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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Novos Playgrounds para as crianças  

Na cidade de 
Victor Graeff 
a administra-

ção municipal através da 
secretaria de educação 
realizou o investimento 
de mais de 47 mil reais, 
proveniente de recursos 
próprios,  para instalação 
de novos parquinhos nas 
EMEIs Cantinho do Amor 
e Felippe Alflen. O valor 
se justifica pelo grande 
volume de alunos e pela 
defasagem dos brinquedos 
antigos instalados, fazen-
do uma atualização que 
vai de encontro com os 
mais vários estímulos ne-
cessários para as crianças. 

É necessário oferecer 
aos alunos espaços onde 
o brincar possa ser esti-
mulado. Nas brincadeiras 
as crianças desenvolvem 
capacidades importantes, 

A administração utilizou recursos próprios para a compra

A troca desses brinquedos é necessária pois o aprendizado também vem de forma lúdica

tais como a atenção, a imi-
tação, a memória, a ima-
ginação. O brincar é uma 
atividade que auxilia na 
formação, socialização, 
desenvolvendo habilida-
des psicomotoras, sociais, 
físicas, afetivas, cogniti-
vas e emocionais.  Pen-
sando em todas as habili-
dades desenvolvidas pelo 
ato de brincar, na Escola 
Cantinho do Amor foi ins-
talado 1 (um) Playground 
2 torres com painel mul-
tiatividade e na Escola 
Municipal de Educação 
Infantil Felippe Alflen 1 
(um) Parque 3 torres com 
timão e painel multiativi-
dade.

É válido lembrar que 
durante o ano de 2021 a 
Secretaria da Educação já 
realizou diversas melho-
rias e investimentos volta-

dos à aquisição de materiais 
e melhorias na estrutura físi-
ca das escolas. Em publica-
ção oficial, a gestão afirma 
que “compreende a pasta da 
educação como prioritária, 
com resultados colhidos a 
longo prazo”.

Em entrevista o secre-
tário de educação Fábio 
Dirings conta que “Já ad-
quirimos jogos pedagógicos 
para serem utilizados no 
AEE (atendimento educa-
cional especializado) e re-
forço escolar, calendários 
lúdicos, circuitos de espu-
ma para educação infantil”. 
Destacou também de forma 
transparente o trabalho que 
vem sendo realizado pelos 
professores para compensar 
as questões educacionais 
durante o período remoto 
“Então a gente sente sim es-
sa  defasagem, essa questão 
da  dificuldade que foi em 
manter um padrão nesse pe-
ríodo em que as aulas estive-
ram remotas por mais que  os 
profes da rede tenham se de-
dicado e esforçado pra fazer 
com que essa aula aconteces-
se com qualidade nada subs-
titui a interação presencial 
então o trabalho agora daqui 
pra frente um longo período 
vai ser árduo no sentido de 
estar recuperando esses esse 
um ano e meio aí longe das 
salas de aula”.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Nicolau Vergueiro na 1   Feira 
do Livro de Mormaço

O

Nos dias 28 e 29 de 
outubro, Mormaço 
promoveu a primeira 

edição da Feira do Livro do mu-
nicípio, no Ginásio de Esportes 
Leandro Gehlen. No local, es-
tandes foram montados com ex-
posições de trabalhos realizados 
pelas escolas municipais sobre 
livros do escritor Pablo Morenno, 
que participou do evento durante 
os dois dias.

A equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura de 
Nicolau Vergueiro esteve pres-

tigiando o evento na manhã de 
quinta-feira, onde aproveitou a 
oportunidade para observar a or-
ganização da feira e contatar es-
critores e livrarias.

A primeira edição da Feira 
do Livro do município de Mor-
maço teve como título “Mor-
maço, Memórias e Histórias” 
e, além dos trabalhos expostos, 
contou com apresentações dos 
alunos das escolas do município 
e com a participação de livrarias 
que comercializaram livros com 
preços acessíveis.

A feira contou com o escritor Pablo Morenno

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Soberanas 2021: Inscrições 
Prorrogadas

A administração 
municipal infor-
ma que foram 

prorrogadas as inscrições 
para a nova Corte Munici-
pal. As candidatas passarão 
por uma avaliação cultural 
escrita e falada que será 
aplicada por uma equipe de 
convidados com conheci-
mentos culturais com data a 
ser combinada antes do dia 
do desfile.

As candidatas devem 
ter idade mínima de 15 anos 
completos até o dia do con-
curso e máxima de 21 anos 
(a candidata que tiver idade 
escolar deverá apresentar 
comprovante de matrícula).  
A candidata não pode ser 

casada ou estar em união 
estável e também não pode 
ter filhos. As candidatas de-
verão ter residência fixa no 
município de Victor Graeff. 

O período de inscrições 
será até o dia 10 de Novem-
bro de 2021 na Secretaria de 
Educação,Desporto, Cultu-
ra e Turismo, com Graziele 
Fischer. Em caso da candi-
data ser menor de idade, a 
mesma deverá vir acompa-
nhada pelo seu responsável 
legal, o qual assinará termo 
de autorização para partici-
pação.

O regulamento com-
pleto do concurso  pode ser 
conferido no site da prefei-
tura de Victor Graeff.

GERALGERAL
Governo lança consulta sobre qualidade dos 
serviços públicos digitais

Uma consulta sobre a 
portaria que vai tratar 
da qualidade dos ser-

viços públicos digitais no âmbito 
dos órgãos e entidades do governo 
federal está aberta ao público. Até 
o dia 12 deste mês, as sugestões 
ao texto podem ser realizadas por 
meio da Plataforma + Brasil.

A portaria estabelece duas 
frentes para aferição de qualida-
de dos serviços: satisfação dos 
usuários em relação aos serviços 
acessados e definição de critérios 
e padrões de qualidade para ser-
viços públicos digitais, medidos a 
partir de autoavaliação.

“O objetivo é garantir a par-
ticipação dos cidadãos e dar trans-
parência às opiniões dos usuários, 
além de fornecer informações ao 
governo para melhoria dos servi-
ços públicos ofertados à popula-
ção. As experiências dos usuários 
com os serviços serão medidas 
em uma escala de um a cinco, 
levando em consideração crité-
rios como prazo de atendimento e 
clareza das informações. As notas 
médias de satisfação obtidas pelos 
órgãos serão publicadas na forma 
de ranking na plataforma Gov.br”, 

explicou a Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Go-
verno Digital do Ministério da 
Economia.

Parâmetros
Já a definição de padrões 

de qualidade busca oferecer aos 
órgãos parâmetros para que seus 
canais de atendimento sejam sim-
ples e intuitivos. As referências 
abrangem duas dimensões: a pri-
meira diz respeito à conformidade 
dos serviços digitais com as di-
retrizes de transformação digital 
do governo federal, como, por 
exemplo, utilização do login úni-
co Gov.br e dos padrões de siste-

ma de design; a segunda abrange 
aspectos da jornada percorrida pe-
lo cidadão para acessar o serviço, 
desde a busca por informações até 
o recebimento da resposta final.

"O modelo de avaliação de 
qualidade dos serviços públicos 
coloca o cidadão no centro da 
política de governo digital. A sua 
avaliação da experiência com os 
serviços será o principal fator para 
analisar a qualidade da prestação 
dos mesmos pelos órgãos e ense-
jará planos de ação de melhoria”, 
disse o secretário de Governo Di-
gital, Fernando Coelho Mitkiewi-
cz.

