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Victor Graeff adquire Novo
Carro Oficial

Na sexta-feira
(29/04) a secretária de Administração e presidente do
Conselho Municipal de Turismo COMTUR, Márcia
Cristina Nascimento, o interlocutor do
Turismo, Nelson
Carlos
Stoelben
e as soberanas do
município estiveram representando
Nicolau Vergueiro
na Exposol 2022,
em Soledade. Na
ocasião, as soberanas Paola B. Welter
e Sayuri Tapero divulgaram a gastronomia e o comércio
local.
A abertura do
evento aconteceu
na
quinta-feira
(28/04), no Parque
de Eventos Centenário Rui Ortiz, em

Veículo foi o último
de uma série de melhorias realizadas pela atual
gestão. Prefeito garante
que veículo será utilizado para busca de novos
recursos
A administração municipal desde o ano de
2021 está em um processo de melhoramento da frota municipal,
visando
proporcionar
a comunidade veículos
e maquinários em melhores condições, que
sejam coerentes com as
necessidades da municipalidade. Através de um
levantamento de quais
seriam os veículos prioritários a administração
realizou a aquisição de
uma série deles, através
de parcerias, emendas e
investimentos de recursos próprios. Dentre as
aquisições estão o Novo
Caminhão, implementos como a Cabine para
o Trator, Prancha para
o Caminhão, trator de
cortador de grama, roçadeira. Na saúde um carro

Spin Zero Km, 7 Lugares,
um carro Onix Premier
e um carro Arrizo RXS.
Além de um carro Onix
Premier para a Secretaria
da Educação.
O planejamento e gestão de gastos teve como
objetivo priorizar os veículos que seriam mais utilizados pela comunidade,
garantindo maior conforto
e eficiência na prestação de
serviços. Neste ano, após
todas as conquistas acima
listadas a administração
municipal adquiriu para
o Gabinete Municipal um
Chevrolet Cruze LT - Turbo Zero KM, veículo no
valor de 138 mil e quinhentos reais, dinheiro oriundo
de recursos próprios da
municipalidade.
"Optamos por deixar
este veículo por último,
pois priorizamos nossa
comunidade, este investimento irá garantir maior
segurança para futuras viagens em busca de ainda
mais recursos para nossa
cidade" afirmou o prefeito
Lairton Koeche.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAEFF
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E-mail: j.omensageiro@gmail.com
*Matriz: Rua Júlio dos Santos, nº 306
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Fundado em 31/07/2001
Site: www.jornalomensageiro.com.br
As colunas assinadas e os informativos de Câmaras
de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma
independente e não expressam, necessariamente, a
opinião do jornal, sendo de total responsabilidade
de seus autores.

A comitiva participou também da 1º Jornada do Turismo

O veículo foi o último de uma série de melhorias realizadas

Semeando amor cuidamos do planeta
Como parte das atividades planejadas com a
orientação das Coordenadoras Pedagógicas Andressa e Rafaela e apoio
da Diretora Vanira as
turmas da E.M.E.I. Jordana Buffet Muniz vem
desenvolvendo atividades
diversas com o intuito de
desenvolver as habilidades dos educando.
Nas últimas semanas,
considerando a proximidade de datas importantes
como o dia do planeta e do
solo, bem como pensando
em melhorar os espaços
compartilhados, as turmas

de Jardim e Pré vem participando de atividades que
aproximam ainda mais a
comunidade escolar do
cuidado com a natureza.
As turmas de Jardim I
e II das professoras Sheila Cardoso Portella e Ana
Paula Datsch, realizaram
a preparação de vasos
com materiais reutilizados, pintura das hortas
suspensas e para finalizar,
fizeram a semeadura de
hortaliças, que serão cultivadas pelas turmas.
Já os educandos do
Pré I, com a instrução da
professora Val, coletaram

solo para as semeadura
de girassóis e realizaram
atividades com diversos
materiais disponíveis na
natureza.
Essas e outras ações
realizadas na escola,
tem como objetivo desenvolver diversas habilidades dos educandos,
que vão desde a concentração para a pintura,
passando pelo entendimento de seu lugar neste
planeta, até a diversão,
sensações e emoções ao
mexer diretamente com
o que a natureza tem
para oferecer.

ERNESTINA

Município de Ernestina faz entrega de
prêmios aos contribuintes participantes
cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha
Foi realizado no dia
24 da abril de 2022 o
sorteio da Nota Fiscal
Gaúcha nº 115. A entrega dos cheques aos
contribuintes sorteados
no município de Ernestina cadastrado na Nota
Fiscal Gaúcha. Os valores foram de dois
prêmios de R$ 200,00
(Duzentos Reais.) e
teve como sorteados o
Sr. Elesandro Schnornberger de Ernestina e o
Sr. Volmir Lohmann, de
Tio Hugo. O Município ainda informa que
para participar dos sor-
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Direitos & Achados

IBIRAPUITÃ

VICTOR GRAEFF

Nicolau Vergueiro na
Exposol 2022
Soledade e segue até
o domingo (01/05). A
Exposol, considerada
a maior feira de Jóias
e Pedras Preciosas
da América Latina, é
realizada anualmente com abrangência
nacional e internacional.
Dentro da programação oferecida pelo
evento, a comitiva
nicolau-vergueirense
participou também da
1ª Jornada do Turismo
do Alto da Serra do
Botucaraí, que contou
com a presença do
governador do Estado do Rio Grande do
Sul, Ranolfo Vieira
Júnior, do secretário
estadual de Turismo,
Raphael Ayub, entre
outras autoridades e
empreendedores do
turismo do Alto da
Serra do Botucaraí.
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teios mensais os contribuintes devem estar cadastrados no Programa
NOTA FISCAL GAÚCHA e solicitar que
seja colocado o número
de seu CPF na nota no
momento da compra
feita no comércio local.
Fazendo isto estarão
ajudando a combater a
sonegação fiscal e ainda concorrerão a prêmios no município de
Ernestina e também nos
sorteios da Nota Fiscal
Gaúcha realizada pelo
Estado do Rio Grande
do Sul. Os contribuintes

que quiserem fazer
o seu cadastramento
no Programa podem
procurar o Setor Tributário do município,
ou fazer diretamente
o cadastro no site da
www.sefaz.rs.gov.br
Contribuinte
de
Ernestina: ajude a
combater a sonegação, exija nota fiscal no momento da
compra
efetuada,
peça para colocar o
seu CPF, assim você
combate a sonegação
e ainda ganha dinheiro.

