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Estudantes três-cantenses
do quinto ano B realizam
campanha de combate ao
mosquito Eedes Aegypti
Direção

Flávio Martins Pedroso

Departamento comercial

Flávio Martins Pedroso - (54) 99982- 4601
(Fotos: Divulgação/Internet)

Diagramação/Redator
Luan Frainer
Desing Gráfico
João vitor Duarte Pedroso

Impressão

Gráfica Gespi - Tapera/RS

Assinaturas
Ernestina

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Ibirapuitã

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Lagoa dos Três Cantos

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

Mormaço

Flávio Martins Pedroso- (54) 99982- 4601

Nicolau Vergueiro

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

Santo Antônio do Planalto

Mercedes Pedroso - (54) 99908 - 3555

Tio Hugo

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

Victor Graeff

Os
alunos
do 5º ano B da
EMEF Professora Eida da Silveira orientados
pela professora
Pâmela Dalpian
Ozelame realizaram um trabalho
especial, dentro
do Sistema de
Ensino Aprende
Brasil, visando a
conscientização
dos munícipes
quanto aos riscos
que o mosquito
Aedes Aegypti
oferece à saúde
humana.
O combate ao
mosquito previne doenças como
Dengue,
Chi-

kungunya e Zica
Vírus.
Os alunos confeccionaram cartazes com informações sobre as
medidas preventivas de combate
a proliferação dos
focos do mosquito
que foram expostos em diferentes
pontos do município.
Os estudantes,
acompanhados da
professora que os
orientou, foram ao
gabinete do prefeito Sergio Antonio Lasch na manhã de quinta-feira
(9) para detalhar a
campanha.

Úrsula Sipp Fischer - (54) 99196 - 7221
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Os alunos confeccionaram cartazes com insformações

IBIRAPUITÃ

acarretados na malha viária rural, foi necessário o
Poder Público Municipal
suspender as aulas na rede
pública de ensino, no dia
30 de maio, tendo em vista os riscos de acidentalidade que as estradas apresentavam.
O levantamento da Secretaria da Agricultura e
Emater local apontam que
esta situação anormal decorrente de fortes chuvas
havidas, causou prejuízos no setor da economia
privada, uma vez que se
constatou, com base em
análises técnicas, perdas
na produção da bacia leiteira.
O Executivo Municipal, na reparação dos
problemas
ocorridos,
disponibilizou todos os
recursos materiais e humanos de forma a mitigar
os prejuízos e danos decorrentes da enxurrada,
em cumprimento ao que
dispõe o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil local.
As equipes da Secretaria de Obras e Viação
trabalham
incansavelmente para amenizar os
problemas decorrentes do
evento, pois todas as localidades do interior sofrem
consequências das fortes
chuvas.
A Administração Municipal pede a compreensão da comunidade neste
momento
complicado,
pois em virtude dos danos
nas estradas e bueiros, o
fluxo normal de veículos particulares, veículos
agrícolas e transporte de
escolares, estão prejudicados, e os riscos de acidente são grandes.

Luis Carlos Heinze visita município de
Mormaço
O pré-candidato ao
governo do Rio Grande do Sul, Luis Carlos
Heinze, esteve presente no município de
Mormaço, na noite de
sexta-feira, 10, junto
com outras lideranças
do partido. O prefeito Rodrigo Trindade
também esteve presente no evento.
O evento que contou com presença
massiva tanto da comunidade quanto de
prefeitos da região, começou com o prefeito
Rodrigo agradecendo
a oportunidade e a visita do pré-candidato e
reforçando a confiança no pré-candidato,
“dou minha cara a tapa
caso ele (Luis Carlos
Heinze) não faça um
bom trabalho no nosso
estado, Rio Grande do
Sul é um estado maravilhoso, mas, cada
vez será melhor e precisamos de gente boa
e competente igual o
Luis Carlos Heinze”.
Sob fortes aplausos das pessoas presentes, Luis Carlos
Heinze falou sobre as
obras realizadas durante seu mandato de
Senador, “Na AMAS-
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MORMAÇO

Decretada Situação de
Emergência
A Prefeitura de Ibirapuitã, considerando
que o Município foi
atingido por chuvas intensas que ocorreram
de 25 de maio até o dia
06 de junho do corrente ano, onde os acumulados, nesse período,
apontam para um volume de 298 mm, tendo
o dia 29 de maio como
o dia em que as precipitações foram ainda
mais intensas, num volume para aquele dia
de 68 mm, conforme
Laudo Pluviométrico
da Emater, o que acarretou elevações dos níveis das águas dos rios
e córregos. Os volumes
de chuvas que caíram,
ultrapassaram em muito as médias históricas
registradas para o período, decreta Situação
de Emergência.
O
Decreto
Nº
3.197/2022 foi assinado pelo Prefeito José
Nicolodi Provenci, na
última terça-feira, 07
de junho.
A
Administração
Municipal ressalta que
em função do evento
adverso descrito, ou
seja, fortes precipitações pluviométricas,
houve prejuízos materiais expressivos para
o Município, pois acarretou danos na infraestrutura pública na área
rural afetada, principalmente no sistema viário, onde bueiros foram
atingidos e danificados
e as estradas municipais
ficaram intrafegáveis e
algumas, inclusive, interditadas.
Em razão dos danos

Ano XXI | Edição 1062

Ernestina, 17 de junho de 2022

BI 13 municípios foram distribuídas 150
mil doses de vacinas,
o Rio Grande do Sul
recebeu 28 milhões
de doses que eu ajudei e os leitos de UTI
triplicaram durante o
governo
Bolsonaro
(...), então tem muita
coisa para falar que a

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

gente fez e aqui no
município de Mormaço 300 produtores rurais compraram 3.217 hectares
o maior programa de
reforma agraria.”.
Após a reunião
foi realizado uma
janta no CTG Teofilo Schroeder
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Várias lideranças do partido marcaram presença
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Luis Carlos Heinze posa com prefeito Rodrigo Trindade

“NÃO ADIANTA QUE AS GRANDES COISAS SEJAM DITAS, SE QUEM OS DIZ NÃO O É”