Sugestões podem ser enviadas até 12 de novembro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Região do Alto Jacuí vive momento histórico

Uma notícia há muito 
tempo aguardada, 
foi publicada no 

Diário Oficial em
29/10/2021, em edição ex-

tra oficial. Trata-se do Decreto 
Fazendário n°56.165 ou seja, a 
autorização de convênio entre 
o Governo do Estado e oCon-
sórcio de Desenvolvimento In-
termunicipal dos Municípios do 
Alto Jacuí e Alto da Serra do Bo-
tucaraí (COMAJA), para a reali-
zação do projetoasfáltico de três 
importantes rodovias.

O projeto que prevê a ins-
talação de uma Usina de Asfalto 
e a recuperaçãobem como,  pa-
vimentação asfáltica das rodo-
vias -  ERS-510 entreFortaleza 
dos Valos e Cruz Alta, ERS-506 
que liga Ibirubá e SantaBárbara 
do Sul e ERS-451, trecho entre 
Não-Me-Toque e Colorado, tem 
sidoao longo dos últimos me-
ses pauta de inúmeras reuniões, 
encontros e muitadedicação e 
trabalho, tanto a nível regional, 
quanto estadual e federal,por 
parte de toda equipe do Consór-
cio.

A notícia foi anunciada pela 
prefeita de Fortaleza dos Valos 
- MarciaRossatto Fredi, que é a 
atual presidente do Consórcio 
(função assumidano início do 
ano), mas que tem se empenha-

do na busca e concretizaçãodeste 
projeto inovador, desde a gestão 
anterior, em que atuava comose-
cretária.

Este é o maior projeto de 
autoria do COMAJA, sendo que 
o próprio Consórcio será o res-
ponsável por gerir o projeto e 
realizar os devidos pagamentos, 
enquanto a empresa vencedora 
da licitação realizará a obra e o 
DAER (Departamento Autôno-
mo de Estradas de Rodagem), 
será responsável pela fiscaliza-
ção.

As obras (estão previstas 
três frentes de trabalho, para 
atender as três rodovias de for-
ma simultânea), serão realizadas 
através de parceria entre os mu-
nicípios beneficiados, o Estado, 
consórcio e empresas – Coprel 
e Farmácias São João, que da-
rão o aporte financeiro por meio 
do ressarcimento dos custos no 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) devi-
do. Ou seja, o Governo do Esta-
do abrirá mãode receber o ICMS 
correspondente ao valor previsto 
para o investimento,conforme o 
termo de convênio.

Ao todo, está previsto a 
execução de 60 quilômetros de 
pavimentaçãoasfáltica, sendo 18 
quilômetros da ERS-506, trecho 
entre Santa Bárbara do Sul e Ibi-

rubá; 21 quilômetros da ERS-
510, entre Fortaleza dos Valos e 
Cruz Alta (até o trevo de acesso 
da ERS-223); e de 21 quilôme-
tros da ERS-451, entre os muni-
cípios de Não-Me-Toque e Colo-
rado.

A previsão para a realização 
da obra é de um investimento 
deaproximadamente 68 milhões 
de reais, sendo que de acordo 
com pesquisa realizada pelos 
profissionais do Consórcio, a 
economia será de cerca de 30%, 
em virtude do trabalho ser reali-
zado de forma conjunta e através 
do Comaja.

A presidente do Consórcio 
– Marcia afirmou que a expecta-
tiva é que a assinatura do termo 
entre o Estado e Comaja deverá 
ocorrer já nas próximas sema-
nas, no Palácio Piratini, em Por-
to Alegre, na presença de autori-
dades estaduais e regionais, bem 
como, lideranças envolvidas.

 A autorização do convênio, 
comprova mais uma vez a força 
e importância do Comaja, que 
tem grande atua ão nos municí-
pios associados, atendendo uma 
população de cerca de 250 mil 
habitantes e se destaca pelo tra-
balho sério e ético, pelo empe-
nho de sua equipe e pela forma 
audaciosa e inovadora com que 
conduz suas ações e projetos.
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
As estrelas prometem dar uma As estrelas prometem dar uma 
turbinada na sua intuição hoje! turbinada na sua intuição hoje! 
Aproveite o astral favorável para Aproveite o astral favorável para 
aprender mais sobre um assunto aprender mais sobre um assunto 
místico ou religioso, fazer pes-místico ou religioso, fazer pes-
quisas, dar uma de detetive e até quisas, dar uma de detetive e até 
investigar uma história que não investigar uma história que não 
parece muito bem contada.parece muito bem contada.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Hoje, a dica é deixar a solidão Hoje, a dica é deixar a solidão 
bem longe, mas sem relaxar de-bem longe, mas sem relaxar de-
mais nos cuidados, tá? Se a sau-mais nos cuidados, tá? Se a sau-
dade apertou nos últimos tem-dade apertou nos últimos tem-
pos, aproveite para fortalecer pos, aproveite para fortalecer 
os laços com pessoas que estão os laços com pessoas que estão 
longe.longe.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
E apesar de sobrar disposição E apesar de sobrar disposição 

para mergulhar no trabalho, a saú-para mergulhar no trabalho, a saú-
de também pede atenção, viu? de também pede atenção, viu? 
Melhor não se sobrecarregar, Melhor não se sobrecarregar, 
comer direito e ficar ligado/a nos comer direito e ficar ligado/a nos 
avisos que o seu corpo envia.avisos que o seu corpo envia.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) .
Ainda bem que as estrelas esta-Ainda bem que as estrelas esta-
rão ao seu lado e podem surgir rão ao seu lado e podem surgir 
ótimas ideias quando menos es-ótimas ideias quando menos es-
perar! Você pode até ter sorte perar! Você pode até ter sorte 
em jogo ou aposta mais tarde: em jogo ou aposta mais tarde: 
faça uma fezinha!faça uma fezinha!

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Lembranças do passado podem 
aquecer seu coração, mas tam-
bém há chance de brigar com o 
mozão ou com um familiar logo 
cedo. Se tem compromisso, me-
lhor controlar o ciúme.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
As estrelas avisam que a comuni-As estrelas avisam que a comuni-
cação será seu maior trunfo hoje! cação será seu maior trunfo hoje! 
Bora lá agitar a sua rede de con-Bora lá agitar a sua rede de con-
tatos, trocar ideias com os cole-tatos, trocar ideias com os cole-
gas ou melhorar o contato com o gas ou melhorar o contato com o 
público em geral.público em geral.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Preste atenção em um trabalho Preste atenção em um trabalho 
extra ou um bico se estiver pre-extra ou um bico se estiver pre-
cisando engordar o orçamento. cisando engordar o orçamento. 
Logo cedo, porém, pode ser di-Logo cedo, porém, pode ser di-
fícil driblar alguns gastos extras. fícil driblar alguns gastos extras. 
Promoção, liquidação ou até uma Promoção, liquidação ou até uma 
oportunidade de adiantar os pre-oportunidade de adiantar os pre-
sentes de final de anosentes de final de ano