Jabs Paim Bandeira
OAB/RS 4.897
Fone: 54 3311 - 4655

Supremo direito dos avós

Em 28 de fevereiro de 1992, aconteceu um duplo homicídio, na Perimetral Sul, em Passo Fundo,
foram assassinados Beto e Sandra, cujo mandante
e talvez um dos executores dos crimes o bacharel
em direito, Tronco, proprietário de uma fábrica de
placas para veículos, cujo processo, nosso escritório trabalhou como assistente particular à acusação, levando a condenação do responsável pelos crimes, em 28 anos de reclusão. O motivo dos
crimes não ficou esclarecido, passional ou de negócios nebulosos? Beto, era separado da senhora
“G”, possuindo um filho com 5 anos de idade. Anteriormente, o menino frequentava a casa dos avós
paternos assiduamente, em alguns fins de semana.
Os avós com idade avançada, eram apegados ao
neto e vice-versa. Beto, o único filho homem do
casal. Logo após sua morte, “G” impedia o menino de visitar os avós, constrangendo os velhos e a
criança. Advogado, contratado pelos avós, tentei
conciliar e resolver amigavelmente, não logrando
êxito, só restou buscar amparo na justiça, garantindo a visita do neto. Promovi uma ação de regulamentação de visita, obtendo sucesso, o magistrado
designou audiência de conciliação, com a presença
das partes, os velhos, arquejados pelo tempo e debilitados pela perda do filho, depois de três horas
de audiência, com dificuldade para “G” concordar
com a visita, o magistrado, disse, bom se a senhora
não entrar num acordo, eu vou sentenciar a ação e
garantir a visita. “G”, não teve escolha e concordou, um fim de semana sim e outro não. Os velhos
ficaram muito felizes, tendo o neto por perto, já
que não se conformavam com a morte prematura
do filho, que não tinha ainda trinta anos de idade.
Foi efêmera a felicidade dos avós, em três anos o
avô faleceu e após dois anos, a avó foi a óbito! Relatei esse caso para registrar o direito inalienável
dos avós em ter a faculdade de garantir a visita dos
netos!

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Formação Continuada na Rede Municipal de
Ensino
Os professores da
rede municipal de
ensino de Lagoa dos
Três Cantos estão recebendo instrução sobre o novo Sistema de
Ensino Aprende Brasil que foi implantado
neste ano, nas escolas
municipais.
A formação para
a Educação Infantil
é direcionada para o
uso das apostilas que

estão sendo trabalhadas em sala de aula.
Já no Ensino Fundamental no dia 07
de abril, o mesmo trabalho foi direcionado
para o ciclo da alfabetização e linguagem e
no dia 28 de abril para
área da matemática.
Os
professores
terão mais dois momentos de formação
no dia 05 de maio

onde será trabalhado a cultura digital
e a questão da avaliação.
Como o sistema
é novo no município, esse aprimoramento é um requisito indispensável,
pois é por meio dele
que o professor estará mais preparado
para o processo ensino-aprendizagem.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Os professores terão mais dois momentos de formação
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MARIAS

CRUZADINHA

ERNESTINA

Marias participam de
videoclipe da cantora Taby

Previsão do tempo

*Tempo.com

A cantora Taby, um dos
maiores fenômenos teen da
atualidade, lançou nesta terça-feira (3) seu mais novo
single: “Malvadeza”, que
em seu videoclipe contou
com participação de Maria
Antônia e Maria Gabi. Na
produção, as Marias fazem
parte de uma família conservadora e interpretam as
irmãs mais novas de Taby,
que está passando por uma
fase de rebeldia muito comum entre os adolescentes.
Trazendo a maturidade
da nova era da carreira de
Taby, o novo som é um pop
animado e que carrega energia e batida super dançantes. A faixa também chega
dois dias antes do aniversário de 16 anos da cantora,
o que torna o lançamento
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ainda mais especial. “Fazer parte deste sucesso
é algo incrível. Quando
recebemos o convite, ficamos muito felizes pela
oportunidade de protagonizar algo tão gigante e
aprender com essa grande
profissional que é a Taby.
Espero que todos gostem
do hit”, comentou Maria
Gabi.
A faixa, que já está
disponível nas plataformas digitais, é um feat
com o cantor e produtor
musical Lukkaz. Aliás,
este é o primeiro lançamento da cantora pelo
selo musical Juicy Loopz, que pertence à Sony
Music. Para assistir ao
videoclipe, acesse o canal
da Taby no YouTube.

Prefeitura Municipal de adquiri dois novos
veículos
Os novos veículos
serão utilizados pelas
secretarias da Educação
e Saúde
A Prefeitura Municipal de Ernestina recebeu na tarde desta
terça-feira, (03), dois
veículos Onix Sedan e
um Onix Hatch adquiridos com recursos próprios do município. Os
mesmos vão ser utilizados pelas Secretarias
da Saúde e Educação.
A substituição da frota de veículos é uma
das ações para reduzir
os custos de manutenção, além de auxiliar
na redução do consumo de combustível. A
cerimônia de entrega
aconteceu em frente à
Prefeitura Municipal de

Ernestina, onde estiveram
presentes no ato simbólico de entrega, o prefeito
Renato Becker, acompanhado da primeira-dama
Elena Maria Goedel Becker, Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores Raquel Goedel,
secretário da Saúde, Geferson Goedel, secretária
de Educação Sueli Penz,
funcionários, diretores e
população em geral.
Na oportunidade, o
prefeito Renato Becker,
em sua manifestação destacou que: “Esses dois
novos veículos adquiridos
com recursos próprios da
Administração Municipal
é uma grande conquista para nossa população
ernestinense, pois um
veículo será utilizado na

área da saúde e outro na
educação, ou seja, duas
áreas de extrema importância que são prioridades
do nosso governo. Tenho
certeza que esses dois veículos irão qualificar ainda
mais as ações do dia a dia
realizada pelas ambas secretarias. Queremos que
esses veículos possam
garantir mais agilidade no
trabalho já desenvolvido
pela Secretaria da Saúde
e Educação, além disso,
estamos sempre buscando
aplicar bem os recursos
públicos, pois o dinheiro não é do prefeito, mas
sim da nossa população,
por isso administramos
cada centavo público com
a maior transparência e
com muita lisura”, pontuou o prefeito.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA ERNESTINA