Fundamentando um ponto de vista, ou uma tese
em que é necessário entender do assunto, para não
falar bobagem, sendo “cada macaco no seu galho”.
Verdades estas que são quase uma sentença. Tomei a liberdade de compartilhar minha maneira
de pensar e de evitar o COVID 19, embora minha
formação seja ciências jurídicas e sociais (advogado), nada tendo a ver com saúde ou pandemia. Vou
dar meu pitaco sobre o assunto. Rogo que seja útil
para quem ler esta coluna minha experiência pessoal. Vamos aos fatos; eu não tomei vacina e nem
vou me vacinar contra este vírus. Não sou contra
de quem opta pela vacina, cada um é dono de sua
vontade. A injeção que dão o nome de vacina, seu
efeito é mais psicológico para alguma pessoa, já
para outras conforme seus organismos tem, reações diversas, inclusive trombose cerebral. Por outro lado, se sabe que este medicamento leva alguns
anos para ter eficácia. Para justificar, trago a lume
um fato que aconteceu com uma colega, que está
na casa dos 30 anos, tendo feito a primeira dose, já
em seguida começou a ter fortes dores de cabeça,
sendo constado trombose cerebral. Estando de tratamento há alguns meses. Como é sabido, existem
outros casos, em que as pessoas são hospitalizadas,
após tomarem a vacina. O leitor poderá perguntar,
o que faço, que não tomo vacina? É que por prescrição do Dr. Carlos Madalosso, que receitou ivermectina, dois comprimidos de 6 miligramas de 15
em 15 dias. Mais zinco, vitamina “D” e “C”. Em
janeiro fui a Maceió, onde contratei um motorista
para me levar as praias. No segundo dia ele me
perguntou se eu havia me vacinado, disse que não,
pois usava ivermectina. No terceiro dia, indo para
uma praia a irmã do motorista telefonou para ele
dizendo que estava com COVID, o motorista passou o telefone para eu falar aduzindo: “doutor, receita aquele remédio para minha irmã”. Disse a ela
que tomasse durante cinco dias um comprimido de
ivermectina. Depois que voltei da viagem recebi
um telefonema do motorista, dizendo que sua irmã
estava curada!

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Prefeito Municipal recebe visita de
representantes do Posto de Recrutamento e
Mobilização
O Prefeito Municipal de Santo
Antônio do Planalto, Élio Gilberto Luz de Freitas
recebeu na manhã de quinta-feira, 09, a visita do

Tenente Cansin e
o Cabo Schmtiz,
representantes do
Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM)
de Santo Ângelo,
a visita teve por

objetivo a vistoria de documentos e do Setor
de Alistamento,
procedimento
padrão realizado pelos comandantes.

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

A visita ocorreu naquinta-feira, 09
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MARIAS

CRUZADINHA

MORMAÇO

Maria Antônia completa nove
anos

Previsão do tempo

*Tempo.com

Aniversariantes do mês de Junho!
Cezar Ramiro

Auri Arnt (07/06)

(01/06)

Possebon (07/06)

Ilse Pozza (23/06)

Julio Cesar Borghetti

Derlene de Fatima

Maria Luiza Schmitd

(09/06)

Goetz (08/06)

(21/06)

Marilene Marquetti (24/06)

Luiz Itamar Schell

Reymond Camisaria (14/06)

Realda Lodi (10/06)

(21/06)

Maria Haack (02/06)

Adriana Goedel (15/06)

Adriana Possa

Umberto Pedro Becker

João Backes (26/06)

(21/06)

(26/06)

Denise Trindade (09/06)

Antonio Carlos da

Cleri Machado (19/06)

Silveira (18/06)

Julia Caciane Borges

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Agito é o que promete a Lua
Cheia e ela convida a sair da
rotina. Pode ir mexendo os
seus pauzinhos porque uma
viagem ou passeio que há tempos você deseja fazer pode
dar certo.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Logo na segunda-feira Mercúrio ingressa em sua Casa da
Bufunfa e impulsiona seus ganhos.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Depois de testar bastante sua
paciência, Mercúrio vem suave
na nave, aterrissa no seu signo

e se torna um dos seus maiores aliados.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Essas vibes também rondam
suas relações pessoais, sinal
de que além de esperteza ao
lidar com dinheiro, você precisa de um bom jogo de cintura
para evitar brigas.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Mercúrio muda de signo e cenário no dia de Santo Antônio
e revela que você pode realizar um ideal, principalmente se
envolve dinheiro.
- Virgem (23 ago. a 22 set.)

Seu regente Mercúrio traz novidades logo na segunda-feira
e manda uma dose extra de
energia, elevando a sua vitalidade ao topo.
- Libra (23 set. a 22 out.)
O astral tá do jeito que você
pediu aos céus e as novidades
com as quais vem sonhando
chegam já no dia 13.
- Escorpião (23 out. a 21
nov.)
Metade do mês já foi e o salário tá no osso, minha consagrada? Se liga no recado dos
astros! Eles avisam que você
tem tudo para farejar boas

Junho é o mês favorito da pequena Maria
Antônia Sebben Salvi.
Agora, não mais tão
“pequena”. Isso porque, na segunda-feira
(13), ela completou
nove anos de idade.
Um marco que foi
muito comemorado.
Na sexta-feira (10),
ela participou com a
família de uma Missa de Ação de Graças
pelo seu nascimento.
O ato foi em sua cidade natal, Nicolau Vergueiro. Após, realizou
uma celebração com
as pessoas mais íntimas de seu círculo.

No dia seguinte,
sábado (11), comemorou com as amigas. O tema da festa
foi “Tik Tok”, uma
das redes sociais
preferidas da Maria
Antônia. Teve bolo,
doces e salgados,
além de muitas brincadeiras e diversão.
“Agora começou
um novo ano para
mim. Agradeço o
que já passou e espero aproveitar tudo
que está chegando,
pertinho das pessoas
que mais amo: a minha família”, disse a
aniversariante.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Maria Antônia completou 9 anos
oportunidades de
ções e ganhos.

negocia-

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Mercúrio anima seus contatos
a partir do dia 13 e dá carta
branca para você consolidar
parcerias.
- Capricórnio (22 dez. a 20
jan.)
Fica sussa porque de acordo
com as vibes astrais você vai
dar conta do recado. Mercúrio muda de cenário e manda
bons estímulos para colocar
tudo em ordem no serviço.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Mercúrio desembarca no setor
mais positivo do seu Horóscopo e traz ótimas energias para
você mandar bem nesses dias.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Semana agitada na vida pessoal, minha consagrada! Quem
dá o toque é Mercúrio, que
promete mais disposição para
cuidar dos assuntos domésticos, agilizar interesses com
parentes e pessoas queridas.