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Mas, logo cedo, a dica é pegar Mas, logo cedo, a dica é pegar 
leve em casa para não bater de leve em casa para não bater de 
frente com um familiar quando frente com um familiar quando 

menos espera.menos espera.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Mal-entendidos podem se tornar Mal-entendidos podem se tornar 
um problema, por isso, escolha um problema, por isso, escolha 
bem as palavras e explique cla-bem as palavras e explique cla-
ramente uma informação, depois, ramente uma informação, depois, 
confira se o outro entendeu di-confira se o outro entendeu di-
reitinho.reitinho.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Você vai se sentir melhor se pu-Você vai se sentir melhor se pu-
der colocar a conversa em dia der colocar a conversa em dia 
com os amigos e matar a sauda-com os amigos e matar a sauda-
de. Mas já aviso que há sinal de de. Mas já aviso que há sinal de 
tensão em algumas amizades logo tensão em algumas amizades logo 
cedo, especialmente se tiver di-cedo, especialmente se tiver di-
nheiro no meio dessa história.nheiro no meio dessa história.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
O excesso de sinceridade ou a O excesso de sinceridade ou a 

falta de tato podem ficar eviden-falta de tato podem ficar eviden-
tes agora e provocar atrito com tes agora e provocar atrito com 
alguém importante no trabalho. alguém importante no trabalho. 
Foque no que é importante e não Foque no que é importante e não 
entre em disputas bobas, que entre em disputas bobas, que 
não levam a nada. Também vale a não levam a nada. Também vale a 
pena investir na sua imagem.pena investir na sua imagem.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Mas uma viagem pede cuidado Mas uma viagem pede cuidado 
redobrado, graças à briga entre redobrado, graças à briga entre 
Lua e Saturno pela manhã. Ser Lua e Saturno pela manhã. Ser 
responsável é chato, sem graça responsável é chato, sem graça 
e pode tirar sua espontaneidade, e pode tirar sua espontaneidade, 
mas não se arrisque por um impul-mas não se arrisque por um impul-
so bobo, tá?so bobo, tá?

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de novembro!
Nelson Beng 

02/11
Diane Dewes 

03/11
Leticia Karling 

03/11
Ivo Loeff 03/11
Anieli Goedel 

05/11
Paulo Arednt 

06/11
Rita Altamann 

06/11
Ivo Mallmann 

07/11
Heda Schú 08/11
Elias Dick 09/11
Joana Santos 

09/11
Ardi Glinke 

10/11
Camila Anun-

ciação 10/11
Lucas Arnt 10/11
Hugo Arendt 12/11
Laura Arnt 12/11
Nayara Goedel 12/11
Joseane Granja 

13/11
Liciane Deuner 

14/11
Gilmar Hunoff 14/11
Norberto Lenz 14/11
Claudir Moraes 

15/11
Eduardo Possebon 

15/11
Erika Bergmann 

16/11
Veleda Santos 17/11
Jhuly Santos 19/11
Odete Shimidt 29/11
Matheus Borghetti 

20/11

Valcir Salvi 21/11
Amanda Guerra 

22/11
Arcilio Gourg 24/11
Delci Pedroso 24/11
Nilce Supptitz 24/11
Gustavo Trindade 

25/11
Lucas Nickhorn 

25/11
Daniel Adler 27/11
Roselaine Dewes 

27/11
Juliana Barbosa 

28/11
Jeferson Santos 

28/11
Geovandro Sperotto 

29/11
Marcelo silva 30/11
Odilo Werner 30/11
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MARIASMARIAS

Marias participam de lançamento de programa 
da Prefeitura de Passo Fundo

Na quinta-feira (04), 
as Marias participa-
ram do lançamento 

de um programa da Prefeitura 
de Passo Fundo para qualificar 
os espaços públicos dos bairros 
da cidade. A iniciativa chamada 
“Viva a Praça” vai estruturar 
as praças de dezenas de bair-
ros, garantindo acesso gratuito 
à internet, novos playgrounds, 
câmeras de segurança e reforço 
na iluminação. Os locais tam-
bém receberão equipamentos 
novos como bancos e lixeiras. A 
primeira pracinha contemplada 
fica no bairro Santa Maria II.

“Hoje a gente foi conhecer 
a primeira pracinha do progra-
ma ‘Viva a Praça’ da prefeitura 
e nós amamos ela. A praça é 
muito bonita e nos divertimos 
muito com as crianças do bair-
ro”, contou Maria Antônia.

“A prefeitura está de pa-
rabéns por essa novidade. Na 
praça tem tudo para que nós, 
crianças, possamos nos divertir 
e os pais, mães e responsáveis 
fiquem mais tranquilos. Venham 
conhecer essa pracinha na San-
ta Maria Dois”, convidou Maria 

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/DIOGO ZANATTA

A iniciativa visa estruturar praças nos bairros

Gabi.
Nesta primeira etapa do 

programa, serão qualificadas 
praças em 10 bairros. Até o fi-
nal deste ano, serão inaugura-

das também as praças do Lo-
teamento Copacabana, ao lado 
da EMEI Maria Elizabeth, e do 
bairro Hípica, atrás da EMEF 
Daniel Dipp.

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/DIOGO ZANATTA

Na primeira etapa foram dez praças atendidas

TIO HUGOTIO HUGO

Inscrições para a segunda 
edição do Programa Municipal 
de Reformas Habitacionais 
foram iniciadas no dia 03 de 
novembro

Serão iniciadas no dia 
03 de novembro as ins-
crições para a segunda 

edição do “Programa Municipal 
de Reformas Habitacionais”. O 
programa implementado pela 
Administração Municipal de Tio 
Hugo foi executado pela primeira 
vez entre os anos de 2019 e 2020, 
e possui o intuito de auxiliar fa-
mílias de baixa renda a realizar 
melhorias em suas residências.

É importante frisar que nesta 
etapa terão prioridade as famílias 
que ainda não foram contempla-
das pelo Programa Municipal de 
Reformas Habitacionais.

Os interessados deverão vir 
até a Prefeitura em horário de 
expediente, de segunda a sexta 
das 08:00 as 12:00 e das 13:00 
as 17:00 horas para efetuar as 
inscrições. O encerramento do 
período de inscrição será no dia 
26 de novembro de 2021.

Para se habilitar, o cidadão 
deverá ter renda familiar de até 
três salários mínimos, estar mu-
nido de documentação pessoal, 
sendo:

CPF
Título de Eleitor

Documento com foto
Comprovante de estado civil
Certidão de nascimento dos 

filhos menores de 18 anos (se 
possuir).

Comprovantes de rendi-
mentos e de residência (exigido 
no mínimo 2 anos de moradia no 
município).

O programa foi um grande 
sucesso na sua primeira edição, 
beneficiando centenas de famí-
lias tio-huguenses. Muitas casas 
se encontravam em situação vul-
nerável, apresentando goteiras, 
paredes e assoalho deteriorados, 
além de danos estruturais que 
apresentavam risco para seus 
moradores.

A Administração Munici-
pal de Tio Hugo trabalha o setor 
habitacional como uma das suas 
prioridades, seguindo a premissa 
de que todos os cidadãos devem e 
merecem ter um lar seguro e con-
fortável para viver.

Para mais informações e es-
clarecimentos o cidadão poderá 
buscar atendimento no departa-
mento habitacional, bem como 
via telefone através do número 
3338-9167.

As incrições tiveram inicio em novembro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Na quarta-feira em 
frente a prefeitura 
municipal de Er-

nestina aconteceu a cerimônia 
oficial  de entrega uma nova 
patrola que teve sua chegada na 
sexta, dia 29 de outubro.

A máquina destinada a se-
cretaria de obras foi comprada 
através do FINISA- Financia-
mento de Infraestrutura e ao Sa-
neamento da Caixa Econômica 
Federal, a assinatura do contra-
to aconteceu no mês de junho e 
contou com a presença do pre-
feito Renato Becker e do então 
secretário da fazenda Rafael A máquina foi adquirida por meio de um financiamento

Atualização da frota na Secretária de obras em Ernestina

Ela auxiliará a atender a demanda de melhorias nos 680 Km de estradas municipais

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/JORNAL OM
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Nickorn (in memorian) durante 
a cerimonia o prefeito afirmou 
que a mesma será quitada até o 
fim do mandato.

