneiras de ganhar dinheiro, o 
que tem tudo pra acontecer fácil, que tem tudo pra acontecer fácil, 
fácil. Sua tão sonhada liberdade e fácil. Sua tão sonhada liberdade e 
independência devem chegar.independência devem chegar.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Há grandes chances de fazer 
ótimos contatos e aprender 
coisas novas e úteis.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Janeiro!
 Sandra Sertolli 

01/01
Regina Wilhelm 

02/01 
Dafne Adler 02/01
Daiane de Oliveira 

03/01
Terci Deuner 03/01
Carlos Omar Vilella 

Gomes 04/01
Alcidino de Oliveira 

04/01
Eberso Magarinus 

04/01
Gabriel Sertolli 

05/01
Alvaro Fath 10/01
Neri Caliari 07/01
Cristiane Schneider 

07/01
Yago Picolli 08/01
Adriano Muniz 

08/01
Matheus Pfad 08/01
Patrícia Worts 08/01
Leticia Pereira 09/01

José da Silva 09/01
Frederico Lindermann 

09/01
Jaqueline Bergmann 

11/01
Avelino Winter 12/01
Marilyn Grevenhagem 

12/01
Bruna Gobbi 13/01
Isabeli Fleck 13/01
Nilton Benz 14/01
Edi Arendt 15/01
Rosane Ninow 16/01
Roger Altmann 16/01
Roseli Dick 16/01
Geslon de Negri 17/01
Mere Terezinha Backes 

17/01
Nilsa Silva 18/01
Fabiano Fruhauf 18/01 
Salete Salvi 18/01
Santo de Oliveira 18/01
Selvino Heckler 18/01
Eduarda Scharlau 19/01
Rafael Borghetti 19/01
Kimberly de Paula 19/01
Edir Grohs 20/01

Dival Panzenhagen 20/01
Marcela Barella 20/01
Marcela Magarinus 20/01
Lucas Venzon 21/01
Odete Schimitz 21/01
Fabiana Gomes 22/01
Gabriela Gatto 23/01
Ildo Goedel 24/01
Laurindo Nickorn 24/01
Pedro Santos 25/01
Elisabete Godoi 25/01
 Diego Kuball 25/01
Diego Moraes 26/01
Janete Santos 26/01
Seli Kern 26/01
Raúl Arendt 26/01
Gabriela Backes 27/01
Albino Pozza 27/01
Fioravante Pozza 
Josiane Mallmann 27/01
Amanda Kroessin 27/01
Nivaldo Neuhls 28/01
Terezinha de Souza 29/01
Santina Wilhelm 30/01
Delmar Strauss 31/01
Natalia Narciso 31/01
Nilve Glinke 31/01

04 05

MARIASMARIAS

Marias fazem retrospectiva de 2021 e compartilham seus desejos para 2022

O ano de 2021 
foi de trabalho 
intenso para 

as irmãs Maria Antônia e 
Maria Gabi Sebben Salvi. 
Como é de conhecimento 
geral, o setor artístico foi 
gravemente impactado 
pela pandemia, mas as 
pequenas deram a volta 
por cima e conquistaram 
numerosos objetivos em 
suas vidas profissionais. 
Entre eles: o lançamento 
de um filme, “Z-25”, gra-
vado em casa durante os 
primeiros meses de iso-
lamento social devido ao 
coronavírus; a produção 
da websérie “Behavior 
- O Jogo”; e a escala-
ção para outra websérie, 
“Trend House”.

 Nas redes sociais, 
as Marias produziram 

conteúdos sobre moda, 
beleza, estilo, vida estu-
dantil e esportes. 

Também se dedi-
caram a diversas ações 
sociais, ajudaram no 
combate à pandemia, es-
trelaram um espetáculo 
natalino em Selbach e re-
tornaram aos palcos para 
performances com a Pe-
tipa. 

As meninas ainda 
viajaram muito (a lazer e 
trabalho). Foz do Iguaçu, 
São Francisco de Paula, 
Uruguai, São Paulo e Pi-
ratini foram só alguns dos 
muitos destinos. 

No canal do YouTu-
be “As Marias em Ação”, 
você pode conferir os de-
talhes dessas aventuras 
em vídeo.

Agora, 2022 pode vir 

com tudo que as Marias 
estão preparadas! Se o 
ano que passou foi sinô-
nimo de retomada para 
as irmãs Maria Antônia e 
Maria Gabi Sebben Salvi, 
o próximo tem a ver com 
realizações. Portanto, 
contem com lançamentos 
de filmes, séries e algu-
mas surpresinhas no meio 
do caminho, sem esque-
cer das ações sociais. 

As meninas também 
vão seguir com muitas 
parcerias e conteúdos 
bacanas de moda, estilo, 
beleza, vida estudantil e 
esportes. Ah, e claro que 
muitas viagens. Os deta-
lhes, sempre nas redes so-
ciais das meninas. Sigam 
@mariaantoniasebben-
salvi e @mariagabiseb-
bensalvi no Instagram! As meninas compartilham suas ações no canal no youtube

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA MARIAS

SAÚDESAÚDE

HCC é contemplado com recursos do Programa Avançar na Saúde do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul

A Direção do Hospital 
de Caridade de Ca-
razinho, através da 

elaboração e apresentação de um 
projeto diretamente ao Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, 
viabilizou 2,5 milhões em recur-
sos oriundos do Programa Avan-
çar na Saúde, para a aquisição 
de equipamentos para o Hospital 
de Caridade de Carazinho, com 
apoio do coordenador do escri-
tório de representação do Minis-
tério Público do Rio Grande do 
Sul em Brasília, Dr. Fabiano Dal-
lazen e da Secretária Estadual de 
Saúde Arita Bergmann.