Aniversariantes do mês de Abril!
Ernani Schroeder

(02/05)

Martin Augusto Kern

(08/05)

Debora de Fatima Antunes

(21/05)

Charles Supptiz

(02/05)

Maria de Lurdes Bianchini

(19/05)

Leonice Oliveira (12/05)

(09/05)

José Celeste de Negri

Carmen Bortolini (10/05)

Nadir Chaves (08/05)

(14/05)

Guilherme Henrique

Oflides Pereira da Silva

Rejane Scharlau

Drehmer (05/05)

(05/05)

(31/05)

Maria Elisabet Morais

Ilmo Valter (07/05)

Arisenhu Kempf

(20/05)

Ivo Lamm (17/05)

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Com o radar da intuição ligado e
sua expertise, você tem tudo para
transformar promessas em ganhos
e encher o bolso. Também não vai
faltar disposição para trabalhar
firme.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
O Sol segue lindo e poderoso
aí no seu signo e fecha parceria
com Urano e Marte, destacando
suas qualidades e seu espírito de
liderança. Eles me contam que você tem tudo para mandar bem no
trabalho.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Mas vamos falar primeiro da grana
porque a paixão fica para o final.
Com tanta energia boa girando

em torno dos seus interesses
profissionais, você tem tudo para
subir na carreira e melhorar seus
ganhos.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
O momento é perfeito sem defeitos para você ir atrás do que
te realiza e faz feliz, então, bora
lá batalhar pelo que ambiciona e
consagrar conquistas, seja na vida
pessoal, seja no lado profissional.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Sua estrela também vai brilhar na
vida profissional e seu tino empreendedor fica tinindo, sinal de
que você vai farejar oportunidades de longe e pode ir além do

que imagina.
- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Novidades positivas devem surgir
no trabalho e você terá plenas
condições de efetivar mudanças
que vem desejando já há algum
tempo.

A faixa já está disponivel nas plataformas digitais
Fonte: João Bidu

zinho ávido por emoções fortes
porque seu lado sensual fica no
modo turbo.

- Libra (23 set. a 22 out.)
A saúde também se fortalece e
tudo indica que você vai resolver
uma preocupação antiga.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Os astros dão um belo incentivo
para quem tem negócio ou interesses ligados a aluguel, compra
ou venda de imóvel. As chances
de prosperar aumentam com
apoio da família e você pode ter
novidades com pessoas que não
via há muito tempo

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Parcerias com pessoas que partilham interesses semelhantes também devem contribuir bastante
para você alcançar metas e conquistas. E prepara esse coração-

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Com sua capacidade realizadora,
inteligência e energia mental em
alta, você vai vender seu peixe,
convencer os outros, lacrar e lucrar. É hora de multiplicar sua re-

de de relações e atrair adeptos
para as suas ideias, que estarão
mais criativas do que nunca.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
As estrelas prometem boas novas
no lado financeiro, oportunidades
no trabalho e energia plena na
saúde.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Pode glorificar em pé porque tudo indica que você vai curtir um
período de alegrias, conquistas e
realizações.

Os novos veículos serão utilizados pelas secretarias de Educação e Saúde
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ESPECIAL

Informe Programa Troca-Troca
de Sementes - Safra e Safrinha
2021/2022
Anunciada no início do ano, a concessão do aumento de
subsídio para produtores
beneficiados
pelo programa Troca-Troca de Sementes
de Milho e Sorgo foi
publicada no Diário
Oficial.
A resolução detalha o aumento no
subsídio de 28% para
100% para todos os
agricultores que receberam sementes do
programa nas etapas
de safra e safrinha
2021/2022. Com esse
benefício, os produtores não precisam

Ernestina, 06 de maio de 2022

mais fazer o pagamento da parcela
que iria vencer em
30 de abril, relacionada às sementes
entregues para cultivo da safra, e da
parcela de 20 de junho, relacionada às
sementes entregues
para cultivo da safrinha.
Esta medida tem
como objetivo minimizar os impactos causados aos
produtores gaúchos
pela grave estiagem
que assolou o Estado nesta safra verão
2021/2022.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

Esta medida tem como objetivo minimizar o impacto

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

bia e outras precisaram ser
confirmadas com a ajuda da
família que lia e relia tudo
que era escrita e aprovava.
Entre fotos e arquivos mostrados, padre
Adalíbio chegou na famosa
história do cavalo branco
que na verdade acabou se
tornando uma espécie de
lenda em torno do Hugo.
Segundo relatos de amigos
e familiares, Hugo possuía
um cavalo que ele cuidava
com extremo amor e carinho, andando com ele por
todos os lados e onde estava
Hugo estava o seu cavalo
branco.
Foram impressos
mil exemplares e a prefeitura de Tio Hugo ficou responsável pela distribuição,
e outros 300 livros o próprio padre está distribuindo,

porque segundo ele mesmo
conta, ele gosta de dar os
livros para quem quiser.
Restaurantes ficaram com
alguns livros para a venda
pelo preço de R$25,00.
Se antes eram poucas as pessoas que sabiam a
história por trás do homem,
agora não só existe a versão
definitiva e completa como
o acesso é consideravelmente mais fácil. Na próxima vez que o padre adentrar
um sala de aula e perguntar
para alguma criança sobre
quem foi Hugo André Londero, ela pode não saber responder em detalhes, mas,
com certeza terá em mãos o
livro Tio Hugo – O Tio de
Todos Nós para se informar
e saberá dizer muito mais
do que apenas “é o homem
que tem o nome da cidade”.

Sorteio realizado no
dia 28/04/2022 no âmbito municipal, juntamente
com os Prêmios Estaduais, cabe aqui lembrar
que os sorteios são realizados pela Secretaria Estadual da Fazenda, onde
os ganhadores foram as
seguintes:
NOME MUNICÍPIO
Nº BILHETE PRÊMIO
1 Mauricio Roberto
Glienke Santo Antônio do
Planalto 953 R$ 250,00

2 Sandro Luiz Vergutz
Santo Antônio do Planalto 3.756 R$ 150,00
3 Luciano João Klein
Santo Antônio do Planalto 1.932 R$ 100,00
Para participar basta
se cadastrar no programa
e ao comprar exigir que
seu CPF seja colocado na
nota fiscal eletrônica, depois você já concorre automaticamente em todos
os sorteios.
PONTO DE CADAS-

TRO E INFORMAÇÕES NO SETOR
DE FISCALIZAÇÃO
DO MUNICÍPIO OU
DIRETAMENTE NO
SITE: https://nfg.sefaz.
rs.gov.br
1º premio no valor
de R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta reais)
2º premio no valor
de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais)
3º prêmio de R$
100,00 (cem reais)
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA SANTO ANTONIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/

Foto histórica da construção do posto em 1963
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Foram distribuidos mais de mil exemplares

Primeiro sorteio Nota Premiada
2022
O Programa Nota
Premiada,
edição
2022, do município de
Santo Antônio do Planalto irá realizar o primeiro sorteio no próximo dia 14 de maio,
que acontecerá durante
o evento Mateada da
Cidadania.
Serão sorteados:
1º Prêmio: um Televisor Smart TV, cautelas azuis, contribuinte
geral.