O secretário de obras Mau-
ricio Adriano Goedel uma das 
dificuldades era atender a de-
manda visto que “nós temos 
680 km de estrada pra fazer com 
uma patrola. E hoje temos aí  a 
patrola nova” conta Goedel.

Em época de safra como 
ressaltada pelo prefeito Renato 
Becker e o secretário durante a 
cerimonia pairava um certo me-
do, pois é o período de maior 
uso das estradas no interior 

necessitando que as mesmas 
estejam em boas condições pa-
ra escoamento da produção e 
transito do maquinário “a gente 
tinha aquela medo, aquela difi-
culdade, se estraga uma máqui-
na, tu não tinha uma outra para 
suprir o trabalho que a gente 
tinha que fazer” relata o secre-
tário.

A atual administração res-
salta através de suas mídias ofi-
ciais a importância da compra 
da patrola nestes 10 meses de 
gestão, como afirma o prefeito 
Becker “A aquisição desta no-
va motoniveladora é uma gran-

de conquista, não somente da 
nossa administração e, sim, de 
toda população ernestinense. 
Hoje, demos mais um passo im-
portante em nossa gestão, junto 
com o meu vice-prefeito Paulo 
Pez e a nossa equipe compe-
tentíssima de funcionários, se-
cretários e diretores, que foram 
determinantes para essa grande 
conquista. Essa nova motonive-
ladora (patrola) ajudará para o 
desenvolvimento dos serviços 
de manutenção e reparos nas 
estradas, devido ao alto fluxo 
de máquinas agrícolas e cami-
nhões pesados para o transporte 
de grãos. Essa aquisição trará 
outros benefícios, como menor 

custo de manutenção mecânica, 
maior produtividade dos servi-
ços nas estradas, acesso seguro 
aos agricultores rurais para es-
coamento das safras de grãos 
e da bacia leiteira. Além disso, 
trará ao município a moderniza-
ção das frotas de máquinas e re-
dução nos custos operacionais”.

Estiveram presentes na ce-
rimonia de entrega o prefeito 
Renato Becker, a primeira-da-
ma Maria Helena Goedel Bec-
ker, Vice Paulo Penz, os secre-
tários Mauricio Goedel (obras) 
Sueli Penz (educação), além de 
vereadores e representantes da 
comunidade ernestinensee da 
empresa que realizou a venda.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
Preparar as crianças no presente pensando no cidadão do futuro

Muito se diz sobre 
as crianças se-
rem o futuro da 

nação. Mas qual a capacitação 
esta “esperança” de um mundo 
melhor está recebendo? É neces-
sário que desde cedo eles sejam 
preparados para serem cidadãos 
atuantes em sociedade, com co-
nhecimento e raciocínio critico. 
Esta questão tornasse ainda mais 
relevante quando tratamos de po-
litica.

Envolver crianças e ado-
lescentes nas discussões sociais 
leva-los a propor melhorias, en-
sina-los a real função de uma câ-

Podem participar alunos do 5º ano a 2º série do Ens. Médio

mara e de seus vereadores é parte 
da proposta feita pelo veterano na 
politica Leonel Adler, da cidade 
de Santo Antônio do Planalto. 

Seu projeto visa à criação de 
uma câmara de vereadores mirim 
na cidade “penso que devemos 
despertar nas nossas crianças e 
adolescentes este espírito de vi-
ver em Comunidade, de ativida-
des que podem ser desenvolvi-
das, bem como melhorias” relata 
Adler. 

O processo de ingresso 
funcionará da seguinte maneira, 
como explica Adler serão nove 
estudantes devidamente matricu-

lados nas escolas do município 
“do quinto ano do ensino fun-
damental até o segundo ano do 
ensino médio”, eles serão eleitos 
pelo próprio corpo escolar e terão 
mandato único de um ano. Cada 
vereador do legislativo deverá 
apadrinhar um membro da co-
missão mirim, será responsável 
por “auxiliá-los nas atividades 
parlamentares, dando-lhe supor-
te técnico para as ações legisla-
tivas”.

Além do aprendizado do 
funcionamento do legislativo o 
projeto prevê também desenvol-
vimento de muitos temas sociais 
com eles como saúde, educação, 
esporte, meio ambiente, assistên-
cia social entre outras. Mas tam-
bém serão preparados quanto às 
questões constitucionais, leis e 
tramitações “Eles poderão se en-
volver para propor melhorias por 
meio da elaboração de projetos 
de leis-mirins e outras proposi-
ções como acontece na Câmara 
Municipal” afirma Adler.

As reuniões da câmara mi-
rim serão trimestrais, será aonde 
eles poderão discutir e propor 
suas melhorias. Essa ação traz 
grande impacto social visto que 

“desperta nos jovens a consciên-
cia sobre os processos políticos e 
como o trabalho dos vereadores 
é desenvolvido, trabalho da Câ-
mara Municipal que muitas vezes 
é pouco conhecido pela popula-
ção em geral” conta Leonel, que 
atualmente é presidente do legis-
lativo e está no seu sétimo man-
dato na politica, ele ainda relata 
que em ocasiões anteriores já foi 
realizado sessões de câmara mi-
rim em datas especiais e que foi 
algo bem aceito junto aos alunos.

Esse projeto terá influência 
a longo prazo, quando se envolve 
pessoas da comunidade na toma-
da de decisões, quando se colo-
ca crianças compreenderem algo 
que faz parte da nossa democra-
cia automaticamente tem inicio 
um processo de moldagem do 
caráter dele, que não se restrin-
ge apenas a eles, mas farão seus 
familiares, amigos e conhecidos 
entenderem melhor o funciona-
mento de um órgão eleito pelo 
povo e para o povo.

Leonel Adler-autor do projeto
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Centenário de Paulo Freire 
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 Os principais expoentes de Freire na América 
do Norte são Henry Giroux, Peter McLaren, Donaldo 
Macedo, Joe L. Kincheloe, Carlos Alberto Torres, 
Ira Shor e Shirley R. Steinberg. Um dos textos 
editados por McLaren, Paulo Freire: A Critical 
Encounter expõe o impacto de Freire no campo 
da educação crítica. McLaren também fornece 
um estudo comparativo entre Freire e o ícone 
revolucionário argentino Che Guevara. O trabalho 
de Freire influenciou o movimento chamado 
“matemática radical” nos Estados Unidos, que 
enfatiza questões de justiça social e pedagogia 
crítica como componentes de currículos de 
matemática.[40]

Na África do Sul, as ideias e métodos de 
Freire foram fundamentais para o Movimento da 
Consciência Negra (em inglês: Black Consciousness 
Movement), muitas vezes associado com a figura 
de Steve Biko, na década de 1970.[41][42] Há um 
projeto sobre Paulo Freire na Universidade de 
KwaZulu-Natal em Pietermaritzburg.[43]

Em 1991, o Instituto Paulo Freire foi criado 
em São Paulo para ampliar e elaborar as suas 
teorias da educação popular. O instituto já tem 
projetos em muitos países e está sediada na 
Escola de Educação e Estudos de Informação da 
Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), 
onde arquivos de Freire são mantidos. O diretor é 
o Dr. Carlos Torres, professor da UCLA e autor de 
livros freireanos incluindo A praxis educativa de 
Paulo Freire (1978). Desde a publicação da edição 
anglófona da obra Pedagogia do Oprimido, Freire 
alcançou status quase icônico em programas de 
formação de professores dos Estados Unidos.[44]

Em 2016, duas pesquisas demonstram o 
impacto de sua obra a nível mundial. A Open 
Syllabus pesquisou em mais de um milhão de 
programas de estudos de universidades dos 
Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova 
Zelândia e descobriu que Pedagogia do Oprimido 
é o 99º livro mais citado, fazendo do pedagogo 
o único brasileiro entre os 100 mais citados e 
o o segundo melhor colocado no campo da 
educação, perdendo apenas para Teaching for 
Quality Learning in University: What the Student 
Does, de John Biggs.[45] Uma pesquisa da 
London School of Economics descobriu que 
Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais 
citado mundialmente na área das Ciências Sociais, 
segundo dados do Google Acadêmico.