O anúncio foi feito na tarde 
do dia 04, na cidade de Estre-
la, pelo Governador do Estado 
Eduardo Leitte juntamente com 
a Secretária Estadual de Saúde 

Arita Bergmann.
O valor destinado será in-

vestido integralmente na compra 
de equipamentos médico hospi-
talares para o bloco cirúrgico do 
hospital e área de diagnóstico.

Também, com o apoio do 
deputado estadual Mateus Wesp 
(PSDB), o HCC apresentou um 
outro projeto com investimento 
total de 7 milhões que está em 
trâmite junto ao governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul.

O presidente do HCC, Jocé-
lio Cunha, agradece aos envolvi-
dos e ressalta a importância de 
recursos para manter a estrutura 
física do Hospital e o atendimen-
to de qualidade a população de 
Carazinho e região. “A direção 
do HCC trabalha para ampliar a 
complexidade dos serviços ofer-

tados pelo hospital, melhorar a 
sua estrutura física e tecnoló-
gica e as condições de trabalho 

de seus colaboradores. Estamos 
focados fortemente nesses obje-
tivos para tornar o Hospital de 

Carazinho uma referência regio-
nal e estadual na área da saúde.” 
afirmou.

O anúncio foi feito no dia 04 de janeiro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO
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Fone (54) 99922 - 2306
Ernestina/RS

CASTOR
UM SONHO DE COLCHÃO

COLCHÕES 

GOEDEL E 
GOEDEL L�D��

PR MOLDADOSPAVILHÕES É

(54) 9 9995-9085   /  (54) 9 8116-8777

construlagpremoldados@gmail.com
Rodovia RS 332 - Linha Cinco Irmãos, 1000 

CEP: 99495-000 - Lagoa dos Três Cantos

Rua Fernando Duderstadt, 50 - Ernestina

 Prestando serviços e 
segurança à comunidade.

3378-1232

(54) 99958-5604 (54) 99948-2475
Conveniência

Troca de Óleo

Combustível e
Lubrificantes

Rua Prof. Oscar Winbblein, 2082 - Ernestina - RSRua Prof. Oscar Winbblein, 2082 - Ernestina - RSFone: (54) 3378-1112

Roupas
Acessórios

Bazar
Brinquedos

Design de Sobrancelha

Maquiagem

Penteados

Manicure

Pedicure

Depilação Facial

(54) 9 9133.0256 Eloisa

(54) 9 9940.8650 Ana 

Av. Fernando Dudersdadt, 90
Centro - Ernesna

Restauração de veículos
e cabines 

Serviços de chapeação e

pintura 

Concerto de parachoques

plásticos ou fibra

Concerto e pintura de rodas

Troca de pára-brisas 

Gravação de polímero chassi

AUTOTRUCK
RESTAURADORA DE VEÍCULOS E CABINES

FONES: (54) 99696 - 2107 / (54) 99689 - 1764 Rua Belo Horizonte, 956 - Tio Hugo

RRSSTT  115533  kkmm  3300
EErrnneessttiinnaa,,  RRSS

FFOONNEE::  ((5544))  99665555--22225555 Férias coletivas
do dia 20/12 a 03/01

Retornamos no dia 04/12

Assistência Técnica de celulares e informática

Venda de aparelhos novos e usados

 99110-3160 / Michael54

JM ELETRONICOS ERNESTINA

Rua  alfredo  lutz, 2028,

sala 01 - centro - ernestina/rs 

Fone: (54) 9.9947-1775
Edson Backes

Rua Flávio Schimitt, 158, Centro, Ernestina/RS 

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realiza-
da em 27 de dezembro de 
2021, presidida pelo Ve-
reador Presidente, Nelson 
Rogério Dapper, filiado no 
Partido Político PDT. 

Pedidos Verbais:

Vereador Este-
vão Luís Pisso-
latto (PDT): so-
licita ao Prefeito 
Municipal, Gilso 
Paz, para que, na 

medida do possível, conce-
da um reajuste e aumento 
real aos vencimentos dos 
funcionários públicos, por-
quanto nos últimos anos a 
inflação retirou, significati-
vamente, o poder aquisitivo 
da maioria dos servidores. 
A Carta Magna assegura 
aos servidores públicos, 
conforme o seu inciso X 
do art. 37, a revisão Geral 
Anual, nesse sentido, em 
observância aos princípios 
expressos e implícitos da 
CF- e, fazendo referência 
a um dos Fundamentos da 

República: a Dignidade da 
Pessoa Humana – é um de-
ver do gestor público pro-
mover o acesso e a manten-
ça dos direitos mais básicos 
relacionados à vida.

V e r e a d o r 
Alex Sandro 
Mendes (PP): 
requer ao Pre-

feito Municipal a fim de 
que efetue as medidas cabí-
veis visando a Decretação 
de Situação de Emergência 
no município de Tio Hugo, 
pois isso é requisito para 
acesso aos seguros e pro-
gramas agrícolas referentes 
à estiagem e aos seus imen-
suráveis prejuízos causados 
à agricultura.   