Novos projetos de pavimentação
A Administração que recentemente se execução deste projeMunicipal está de- instalou no municí- to que será de extresenvolvendo pro- pio, trabalha no ramo ma importância para
jetos pavimentação de britagem e usina- o desenvolvimento do
de algumas entradas gem de asfalto, des- município, pontuou o
vicinais da zona ru- sa forma facilitando engenheiro civil, Cléral de Mormaço.
o desenvolvimento e dio Bertani.
Sem medir esforços para proporcionar
melhores
condições de trafegabilidade no escoamento da produção
primária, bem como
na qualidade de vida
aos moradores que
residem próximos às
vias de chão batido,
o Prefeito Rodrigo
Trindade esteve reunido com o representante da ConstruDel Rijo S/A recentemente se instalou no municícpio no ramo da britagem
tora Del Rijo S/A.
A Del Rijo S/A,
NICOLAU VERGUEIRO
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

Nicolau Vergueiro no Seminário Técnico da Undime/RS

Sergio Nicolini (27/06)

Fonte: João Bidu
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Na quarta-feira, 8
de junho, a secretária
de Educação e Cultura,
Priscila Muniz, e a servidora do setor de contabilidade, Ana Letícia
Miranda, representaram
o município de Nicolau
Vergueiro no seminário técnico promovido
pela União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime/RS, que abordou
temas como plano de
carreira e transporte escolar. O evento ocorreu no Salão de Atos
da PUC/RS, em Porto
Alegre, e reuniu mais

de 800 participantes.
Pela manhã, o palestrante
Carlos Eduardo Sanches
discorreu sobre o tema
Plano de Carreira do Magistério Público. Sanches
abordou questões relativas
à gestão municipal, principalmente dos recursos públicos e sua relação com
a estruturação do plano
de carreira do magistério
e também salientou a necessidade de qualificação
da gestão pública. Durante
a tarde, o professor Willer Luciano Carvalho, da
Universidade Federal de
Goiás, explanou sobre as
funcionalidades do Sistema Eletrônico de Gestão

do Transporte Escolar,
desenvolvido pela Universidade em parceria com o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Segundo a secretária Priscila Muniz, o seminário
foi uma grande oportunidade para o esclarecimento de dúvidas e troca de
experiências. “É sempre
muito importante participar de eventos como esse
para enriquecer o trabalho
desenvolvido no nosso
município. Além de esclarecermos dúvidas, temos a
possibilidade de trocar experiências com os representantes de outros municípios”, destacou.
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das, valas e bueiros, pois
isso trará diversas benesses à coletividade.
Ordem do Dia:
Indicação
nº
01/2022, de autoria do
Ve r e a d o r
Nelson Rogério Dapper, parlamentar
do
Partido Político PDT:
“Solicita ao Poder Executivo Municipal que, após
estudo e consulta aos órgãos competentes, seja
elaborado Projeto de Engenharia visando à construção de uma rua paralela às margens da Rodovia
RS-223, desde o trecho
de acesso à COTRIJAL
até o acesso ao Bairro
Loro, o qual é localizado

MORMAÇO

no perímetro urbano do
Município de Tio Hugo”.
Aprovado por unanimidade.
Comunicações Pessoais:
Ve r e a dor
Délcio
Wiedthauper
(PDT): parabeniza a Secretaria de
Saúde do município de
Tio Hugo pela vacinação
da 2ª dose de reforço contra a COVID-19. A imunização proporcionará,
gradativamente, o retorno às festividades regionais, nesse sentido, o edil
convida para que todos
participem dos eventos
em homenagem ao Colono e Motorista, os quais,

dentre os já confirmados,
acontecerão nas datas de
10/07/2022 no Município de Tio Hugo e em
17/07/2022 no Município
de Ibirapuitã.
Ve r e a dor
Nelson Rogério Dapper
(PDT): agradece ao Prefeito Municipal e ao Secretário de
Obras pela reabertura da
via localizada na Comunidade de Polígono do
Erval (antiga estrada que
liga os Municípios de Tio
Hugo e Victor Graeff via
Posse Muller). O trecho
facilitará o deslocamento das máquinas agrícolas, evitando o trânsito
na rodovia 223. Nelson

se manifesta acerca da
necessidade da mesma
medida ser efetuada pela
gestão do Município de
Victor Graeff, pois isso
possui interesse público
e promoverá mais acessibilidade e segurança aos
cidadãos.
A próxima Sessão
Ordinária acontecerá
na data de 27/06/2022,
às 19h, no Plenário da
Câmara Municipal de
Vereadores de Tio Hugo/RS.
Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo
Valduze Back Vollmer
1ª Secretária

TIO HUGO

Realizada reunião para tratar
de projetos

Atleta tio-huguense se destaca nos 1o Jogos de
Inverno Abadá Capoeira

Cumprindo agenda
na SEDUC, Prefeito
Rodrigo Trindade juntamente com o Presidente do Legislativo, Edson Schroeder
acompanhado do Vereador Adrlar Derlan,
Diretor Geral da Educação, Waner Silveira
e o Diretor da Escola Estadual Joaquim
Gonçalves Ledo, reveindicaram a reforma imediata do colégio ao Diretor Geral
da Secretaria de Edu-

A tio-huguense
Carol
Braganholi participou da 1ª
edição dos Jogos de
Inverno Abadá Capoeira. O evento
aconteceu dos dias
2 a 5 de junho nas
cidades gaúchas de
Gramado e Três Coroas. Carol teve destaque na competição,
ficando com a 4ª colocação na categoria
C Feminina. O 1º Jogos de Inverno Abadá Capoeira contou
com Cursos de capa-

cação do Estado,
Guilherme Couto.
Na oportunidade
cobraram agilidade
na execução desta
reforma ou construção de um novo prédio, tendo em vista
as condições precárias e mediante ao
laudo de interdição,
isto vem trazendo
prejuízos aos estudantes, que precisam ser realocados
em outros espaços
sem muito conforto.