A lista com a smuitas honrarias recebidas pode 
ser encontradas na internet.
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Pedalando e prevenindo: evento ciclístico 
aliado ao outubro rosa e novembro azul

Outubro rosa e no-
vembro azul, dois 
meses ligado a pre-

venção, discussão e reflexão de 
temas importantes na sociedade 
liados a saúde de homens e mu-
lheres. Aliar esses debates a prá-
tica de exercícios físicos é uma 
tática muito interessante. E foi 
adotada no município de San-
to Antônio do Planalto, como 
conta o Diretor Cultural Jussie 
Albuquerque Berwig “Nós tive-
mos a ideia de fazer esse passeio 
em conjunto com a secretaria de 
saúde sobre o outubro rosa e no-
vembro azul para incentivar as 
pessoas a cuidar mais da saúde 
fazer os exame e procurar ajuda 
se necessário e no começo foi 
uma ideia a gente não esperava 
tantas inscrições e acabamos ai 
com mais de 140 ciclistas de to-
da região”. Além da secretaria de 
saúde o projeto também contou 
com apoio do Sicredi.

O evento foi realizado com 
dois trajetos um dedicado as 
crianças, mais curto com cerca 
de 4 Km, e o outro voltado aos 
adultos com 18 km passando pe-
las localidades de São Lourenço, 
Rodeio Bonito, retornando para o 
ponto de partida na frente da pre-
feitura. 

Além de uma oportunidade 
de levantar questões relevantes 
sobre a saúde de homens e mulhe-
res, esta também é uma chance de 
se reunir e voltar à normalidade, 
se reencontrar como contam or-

As Gurias do Pedal viral na bike uma possibiliade de reencontro

O evento juntou uma boa pedalada com incentivo a saúde

gulhosas as integrantes do grupo 
Gurias do Pedal “a gente se co-
nheceu no CTG lá fizemos ami-
zade e começamos o grupo e dai 
fomos agregando mais pessoas, 
devido a pandemia a gente não se 
encontrou mais no CTG ai a gen-
te resolveu pedalar”.

O calor que fazia na tarde 
de sábado assustou um pouco os 
ciclistas, mas nada que tirasse o 
foco deles, que com muita garra 
enfrentaram o trajeto. Na vol-
ta, os atletas receberam lanche e 
água para repor as energias.

  O interesse pelo ciclis-
mo tem aumentado nesses últi-
mos anos. Essa não é uma obser-
vação apenas do diretor cultural 
“o crescimento do ciclismo nos 
últimos anos é fenomenal, todo 
mundo andando de bicicleta en-

tão a gente procura sempre fazer 
uma modalidade para chamar as 
pessoas às vezes não gosta do fu-
tebol vai ao ciclismo ou não gos-
ta do ciclismo vai à escolinha de 
voleibol” conta Jussie, mas tam-
bém é uma constatação do setor 
de pesquisa e levantamento do 
Google no ano de 2020 as buscas 
pela modalidade cresceram expo-
nencialmente (144%). 

 Uma das razões apre-
sentadas para isso foi à necessi-
dade de distanciamento social, 
então pedalar surge como uma 
alternativa de esporte individual. 
Em Santo Antônio do Planalto, 
segundo o que informa o diretor 
a “ideia nossa é continuar então 
por semestre ou de dois em dois 
meses nos fazermos um passeio 
ciclístico no município”.

CORREÇÃOCORREÇÃO
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Na edição anterior identificamos erroneamente uma entrevis-
tada como Kauana, quando na verdade o nome da mesma é Kaetana 
Cecília Nunes. Viemos por meio desta errata retratar e reparar nosso 
equivoco.

TIO HUGOTIO HUGO

Proteção dos animais: 
Sociedade Organizada Amigo 
Bicho é constituída

Em Assembleia Ge-
ral realizada nes-
ta quarta-feira 03 

de novembro, foi constituída 
a Sociedade Civil Organizada 
Amigo Bicho (SOAB). A asso-
ciação formada por pessoas da 
comunidade tio-huguense surge 
voltada para o desenvolvimento 
de ações em caráter filantrópico, 
direcionada para a proteção aos 
direitos dos animais vulneráveis 
do município de Tio Hugo. Pa-
ra a consolidação do trabalho da 
SOAB foi formada uma direção 
que assumirá a gestão da entida-
de que não possui fins econômi-
cos. Além disso, a participação 
de pessoas da comunidade é 
ilimitada, ou seja, todos pode-
rão contribuir e colaborar para a 
execução dos trabalhos inerentes 
a associação.

Entre os objetivos da So-
ciedade Organizada Amigo 
Bicho está: sesenvolver ações 
permanentes em defesa dos di-
reitos dos animais, com auxilio 

do poder público municipal e da 
população. Promover programas 
de educação contra o abandono 
animal, apoio e cuidados a ani-
mais maltratados e doentes, além 
de iniciativas que visem a guarda 
responsável, bem-estar animal, 
tratamento de zoonoses, esterili-
zação e fornecimento de alimen-
tação do tipo ração para animais 
em situação de vulnerabilidade.

Para viabilizar as iniciati-
vas da SOAB serão promovidas 
ações solidárias, tais como rifas, 
bazares, feiras, ações entre ami-
gos entre outras. Além disso, a 
organização já está arrecadan-
do doações da comunidade pa-
ra dar o primeiro passo em prol 
da defesa e proteção animal. Os 
percussores dessa iniciativa des-
tacaram a satisfação pela conso-
lidação da Sociedade Organiza-
da Amigo Bicho, agradecendo a 
todos aqueles que já estão cola-
borando, bem como o poder pú-
blico que foi parceiro no desen-
volvimento dessa iniciativa. 

A entidade visa a proteção dos animais
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O Poder Executivo 
Municipal de Tio 
Hugo adquiriu 

mais um equipamento para 
reforçar a patrulha agrícola 
mecanizada da secretaria de 
Agricultura e Meio Ambien-
te. O novo implemento é uma 
grade niveladora com contro-
le remoto e 28 discos de 22 
polegadas.

A grade foi adquirida 
com recursos oriundos da 
Consulta Popular 2020 sen-
do R$ 23.382,54 (vinte e três 
mil, trezentos e oitenta e dois 
reais e cinquenta e quatro cen-
tavos), mais contrapartida da 
Administração Municipal no 
valor de R$ 26.387,46 (vinte 
e seis mil, trezentos e oitenta 
e sete reais e quarenta e seis 
centavos).