Ordem do Dia:
PROJETO DE LEI Nº 
046/2021, DE 08 DE DE-
ZEMBRO DE 2021. “Cria 
cargo e autoriza a contrata-
ção de pessoal por tempo 
determinado para atender a 
necessidade temporária de 
excepcional interesse pú-
blico, nos termos do inciso 
IX do artigo 37 da Consti-
tuição Federal, e dá outras 
providências”. Aprovado 
por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 
048/2021, DE 08 DE DE-
ZEMBRO DE 2021. “In-
clui os parágrafos §1, §2, 
§3 e §4 e da nova redação 
ao inciso III do art. 9º da 
Lei Municipal nº 089/2001, 
e da outras providências”. 
Aprovado por unanimida-
de.

PROJETO DE LEI 
Nº 049/2021, DE 13 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 
“Dispõe sobre o Plano de 
Classificação de Cargos e 
Funções do Poder Execu-
tivo do Município de Tio 
Hugo e dá outras providên-
cias”. Aprovado por unani-
midade.

Comunicações Pes-
soais:

Vereador Es-
tevão Luís Pis-
solatto (PDT): 
requer aos tio-
-huguenses que 

estão com dificuldades de 
acesso à água em razão da 
escassez, para que solicitem 
ao Secretário de Obras, José 
Claudir Machado, os servi-
ços referentes à limpeza e 
aprofundamento dos locais 
utilizados como bebedou-

ros para os animais. O edil 
enfatiza que a referida de-
manda deve ser requerida 
de modo antecipado, pois 
isso evitará o acúmulo de 
pedidos. 

V e r e a d o r 
Alex Sandro 
Mendes (PP): 
p a r a b e n i z a 
o Presidente 

Legislativo, Nelson Ro-
gério Dapper, pelo ótimo 
trabalho realizado durante 
o ano de 2021, frisando o 
bom diálogo e cooperação 
com todos os vereadores. 
Alex deseja um Feliz Ano 
Novo e muita saúde a todos.

V e r e a -
dor Délcio 
Wi e d t h a u -
per (PDT): 
congratula o 

Assessor Jurídico Legisla-
tivo, Verno Aldair Muller, 
pelos trabalhos realizados 
em prol da Câmara de Ve-
readores, porquanto o Se-
nhor Verno possui um no-
tável conhecimento na área 
pública e na gestão admi-
nistrativa. Délcio dá ênfase 
à ótima colheita do ano de 
2021 e espera que em 2022 

as chuvas retornem. O ve-
reador também parabeniza 
o funcionalismo público de 
Tio Hugo pelos trabalhos 
em proveito da comunida-
de, sobretudo os ofícios das 
Secretarias de Agricultura, 
Educação, Obras e Saúde. 
O parlamentar deseja a to-
dos um Feliz Ano Novo e 
muita saúde. 

Ve r e a -
dora Silva-
na Cardoso 
Sipp (PDT): 
felicita o Pre-

sidente Legislativo, Nelson 
Rogério Dapper, pelo óti-
mo trabalho frente ao legis-
lativo municipal. Silvana 
estende as felicitações aos 
funcionários do Poder Exe-
cutivo e Legislativo, dan-
do ênfase às Secretarias de 
Obras, Agricultura, Educa-
ção e Saúde. Para término, 
a vereadora deseja aos tio-
-huguenses um Feliz Ano 
Novo repleto de saúde e 
muitas conquistas.  

A próxima Sessão Or-
dinária acontecerá na da-
ta de 14/02/2022, às 19h, 
no Plenário da Câmara 
Municipal de Vereadores 
de Tio Hugo.

Câmara de Vereadores de Tio Hugo

Resumo dos trabalhos da Sessão Extraordinária realizada em 
03 de janeiro de 2022, presidida pelo Vereador Presidente, Estevão 
Luís Pissolatto, do Partido Político PDT. 

Ordem do Dia:
PROJETO DE LEI Nº 01/2022, DE 01 DE JANEIRO DE 

2022. “Cria cargo e autoriza a contratação de pessoal por tempo de-
terminado para atender a necessidade temporária de excepcional in-
teresse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal, e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade entre 
os presentes.

A próxima Sessão Ordinária acontecerá na data de 14/02/2022, 
às 19h, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tio 
Hugo.

Prorrogadas as inscrições para o concurso do 
IBGE (Censo 2022)

GERALGERAL VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

O Instituto Brasi-
leiro de Geogra-
fia e Estatística 

mais conhecido pela sigla 
IBGE optou por prorrogar o 
período de inscrição do seu 
concurso até o dia 21 de ja-
neiro. 

As inscrições devem ser 
realizadas no site do institu-
to (www.ibge.gov.br), aonde 
constam todas as informa-

ções sobre o processo e seus 
pré-requisitos.

Em Tio Hugo são oferta-
das 4 vagas, sendo 3 de re-
censeador e uma de agente 
censitário, da mesma forma 
que Ernestina também pos-
sui oportunidade para quatro 
pessoas.

Já Nicolau Vergueiro, 
Lagoa dos Três Cantos e 
Santo Antônio do Planalto há 

duas vagas em cada cidade.
Em Ibirapuitã foram dis-

ponibilizadas quatro vagas 
no recenseamento.  

A lista completa com as 
vagas em cada município es-
tá disponível para consulta 
no site do IBGE. As provas 
acontecem no dia 10/04, e é 
necessário ser maior de 18 
anos e ter ensino médio com-
pleto.