citação com Mestres e
mestrandos em Capoeira, e competição com
atletas de todo o Brasil.
O campeonato analisou aspectos diversos
da modalidade, como
a objetividade, a luta,
acrobacias, técnica de
movimentos, entre outros conceitos. Foram
mais de 20 participantes da Serra Gaúcha e
Planalto Médio, entre
eles, Carol Braganholi,
representando os municípios de Tio Hugo,
Ernestina e Nicolau

Vergueiro, locais onde
ministra aulas de capoeira.
Carol estende o
convite para os interessados em praticar
Capoeira; As suas aulas acontecem gratuitamente em Tio Hugo
na sede do Cras Mãos
Amigas nas terças as
08:30 e as 13:00 horas;
Em Nicolau Vergueiro
nas quintas as 09:30 e
as 13:00 horas no Cras
e em Ernestina nas sextas as 17:30 na CB Espaço Fitness.

Domingo foi realizado
primeiro torneio de bodoque
Na tarde deste
domingo, 12, no
parque de rodeios
Romeo Goedel foi
realizado o primeiro campeonato de
bodoque. O evento
contou com massiva participação da
comunidade e premiou os melhores
com medalhas e
troféus.
O evento foi dividido nas categorias infantil até
12 anos, homens e
mulheres e foram
divididos em cinco
raias para os tiros
serem efetuados.
Cada participante
tinha 10 tiros para
fazer e acertar as
cinco latas que estavam expostas. Os
melhores passavam
de fase e iam para a
final.
No total foram
170 inscrições entre
crianças, homens
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NICOLAU VERGUEIRO

ERNESTINA

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Resumo
dos
trabalhos da Sessão Ordinária realizada
em 13 de junho de 2022, presidida
pelo Vereador Estevão
Luís Pissolatto, o qual é
filiado no Partido Político
PDT.
Pedido
Verbal:
Ve r e a dor
Délcio
Wiedthauper (PDT): solicita ao Poder Executivo,
por intermédio da Secretaria de Obras, para que
os serviços das máquinas
que serão adquiridas pelo
município sejam utilizados, sobretudo, na limpeza e melhorias das estra-

O MENSAGEIRO

Ernestina, 17 de junho de 2022

e mulheres. Foram
arrecadados 169Kg
de alimentos e eles
serão distribuídos
no decorrer da semana para as famílias em situação de
vulnerabilidade do

município de Ernestina. Em primeiro lugar ficou
Marciano, segundo lugar Anderson, terceiro lugar
Dejair e quarto
lugar Maurício.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

O total de alimentos arrecadados foram de 169kg
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JOÃO VITOR DUARTE PEDROSO

Houve 170 inscrições ao todo

Profissionais participam
de capacitação sobre o
Transtorno do Espectro
Autista
Profissionais da Educação, Assistência Social
e Saúde do município de
Nicolau Vergueiro participaram, na sexta-feira
(10/06), de uma capacitação com o Centro Regional de Referência em
Transtorno do Espectro
Autista (TEA) - APAE
de Passo Fundo, no auditório do Campus II da
UPF. O encontro foi a
primeira etapa de uma
formação promovida através do Programa de Atendimento a Pessoas com
Transtorno do Espectro
do Autismo – TEAcolhe.
O programa TEAcolhe foi
implementado pelo Decreto Estadual nº 55.824 de
05 de abril de 2021, cujo
objetivo é regulamentar
as diretrizes para a implementação e a execução da
lei nº 15.322, de 25 de se-

tembro de 2019, que institui
a Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa
com Transtornos do Espectro
Autista. Por meio do programa, o Centro Regional de
Referência em TEA visa qualificar profissionais das áreas
da saúde, educação e assistência social e fortalecer as
redes que atendem as pessoas com TEA e suas famílias.
A primeira etapa da formação, intitulada “Transtorno
do Espectro Autista: compreendendo os conceitos básicos”, foi conduzida pelo
neurologista Dr. Cassiano
Mateus Forcelini e pelo neuropediatra Dr. José Renato
Donadussi Pádua. A próxima
etapa será no dia 22 de junho,
com o tema “Investigação
diagnóstica e etiológica; genética do TEA” e, até o final
de julho, haverá ainda mais
dois encontros.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Disponíveis vagas para
seleção Censo Demográfico
Atenção para inscrições para Seleção
Censo
Demográfico
vagas para recenseador
DAS
INSCRIÇÕES
- Não será cobrada
taxa de inscrição.
- O procedimento de inscrição poderá
ser realizado de forma
online, a partir das 11h
de 09/06/2022 até dia

15/06/2022.
- Para realizar a inscrição de forma online,
o candidato deverá acessar a página www.ibge.
gov.br/pss-complementar
preencher e enviar o formulário de inscrição.
- Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou
cópia autenticada no momento da contratação.
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TIO HUGO

Visita de Militares do Posto de
Recrutamento e Mobilização de
Santo Ângelo
O prefeito Gilso Paz e
a servidora pública municipal Dirce Sippel, receberam a visita do Delegado do Serviço Militar do
Posto de Recrutamento e
Mobilização de Santo Ângelo, 2º Tenente Jeferson
Eduardo Canzi e do CB
Schmitz. A visita técnica
pautou a execução dos
trabalhos da Junta Militar
de Tio Hugo sediada no
Centro Administrativo.
O prefeito Gilso Paz
que é presidente da Junta Militar do município
agradeceu a visita, destacando a parceria com o
Posto de Recrutamento e

Mobilização de Santo Ângelo.
Em 2017 Tio Hugo
passou a fazer parte da de-

legacia de Santo Ângelo, assim como a maioria dos municípios do
norte do estado.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Desde 2017, Tio Hugo faz parte da delegacia de Santo Ângelo