2º Prêmio: um tablet 7”, cautelas amarelas, exclusivo para
estudantes das escolas
no município.
Troque suas notas
e concorra, para participar confira o regulamento:
- A cada cinco notas
com o CPF cadastrado,
será disponibilizada
uma cautela;
- A cada 20 notas
sem o CPF cadastrado,

Ano XXI | Edição 1056
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NFG ganhadores de abril de 2022

Padre Adalíbio Barth lança livro sobre Tio
Hugo
Hugo André Londero
nasceu no dia 29 de abril
de 1914 sendo o primeiro filho homem e tendo
sete irmãs. Apenas depois de sua morte, que foi
em abril de 1993, que ele
seria relembrado eternamente com a homenagem
feita, nascia à cidade Tio
Hugo.
O padre Adalíbio
Barth teve a ideia de contar a história do homem
que deu origem ao nome
da cidade depois de perceber que poucas pessoas conheciam e sabiam
quem foi Hugo André
Londero, ou Tio Hugo.
Primeiro
passo era conseguir fazer a
arvore genealógica da
família, oriundos da Itália chegaram ao Brasil
em torno de 1900, numa
época que era comum a
imigração para o Brasil e
para a América Giacomo
e Antônia Londero se casam em Santa Maria, ela
com duas filhas frutos do
casamento anterior.
A pesquisa, conta
o padre, envolveu desde
viagens para outras cidades como Santa Maria até
entrar em contato com a
Itália para conseguir os
documentos necessários.
“Não foi tão fácil (o contato com a família) porque só os sobrinhos do
Hugo que moravam em
Passo Fundo e eles fizeram questão de fornecer
os dados mais diferentes
para o livro.”.
Entre pesquisas e
entrevistas o livro demorou em torno de um ano
para ficar pronto, algumas informações já se sa-

O MENSAGEIRO

Ernestina, 06 de maio de 2022

será disponibilizada
uma cautela;
- A cada guia de
recolhimento de tributos municipais e
IPVA pagos, serão
disponibilizadas cinco cautelas;
Mais informações
sobre o programa
poderão ser obtidas
na Prefeitura Municipal pelo fone (54)
3377 1800, setor de
fiscalização.

Prefeito e vice
participam da Marcha
a Brasília
Na última semana, o prefeito Geraldo A. Muniz e o
vice-prefeito Delmar A. Diehl estiveram participando
da XXIII Marcha a
Brasília em Defesa
dos Municípios, no
Centro Internacional de Convenções
do Brasil em Brasília. O evento teve
início na segunda-feira (25/04) e encerrou na quinta-feira (28/04).
Promovida pela
Confederação Nacional de Municípios - CNM, a
Marcha
ocorre
anualmente desde 1998, mas não
pôde ser realizada
nos últimos dois

anos em decorrência da pandemia de
Covid-19. O evento
é realizado para discutir temáticas que
influenciam o desenvolvimento dos municípios.
Na oportunidade,
as lideranças nicolau-vergueirenses
estiveram também
no Ministério da Integração Nacional,
no qual protocolaram projeto de pavimentação asfáltica
da estrada que liga
Nicolau Vergueiro à
Marau, especificamente até a comunidade de Lenço Branco, com o objetivo
de angariar recursos
para execução da
obra
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ NICOLAU VERGUEIRO
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Dia do índio é marcado por atividades nas
escolas

Educação fiscal é pauta de
reunião

Prefeitura de realizou dia D das campanhas
contra Influenza e Sarampo

O Dia do Índio, celebrado anualmente no dia
19 de abril, foi marcado
pela realização de atividades sobre o tema nas
escolas municipais de
Nicolau Vergueiro, com
o objetivo de ensinar e
conscientizar os alunos
sobre a importância dos
povos indígenas para a
história do Brasil.
As professoras da
EMEI Gelso F. Ribeiro e
EMEF José do Patrocínio
promoveram momentos
de reflexão, histórias e
brincadeiras envolvendo
a cultura indígena, atendendo a determinação da
Lei 11.645/08 que tornou
obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena nos
estabelecimentos públicos e privados de ensino
fundamental e médio.
A secretária de Educação e Cultura, Priscila

Com o objetivo de
implementar ações e
atividades de Educação
Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, membros do Conselho Municipal GEFIM
(Grupo de Educação
Fiscal), juntamente com
a Secretária Municipal
de Educação Claudete Carvalho Ferreira e
Cassiane Rosoverkhausen, da Empresa Buscar

No
último
sábado
(30/04), ocorreu no Salão
Evangélico, das 8h às 16 horas, o Dia D das campanhas
de vacinação contra gripe
e sarampo em Ernestina. O
objetivo da estratégia é ampliar o acesso às vacinas à
população ernestinense.
Durante a mobilização,
a Secretaria Municipal de
Saúde disponibilizou para
as crianças brinquedos infláveis para alegria da criançada. Para se vacinar, foi
preciso levar a carteira de
vacinação. Público habilitado que recebeu a vacinação
do DIA D:
Influenza
Crianças de 6 meses até
4 anos de idade, gestantes,
puérperas, profissionais da
saúde, idosos acima de 60
anos, puérperas, profissionais da educação e gestan-

Muniz, destacou a importância de abordar a história e cultura indígena nas
escolas. “É muito importante que as escolas atuem
cada vez mais inserindo
essas pautas nos processos de ensino-aprendizagem dos alunos, promovendo o reconhecimento,
a valorização, o respeito e

a interação das crianças
com a história e cultura
indígena. Embora seja
lei desde 2008, ainda
há muito trabalho a se
fazer no que diz respeito à valorização dessas
histórias e culturas, essenciais para a formação do país”, enfatizou
Priscila.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA MORMAÇO
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Reunião tratou sobre implementar ações e atividades

As professoras promoveram momentos de reflexão e histórias

Produtores de Ernestina participaram de Dia
de Campo em Não-Me-Toque
teira) em Não- Me-Toque. O encontro
com os produtores
rurais ocorreu no
Parque da Expodireto Cotrijal. Na
ocasião, o secretário
da Agricultura Bruno Altmann agradeceu pela participação dos produtores
ernestinense no Dia
de Campo, bem
como a parceria

com a EMATER
de Ernestina que
viabilizou a participação neste importante encontro.
Mesmo com o mal
tempo os produtores não abriram
mão em participar
na busca de informação, conhecimento e tecnologia, comenta o
secretário.