O prazo de inscrição foi prorrogado até dia 21 de janeiro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/INTERNET

Victorenses abrem conta no 
Sicredi

No mês dezembro de 
2021, Victor Graeff 
assinou o contrato de 

concessão da folha de pagamento 
do poder público pelos próximos 
60 meses. Concessão realizada via 
pregão, o Sicredi ganhou o pregão 
com o valor de R$ 330.000,00, 
valor superior às vendas anterio-
res já realizadas da folha. A rela-
ção entre o Sicredi e Victor Graeff 
é longa, sendo o município mais 

Prefeito Lairton Koeche abrindo sua conta

antigo de todo o Brasil a estar no 
projeto A União faz a Vida e agora 
se firma como o primeiro municí-
pio do país a assinar a concessão 
da folha de com o Sicredi. No dia 
04/01 o prefeito Lairton Koeche 
realizou a abertura da sua conta 
na instituição, a ação possui um 
significado simbólico para admi-
nistração, um incentivo aos de-
mais servidores a ter a iniciativa 
de fazer o processo.

CRÉDITO:  DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENA DE VICTOR GRAEFF
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O ano-novo do calendário gregoriano 
começa em 1º de janeiro (“dia de ano-
novo”), assim como era no calendário 
romano. Existem inúmeros calendários que 
permanecem em uso em certas regiões 
do planeta e que calculam a data do ano-
novo de forma diferente. A comemoração 
ocidental tem origem num decreto do 
líder romano Júlio César, que fixou o 1º 
de janeiro como o “dia do ano-novo” em 
46 a.C.. Os romanos dedicavam esse dia 
a Jano, o deus dos portões. O mês de 
Janeiro deriva do nome de Jano, que tinha 
duas faces (sendo, portanto, bifronte) – 
uma voltada para frente (visualizando o 
futuro) e a outra para trás (visualizando 
o passado). O povo romano era politeísta, 
ou seja, adorava vários deuses diferentes, 
e não existe nenhum relato de que o povo 
judeu que viveu nessa mesma época tenha 
comemorado o ano-novo, nem tampouco 
de que os primeiros cristãos o tenham 
feito.

A ordem dos meses no calendário 
romano vai de janeiro a dezembro desde 
o rei Numa Pompilius em cerca de 700 
a.C., de acordo com Plutarco e Macróbio. 
Foi só recentemente que o dia 1º de janeiro 
voltou a ser o primeiro dia do ano na 
cultura ocidental. Até 1751, por exemplo, na 
Inglaterra e no País de Gales (e em todos os 
domínios britânicos), o ano-novo começava 
em 25 de março.[2] Desde então, o 1º de 
janeiro tornou-se o primeiro dia do ano. 
Durante a Idade Média, vários outros dias 
foram diversas vezes considerados como 
o início do ano civil (1º de março, 25 de 
março, 1º de setembro, 25 de dezembro). 
Em muitos países, como República Checa, 
Brasil, Espanha, Portugal, Itália e Reino 
Unido, o dia 1º de janeiro é um feriado 
nacional. (Para obter informações sobre 
a mudança do calendário juliano para o 
calendário gregoriano e o efeito sobre a 
datação de eventos históricos, consulte 
o verbete Mudança para o calendário 
gregoriano)

Com a expansão da cultura ocidental 
para muitos outros lugares do mundo 
durante séculos recentes, o calendário 
gregoriano foi adotado por muitos outros 
países como o calendário oficial e a data 
de 1º de janeiro tornou-se global para se 
comemorar o ano-novo, mesmo em países 
com suas próprias celebrações em outros 
dias (como Israel, China e Irã). 

Superstições 
Existem muitas superstições em torno 

dessa data. Por exemplo: usar roupa 
branca, comer sete sementes de romã, 
comer lentilhas, pular sete ondas no mar, 
usar lingerie colorida, não comer aves que 
ciscam para trás,comer doze uvas,etc.
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Poder Legislativo de Tio Hugo faz devolução 
de recursos ao Poder Executivo

Na data de (29/12/2021) o Pre-
sidente da Câmara de Vereadores, 
Nelson Rogério Dapper, entregou 
ao Prefeito Municipal, Gilso Paz, 
ofício simbolizando a devolução do 
valor de R$ 67.451,67 (sessenta e 
sete mil e quatrocentos e cinquenta 
e um reais e sessenta e sete centa-
vos). Trata-se de recursos economi-
zados durante o exercício legislati-
vo de 2021 e que serão devidamente 
devolvidos aos cofres do Poder 
Executivo Municipal.  O Poder Le-
gislativo sugere ao chefe do Poder 
Executivo que, 50% do valor, seja 
destinado às entidades sociais do 
município, na forma de subvenções 
financeiras, e, os outros 50% sejam 
destinados a projetos de desenvolvi-
mento.

Comunicação da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Tio Hugo.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Crime de ato obsceno em Victor Graeff

Uma ocorrência 
de crime por ato 
obsceno foi regis-

trado foi registrado em Victor 
Graeff no dia 31 de dezem-
bro.

Segundo informações da 
Brigada Militar que atendeu 
o fato, um homem de 26 anos 
foi visto andando nu pelas 
ruas da cidade. Ele foi detido 
e encaminhado a Policia Ci-
vil. O crime tem pena de três 
meses a um ano de detenção. O crime tem pena de três meses a um ano de detenção

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ COMUNICAÇÃO SOCIAL CRPO PLANALTO/BRIGADA MILITAR

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Reunião para discutir efeitos da estiagem

No dia 04 de janei-
ro se reuniram 
em Santo Antô-

nio do Planalto membros do 
Conselho de Desenvolvimen-
to Agropecuário, representan-
tes empresariais das institui-
ções Orlando Roos, Cotrijal, 
Sicredi, Banrisul, produtores 
de leite, secretário de Agri-
cultura e Meio Ambiente en-
tre outros.