VICTOR GRAEFF

Alunos conquistam classificação na
Olimpíada Brasileira de Matemática
Na
terça-feira(07/06), os alunos dos
anos finais da EMEF
Marcílio Dias, participaram da 17ª OBMEP
– (Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas). A primeira fase conta com
20 questões que exigem dos participantes
raciocínio lógico, interpretação e análise das
questões.
Na manhã do dia 11
de junho, foi realizado
o momento de divulgação e entrega de um
mimo para os alunos
classificados para a 2ª
Fase da Obmep. O ato
ocorreu na presença do
Secretário de Educação

Fábio Augusto Dirings, Assessora Pedagógica Suzana Kayser da
SMECDT, juntamente
com a Coordenadora Pedagógica Eliane

Bach, Professor de
Matemática Mauro
Nicolodi e os demais
alunos, professores e
funcionários da escola.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

TIO HUGO

Prefeitura de Ernestina lança
Campanha do Agasalho 2022
Na tarde desta terça-feira (14), a primeira-dama
Elena Maria Goedel Becker,
juntamente com a Coordenadora do CRAS, Mônica
Aguirre, e a Coordenadora
da Sala de Roupas, Gelci
Duarte, realizaram o lançamento da Campanha do
Agasalho 2022, com o slogan “Deixe os Dias de Alguém mais Quentinhos”. A
arrecadação será realizada
no próximo dia 23 de junho, no turno da manhã a
partir das 10h e na tarde, a
partir das 14h. A comunidade poderá deixar as roupas para doação em frente
a suas residências, onde a
equipe do Cras -, passará
recolhendo as doações, mas
quem quiser poderá levar a
sua doação diretamente na
Praça Municipal, no dia 23
de junho, antes disso, quem
quiser entregar suas doações, também podem levar
na Sala de Roupas, que fica
nos fundos da Prefeitura
Municipal de Ernestina,
com a Coordenadora Gelci Duarte. Podem ser doadas peças em bom estado
de conservação masculina,
feminina e infantil, além
de calçados, cobertores,
manta, lençóis e toalhas de
banho em bom estado. A
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solicitação é que as doações
sejam encaminhadas em sacolas fechadas. Após as doações
serem recolhidas, elas passarão por uma triagem antes de
serem encaminhadas para o
Sala de Roupas, onde os interessados poderão retirar as
peças.
Na oportunidade a primeira-dama Elena Maria Godel
Becker, ressaltou a importância das doações: “Todos nós
podemos ajudar e, sobretudo,
sabemos que as famílias mais
vulneráveis são as que mais
sofrem com as temperaturas
baixas e por falta de agasalhos.
Esse é o momento de sermos
altruístas e solidários, ainda
mais com a chegada do frio”,
afirmou a primeira-dama.
Na ocasião, a coordenadora do CRAS, Mônica Aguirre,
fez um chamamento para que
os cidadãos e cidadãs ernestinenses, para os mesmos participem da campanha do agasalho 2022, doando roupas ou
cobertores, pois é o momento
de tirarmos a solidariedade
do armário e ajudarmos quem
mais necessita, pois o frio passa, mas o nosso amor e a nossa
fraternidade permanece.
Maiores informações entrar em contato com o Cras de
Ernestina, pelo telefone:
(54) 3378-1044.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Prefeito e vice recebem a visita do
secretário estadual de Desenvolvimento
Urbano e Metropolitano Rafael Mallmann
O prefeito Gilso
Paz e o vice Geder
Follmer receberam
a visita do secretário estadual de
Desenvolvimento
Urbano e Metropolitano Rafael Mallmann. Em pauta
na reunião estava
a execução do programa “Pavimenta
RS”, que prevê o investimento de aproximadamente R$ 1
Milhão nas obras de
asfaltamento da estrada geral que liga
a comunidade de
Polígono do Erval
em Tio Hugo à BR386.
Na ocasião os líderes do Executivo
Municipal destacaram que esta obra
será iniciada em
breve, e trará muitos benefícios para
o município, uma
vez que esta estada
é uma das mais movimentadas do interior, e apresenta pa-

vimentação bastante
irregular, o que será
corrigido pelo asfaltamento da via.
O secretário Rafael Mallmann e sua
equipe destacaram
que estão a disposição dos municípios
para o encaminhamento de demandas;
E que essa proximidade traz benefícios
para as comunidades que necessitam
de melhorias na sua
infraestrutura.
Gilso Paz e Geder
Follmer agradeceram a visita dos in-

tegrantes do Governo Estadual,
enfatizando que
este trabalho de
proximidade e de
busca por novos
investimentos no
município é fundamental para as
cidades gaúchas e
o estado avançarem. E que a Administração Municipal buscará
novas parcerias
com o Governo
Estadual para a
chegada de novos
investimentos em
diferentes áreas.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Em pauta na reuniaõ estava a execução do programa Pavimenta RS

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Definido as finais dos campeonatos
A primeira fase conta com 20 questões

Foram definidos
os confrontos pelas categorias livre
e veterano. Nas
semifinais
pela
categoria livre, os
resultados foram
Rancho/Reciclagem 1 x 0 Minuano, Nutrela/Wutke
4 x 1 Nacional. Pe-

las semifinais da
categoria veteranos os resultados
foram Furacão 5 x
4 Falange/MB/RF
e São Sebastião/
Iopp Engenharia 2
(4) x 2(3) Baixada.
As finais ocorrem no próximo