Campanha do
Agasalho 2022: Ajude
quem precisa!
A secretaria de Assistência Social e o
CRAS Mãos Amigas
de Tio Hugo estão recolhendo
donativos
para a Campanha do
Agasalho 2022. Os cidadãos interessados em
doar peças, deverão levar os donativos até a
sede das repartições no
bairro São Cristovão
de segunda a sexta das
08:00 as 12:00 e das
13:00 as 17:00.
Solicitamos aos cidadãos interessados em
doar roupas ou calça-

tes.

Sarampo
Crianças de 6 meses até
4 anos e profissionais da
área da saúde.
Na oportunidade, o secretário Municipal de Saúde,
Geferson Goedel lembrou
que, uma das medidas mais

efetivas para a prevenção
de doenças, individual
ou coletiva e, sobretudo
para erradicar doenças
é a vacinação, ou seja,
pois a mesma evita a
propagação em massa de
doenças transmissíveis,
explicou o secretário.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA ERNESTINA

Crianças foram vacinadas contra Influenza e sarampo
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Na tarde da última
terça-feira, (03/05),
o chefe do Escritório Municipal da
EMATER /ASCAR
de Ernestina, o engenheiro agrônomo Alessandro Davesac, juntamente
com produtores do
município de Ernestina
participaram
de Dia de Campo
(Bovinocultura Lei-

Assessoria, estiveram reunidos, para direcionar aos
seus respectivos setores as
atividades a serem desenvolvidas.
Atividades já estão em
andamento nas Escolas
do Município, Secretarias
Municipais e Comunidade
em geral, atividades estas
relacionadas ao exercício
da cidadania e a função social do tributo.

dos, para que os mesmos
estejam limpos e aptos
para serem utilizados por
outras pessoas. O inverno
está chegando e algumas
famílias não possuem
condições
financeiras
para comprar roupas e
outros artigos que lhes
protejam do frio. Portanto, faça sua parte e ajude
a tornar o inverno de outras pessoas mais quente
e aconchegante.
A doação dos agasalhos será realizada nos
dias 26 e 27 de maio no
Salão São Cristovão.

"Dia D" de vacinação é realizado em Victor
Graeff
No último sábado,
dia 30 de abril, ocorreu
no Centro de Saúde Ivo
Otto Schneider o "Dia
D" de vacinação contra
Influenza para Idosos,
profissionais de saúde
e crianças de 6 meses
a 5 anos. Estes últimos
ainda receberam o reforço contra o Sarampo. O momento ocorreu com três equipes de

profissionais, pois além
da vacinação também
houve a avaliação multidimensional dos idosos.
Dentro das classes
de idosos (acima de 60
anos), profissionais de
saúde e crianças de 6
meses a 4 anos 11 meses e 29 dias. Que ainda
não realizaram a vacina, os mesmos podem

se dirigir a Unidade
de Saúde durante a
semana para realizar a imunização.
Também está aberta a imunização dos
profissionais da educação, pessoas com
comorbidades, gestantes, puérperas até
45 dias após o parto
e pessoas com deficiência.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAEFF
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Tiradentes - Parte 3
Presos, todos os inconfidentes aguardaram durante
três anos pela finalização do processo. Alguns foram
condenados à morte e outros ao degredo; algumas horas depois, por carta de clemência de D. Maria I, todas
as sentenças foram alteradas para degredo, à exceção
apenas para Tiradentes, que continuou condenado à
pena capital, porém não por morte cruel como previam as Ordenações do Reino: Tiradentes foi enforcado.
Os réus foram sentenciados pelo crime de “lesa-majestade”, definida, pelas Ordenações Afonsinas e
as Ordenações Filipinas, como traição contra o rei.
Tiradentes foi o único conspirador punido com a morte por ser o inconfidente de posição social mais baixa,
haja vista que todos os outros ou eram mais ricos, ou
detinham patente militar superior.
E assim, numa manhã de sábado, 21 de abril de
1792, Tiradentes percorreu em procissão as ruas do
centro da cidade do Rio de Janeiro, no trajeto entre a cadeia pública e onde fora armado o patíbulo.
O governo geral tratou de transformar aquela numa
demonstração de força da coroa portuguesa, fazendo
verdadeira encenação. A leitura da sentença estendeu-se por dezoito horas, após a qual houve discursos de
aclamação à rainha, e o cortejo munido de verdadeira
fanfarra e composta por toda a tropa local. Bóris Fausto aponta essa como uma das possíveis causas para a
preservação da memória de Tiradentes, argumentando que todo esse espetáculo acabou por despertar a
ira da população que presenciou o evento, quando a
intenção era, ao contrário, intimidar a população para
que não houvesse novas revoltas.
Executado e esquartejado, com seu sangue se
lavrou a certidão de que estava cumprida a sentença, tendo sido declarados infames a sua memória e
os seus descendentes. Sua cabeça foi erguida em um
poste em Vila Rica, tendo sido rapidamente cooptada
e nunca mais localizada; os demais restos mortais foram distribuídos ao longo do Caminho Novo: Santana
de Cebolas (atual Inconfidência, distrito de Paraíba
do Sul), Varginha do Lourenço, Barbacena e Queluz
(antiga Carijós, atual Conselheiro Lafaiete), lugares
onde fizera seus discursos revolucionários. Arrasaram
a casa em que morava, jogando-se sal ao terreno para
que nada lá germinasse.
A questão da descendência de Tiradentes é controversa diante das poucas provas documentais existentes. Tiradentes nunca se casou. Teve um caso com
Antônia Maria do Espírito Santo, a quem prometeu
casamento. Constam autos do processo de Antónia
Maria descobertos no Arquivo Público Mineiro que
a mesma pediu a posse de um escravo que Tiradentes lhe havia dado e havia sido confiscado após sua
morte. Tiradentes também teria querido casar-se com
uma moça de nome Maria, oriunda de São João del-Rei, filha de abastados portugueses que se opuseram
à união.
Sem nenhum registro comprovando por via de
documentação, Tiradentes “poderia” ter tido com Eugênia Joaquina da Silva dois filhos, Eugênia Maria e
João de Almeida Beltrão, que teriam sido adotados
por Luís de Almeida Beltrão. Atualmente, muitos
moradores de Minas Gerais reivindicam ser descendentes dos possíveis filhos do alferes. O seu apelido,
Tiradentes, virou sobrenome para muitos deles.
Um feliz dia das mães para todas as mulheres.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
del.