O objetivo da reunião 
é falar sobre a estiagem que 
vêm castigando todos os mu-
nicípios da região, e debater 
sobre a situação da agrope-
cuária santo-antoniense. Um 
dos assuntos abordados foi a 
elaboração de um decreto de 
emergência devido as perdas 
na safra de milho, soja e bacia 
leiteira. Segundo dados infor-

mados pelo município através 
de suas mídias o milho na ci-
dade teve perda de 85% e as 
estimativas para soja seja de 

20%. Consequentemente os 
produtores de leite também 
enfrentam problemas, com 
cerca de 10% de baixa.

Um dos assuntos debatidos foi o decreto de emergência

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ERNESTINAERNESTINA

Prefeitura pede à população que economize 
água para evitar o racionamento 

A Prefeitura Municipal de Ernestina divulga um alerta para a população ernestinense sobre a impor-
tância do uso consciente de água, com o objetivo de evitar o desabastecimento para o consumo humano 
devido à forte estiagem que assola o nosso estado e município. 

Sem chuvas regulares nos últimos meses que possam abastecer, dentro das necessidades, o prefei-
to Renato Becker faz um apelo para que os moradores do campo e da cidade, para que economizem o 
máximo que puderem no consumo de água em suas residências e propriedades. Para evitar que o pedido 
para economizar se transforme na determinação de racionamento, esperamos contar com a compreensão 
e ajuda de todos. 

“É um apelo que fazemos à população, precisamos da ajuda de todos nesta época de estiagem para 
que não falte água e tenhamos que tomar uma atitude mais dura”. É imprescindível que a população 
entenda que o atual momento exigi o uso consciente e racional da água, em virtude da falta de chuva e, 
sobretudo a baixa dos níveis dos nossos reservatórios de água", ressalta o prefeito.

Precisamos da colaboração de toda população para que faça o uso consciente da água, se todos eco-
nomizarem poderemos evitar a falta dela.

-Não lave calçadas e carros;
-feche a torneira enquanto lava a louça, escova os dentes;
-reaproveite a água da máquina/tanque para limpeza de calçadas;
-reduza o tempo de banho;
-evite encher piscinas com água potável.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Vacinação de adolescentes em 
Nicolau Vergueiro

Todas as pessoas com 
12 anos ou mais po-
dem receber a pri-

meira dose da vacina contra a 
Covid-19. Além disso, são apli-
cadas também segundas doses 
conforme data na carteirinha de 
vacinação e doses de reforço em 
maiores de 18 anos que fizeram a 
2ª dose há pelo menos 4 meses.

Nos últimos dias, Nicolau 
Vergueiro voltou a registrar casos 
ativos da Covid-19. Portanto, é 
necessário também intensificar os 

cuidados de prevenção para frear 
a propagação do vírus no muni-
cípio, visto que mesmo vacinado, 
ninguém está livre de contrair o 
vírus. 

Mas atenção: apesar da va-
cina não evitar o contágio, ela 
protege contra quadros mais gra-
ves da doença, por isso é tão im-
portante fazê-la. 

A vacinação é realizada na 
Unidade Básica de Saúde de se-
gunda à sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13h às 15h.

A vacinação é uma forma de proteção aos casos graves da doença

CRÉDITO: ARTE/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

AGRICULTURAAGRICULTURA

Prazo para manifestação de interesse no 
Programa Sementes Forrageiras é prorrogado 
até 15 de janeiro

O prazo para manifes-
tação de interesse no 
Programa Semen-

tes Forrageiras, da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr), foi 
prorrogado até 15 de janeiro. A 
data original era terça-feira (4/1). 
Os agricultores e pecuaristas fa-
miliares devem encaminhar o do-
cumento por meio de suas coope-
rativas, associações e sindicatos. 
Mais de 10 mil agricultores fami-
liares devem ser beneficiados.

“O plantio das forrageiras 
acontece só a partir de março, 
mas os produtores têm que tomar 
a decisão agora para garantir essa 
semente”, recomenda o diretor 
do Departamento de Agricultura 
Familiar e Agroindústria (Dafa), 
Flávio Smaniotto. “Temos espe-
rança de que o produtor possa 
semear as pastagens para ter ali-
mentação para o gado, assim que 
o clima permitir.”

O objetivo do Programa Se-
mentes Forrageiras é fomentar a 
aquisição de sementes para pas-
tagens de inverno e verão. Entre 

as espécies que podem ser plan-
tadas estão azevém, aveias preta 
e branca, trigo duplo propósito, 
ervilhaca e capim sudão.

Procedimento
As entidades interessadas 

em participar devem efetuar a 
manifestação de interesse para a 

Seapdr por meio de ofício com a 
identificação da entidade, valor e 
número de produtores que dese-
ja atender com o programa (veja 
aqui o modelo para manifestação 
de interesse). O documento assi-
nado pela entidade deve ser enca-
minhado para o e-mail: leitegau-
cho@agricultura.rs.gov.br.

Mais de 10 mil agricultores familiares devem ser beneficiados

CRÉDITO: FERNANDO DIAS/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SEAPDR
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Secretaria de Obras trabalha 
com equipe reduzida

A administra-
ção munici-
pal por meio 

de suas mídias sociais 
oficiais informou que 
em virtude das férias, a 
partir do dia 03 de ja-
neiro, pelo período de 
30 dias a Secretaria de 
Obras estará com equipe 
50% reduzida. 

Os munícipes que 
necessitarem de algum 
tipo de serviço podem 
entrar em contato com 
o número da secretaria 
de obras pelo telefone 
(54) 996288086 ou di-

retamente com o pre-
feito municipal Lairton 
Koeche, na prefeitura 
da cidade,que possui 
os seguintes conta-
tos (54) 3338.1244 ou 
3338.1242. 