domingo, 19,
pela categoria
a partir das 10h
Veterano Furacão x São Sebastião e pela
categoria livre
a partir das 15h
Rancho/Reciclagem x Nutrela/Wutke.
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Polo Norte ou Ártico - Parte 2
O eixo de rotação da Terra - e, portanto, a posição do Polo
Norte - era comumente considerado fixo (em relação à superfície da Terra) até que, no século XVIII, o matemático Leonhard
Euler previu que o eixo poderia “oscilar” ligeiramente. Por volta
do início do século XX, os astrônomos notaram uma pequena
aparente “variação de latitude”, determinada para um ponto fixo
na Terra a partir da observação de estrelas. Parte dessa variação
pode ser atribuída a um deslocamento do Polo pela superfície da
Terra, por um alcance de alguns metros. A errância tem vários
componentes periódicos e um componente irregular. O componente com um período de cerca de 435 dias é identificado com a
peregrinação de oito meses prevista por Euler e agora é chamada de oscilação de Chandler, depois depois de sua pesquisa. O
ponto exato de interseção do eixo da Terra com a superfície da
Terra, em um dado momento, é chamado de “Polo instantâneo”,
mas por causa da “oscilação” isso não pode ser usado como definição de um Polo Norte fixo (ou Polo Sul) quando a precisão
em escala métrica é necessária.
É desejável vincular o sistema de coordenadas da Terra (latitude, longitude e elevações ou orografia) a formas de relevo
fixas. No entanto, dadas as placas tectônicas e a isostasia, não
existe um sistema no qual todas as características geográficas
sejam fixas. No entanto, o Serviço Internacional de Rotação da
Terra e Sistemas de Referência e a União Astronômica Internacional definiram uma estrutura chamada Sistema Internacional
de Referência Terrestre.
O sol no Polo Norte está continuamente acima do horizonte
durante o verão e continuamente abaixo do horizonte durante o
inverno. O nascer do sol é pouco antes do equinócio de março
(por volta de 20 de março); o sol leva três meses para atingir seu
ponto mais alto de quase 23½ ° de elevação no solstício de verão
(por volta de 21 de junho), após o qual começa a afundar, atingindo o pôr do sol logo após o equinócio de setembro (por volta
de 23 de setembro). Quando o sol é visível no céu polar, ele
parece se mover em um círculo horizontal acima do horizonte.
Este círculo sobe gradualmente de perto do horizonte logo após
o equinócio vernal até sua elevação máxima (em graus) acima
do horizonte no solstício de verão e depois afunda de volta ao
horizonte antes de afundar abaixo dele no equinócio de outono.
Portanto, os Polos norte e sul experimentam as taxas mais lentas
de nascer e pôr do sol na Terra.
Esses efeitos são causados por uma combinação da inclinação axial da Terra e sua revolução em torno do sol. A direção
da inclinação axial da Terra, bem como seu ângulo em relação
ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol, permanece quase
constante ao longo de um ano (ambos mudam muito lentamente
em longos períodos de tempo). No meio do verão do norte, o
Polo Norte está voltado para o sol em sua extensão máxima. À
medida que o ano avança e a Terra se move em torno do Sol, o
Polo Norte gradualmente se afasta do Sol até que, no meio do
inverno, esteja de costas para o Sol em sua extensão máxima.
Uma sequência semelhante é observada no Polo Sul, com uma
diferença de tempo de seis meses.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente:
Raquel
Goedel.
Demais vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos Ferreira, Ari Antonio Mello,
Cristian Baumgratz, Juliano Arend, Leonir de Souza
Vargas, Victor Penz e Tiago José Dummel.
SESSÃO
PLENÁ08
RIA ORDINÁRIA DE
13.06.2022

Grande Expediente:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, parabenizou a Administração
Municipal pelo envio da
Mensagem nº 050/2022
que trata da desafetação de
imóvel urbano de propriedade do Município. Agradeceu a Mesa Diretora
pela elaboração do Projeto
de Lei que trata da contratação emergencial de um
servente para a Câmara de
Vereadores.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, parabenizou a Mesa Diretora
pela Mensagem 004/2022
justificando a necessidade.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada
do PDT, justificou o pedido de providências de sua
autoria que solicita estudos para a implantação do
crédito estudantil municipal. Acerca da Mensagem
004/2022 da Mesa Diretora parabenizou a Mesa
pela iniciativa, informando que haverá um processo seletivo para a contratação.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do
PSDB, afirmou que a contratação de servente para a
Câmara é de extrema necessidade. Sobre a Mensagem nº 050/2022, do
Poder Executivo, afirmou
que é o início do processo e que o mesmo costuma
ser demorado.
O Vereador Victor Penz, da bancada do
PSDB, parabenizou a Câmara pelo Projeto de Lei
para autorizar a contratação temporária emergencial de servente para a Câmara de Vereadores.

Comunicações:
O Vereador Juliano Arend, da bancada do
PSDB, criticou o lançamento da pré-candidatura
de Eduardo Leite ao Governo do Estado pelo PSDB.
Ordem do dia:
Sem matéria.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, lembrou
o Poder Executivo de uma
solicitação de construção
de um quebra-molas nas
proximidades da residência
do Sr. João Paulo de Oliveira, afirmando que a estrada
foi feita, mas o quebra-molas ainda não, reiterando a
necessidade. Agradeceu ao
Poder Executivo pelo encaminhamento de Ofício
ao DAER acerca da situação das linhas de ônibus até
Passo Fundo e vice-versa.
Parabenizou o servidor Alexandre Aguirre, Diretor do
Museu Municipal pela atuação relacionada ao turismo em Ernestina. Informou
que a Administração Municipal fez os reparos no acesso à propriedade do Sr. José
Mello, agradecendo pelo
atendimento da demanda.
Parabenizou o Sr. Pedro,
idealizador do Torneio de
Bodoque, bem como os
apoiadores do evento.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, agradeceu
ao Secretário de Obras pelo
patrolamento da estrada geral do Capão do Valo, assim
como o acesso à residência do Sr. José Mello, bem
como pelo seguimento do
trabalho na localidade de
Três Lagoas. Acerca dos
Pedidos de Providências de
sua autoria, justificou ambos, afirmando que a situação piorou com as últimas
chuvas, principalmente no
acesso à propriedade do Sr.
Henrique e Srª Jandira Seibel, proximidades da família Caraça. Parabenizou os
idealizadores e apoiadores
do Torneio de Bodoque,
afirmando que o evento foi
um sucesso, sendo noticiado em todo o Estado.
O Vereador Tiago