Desta forma, o novo im-
plemento custou R$ 49.770,00 
(Quarenta e nove mil, sete-

Reforço para a patrulha agrícola: Tio Hugo 
adquire nova grade niveladora

centos e setenta reais).
O prefeito Gilso Paz des-

taca que a patrulha agrícola 
da secretaria de Agricultura 
conta com mais de 20 equi-
pamentos que atuam diaria-
mente nas propriedades rurais 
de Tio Hugo auxiliando os 
pequenos produtores locais. 
“Nosso município se desta-

ca pelo apoio aos produtores 
rurais, através da atuação da 
patrulha agrícola que aten-
de dezenas de propriedades 
mensalmente. Nosso objetivo 
é reforçar cada vez mais es-
se serviço, que é de extrema 
importância para o desenvol-
vimento econômico de Tio 
Hugo”, concluiu.

A máquina foi comprada através de uma consulta popular
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Claro, Vivo e TIM arrematam faixa de 3,5 GHz 
do leilão do 5G

As operadoras Claro, 
Vivo e TIM arre-
mataram três lotes 

na faixa de 3,5 GHz, o princi-
pal do leilão da tecnologia mó-
vel 5G, realizado hoje (4) pela 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). A Winity II 
Telecom levou a frequência de 
700 MHz, e como é uma empre-
sa ainda não detentora de faixa 
de radiofrequência, o Brasil terá 
uma nova operadora móvel com 
abrangência nacional.

O leilão começou nesta 
quinta-feira e deve terminar só 
amanhã (5). Ainda serão anali-
sadas as propostas para as faixas 
de 2,3 GHz e de 26 GHz.

As frequências têm fina-
lidades específicas e em cada 
faixa as empresas dão os lances 
em lotes diferentes. Os lances 
vencedores na faixa de 3,5 GHz 
foram: R$ 338 milhões (ágio de 
5,18%, valor acima do mínimo 
previsto no edital) da operadora 
Claro para o lote B1; R$ 420 mi-
lhões (ágio de 30,69%) da Vivo 
para o lote B2; e R$ 351 milhões 
(ágio de 9,22%) da TIM para o 
lote B3.

O edital previa ainda um 

quarto lote na faixa de 3,5 GHz, 
com abrangência nacional, mas 
não houve lance. O direito de 
exploração das faixas será de até 
20 anos.

As empresas vencedoras 
têm compromissos de investi-
mento definidos pelo Ministério 
das Comunicações e aprova-
das pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) e pela Anatel. O 
objetivo das contrapartidas é sa-
nar as deficiências de infraestru-
tura, modernizar as tecnologias 
de redes e massificar o acesso a 
serviços de telecomunicações do 
país.

Entre os compromissos 
estão migrar o sinal da TV pa-
rabólica para liberar a faixa de 
3,5GHz para o 5G, arcando com 
os custos; construir uma rede 
privativa de comunicação para 
a administração federal; instalar 
rede de fibra óptica, via fluvial, 
na Região Amazônica; levar fi-
bra óptica para o interior do país; 
e disponibilizar o 5G em todos 
as capitais até julho de 2022.

Faixa de 700 MHz
A Winity II Telecom ofe-

receu o maior lance, R$ 1,427 

bilhão na primeira faixa a ser 
leiloada, de 700 MHz, de abran-
gência nacional. O valor pago é 
805% superior ao mínimo exigi-
do.

A operadora tem direito à 
exploração do serviço por 20 
anos, que pode ser prorrogado, e 
prevê o cumprimento da obriga-
ção de construir infraestrutura de 
cobertura 4G em 625 localidades 
do país que não têm acesso à in-
ternet e em 31 mil quilômetros 
de rodovias federais.

O 5G é uma nova tecnolo-
gia que amplia a velocidade da 
conexão móvel e reduz a latên-
cia, permitindo novos serviços 
com conexão com segurança e 
estabilidade, que abrem espaço 
para o uso de novos serviços em 
diversas áreas, como indústria, 
saúde, agricultura e na produção 
e difusão de conteúdos.

O leilão tem valor de arre-
cadação total previsto de cerca 
de R$ 50 bilhões, caso todos os 
lotes sejam arrematados. Desse 
total, R$ 10 bilhões serão em ou-
torgas para o governo e os outros 
R$ 40 bilhões serão utilizados 
pelas empresas nas obrigações 
estabelecidas.
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Respingos 
da Barragem

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

NAS TARDES DO PLANO ALTO

Uma doçura bonita
Chegou cantando até mim...
Tantas saudades inscritas
Lá dos fundões de onde vim.
Tantas lembranças benditas
Vem serpenteando no ar...
Céu de pandorgas e vida
Acarinhando o lugar.

A mesa cheia de tudo
Que a quituteira criou...
Cada compota era um mundo
Que a mão de um anjo abençoou.
Tantos retratos risonhos
Vem me tomando de assalto...
Cada doçura era um sonho
Nas tardes do Plano Alto.

Me serve um bolo, Tia Beda,
Para adoçar meus caminhos,
Que pelo frio das veredas
A vida amarga aos pouquinhos.
Me serve um bolo, Tia Beda,
Todo ternura e carinho...
Com tua alma de seda
E a luz do teu Antoninho!

Não tinha mais a doçura
Nem sei bem quando a perdi...
Mas hoje nova ternura
Já me encontrou por aqui.
No rosto manso dos filhos,
Na paz do amor que chegou...
O sonho voltou aos trilhos,
Meu coração adoçou.

Por isso me reencontro
Em tantas tardes de sol...
No bolo bom, sempre pronto,
Nos lambaris pelo anzol.
Sigo singrando o destino
A espera do Grande Salto...
O mesmo olhar de menino
Das tardes do Plano Alto.

Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 

Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, 
Raquel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. SES-
SÃO PLENÁRIA ORDI-
NÁRIA DE 03.11.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada 
do PDT, acerca da mensa-
gem nº 066/2021 afirmou 
ser de grande necessidade a 
disponibilidade de psicólo-
ga, visto que estamos num 
período de pandemia. Sobre 
a mensagem nº 065/2021, 
do auxílio financeiro ao Co-
ral Municipal, afirmou ser 
favorável ao mesmo dizen-
do ser muito importante a 
atuação do Coral.

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, justificou 
seus pedidos de providên-
cias. Enfatizou a importân-
cia de retomar as vistorias 
veiculares no município de 
Ernestina. Pronunciou-se 
acerca do Projeto de Lei do 
auxílio ao Coral afirmando 
ser plenamente favorável ao 
mesmo.

O Vereador Tiago Jo-
sé Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedi-
do de providências de sua 
autoria, no qual solicita ao 
Poder Executivo Munici-
pal que seja feita a troca 
de luminária da iluminação 
pública. Manifestou-se fa-
vorável ao Projeto de Lei nº 
65/2021 acerca do auxílio 
ao Coral Municipal, enfa-
tizando que o Coral leva o 
nome do município a toda a 
região. 

O Vereador Ari Anto-
nio Mello, da bancada do 
PDT, apoiou o colega Ve-
reador Ferreira no sentido 
de viabilizar a retomada das 
vistorias veiculares aqui no 
Município. Acerca da men-
sagem nº 065/2021, infor-
mou que, tão logo o parecer 
jurídico esteja finalizado o 
mesmo será incluído na or-

dem do dia.

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada do 
PP, afirmou ser favorável ao 
Projeto de Lei que concede 
auxílio financeiro ao Coral, 
agradecendo ao mesmo por 
levar o nome do município 
para toda a região.