Eles ressaltam ainda 
que durante todo o ano 
o funcionalismo públi-
co da cidade trabalhou 
em turno integral, está 
proposta continuará em 
vigor durante a atual 
gestão, pois está é uma 
forma de trazer agilida-
de no atendimento à co-
munidade victorense.
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Respingos 
da Barragem

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

CANTANDO A ALMA DO RIO

Não compus a melodia
Com precisão e certeza...
São notas da ventania
Na pauta da correnteza.
Não escrevi a poesia
Com metáforas geniais...
Meu verso é flor que se cria
Por entre os aguapezais.

A extensão da linhada
Vai muito além desta mão;
Cada chalana virada,
Cada costeiro sem pão.
Minha canção tem caminhos
Que cortam cheias e estios...
Meu barco segue sozinho
Cantando a alma do rio.

Minha canção tem verdades
Que não se calam jamais;
Se o tempo é rio sem piedade
Vou navegando sem cais!
Se as águas têm liberdade,
Meu peito sonha demais
Nos braços de uma saudade
Que mergulhou no Uruguai!

São tantos ensinamentos
Na solidão do costeiro;
Pois as barrancas e os ventos
Me falam do mundo inteiro.
Minha canção não me deixa;
Traz vida às minhas taperas...
Mais importante que o peixe
É a beleza da espera.

Não busquem as entrelinhas
No canto de um pescador;
As rimas são cristalinas
Tal qual um beijo de amor.
Fantasmas e contrabandos,
O adeus de alguém que partiu;
E um costeiro sonhando,
Cantando a alma do rio!

Ao Rio Uruguai, rio da minha infância e 
de Uruguaiana, minha terra natal. Por 
falar em natal, um Feliz Natal a todos!

Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 
Demais vereadores: An-
tônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cris-
tian Baumgratz, Juliano 
Arend, Leonir de Souza 
Vargas, Raquel Goedel, 
Tiago José Dummel, 
Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA 
EXTRAORDINÁRIA 
DE 27.12.2021

ORDEM DO DIA: 
 Discussão e vo-
tação do Projeto de 
Lei nº 77/2021, de auto-
ria do Poder Executivo 
Municipal que “Auto-
riza o Poder Executivo 
Municipal abrir no Or-
çamento Programa de 
2021 e 2022, um Cré-
dito Especial no valor 
de R$ 1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais), na 
Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência So-
cial de Ernestina RS, e 
dá outras providências.”. 
As Comissões apresen-
taram parecer favorável 

ao mesmo. Em discussão: 
não houve orador. Em 
votação: aprovado por 
unanimidade de votos. 
 Discussão e vo-
tação do Projeto de Lei 
nº 78/2021, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal que “Autoriza o Po-
der Executivo Municipal 
abrir no Orçamento Pro-
grama de 2021 e 2022, um 
Crédito Especial no valor 
de R$ 11.500,00 (onze 
mil e quinhentos reais), 
na Secretaria Municipal 
de Administração, e dá 
outras providências.”. As 
Comissões apresentaram 
parecer favorável ao mes-
mo. Em discussão: não 
houve orador. Em vota-
ção: aprovado por una-
nimidade de votos. 
 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
79/2021, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal que “Autoriza o Po-
der Executivo Municipal 
abrir no Orçamento Pro-
grama de 2021 e 2022, 
um Crédito Especial no 
valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), 
na Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo de 
Ernestina RS, e dá outras 
providências.”. As Co-
missões apresentaram pa-
recer favorável ao mesmo. 
Em discussão: não houve 
orador. Em votação: apro-
vado por unanimidade 
de votos.  Discussão 
e votação do Projeto de 
Lei nº 80/2021, de auto-
ria do Poder Executivo 
Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Muni-
cipal abrir no Orçamento 
Programa de 2021 e 2022, 
um Crédito Especial no 
valor de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais), na 
Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Des-
porto e Turismo de Ernes-
tina RS, e dá outras provi-
dências.”. As Comissões 
apresentaram parecer fa-
vorável ao mesmo. Em 
discussão: não houve ora-
dor. Em votação: apro-
vado por unanimidade 
de votos.  Discussão 
e votação do Projeto de 

Lei nº 81/2021, de auto-
ria do Poder Executivo 
Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Mu-
nicipal abrir um Crédito 
Especial no valor de R$ 
260.000,00 (duzentos e 
sessenta mil reais) des-
tinado ao pagamento de 
despesas com Empresa 
de prestação de Servi-
ços Médicos na Secreta-
ria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, e dá 
outras providências.”. As 
Comissões apresentaram 
parecer favorável ao mes-
mo. Em discussão: 
 O Vereador Leo-
nir de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, afir-
mou estar preocupado 
com as implicações deste 
projeto de Lei, pois, disse 
que o Município de Er-
nestina é referência quan-
do se trata de saúde e, a 
contratação de uma em-
presa para prestar o ser-
viço lhe gera insegurança, 
principalmente relaciona-
do à qualidade do serviço 
prestado. 
 O Vereador Cris-

tian Baumgratz, da 
bancada do PP, concor-
dou com a fala do colega 
Vereador Leonir, mas, 
afirmou que os Verea-
dores devem fiscalizar 
a prestação do serviço e 
ele assim o fará. 
 O Presiden-
te, Vereador Améri-
co Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, 
concordou com a fa-
la dos colegas Leonir e 
Cristian, lembrando-se 
do médico cardiologista 
que atende na Secretaria 
da Saúde e, caso deixe 
de atender a popula-
ção ernestinense, será 
um grande perda, assim 
como todos os outros 
profissionais atualmen-
te contratados. Sugeriu 
que, caso a questão se-
ja tão somente o índice 
de gastos com folha de 
pagamento, que o Exe-
cutivo estudasse um en-
xugamento em outros 
setores e não na saúde, 
que é essencial. Em vo-
tação: aprovado por 
unanimidade de votos.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