José Dummel, da bancada
do PDT, explanou sobre a
situação da Rua Carlos Armando Kern, até a propriedade do Sr. Ivo Sossmeier,
solicitando que os reparos
sejam feitos com a maior
brevidade possível. Falou
sobre os jogos da Copa dos
Campeões onde participaram equipes de Ernestina,
no campo do Tupã, agradecendo ao Executivo pelo
apoio. Apoiou a solicitação
do Vereador Antonio Carlos Ferreira, sobre a contratação de mais um servidor
para atuar junto ao departamento de águas. Parabenizou o Poder Executivo
e a construtora que executou a obra de ampliação do
CRAS, estendendo os cumprimentos a todos os construtores de Ernestina. Disse
que, no seu entendimento, o
grande volume de emendas
parlamentares destinadas
ao Município é resultado da
atuação conjunta dos poderes Executivo e Legislativo,
pedindo que a população
apoie os parlamentares que
destinaram verbas para Ernestina.
O Vereador Victor
Penz, da bancada do PSDB,
agradeceu a Administração
Municipal pelas melhorias
na estrada geral, desde a
Esquina Penz até Linha
Gramado, assim como pelo
atendimento de pedido seu
acerca de uma carga de
pedras. Parabenizou o Sr.
Pedro pela iniciativa do
Campeonato de Bodoque.
Homenageou a Presidente,
Vereadora Raquel pela passagem do aniversário. Convidou a comunidade para
prestigiar a final do Campeonato Municipal de bocha,
explanando sobre a qualidade dos troféus que serão
utilizados na premiação.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, agradeceu ao Executivo pelas
melhorias no acesso à propriedade do Sr. José Mello,
também, na estrada geral
do Capão do Valo passando
por Três Lagoas, pedindo
que o trabalho se estenda
até a Cotrijal e a divisa com
o Município de Passo Fundo. Solicitou verbalmente,
que sejam colocadas duas

cargas de pedras na propriedade do Sr. Paulo Soares.
O Vereador Juliano Arend, da bancada
do PSDB, disse que o Governo Federal tem muitos
programas para incentivar
a população a estudar. Falou sobre o projeto do Governo Federal acerca do
ICMS dos combustíveis.
Mostrou-se satisfeito com a
privatização da Eletrobrás.
Voltou a falar sobre os ex-ministros dos Governos
Lula, Dilma e Temer. Explanou sobre a importância
do cuidado com a manutenção do caráter de cada
pessoa. Esclareceu sobre
como foi a atuação do STF
no caso do ex-presidente
Lula, revelando-se insatisfeito com a forma como o
STF agiu. Repassou dados
sobre a passeata de apoio
a Bolsonaro nos Estados
Unidos. Parabenizou o Sr.
Pedro pela iniciativa da realização do campeonato de
bodoque.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, disse que as
secretarias de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura
estavam atuando conjuntamente para melhoria das estradas municipais, bastante
danificadas com as chuvas.
Sobre as emendas parlamentares destinadas ao Município, disse que a atuação
conjunta do Executivo e
Legislativo leva a isso. Pediu que esse trabalho seja
mantido. Parabenizou o Sr.
Pedro pela ideia do torneio
de bodoque, bem como a
Administração Municipal
pela organização, desejando que outras edições sejam realizadas. Solicitou
verbalmente que o Executivo verifique a situação de
uma ponte, na localidade
de Faxinal/Santa Cruz, divisa com o Município de
Santo Antonio do Planalto,
informando que a mesma
encontra-se em precárias
condições, oferecendo risco
aos agricultores que passam
por ali.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, informou
que foi reaberto processo
seletivo do IBGE, com vagas para atuar no Município

de Ernestina. Assim como
os demais Vereadores, parabenizou o Sr. Pedro e a
todos que auxiliaram para
a realização do campeonato de bodoque. Disse que
foram arrecadados cento e
sessenta e nove quilos de
alimentos nas inscrições
do torneio de bodoque, já
no Dia do Desafio houve
a arrecadação de oitenta e
quatro litros de leite. Essas doações serão destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade
do Município. Agradeceu
a Secretaria de Obras e a
todos os servidores pelo
empenho na recuperação
das estradas municipais.
Voltando a falar,
o Vereador Victor Penz,
da bancada do PSDB,
agradeceu ao Prefeito Municipal pela informação
de que serão confeccionados novos troféus para
o campeonato de bocha.
Agradeceu, também, pela
colocação dos bueiros na
residência do Sr. Pedro,
na Linha Pessegueiro.
Voltando a falar, o Vereador Cristian
Baumgratz, da bancada do PP, afirmou que o
apoio para a realização do
campeonato de bodoque
partiu da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.
Informou que a recuperação das estradas da Linha
Tieze está prevista para a
próxima terça feira.
Voltando a falar, o Vereador Juliano
Arend, da bancada do
PSDB, falou que o Deputado Eric Lins propôs
que seja incluída a disciplina de Educação Financeira no currículo escolar,
afirmando que a Deputada Luciana Genro não
apoiou a proposição. Afirmou que, em sua opinião,
deveria haver a disciplina
de Ciências Políticas no
currículo escolar obrigatório.

Próxima Sessão Plenária Ordinária dia 20
de junho de 2022, às
18:00.
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Respingos
da Barragem

ERNESTINA

Reunião sobre o Núcleo
Habitacional EDUCARTE
Aconteceu na quinta-feira, dia 08 de junho, na Prefeitura de
Ernestina, uma reunião de trabalho da
qual participaram: o
Superintendente Regional de Habilitação
Sr. Lúcio Hackenhaar, o Prefeito Municipal Sr. Renato Becker,
a Diretora do CRAS
Sra. Mônica Aguirre e
equipe técnica.
O objetivo do encontro foi a discussão
de aspectos relevantes
para viabilizar a implantação do Núcleo
Habitacional de Interesse Social EDUCARTE.
Segundo o Prefeito
Renato: “O caminho
ainda é longo, mas a
soma de esforços está
dando resultados”. O
Município irá realizar investimentos na
infraestrutura do loteamento, tais como: a
iluminação pública, a
rede de abastecimento de água, a rede de
drenagem pluvial e a
pavimentação.
Ao mesmo tempo em que as obras
de infraestrutura estiverem acontecendo,
será aberto um Edital
a Inscrição das famílias de munícipes, que
queiram participar do