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do PP, 
manifestou-se favorável ao 
auxílio financeiro para o Co-
ral Municipal. Sobre a men-
sagem nº 66/2021, concor-
dou com a fala do Vereador 
Leonir, dizendo ser este pro-
fissional muito importante no 
atendimento a toda a popula-
ção, dizendo que, caso fosse 
possível, entende que deve-
ríamos ter um número maior 
de psicólogos atendendo a 
população.

O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
justificou o pedido de provi-
dências de sua autoria, pe-
dindo que seja colocado um 
container para o recolhimen-
to do lixo do cemitério da 
comunidade de Encruzilhada 
Müller. Acerca da Mensagem 
nº 65/2021, que trata do au-
xílio financeiro para o Coral 
Municipal, afirmou ser ple-
namente favorável ao mes-
mo. 

O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, agradeceu pela pre-
sença do público na sessão. 
Manifestou-se favoravel-
mente ao Projeto de Lei nº 
65/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
trata do auxílio financeiro ao 
Coral. Acerca da iluminação 
pública, informou que a Se-
cretário de Serviços Urbanos 
passou a informação de que 
o material necessário está 
faltando ou demorando a ser 
entregue. Sobre a realização 
das vistorias veiculares em 
Ernestina, disse ser plena-
mente favorável. Concordou 
com a colega Vereadora Ra-
quel sobre a necessidade de 
o Município dispor de vários 
psicólogos para o atendimen-
to da população. Pediu aten-
ção especial ao Executivo a 
respeito da rotineira apresen-
tação de atestados médicos 
de alguns servidores.

O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, con-
cordou com o pedido de pro-
vidências do Vereador An-
tonio Carlos Ferreira acerca 
das vistorias veiculares em 
Ernestina. Disse ser plena-
mente favorável a concessão 
de auxílio financeiro ao Co-
ral Municipal.

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, disse que em 2013 o 
governo Federal subsidiou 
em vinte por cento o valor da 
energia elétrica, o que gerou 
uma dívida de doze bilhões 
de reais, tendo que ser pago 
pelo atual governo. Citou 
frase de um ex- Presidente da 
República referindo-se aos 
funcionários públicos. Disse 
que a OMS estava pedindo 
desculpas por não ter incen-
tivado o tratamento precoce 
para a COVID-19.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 62/2021, 
de autoria da Vereadora Ra-
quel Goedel. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão: 

O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, disse ser im-
portante que seja prestada 
homenagem àqueles que 
efetivamente contribuíram 
para o desenvolvimento do 
Município, o que é o caso no 
referido projeto de Lei. 

Em votação: aprovado 
por unanimidade de votos.

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da bancada 
do PDT, comentou sobre a 
participação em reunião do 
Corede, para a definição das 
prioridades a ser incluídas na 
Consulta Popular. Informou 
que o Sr. Alexandre Aguirre 
foi escolhido como Primeiro 
Delegado. Voltou a citar ca-
sos de abandono de animais, 
desta vez no Cemitério da 
Coxilha Seca, agradeceu as 
pessoas que levaram comi-
da e água para os animais 

abandonados. Informou que 
está sendo apurado os res-
ponsáveis pelo abandono dos 
animais, dizendo que serão 
responsabilizados, pois é cri-
me. Sugeriu a criação de uma 
ONG para atender este tipo 
de demanda relacionada aos 
animais. Pediu que o Exe-
cutivo verificasse a possibi-
lidade de instalação de uma 
luminária nas proximidades 
da residência do Sr. Milton 
Sehnem.

O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da banca-
da do PDT, comentou sobre 
uma publicação do jornal Ze-
ro Hora acerca de uma crítica 
do Presidente da República 
sobre o lucro da Petrobrás e 
sobre o preço do combustí-
vel, sugerindo que a Petro-
brás diminua a sua margem 
de lucro, pois, segundo o 
Edil, a classe trabalhadora é 
a mais afetada pelo preço do 
combustível. 

O Vereador Tiago Jo-
sé Dummel, da bancada do 
PDT, lembrou dos Projetos 
de Lei que autorizaram o Mu-
nicípio a realizar a compra 
da patrola, agradecendo ao 
todos que, sem olhar partido 
político votaram favoráveis, 
informando ser de grande va-
lia a aquisição. Convidou a 
todos a prestigiar, no dia 11 
de novembro um amistoso da 
Escolinha Walter Stacke.

O Vereador Ari Anto-
nio Mello, da bancada do 
PDT, solicitou que o Execu-
tivo verifique um vazamento 
de água nas proximidades 
da residência da Sr.ª Alda, 
na Rua Júlio dos Santos. Es-
clareceu que as luminárias 
só podem ser instaladas nos 
locais onde há rede de baixa 
tensão, o que não ocorre na 
totalidade dos postes.

A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do PP, 
agradeceu a todos os Verea-
dores que votaram favoráveis 
aos Projetos de Lei relacio-
nados à aquisição da patrola. 

O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
comentou sobre a entrega da 
patrola ao município. Agra-
deceu ao Secretário de Obras 
pelo atendimento de pedido 

seu. Comentou sobre o 
mapeamento com a nume-
ração das propriedades ru-
rais para facilitar as ações 
das forças de segurança. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, comentou sobre 
a Petrobrás que, segundo 
ele, deve ser privatizada. 
Informou que a compra da 
patrola foi feita em 36 ve-
zes e será paga durante a 
atual administração. Sobre 
o abandono de animais in-
formou que fará a denún-
cia se tiver conhecimento. 
Lembrou que a ONG deve 
ser criada e ter, no míni-
mo, 3 anos de atuação pa-
ra, a partir daí, poder rece-
ber recursos para custeio 
do seu trabalho. Sugeriu 
que, as pessoas que leva-
ram flores artificiais até o 
cemitério, no dia de Fina-
dos, voltem ao cemitério e 
recolham o material poste-
riormente, pois, este mate-
rial é poluidor. Pediu que 
as pessoas que circulam 
nas estradas do município 
que reduzam a velocidade 
quando transitarem nas 
proximidades das casas 
dos moradores, para dimi-
nuir a formação de poeira. 
Agradeceu a presença de 
público na sessão.

 O Presidente, 
Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada 
do PSDB, informou que 
esteve participando de re-
união do Corede para a de-
finição das prioridades da 
Consulta Popular, citando 
a importância deste tipo 
de recurso para o municí-
pio.

A próxima Sessão 
Plenária Ordinária será 
no dia 08 de novembro, 
às 18 horas.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

As inscrições para o 
Concurso de Esco-
lha das Soberanas 

do Município de Ibirapuitã - 
2021/2023 estarão abertas a par-
tir desta quinta-feira, 04/11.

O Concurso para a Escolha 
das Soberanas do Município de 
Ibirapuitã visa eleger as sobera-
nas que irão representar: a bele-
za, a desenvoltura, a simpatia, a 
graça, a cultura e a história de Ibi-
rapuitã, propiciando lazer e con-
graçamento a população do Mu-

nicípio, região, bem como todo o 
estado. Serão eleitas a Rainha e 
duas princesas. O concurso será 
coordenado pela Administração 
Municipal, através das Secreta-
rias de Educação, Assistência So-
cial e demais integrante da Admi-
nistração. As inscrições deverão 
ser realizadas pela candidata ou 
representante legal na Secretaria 
de Educação através de ficha de 
inscrição (em anexo) no período 
de 04 de novembro a 16 de no-
vembro de 2021, no horário de 

Escolha das Soberanas de Ibirapuitã
expediente das 07h às 13h.