Presidente: Raquel Goe-

Demais
vereadores:
Antonio Carlos Ferreira, Ari
Antonio Mello, Cristian Baumgratz, Juliano Arend, Leonir
de Souza Vargas, Victor Penz
e Tiago José Dummel.
SESSÃO PLENÁRIA
ORDINÁRIA DE 02.05.2022
Expediente:
08Grande
O Vereador Leonir

de Souza Vargas, da bancada
do PDT, justificou o pedido
de providências de sua autoria, no qual solicita instalação de abrigo em parada de
ônibus. Acerca da mensagem
nº 37/2022, que “Institui o
Plano Municipal de Turismo
de Ernestina”, afirmou ser de
grande valia, parabenizando
os idealizadores.
O Vereador Antonio
Carlos Ferreira, da bancada
do PDT, afirmou que a recebeu apoio pelas indicações
feitas em sessões anteriores,
especialmente pela sugestão
da criação de fundo de socorro
para atingidos por fenômenos
naturais, também, pela autorização para efetuar serviços
particulares pelo poder público. Parabenizou a equipe que
trabalhou na elaboração do
Plano Municipal de Turismo,
explanando sobre a importância de fomentar o desenvolvimento desta importante
atividade econômica. Elencou
algumas das áreas nas quais o
Município de Ernestina apresenta potencial turístico.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do
PDT, justificou os pedidos de
providências nos quais solicita aquisição de equipamento
para detecção de vazamentos
na rede de água e recolhimento de lixo regularmente. Acerca do pedido de providências
do Vereador Leonir, afirmou
que também recebeu a solicitação dos moradores para a
instalação do abrigo na parada
de ônibus.
O Vereador Victor
Penz, da bancada do PSDB,
justificou o pedido de providências de sua autoria no qual
solicita limpeza, afirmando
que o problema é recorrente.
Pediu que o Executivo providenciasse a instalação dos
abrigos nas paradas escolares,
independentemente de pedido
dos Vereadores.
O Vereador Juliano
Arend, da bancada do PSDB,
apoiou o Projeto de Lei que
trata do Plano Municipal de
Turismo, afirmando que há
muito ainda a ser feito nessa
área. Disse que, no final de
semana anterior, convocou
os integrantes das instituições
que recebem repasse de recursos públicos para auxiliar
na limpeza na área de mata
próximo ao Distrito Indus-

trial e que não obteve sucesso,
voltando a convocar para um
próximo mutirão de limpeza.
Afirmou que esta área poderá
ser utilizada como uma das integrantes da rota turística, uma
vez que ele está propondo que
sejam criadas trilhas, para passeios de bicicleta, caminhada,
entre outras. Apoiou o Vereador Tiago quando a solicitação
de aquisição do equipamento
para detecção de vazamentos
de água. Solicitou verbalmente
que o Executivo providencie a
instalação de outro abrigo em
parada nas proximidades da
Chapeação dos Müller.
O Vereador Cristian
Baumgratz, da bancada do PP,
parabenizou os idealizadores
e a Administração Municipal
pelo envio do Projeto de Lei
que trata do Plano Municipal de
Turismo, ressaltando o potencial turístico de Ernestina.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel, da bancada do PP, parabenizou a equipe que trabalhou na elaboração
do Plano Municipal de Turismo, ressaltando que o mesmo já
está com algumas ações sendo
executadas. Colocou a Câmara
de Vereadores à disposição para
auxiliar.
Comunicações:
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do
PDT, afirmou que, na semana
anterior, esteve visitando o Município o Deputado Estadual
Gerson Burmann, prestigiando
a integração da Escolinha Walter Stacke, juntamente com diversas autoridades municipais.
Enfatizou a importância de ter
um parlamentar atuante para a
defesa das causas do Município.
Ordem do dia:
Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 30/2022,
de autoria do Poder Executivo
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa de 2022, um
Crédito Especial no valor de R$
297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), destinado à
execução das ações previstas no
CONVÊNIO SEL. Nº 135/2022
e dá outras providências.”. As
comissões apresentaram parecer favorável com emendas. Em
discussão a emenda: Não houve
orador. Em votação a emenda:
Aprovada por unanimidade de
votos. Em discussão o Projeto
emendado: Não houve orador.
Em votação o Projeto emendado: Aprovado por unanimidade
de votos.
Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 31/2022,
de autoria do Poder Executivo
que “Inclui nova Ação no Anexo de Programas, Objetivos
e Metas da Administração do
PLANO PLURIANUAL (PPA),
Lei Municipal nº. 2731/21 e na
Relação Cadastral de ações de

Governo das DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS (LDO),
Lei Municipal nº. 2751/21, na
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO e dá outras
Providências”. As comissões
apresentaram parecer favorável
com emendas. Em discussão a
emenda: Não houve orador. Em
votação a emenda: Aprovada
por unanimidade de votos. Em
discussão o Projeto emendado:
Não houve orador. Em votação
o Projeto emendado: Aprovado
por unanimidade de votos.
Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 33/2022,
de autoria do Poder Executivo
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais),
destinado a custear as despesas,
com o programa Manutenção
de Gastos em Educação não
Computados no Ensino, e dá
outras providências”. As comissões apresentaram parecer
favorável com emendas. Em
discussão a emenda: Não houve
orador. Em votação a emenda:
Aprovada por unanimidade de
votos. Em discussão o Projeto
emendado: O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do
PDT, agradeceu ao Poder Executivo pelo envio do Projeto de
Lei, afirmando que o mesmo
foi uma demanda sua, que trata
do uniforme escolar. O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, afirmou
que a demanda é antiga e, vai
proporcionar igualdade e representatividade ao corpo discente,
além de gerar economia para as
famílias no que tange ao vestuário dos alunos. Em votação o
Projeto emendado: Aprovado
por unanimidade de votos.
Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 36/2022,
de autoria do Poder Executivo
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), destinado registrar as despesas dos repasses
do bloco PSB – Extraordinário
Portaria 751/2022, Assistência
Social, e dá outras providências”. As comissões apresentaram parecer favorável. Em
discussão: O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada
do PDT, afirmou que este recurso será utilizado para equipar
a ampliação do CRAS. Disse
que a obra de ampliação é de
primeira qualidade, parabenizando a empresa que executou
o serviço. O Vereador Juliano
Arend, da bancada do PSDB,
explanou sobre os problemas
das obras públicas. Disse que
ainda não foi pessoalmente visitar a obra, mas que pretende
fazer isso brevemente. Em votação: Aprovado por unanimidade de votos.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir

de Souza Vargas, da bancada
do PDT, solicitou verbalmente, que o Poder Executivo remova as britas que estão sobre
o pavimento asfáltico no trevo
de acesso ao Município. Afirmou que, na semana anterior,
houve um caso de desacato a
funcionários públicos, na Secretaria da Saúde, dizendo que
as medidas legais estão sendo
tomadas. Falou sobre a admiração pessoal que tem para com
o Deputado Gerson Burmann,
afirmando ser uma pessoa de
muito bom caráter. Agradeceu a
Administração Municipal pela
colocação de britas na Rua João
Gonçalves da Silva. Disse que
o Tribunal Eleitoral cassou o
mandato de Prefeito e Vice do
Município de Cerro Grande,
por coagirem eleitores. Parabenizou a administração Municipal pelo trabalho de correção
de um desnível na Rua Elemar
Eggers. Parabenizou os trabalhadores pela passagem do Dia
do Trabalhador.
O Vereador Antonio
Carlos Ferreira, da bancada do
PDT, parabenizou o Vereador
Tiago pelo pedido de aquisição
de equipamento de detecção de
vazamentos de água, afirmando
que teve contato com o mesmo
em visita à Corsan, há tempos
atrás. Agradeceu ao Secretário
Mauricio pelo atendimento de
demandas suas. Fez uma breve
explanação sobre as Leis, definindo o que é uma Lei, tipos,
alcance, abrangência, iniciativa e publicidade da legislação.
Lembrou-se da Lei Orgânica
Municipal, afirmando ser esta a
Lei mais importante de um Município.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do
PDT, agradeceu ao Secretário Bruno pelo atendimento de
demandas suas. Solicitou verbalmente que sejam levadas
duas cargas de terra para o Sr.
Pedro Santos, afirmando que o
Poder Executivo já é sabedor
da demanda, também, que seja
revisada a rede de água do munícipe. Agradeceu ao Executivo
pelo atendimento da solicitação
de correção do desnível na Rua
Elemar Eggers. Parabenizou o
Executivo pelo envio do Projeto de Lei que institui o Plano
Municipal do Turismo. Acerca
do Projeto de Lei para aquisição de equipamentos para o
CRAS, afirmou ser de grande
valia. Parabenizou a todos pela
passagem do dia do Trabalhador.
O Vereador Ari Antonio Mello, da bancada do
PDT, parabenizou a todos os
envolvidos na elaboração do
Plano Municipal do Turismo.
Colocou-se a disposição para
ajudar no que for necessário
para viabilizar essa importante
demanda. Sobre os uniformes,
afirmou que o mesmo padronizará a vestimenta de todos os
alunos da rede municipal.

O Vereador Victor
Penz, da bancada do PSDB,
agradeceu ao Executivo por
atender demandas suas relacionadas à iluminação pública. Solicitou verbalmente que,
assim que possível, sejam feitos reparos na estrada geral
da Posse Barão, ainda, que
seja concluída a obra na Rua
Júlio dos Santos, proximidades do Sr. Vilçon. Parabenizou o Executivo pela solução
do problema do desnível na
Rua Elemar Eggers. Afirmou
que a abertura do Campeonato Municipal de Bocha foi
um sucesso, parabenizando a
todos os envolvidos. Questionou ao colega Vereador Juliano, sobre o valor em emendas
parlamentares efetivamente
depositadas nas contas do Poder Executivo, por intermédio
de sua atuação, uma vez que,
tinha informações de que, até
o presente momento nenhum
valor havia sido depositado
nas contas municipais.
O Vereador Juliano
Arend, da bancada do PSDB,
agradeceu ao Prefeito Municipal pela ajuda nas demandas
relacionadas ao mato próximo
ao Distrito Industrial. Respondeu ao colega Vereador Victor, afirmando que os recursos
não podem ser depositados
neste ano, devido ao período
eleitoral e, que o Prefeito é
sabedor deste dado. Afirmou
que, tanto o recurso para o
caminhão, quanto o recurso
para a ambulância estão empenhados. Afirmou que desfilará de caminhão e de ambulância pelas ruas municipais.
Disse que não está brincando
no seu mandato de Vereador
e que tem ambições políticas
maiores em Ernestina. Explanou sobre as manifestações do
Dia do Trabalhador. Encerrou
a fala dizendo “Bolsonaro
2022!”.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, solicitou
verbalmente, à Secretaria de
Obras, que sejam efetuados
reparos na estrada, na localidade de Linha São Paulo,
proximidades da residência
do Sr. Valdecir Gilberto e Srª.
Cristiane Gnich, pois o trecho encontra-se em precárias
condições. Agradeceu aos Secretários de Obras, Serviços
Urbanos e Agricultura, pelos
serviços prestados à comunidade São Francisco de Assis,
na Esquina Penz. Reforçou o
convite do Coral Municipal
para o encontro de corais que
ocorrerá no dia sete de maio.
Parabenizou a todos os trabalhadores e trabalhadoras pela
passagem do Dia do Trabalhador. Convidou todos a participarem da tradicional festa
na Comunidade de Esquina
Penz, no domingo, dia oito.
Próxima Sessão Plenária Ordinária dia 09 de
maio de 2022, às 18:00.