Programa.
O Superintendente
de Habitação, Sr. Lúcio, comentou sobre a
melhor opção de programa
habitacional
que temos no momento, tratando-se de um
programa fomentado
por financiamento individual, no âmbito do
Programa Casa Verde
e Amarela, do Governo Federal.
O Município coloca à disposição terrenos urbanos com a
infraestrutura básica
necessária, por um valor abaixo dos preços
de mercado.
A Caixa Federal
analisa a situação cadastral de todos os
inscritos.
Os interessados serão inscritos e classificados de acordo com
a Lei n° 2.771 de 08
de dezembro de 2021,
que prevê critérios a
serem atendidos, tais
como:
I - não possuir bens
imóveis no município
ou fora dele;
II - não ter sido beneficiado por programa habitacional com
subsídio ou adquirido
lotes urbanos de propriedade do município;
III - ter na data da
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Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

inscrição idade igual
ou superior a 18
anos;
IV - possuir renda compatível para
enquadramento no
Programa Casa Verde e Amarela;
V - comprovar
residência, no município de Ernestina a
no mínimo 2 anos;
VI - não possuir
débito com a Fazenda Municipal, admitindo-se renegociação vigente com o
município.
Os classificados
participam de uma
reunião de definição
dos lotes por meio
de sorteio e, apresentam a sua proposta através do Projeto
de Construção.
Os aprovados assinam o Contrato de
Financiamento junto à Caixa e constroem a sua tão sonhada casa própria, de
acordo com o gosto
e a possibilidade financeira de cada
um.
Todas as informações como reuniões,
datas de inscrições,
local, serão amplamente divulgadas,
pelo rádio, pela internet e por outros
meios disponíveis.

PERDA DE BLOCO
Perda de Bloco de Produtor
ANDRE LUIZ NICKHORN, que possui o número de CPF 899.880.270-87, residente na
cidade de Ernestina, rua Alfredo Eitelwein-RS, centro, 116, comunica perda de talão de produtor número 137 de 614111 a 614120. Caso alguém encontrar, pede que devolva junto a
Delegacia de Polícia Civil,
13 de Junho de 2022

ESTENDA A MÃO!

Falta de empatia, incompreensão? Não
sei qual a definição correta. Mas sei que a
falta de entendimento de um ser humano
com a realidade alheia é mais dorido que
uma punhalada. Todos temos nossas histórias, contextos e sentimentos. Não podemos julgar o outro por nós. O pior erro e
não se colocar no lugar do julgado. É não
conceber sua realidade e seus dramas ao
“guilhotiná-lo”.
Em uma época tão obscura, cada pessoa
tem um modo de reagir. Alguns têm o imenso dom do regramento e de conseguir tirar
o melhor, mesmos nas situações mais ásperas. Outros acabam sucumbindo, sofrendo
mais que a conta, mesmo que por vezes não
exteriorizando tal sentimento devastador.
As pessoas sofrem de verdade. A depressão
corrói as almas e o fundo no poço, ou já
chegou, ou é logo ali. Não se pode julgar
o que as pessoas sentem pela própria experiência. É o maior erro possível em uma
relação humana.
Muitos se perguntam: Se eu consigo, por
que ele(ou ela) não? Simples... Porque essa
pessoa é outra pessoa, com dramas, realidades e sentimentos diversos. Muitas sofrem
de doenças invisíveis, terríveis, mas consideradas falácias aos olhos da insensibilidade.
Não julguem o que não conhecem e não
apedrejem quem fraqueja, quem fica inerte,
quem se mortifica. A compreensão, a empatia e um abraço, mesmo que não físico,
pode surtir um resultado muito maior que a
critica e a agressão. É facílimo chutar quem
está caído, entregue. Difícil é ajudá-lo a levantar. Não dê o tapa... Estenda a mão!

O MENSAGEIRO
Ernestina, 17 de Junho de 2022

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

TIO HUGO

Santo Antônio do Planalto
conquistou novo carro para
a Saúde

Reunião define diretrizes e beneficiários
do Programa Municipal de Reformas
Habitacionais

A partir de recursos oriundos de repasse atrasado do
Governo do Estado desde o ano de
2014 no valor R$
100.000,00 e contrapartida do município no valor de R$
30.000,00 foi adquirido pelo Executivo
Municipal de Santo
Antônio do Planalto
um veículo de 07 lugares que será de uso

O Conselho Municipal de Habitação esteve reunido para definir
diretrizes e os beneficiários do Programa
Municipal de Reformas
Habitacionais. Na ocasião foram avaliadas as
situações das residências inscritas no programa. Entre os pontos
mais importantes para
definição dos beneficiários estão a situação geral da moradia, e a sua
estrutura, desde o estado do assoalho, telhado,
paredes, banheiros entre
outros.
Os beneficiários selecionados nesta etapa
são aqueles que possuem problemas em
sua casa, as quais apresentam degradação em
paredes, assoalho ou
na sua estrutura geral.
Além disso, também
foram selecionadas famílias com obras inacabadas ou sem estrutura
sanitária adequada (banheiros), que precisam
de intervenção imediata.
De acordo com o
prefeito Gilso Paz, o
Programa Municipal de

da Secretaria da
Saúde, esta aquisição foi aprovada
pelo Conselho Municipal de Saúde.
O veículo foi entregue pelo consultor de vendas, Fabiano Hauenstein
ao chefe do Poder
Executivo, prefeito Élio Gilberto
Luz de Freitas e a
Diretora da Saúde,
Claudiana Vergutz.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

O veículo foi entregue pelo consultor de vendas, Fabiano

Reformas Habitacionais
foi instituído com o objetivo de auxiliar as famílias
a terem uma moradia confortável, livre de problemas estruturais, goteiras,
más condições de saneamento entre outros itens.
“Foram mais de 150
inscritos neste programa
habitacional. Entre as solicitações estão situações
urgentes de vulnerabilidade, assim como casos
não tão emergenciais tais
como ampliações de cômodos ou até mesmo a
construção de áreas. Nes-

se momento, o Conselho
Municipal de Habitação
selecionou aqueles que
precisam de intervenção
imediata, uma vez que as
suas moradias apresentam
pontos vulneráveis”, pontuou o prefeito.
Em breve os selecionados serão convocados para
uma reunião que tratará do
cronograma e entrega dos
materiais. Além disso, em
breve será publicado no
site e no mural da prefeitura a lista com os beneficiários desta etapa do programa.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Na ocasião foram avaliadasas situações das residências