No dia 11 de dezembro, 
após a realização de todas as eta-
pas previstas, as Comissões rea-
lizarão o somatório dos pontos, 
e na sequência, será divulgado o 
resultado. a Rainha e as Princesas 
serão empossadas na mesma da-
ta, durante o evento.

O regulamento que dispõe 
sobre a realização e funciona-
mento do Concurso da Escolha 
das Soberanas estão disponíveis 
no Site oficial do município.

SAÚDESAÚDE

Ir ao médico pelo menos 
uma vez ao ano, fazer os 
exames necessários, não 

ter medo de cuidar da sua saúde 
e ter uma rotina de vida saudável 
são algumas das dicas para os 
homens neste Novembro Azul. 
Campanha enfatiza a saúde do 
homem, especialmente em rela-
ção ao câncer de próstata, o mais 
comum na população masculina, 
com mais de 65 mil casos por 
ano, representando 29,2% dos 
tumores incidentes em homens 
(Inca). Além disso, corresponde 
a segunda maior causa de mortes 
por câncer no sexo masculino, 
com mais de 15 mil óbitos por 
ano no Brasil, sendo cerca de 1,1 
mil gaúchos (DataSUS).

Em um país em que seis em 
cada 10 homens vão ao médico 
apenas quando não aguentam 
mais os sintomas (Instituto Lado 
a Lado pela Vida), a campanha 
Novembro Azul tem um papel 
muito importante. Quando se fala 
em câncer de próstata o assunto 
fica ainda mais sério por ser uma 
doença crônica, do envelheci-
mento e incomum antes dos 50 
anos de idade. Considerado uma 
doença da terceira idade, cerca de 
75% dos casos de câncer de prós-
tata no mundo ocorrem a partir 
dos 65 anos.

Ainda há muita resistência e 
desinformação

O oncologista do Centro de 
Tratamento do Câncer (CTCAN), 
Dr. Alvaro Machado, ressalta 
que, apesar de ser muito menos 
que alguns anos atrás, a resistên-
cia e desinformação ainda são 
muito presentes. “Sabemos que o 
câncer de próstata é o mais inci-
dente no homem, ainda com alta 
mortalidade. O diagnóstico ainda 
tardio na maioria dos pacientes 
ocorre em razão de dois fatores 
principais fatores: desinforma-

Novembro Azul: movimento em prol da saúde 
do homem

ção e falta de acesso aos meios 
de diagnóstico e tratamento. Dis-
seminação de informação com 
credibilidade e campanhas como 
Novembro Azul são fundamen-
tais”, enfatiza o oncologista.

Hábitos saudáveis e check-
-up regularmente

A dica fundamental é fazer 
avaliação médica anual e aos 50 
anos procurar o urologista para 
avaliação da próstata. “Reco-
mendamos que todo homem seja 
examinado aos 50 anos e, a partir 
desta primeira avaliação, depen-
dendo de fatores de risco encon-
trados, faz-se um plano de acom-
panhamento e exames regulares. 
Sempre recomendamos consultar 
com um urologista. A avaliação é 
feita pelo exame de toque digital 
da próstata e níveis do PSA (an-
tígeno prostático específico) no 
sangue”, orienta Machado.

Sintomas, fatores de risco e 
tratamento

Idade, fatores genéticos (he-
reditários) e estilo de vida estão 
entre as principais causas para es-
te câncer. “É preciso ficar atento 
ao histórico familiar (parentes de 
primeiro grau como pai, irmão, 

tio) de câncer de próstata e tam-
bém manter hábitos de vida sau-
dável, porque obesidade, sobre-
peso, alimentação inadequada, 
tabagismo e consumo de álcool 
estão na lista de fatores de risco 
para este câncer”, destaca o tam-
bém oncologista do CTCAN, Dr. 
Alex Seidel.

O câncer de próstata não 
tem sintomas em estágios ini-
ciais, por isso, a importância dos 
exames periódicos. “Os sintomas 
mais comuns são dor para urinar, 
necessidade de urinar várias ve-
zes ao dia e, muitas vezes, em 
pequenas quantidades, sangue na 
urina, dor óssea e impotência se-
xual”, informa Seidel.

O tratamento depende da 
situação da doença em cada pa-
ciente, mas em geral abrange ci-
rurgia, radioterapia e tratamento 
hormonal. “A evolução no trata-
mento com novos medicamen-
tos, políticas de rastreamento da 
doença e a conscientização da 
população masculina em relação 
a importância da prevenção deste 
tipo de câncer contribuem para o 
combate à doença”, enfatiza Sei-
del.

Campanha Novembro Azul enfatiza a saúde do homem

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO



CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Ernestina, 05 de novembro de 2021

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

CADERNO ESPECIALCADERNO ESPECIAL

O jornal O Mensagei-
ro traz seu tradicio-
nal caderno de natal 

recheados de prêmios com ape-
nas um ganhador. Sim! Apenas 
uma pessoa levará mais de R$ 
1.500,00 em prêmios sendo eles:

1 Costelão- cortesia da Casa 
de Carnes Goedel

1 Grelha- por Agro Beneve-
nuto

1 Uma Hospedagem por 
dois dias para duas pessoas em 
uma cabana do Camping Prainha 
de Ernestina (com data a combi-

nar com proprietário)
1 Óculos de sol Ótica e Joa-

lheira Brilhante
R$ 300, 00 pelo Jornal OM
E para concorrer é bem fácil, 

solicite um espaço para homena-
gens no caderno especial e pron-
to. Você estará concorrendo. O 
sorteio acontece na ultima edição 
do ano no dia 21 de dezembro.

Informações de espaços e 
valores com o diretor do OM Flá-
vio Martins Pedroso através do 
telefone (54) 9982-4601.

Promoção de natal

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Organização do Calendário de Eventos 2022

O ano de 2022 será 
o ano da possí-
vel retomada de 

boa parte dos eventos cultu-
rais realizados no município 
de Victor Graeff. Visando 
maior organização e evitando 
o conflito entre datas, o depar-
tamento de cultura do municí-
pio já está realizando a organi-
zação e reserva das datas dos 
eventos para o calendário de 
eventos municipal. 

Todas as comunidades e 
instituições que têm interesse 
em realizar algum evento no 
próximo ano deve procurar o 
departamento de cultura e se 
informar sobre a disponibili-
dade de datas. A organização 
do calendário de eventos con-
tribui com a divulgação das 
mais variadas ações culturais 
do município elevando seu 
nome e trazendo mais visibi-
lidade ao mesmo. Por isso a 
necessidade de organização. A organização do calendário evita atritos entre os eventos

CRÉDITO: ARTE TATIEL ZART/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

OOMM

www.jornalomensageiro.com.br

JORNAL

   O MENSAGEIRO 

JORNAL

   O MENSAGEIRO 

Ernestina, Ibirapuitã,
Lagoa dos Três Cantos,

Nicolau Vergueiro, Tio Hugo,
Santo Antônio do Planalto, 
Mormaço e Victor Graeff

VOCÊ
SEMPRE BEM
INFORMADO

GOEDEL E 
GOEDEL LTD��

Fone (54) 99922 - 2306

10X

Ernestina/RS

Parcelamento
NOS cartoes

~

TODOS OS ITENS EM

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

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

1º Etapa do campeonato
Gaúcho de Motonáutica
Dias 06 e 07 de
Novembro no
Camping Prainha
em Ernestina

Fone: (54) 9 9946-4300

SEGUINDO TODOS OS
PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA CONTRA
A COVID 19

(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

/