Tem início o Campeonato Municipal de
Bocha
No último dia 29 de
abril, iniciou-se o Campeonato Municipal de Bocha
- Edição 2022, onde contará com a participação de 5
(cinco) equipes do município, sendo elas: Cancha do
Pé, Sinvel, Baixada, Amigos da Bocha e Cancha do
Pedro. A abertura aconteceu
na localidade de Esquina
Penz, na cancha do Cirineu, que nesta competição
será disputada na categoria
dupla e quarteto. Na oportunidade esteve presente o
Prefeito Municipal Renato
Becker, que ocasião desejou um bom campeonato
a todos os competidores e,
que prezem pelo respeito,
a amizade e parceria, claro que não esquecendo do

espírito de esportividade
e competitividade entre as
equipes participantes, destacou o prefeito.
A organização juntamente com a Secretaria de

Educação e Administração Municipal agradece
a participação de todas
as equipes participantes e
ao público em geral que
veio prestigiar os jogos.
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No último sábado, dia 29, iniciou-se o campeonato 2022

NICOLAU VERGUEIRO

Dia D de vacinação é realizado em Nicolau
Vergueiro
No último sábado
(30/04) a Secretaria
Municipal de Saúde
de Nicolau Vergueiro
realizou o Dia D de
vacinação contra a Influenza, Sarampo e Covid-19. Durante toda a
manhã, trabalhadores
da saúde e crianças de
6 meses a menores de
5 anos puderam receber a vacina contra a
Influenza e o Sarampo.
Idosos com 60 anos ou
mais também puderam se vacinar contra
a gripe. Já contra a Covid-19, segundas doses
pediátricas e terceiras
doses foram aplicadas.
A campanha de
vacinação contra a Influenza continua com o
início da 2ª etapa nesta
segunda-feira (02/05).
Agora, podem receber
a vacina da gripe crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes
e puérperas, povos indígenas, professores,
caminhoneiros, traba-

lhadores do transporte coletivo rodoviário,
trabalhadores portuários, pessoas com deficiência permanente,
pessoas com comorbidades, forças de segurança e salvamento,
forças armadas, funcionários do sistema de
privação de liberdade,
população privada de
liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.
A vacinação contra

o Sarampo também
segue para trabalhadores da saúde e
crianças de 6 meses
a menores de 5 anos.
As duas vacinas são
aplicadas na Unidade Básica de Saúde,
de segunda a sexta-feira, das 7h30 as
11h30 e das 13h as
17h. É necessário
apresentar documento com foto, carteira
de vacinação e cartão
do SUS.
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Respingos
da Barragem
Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

CRUZEIRO

Sou um cruzeiro, navegando o mundo,
Levando milhares junto a mim.
Navego feito quem sonha acordado
Pelos sete mares, que são mais.
Navego de olhos fechados por maremotos e tsunamis
Porque meu barco tem a fé no leme,
Porque meu barco verte amor na fé.
Quando abro os olhos, miro meu xará...
Lá em cima, tão brilhante e imponente,
Quase rindo da minha fragilidade,
Mas eu sou um cruzeiro de verdade
E só levo a navegar almas cansadas.
Navego o ventre bom das enseadas,
Mas encaro o que quer me exterminar;
Por isso meu feitio e meu cansaço
Foi criado e moldado em alto mar.
Eu trago milhares junto a mim,
Que abraçam, que acreditam, que confiam;
Minhas hélices de aço e de algodão
Enfrentam maus “netunos”, que se criam.
Por isso sigo em frente, dou abrigo
A tantos que me abraçam nas lonjuras mais salgadas;
Sereias e abismos eu persigo,
Pois são as grandes bênçãos da jornada.
Sou um cruzeiro lindo, já sem rumo e direção...
A minha vocação é inundar cada momento
De tudo aquilo que nos verte o coração
Enquanto a imensidão vem mostrar seu movimento.
Por isso eu te peço, vem comigo,
Sem medo de distâncias, dos beirais do mundo,
Pois nada é mais sagrado e mais profundo,
Que as águas mais humanas que persigo.

Durante toda a manhã, crianças entre 6 meses e 5 anos foram vacinadas
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NICOLAU VERGUEIRO

Nicolau Vergueiro no
Café com a OAB em
Marau
Na quinta-feira, 28
de abril, a secretária de
Administração,
Márcia
Cristina Nascimento, a recepcionista da Prefeitura
Municipal, Sílvia Panosso e o Assessor Jurídico
da Câmara Municipal de
Vereadores,
Vanderlei
Graepin, estiveram representando os poderes
Executivo e Legislativo
de Nicolau Vergueiro em
uma importante reunião
na Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Marau - ACIM, em
Marau.

O encontro, que tratou sobre a importância
da instalação da 3ª Vara
Judicial para a Comarca
de Marau, contou com a
presença do presidente
da OAB do Rio Grande
do Sul, Leonardo Lamachia, do presidente da
OAB de Marau, Rafael
Pastre, do vice-prefeito
de Marau, Rui Gouvêa,
do promotor de Justiça,
Bruno Bonamente, do
defensor público, Elizandro Todeschini, entre outras autoridades e
lideranças locais.
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O encontro tratou sobre a importancia da instalação da 3ª Vara

VICTOR GRAEFF

Victor Graeff contratará empresa
terceirizada para recuperação de estradas
Empresa irá somar
aos trabalhos realizados pela equipe da
secretaria de obras, visando maior agilidade
na prestação dos serviços
Na manhã de quinta-feira, 05 de maio,
através de uma reunião realizada entre
membros do Executivo Municipal, vereadores da situação, presidentes do MDB e do
PP. O prefeito Lairton
Koeche pontuou sobre
a atual situação das
vias rurais do município, prejudicadas pelo

grande volume de chuvas que atingiu o município nas últimas semanas. O prefeito Lairton
semanalmente vem realizando vistorias pelas
principais estradas rurais
do município, com o objetivo de estar a par da
realidade de quem trafega diariamente pelos
trechos,
A administração municipal compreendendo
que a atual situação das
vias rurais demandam
um tempo de trabalho e
maquinários muitos superiores ao que dispõe
no parque de máquinas,

além de que os critérios
de escolha de pontos críticos poderiam deixar de
alguma forma desatendida parcela da comunidade. Por conta disto,
foi firmado o compromisso da realização de
contratação de empresa
terceirizada em caráter
emergencial, para somar
forças aos serviços realizados nas vias rurais,
gerando maior agilidade
na recuperação das vias
e atendimento amplo
para todas as localidades. Uma ação realizada
através de uma gestão
eficiente
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Na reunião o prefeito Lairton pontuou sobre a atual situação das vias municípais