A administração mu-
nicipal informa 
que o Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo 
foi cancelado. A decisão foi to-
mada de forma conjunta com os 
clubes que decidiram por unani-
midade não dar continuidade ao 
campeonato por conta da seca 
que danificou boa parte dos gra-
mados. Além do aumento expo-
nencial dos casos de COVID-19 
no município e os danos irrever-
síveis na agricultura.

Comunicado da administração de Victor 
Graeff

Seca e aumento dos casos de covid-19 influenciaram a decisão

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Ibirapuitã contará com novas linhas de ônibus da Unesul

A empresa Unesul 
de Transportes 
LTDA, passará 

a ofertar novos horários em 
Ibirapuitã, no destino Passo 
Fundo – Ibirapuitã e Ibira-
puitã-Soledade. O reforço 
começou a partir 6 de janeiro. 
O pedido partiu da Prefeitura 
Municipal e foi realizado du-
rante reunião em Porto Alegre 
com o Daer-RS, no início de 
dezembro. O prefeito José 
Provenci e o vice, Jaime Mar-
tovicz, solicitaram avaliação 
para que novos horários fos-
sem incluídos até o municí-
pio, beneficiando a população 
que utiliza o transporte inter-
municipal.

Com isso, a Unesul con-
tará com linha de segundas 
à sábados, às 07h40, saindo 
de Ibirapuitã à Passo Fundo, 
e aos domingos e feriados 
às 18h40. Já de Passo Fundo 
para Ibirapuitã serão dois ho-
rários: às 15h30 e às 18h15 
de segundas à sábados. De 
Soledade para Ibirapuitã, de 
segundas à sábados, às 7h, e 

domingos e feirados às 18h. 
Com o acréscimo, as linhas 
de Soledade à Ibirapuitã ope-
rados pela empresa Soledade 
Turismo, em nada mudam e 
seguem  com seus horários de 
costume tanto para ida quanto 
para volta.

O prefeito disse que nem 
todos os horários sugeridos 
foram aceitos, mas considera 
a mudança um avanço. “Que-
remos desta forma, oportu-
nizar mais acesso aos mo-
radores que frequentemente 
vão até municípios próximos 
como Passo Fundo, para de-
mandas especialmente da 
saúde. Bem como, é uma li-
nha a mais para quem  visi-
ta ou retorna até Ibirapuitã”, 
destacou Provenci.

Rodoviária
Paralelo a isso, o vice-

-prefeito Martovicz lembrou 
que a administração munici-
pal trabalha junto ao Daer-RS 
para reabrir a Estação Rodo-
viária. Atualmente, permane-
ce o Ponto de Embarque já 

que a licitação com o empre-
sário que explorava o serviço, 
encerrou em 2015 e depois 
restou deserta. “Vamos via-
bilizar o modelo Agência Ro-
doviária que permite venda 
de passagens e o repasse de 
comissões a algum empresá-
rio que já mantenha atividade 

A linha passou a funcionar a partir do dia 06 de janeiro

comercial legalizada no mu-
nicípio. Por esta modalida-
de, não existe exigências de 
investimentos em mobiliário, 
prédio, box de estacionamen-
to ou  guichês, sendo que o 
Daer conecta seu sistema de 
passagens a estrutura do pró-
prio empresário. Já indicamos 

esta demanda e aguardamos o 
retorno para breve”, explicou 
Martovicz.

Atualmente, operam em 
Ibirapuitã as empresas Une-
sul, Soledade Turismo, Helios 
e JL Turismo. Esta última, 
mantém três horários diários 
para Marau.

CRÉDITO: EDER CALEGARI/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

TIO HUGOTIO HUGO
ATENÇÃO
 DOSE DE REFORÇO 

COVID-19

Todas as pessoas que rece-
beram a 2ª dose da vacina contra 
a Covid-19 até o dia 31 de agos-
to de 2021, deverão procurar a 
Unidade Básica de Saúde para 
receber a dose de reforço neste 
mês de janeiro.

As vacinas são aplicadas 
nas:

Segundas: De Manhã
Quarta: De Manhã
Sexta: De Manhã

Todos deverão estar muni-
dos do cartão de vacinação. Para 
mais informações entre em con-
tato pelo fone 3338-9210.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Alteração no cronograma de limpeza dos 
reservatórios de água em Lagoa dos Três 
Cantos

A Secretaria de Agri-
cultura, Desenvol-
vimento Econômico 

e Meio Ambiente de Lagoa dos 
Três Cantos informa que devido 
às chuvas de terça-feira (4), foi 
alterado o cronograma de limpe-
za dos reservatórios de água no 
município, ficando nas seguintes 
datas e horários:

Quinta-feira, dia 6
08h30min – Reservatório de 

Linha Kronenthal.
10h – Reservatório de Linha 

São Paulo Adam.
13h30min – Reservatório de 

Linha Colorado.
15h – Reservatório de linha 

São Paulo Weber.

Sexta-feira, dia 7
8h30min – Reservatório de 

Linha Glória.
Segunda-feira, dia 10
8h30min – Reservatório da 

área industrial na sede.

