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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Ações voltadas ao novembro 
azul

O mês de novembro 
recebe a cor azul 
para destacar a im-

portância da prevenção do cân-
cer de próstata. O assunto que 
ainda gera certo tabu entre os 
homens está sendo trabalhado de 
diversas formas através da Se-
cretária Municipal de Saúde de 
Santo Antônio do Planalto.

Entre as atividades e ações 
propostas está a ornamentação 
da UBS com as cores e icono-
grafia temática do mês, além 
de uma palestra multiprofissio-
nal ministrado pelo enfermeiro 
Gustavo Kasperbauer e do far-
macêutico Fabio Pinto de Lima 
na unidade da empresa Roos, a 

conversa teve como tema “Saú-
de do Homem principais cuida-
dos e prevenção de acidentes de 
trabalho”.

No fim do bate-papo os 
funcionários foram convidados 
pela equipe a realizar testes de 
HIV, Hepatites Virais e Sífilis. 
As ações relativas ao novembro 
azul serão desenvolvidas duran-
te todo mês, como marcação de 
exames, encaminhamento para 
especialistas entre outros.

Vale lembrar que no final 
de outubro o município sediou 
um evento ciclístico que tinha 
como objetivo falar e incentivar 
as ações preventivas alusivas ao 
outubro rosa e novembro azul.

Os funcionários da empresa participaram de uma palestra

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

As incrições podem ser feitas até dia 26 de novembro

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Cestas básicas de natal

A Secretaria de As-
sistência Social de 
Ibirapuitã informa 

aos seus munícipes que já estão 
abertas as inscrições até o dia 
26/11 para receber a cesta básica 
de natal.

Em publicação nas redes 
sociais oficiais da cidade foram 
especificados os requisitos para 
receber as cestas:

Famílias acompanhadas 

pelos serviços ofertados pelo 
CRAS;

Famílias em situação de vul-
nerabilidade social, preferencial-
mente com gestantes, crianças ou 
idosos na composição familiar; 

Famílias com o Cadastro 
Único (CadUnico) atualizado.

Os interessados devem com-
parecer ao CRAS das 07 às 13 
horas. Mais informações através 
do telefone (54) 3380-1048.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

ERNESTINAERNESTINA

Domingo de alta velocidade

Um domingo de 
sol forte, céu 
azul, água e mui-

ta velocidade em um belo 
espetáculo. Assim aconteceu 
a primeira etapa do campeo-
nato organizado pela Asso-
ciação Motonáutica do Rio 
Grande do Sul-AMORGS.

O evento aconteceu no 
Camping Prainha de Ernesti-
na, e contou com uma gran-
de presença de público que 
prestigiaram os 11 pilotos 
que competiram em cinco 
categorias. A presidente da 
AMORGS Cristina Coelho 
Trich conta que “Ernestina já Esta foi a primeira etapa do campeonato deste ano

No total foram cinco categorias na competição

faz parte do nosso calendário 
anual, é sempre nessa época, 
no mês de novembro”. Se-
gundo a presidente o mesmo 
deve durar até março, para 
aproveitar a época de verão.

Os preparativos co-
meçaram ainda no sábado, 
com vistoria no local, anali-
se para colocação das raias, 
o diretor de provas Basílio 
Tarragot explicou que a ba-
teria da tarde de domingo é 
a primeira pontuação que os 
pilotos começam a somar, e 
ela se dá em cinco categorias 

sendo elas: V-500, V-1.700, 
R-5.000,R-2.5ª,  FORÇA LI-
VRE. Para ele, a possibilida-
de de retornar os campeona-
tos, que foram afetados pela 
pandemia é algo importante, 
e que motiva e traz muita 
dedicação “a gente vai con-
seguir fazer um bom evento 
mesmo que não tenha muitas 
lanchas depois da pandemia, 
a parte financeira tá muito 
difícil, todo mundo lutando. 
Mas a gente tá tentando  o 
máximo aí pra dar um bom 
espetáculo aí pro pessoal que 
veio nos prestigiar aí nesse 
dia maravilhoso”. E conse-
guiram o público foi ao delí-
rio com a velocidade e preci-
são dos pilotos na água.