Haverá interrupção no for-
necimento de água por até 3h a 
contar do início dos trabalhos em 
cada comunidade.

Mais informações podem ser conferidas no site

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Souza recebeu do grupo sugestão de 15 ações públicas para ampliação da proteção a animais Ministro acatou pedido da Advocacia-Geral da União

24h
PLANTÃO

A FUNERÁRIA GUIZOLFE ESTÁ
ATENDENDO EM ERNESTINA,
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
E REGIÃO. 

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,

JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM

CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,

SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

(54) 9 9999-3143
Não está longe de nós, quem esta junto a Deus!

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9921-1526Diones Puckes

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

(54) 9 9668-3878
(54) 9 9638-3228

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

(54) 3378-2033Fone: (54) 9 9976-9675

VENDA DE TUBOS, CANALETAS, TELAS,
PALANQUES E BLOCOS DE CONCRETO
INDÚSTRIA DE CONCRETOS

ARMADOS ERNESTINA LTDA

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS /

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING, ALUGUEL

DE CABANAS, ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA O SEU LAZER.

a natureza.
CONTATO: 

(54) 9 9946-4300

GERALGERAL

Governador em exercício debate com 
vereadores ações públicas pela causa animal

O governador em 
exercício, Gabriel 
Souza, recebeu na 

manhã desta quinta-feira (6/1) 
vereadores e lideranças da cau-
sa animal de diversas regiões 
do Estado a fim de debater po-
líticas públicas para a área. Um 
documento com sugestão de 15 
ações públicas foi entregue a 
Souza pela vereadora de Porto 
Alegre e ativista da causa, Lour-
des Sprenger, como pedido de 
apoio para a defesa e ampliação 
da pauta no Rio Grande do Sul.

Entre as reivindicações está 
a luta para que a eutanásia não 
seja utilizada como método de 
controle populacional de ani-
mais domésticos, a esteriliza-
ção universal gratuita de cães e 
gatos, a identificação por meio 
de microchipagem, o cadastro 

público e informatizado de ani-
mais, além da colaboração com 
outros órgãos públicos, como 
secretarias estaduais, forças 
policiais, Ministério Público e 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária.

Souza destacou o volu-
me de vereadores gaúchos que 
atualmente têm como bandeira 
a proteção aos animais e tam-
bém o avanço nas legislações e 
iniciativas que protegem estes 
seres.

“Desde 2011, vimos crescer 
no Rio Grande do Sul o número 
de leis em defesa dos animais, 
como a inclusão de um capítu-
lo, de minha autoria, no Código 
Ambiental gaúcho, que reconhe-
ceu os animais domésticos como 
seres sencientes”, ressaltou o 
governador em exercício.

Esta foi a primeira vez 
que um Estado brasileiro esta-
beleceu, em sua legislação, os 
animais como seres capazes de 
sentir e demonstrar emoções, 
passíveis de sofrimento e que 
devem ser protegidos. Outras 
importantes iniciativas referem-
-se à inclusão das entidades da 
causa animal no programa No-
ta Fiscal Gaúcha e à criação do 
selo de Delegacia Amiga dos 
Animais em unidades da Polícia 
Civil. Também participaram do 
encontro os vereadores Adriana 
Paladino, de Cachoeira do Sul, 
Diego Cettolin e Luana Me-
neghetti, de Garibaldi, Débora 
Oliveira, de Nova Santa Rita, 
Leonardo Castilhos, de Santa 
Vitória do Palmar, Eva Muller, 
de Santiago, além de protetores 
e simpatizantes da causa animal.

JUSTIÇAJUSTIÇA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA GOVERNO DO ESTADO

Ministro Lewandowski 
extingue pedido de vacinação 
de crianças

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do 
Supremo Tribunal 

Federal (STF), declarou hoje (6) 
a perda de objeto de um pedido 
de liminar para que a vacinação 
de crianças contra a covid-19 fos-
se incluída no Plano Nacional de 
Imunizações (PNI).

O pedido foi feito pelo PT 
após a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) ter 
aprovado, em 16 de dezembro, a 
aplicação da vacina da farmacêu-
tica Pfizer em crianças com idade 
entre 5 e 11 anos.

Lewandowski, que é relator 
de uma ação que, na prática, mo-
nitora a execução do PNI em re-
lação à covid-19, considerou que 
não há mais o que decidir sobre 
o pedido da legenda depois de 
o governo ter informado, ontem 
(5), ao Supremo, a inclusão das 
crianças nessa faixa etária no cro-
nograma de vacinação.

Com a decisão do Ministé-

rio da Saúde, o ministro acatou 
pedido da Advocacia-Geral da 
União (AGU), que, poucos minu-
tos antes de encerrar o prazo dado 
por Lewandowski, entregou na 
noite de ontem (5) manifestação 
solicitando a perda de objeto do 
pedido do PT.

“Por fim, cumpre ressal-
tar que foram tomadas todas as 
providências cabíveis para uma 
decisão segura e responsável a 
respeito da extensão da campa-
nha de imunização para crianças 
de 05 (cinco) a 11 (onze) anos”, 
disse a AGU.

O órgão apresentou ainda 
dados da consulta pública reali-
zada pelo Ministério da Saúde so-
bre tema. A consulta ficou dispo-
nível por 11 dias, e 64% dos mais 
de 99 mil respondentes disseram 
ser contra a exigência de prescri-
ção médica para a vacinação de 
crianças contra a covid-19, hipó-
tese que havia sido considerada 
inicialmente pela pasta.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/INTERNET