O evento contou com 
o apoio do proprietário do 
Camping e da prefeitura 
da cidade, que deixou uma 
ambulância a postos para 
qualquer possível emergên-
cia. O prefeito Renato Bec-
ker, compareceu ao evento, 
e participou da entrega dos 
troféus aos vencedores da 
etapa.

Algo essencial a ser des-
tacado é que o evento foi 
dedicado a um grande piloto 
de motonáutica, que infeliz-
mente partiu deixando no 
esporte uma grande saudade. 
Na última bateria, o piloto 
Polasek fez uma emocionan-
te homenagem ao amigo Val-
mor Tasca.

Confira a classificação 
dos pilotos nas categorias ao 
final do evento (informações 
repassadas pela AMORGS).

V700:
1º Gustavo Cê
2º Cris Santos

O campeonato foi dedicado a Valmor Tasca

3º Xepa- Cassiano Sche-
neider

V1.700
1º Rodrigo Polasek
2º Gustavo Cê
3ºCris Santos

R500
1º Bonafim
2º Sério- Foca

Força Livre 
1º Rodrigo Polasek
2º Gilmar

R25A
Eduardo Trish

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/JORNAL OM

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/JORNAL OM

CRÉDITO: AMÉLIA FREITAS/JORNAL OM

TIO HUGOTIO HUGO

Períodos de matrículas e rematrículas na rede municipal de 
ensino foram iniciados nesta quarta-feira 10

Foi iniciado nes-
ta quarta-feira 
10 de novembro 

o período de matrículas e 
rematrículas para os alu-
nos da educação infantil e 
ensino fundamental da re-
de municipal de ensino de 
Tio Hugo. Para consolidar 
a matrícula ou rematrícula 
o pai ou responsável deverá 
comparecer na respectiva 
escola do estudante até o 
dia 22 de novembro.

A documentação exigi-
da é:
Cópia da certidão de nasci-
mento
Cópia da carteira de vaci-
nação
Comprovante de residência

Educação Infantil In-
tegral (Berçário, Mater-
nais e Pré-escola)

Comprovante de tra-
balho da mãe/pai para ma-
trícula integral: Carteira 
de trabalho, contracheque, 
contrato de trabalho regis-
trado em cartório ou decla-
ração autenticada.

Distribuição de turmas 
por escola:
Antonio Parreiras: 
Manhã: 6º, 7º, 8º, 9º 
Tarde: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
Casemiro de Abreu:
Tarde: Pré escola II, 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º
Laurentino Machado:
Manhã: 6º, 7º, 8º, 9º
Tarde: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
Frei Clemente:
Tarde: Pré-escola e Pré-
-escola I
EMEI Arlindo Kerber
Manhã: Berçário I e II, Ma-
ternal I e II, Pré-escola I e 

II
Tarde: Berçário I e II, Marter-
nal I e II, Pré-escola I
Integral: Berçário I e II, Ma-
ternal I e II, Pré-escola I e II

Para mais informações 
entre em contato com as es-
colas, ou com a secretaria de 
Educação pelo fone 3338-
9238

As turmas foram organizadas em turnos para facilitar o processo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

GERALGERAL

Pesquisa direcionada a mulheres do meio rural

A Emater/RS-As-
car, conveniada à 
Secretaria Esta-

dual da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Sea-
pdr), lança nesta sexta-feira 
(12/11), às 14h, uma pesquisa 
que será realizada junto a 5 mil 
mulheres de todas as regiões 
do Estado. Mais de 500 exten-
sionistas de 462 municípios 
gaúchos estarão envolvidos na 
pesquisa, que inicia nesta se-
mana e acontece até o dia 17 
de janeiro de 2022. O objetivo 
é aprofundar o conhecimento 
das mulheres atendidas pela 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural e Social (Aters) do 
RS, que de janeiro a outubro 
deste ano realizou atividades 
específicas junto a 41.153 das 
89.250 mulheres rurais  que re-
cebem e participam de ações 

de Aters. 
O lançamento ocorre 

após a apresentação do relató-
rio técnico sobre Desigualda-
des de Gênero dos Ocupados 
com atividades ligadas à Agri-
cultura do RS, elaborado pelo 
Departamento de Economia e 
Estatística da Secretaria Esta-
dual de Planejamento, Gover-
nança e Gestão (DEE/SPGG), 
que pode ser acompanhada 
através do link spgg.rs.gov.br/
youtube.

“Queremos através desta 
pesquisa identificar o perfil das 
mulheres rurais assistidas pela 
Extensão Rural; seu envolvi-
mento nas rotinas de trabalho 
da propriedade rural; como 
estão envolvidas na tomada de 
decisões nos diferentes âmbi-
tos da vida familiar; a forma 
de gestão e acesso aos recur-

sos financeiros nas propriedades 
rurais; os espaços sociais repre-
sentativos que a família partici-
pa e analisar os papeis sociais e 
responsabilidades de acordo com 
o gênero familiar; além de iden-
tificar o grau de conhecimentos 
das mulheres a respeito da saúde, 
das violências e direitos sociais e 
seu acesso às redes sociais”, des-
taca Clarice Bock, extensionista e 
responsável pelas ações de Aters 
a Mulheres Rurais. 

De acordo com Clarice, na 
Emater/RS-Ascar o trabalho é 
voltado para que a mulher seja 
protagonista de sua história e de 
sua vida, que seja valorizada co-
mo trabalhadora, cidadã e como 
agente de desenvolvimento, pe-
los representantes de diferentes 
entidades e da Extensão Rural, 
para que haja uma mudança na 
postura dos integrantes da família 

e da própria mulher na divisão do 
trabalho e na gestão da unidade 
familiar.

Clarice também destaca o 
permanente apoio da Instituição 
à inclusão econômica, social e 
política das mulheres, cuja parti-
cipação é defendida nos proces-
sos organizativos, no acesso às 
políticas públicas, como Pronaf, 
Feaper, Bolsa Família, CadÚni-
co, Assistência Social, Bloco de 
Produtor, Saúde, Previdência e 
Aposentadoria, incluindo aspec-
tos de saúde, previdenciários e 
contra as diversas formas de vio-
lência e discriminação. 

“As mulheres devem ter 
acesso às atividades sociais e de 
lazer e na elaboração dos proje-
tos socioassistenciais, incluindo 
sua atuação no assessoramento e 
defesa e garantia de direitos”, sa-
lienta a extensionista.

As inscrições já estão abertas
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
A boa notícia é que a vibe melho-A boa notícia é que a vibe melho-
ra ao longo do dia e você poderá ra ao longo do dia e você poderá 
contar com o apoio dos amigos contar com o apoio dos amigos 
para o que precisar. Você e o para o que precisar. Você e o 
mozão podem enfrentar alguma mozão podem enfrentar alguma 
turbulência, mas se estiverem em turbulência, mas se estiverem em 
sintonia, darão a volta por cima.sintonia, darão a volta por cima.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
No trabalho, sua ambição prome-No trabalho, sua ambição prome-
te se destacar. Mas nem sempre te se destacar. Mas nem sempre 
dá pra ter tudo do seu jeito, por dá pra ter tudo do seu jeito, por 
isso, redobre o cuidado com isso, redobre o cuidado com 
projetos em equipe.projetos em equipe.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Pela manhã, pode ser difícil se Pela manhã, pode ser difícil se 
concentrar em tarefas de rotina. concentrar em tarefas de rotina. 
Você pode ter novas ideias no Você pode ter novas ideias no 
trabalho, mas talvez seja melhor trabalho, mas talvez seja melhor 

manter o foco e deixar as novi-manter o foco e deixar as novi-
dades para outro momento, meu dades para outro momento, meu 
cristalzinho.cristalzinho.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) .
Podem surgir algumas mudanças Podem surgir algumas mudanças 
inesperadas no trabalho, mas vo-inesperadas no trabalho, mas vo-
cê conseguirá lidar com isso nu-cê conseguirá lidar com isso nu-
ma boa se seguir a sua intuição.ma boa se seguir a sua intuição.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Logo cedo, vai ser preciso jogo 
de cintura e boa vontade para se 
entender com o pessoal de ca-
sa. O astral tenso com a família 
precisa de uma atenção especial 
porque, se já tem compromisso, 
pode sobrar até para o mozão.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
O seu foco está voltado para o O seu foco está voltado para o 
trabalho nesta quinta, mas há si-trabalho nesta quinta, mas há si-

nal de problemas ainda pela ma-nal de problemas ainda pela ma-
nhã. Redobre a atenção com da-nhã. Redobre a atenção com da-
dos, documentos ou informações dos, documentos ou informações 
sensíveis.sensíveis.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
O seu charme segue dando um O seu charme segue dando um 
show e vai animar o contato com show e vai animar o contato com 
a galera, assim como a paquera. a galera, assim como a paquera. 
Você vai encantar quem ama sem Você vai encantar quem ama sem 
fazer esforço e pode aproveitar fazer esforço e pode aproveitar 
para fazer as pazes, caso tenham para fazer as pazes, caso tenham 
brigado!brigado!

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Ainda bem que o astral logo me-Ainda bem que o astral logo me-
lhora e poderá até contar com lhora e poderá até contar com 
conselhos de um parente que conselhos de um parente que 
tenha mais experiência. Tratamen-tenha mais experiência. Tratamen-
tos caseiros para a pele ou para tos caseiros para a pele ou para 
o cabelo podem ser colocados à o cabelo podem ser colocados à 
prova.prova.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Depois do almoço, sua criativida-Depois do almoço, sua criativida-
de e o seu poder de comunica-de e o seu poder de comunica-
ção estarão tinindo e ainda da-ção estarão tinindo e ainda da-
rá tempo de recuperar o tempo rá tempo de recuperar o tempo 
perdido. Aproveite essa energia perdido. Aproveite essa energia 
toda para focar no que ficou pen-toda para focar no que ficou pen-
dente no trabalho, marcar uma dente no trabalho, marcar uma 
reunião ou buscar ativamente no-reunião ou buscar ativamente no-
vos clientes.vos clientes.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
A chave para conseguir o suces-A chave para conseguir o suces-
so financeiro que sonha é encon-so financeiro que sonha é encon-
trar o equilíbrio, mas as coisas trar o equilíbrio, mas as coisas 
melhoram para o seu lado à tar-melhoram para o seu lado à tar-
de. Pode surgir uma nova oportu-de. Pode surgir uma nova oportu-
nidade de juntar uma grana.nidade de juntar uma grana.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Sol e Lua trocam farpas pela Sol e Lua trocam farpas pela 
manhã e pode sobrar pra você, manhã e pode sobrar pra você, 
Aquário. Melhor ter cuidado com Aquário. Melhor ter cuidado com 
atitudes impulsivas ou com o ex-atitudes impulsivas ou com o ex-
cesso de sinceridade ao lidar cesso de sinceridade ao lidar 
com o chefe ou com alguém mais com o chefe ou com alguém mais 
velho.velho.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Embora a Lua siga em seu in-
ferno astral, as coisas melho-
ram e é possível evitar abor-
recimentos desnecessários 
ou gente se intrometendo.

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

04 05

Marias doam cabelos para o Centro Oncológico 
Infantojuvenil do HSVP

Elas mudaram de vi-
sual! Além de esta-
rem arrasando com 

os novos cabelos, as Marias acer-
taram em cheio na boa ação. Uma 
semana após cortarem as madei-
xas no Regison Cabeleireiros, 
a Maria Antônia e Maria Gabi 
resolveram ir pessoalmente até o 
Espaço Cura do Hospital São Vi-
cente de Paulo para fazer a doa-
ção dos cabelos.

As meninas compartilharam 
o momento nas redes sociais. “Fi-
quei feliz em doar o meu cabelo, 
porque sei que ele vai fazer ou-
tra criança muito contente”, dis-
se Maria Antônia. A Maria Gabi 
aproveitou para deixar outro re-
cado: “O Hospital São Vicente de 
Paulo vai ampliar o Centro On-
cológico Infantojuvenil e todos 
podemos contribuir com a manu-
tenção deste local. É só fazer uma 
doação, ligando no (54) 2103-
4132”, explicou Maria Gabi.

MARIASMARIAS

Quem quiser colaborar basta entrar em contato

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ARQUIVO PESSOAL

ERNESTINAERNESTINA

Plano municipal de turismo é 
elaborado em Ernestina

Na manhã de quinta-
-feira, dia 11, o pre-
feito Renato Becker 

recebeu membros do Conselho 
Municipal de Turismo e Cul-
tura-COMTURC e da câmara 
de vereadores que realizaram 
a entrega do Plano Municipal 
de Turismo. A construção do 
mesmo se deu em parceria atra-
vés da Secretaria de Educação, 
Desporto Cultura e Turismo, 
COMTURC e a EMATER-RS/
ASCAR.

Com a estipulação do plano 
será possível à busca de recursos 
federais voltados ao turismo, ele 
teve inicio de produção em mar-
ço deste ano. A sua implantação 
tem como objetivo de fomentar 
o turismo e a cultura, além do 
aumento de emprego e renda. 
Ele serve como planejamento 
estratégico para que se possa ex-
plorar o potencial de cada local. 

O passo a seguir será a 
transformação dele em projeto 
de lei, para apreciação dos ve-
readores. Segundo a assessoria 
de imprensa a ideia é que após 
transformar-se em lei ele deverá 
ser revisado a cada cinco anos. 

Na ocasião da entrega o 
prefeito Renato Becker desta-

cou “Ernestina tem um imenso 
potencial a ser aproveitado, te-
mos a nossa Orla do Rio Jacuí 
que atraem turistas o ano todo, 
temos uma riqueza de belezas 
naturais, turismo rural, artesana-
to, jardins, gastronomia, cultura, 
museu, eventos e serviços. Com 
este plano passamos a ter um 
norte, um conjunto de diretrizes 
que nos torna protagonistas de 
um novo modelo de gestão”.

Já para o diretor de turismo 
o professor Alexandre Aguirre 
“O plano de turismo entregue à 
Administração Municipal com 
certeza vai permitir e credenciar 
o Município a buscar recursos 
no Ministério do Turismo pa-
ra fazer outros investimentos e 
obras para fortalecer e desenvol-
ver o setor turístico de Ernesti-
na.” 

Esteve presente também a 
extensionista rural da Emater, 
Rosane Turra Treviso, presiden-
te do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Ernestina, Paulo 
Baumgratz, vereadores Antônio 
Carlos Ferreira (PDT) e Tiago 
Dummel (PDT), membros do 
Conselho Municipal de Cultura 
e Turismo e representantes de 
entidades ligadas ao turismo.

Com a criação do Plano é possivel buscar recursos federais

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Programa Avançar Esporte 

O prefeito Lairton 
Koeche, acompa-
nhado do Secretá-

rio de Educação Fábio Augusto 
Dirigins e do vereador Luciano 
Luciano Drehmer(PP), esteve 
acompanhando na Capital do Es-
tado o lançamento do Avançar 
Esporte, investimento de 54,7 
milhões realizado pelo Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul.  
Investimento que contempla des-
de melhorias e reformas em es-
paços esportivos em municípios 
do Rio Grande do Sul até a pro-
moção de eventos desportivos.  
 Segundo o projeto municípios 
com até 20 mil habitantes podem 
apresentar até 26 projetos de até 
R$ 300 mil cada. Em contrapar-
tida, os municípios arcam com, 
no mínimo, 10% sobre o valor 
total das obras de infraestrutu-

ra. A administração municipal 
já possui diversos projetos pla-
nejados que serão inscritos nes-
te programa, compreendendo a 
importância de viabilizar mais 
espaços que estimulem as mais 
variadas práticas esportivas.  
"Compreendemos a importância 

de programas deste tipo para os 
municípios, nós faremos o pos-
sível e impossível para que nos-
sa cidade seja contemplada com 
esses investimentos que agregam 
para todos os cidadãos victoren-
ses" afirmou o prefeito Lairton 
Koeche.

A administração já possuí projetos que pretende inscrever

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Câmara de Vereadores de Tio Hugo
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Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 
08 de novembro de 2021, presi-
dida pelo Vereador Presidente, 
Nelson Rogério Dapper, filiado 
no Partido Político PDT. 

Pedido Verbal:

Vereador Este-
vão Luís Pissolatto 
(PDT): requer à Se-
cretaria de Obras a 
fim de que continue 
realizando os traba-

lhos de melhorias nas proprie-
dades dos colonos até o término 
do plantio, ressaltando o ótimo 
trabalho já efetuado nas estradas 
das áreas urbanas e rurais do mu-
nicípio. 

Vereador Alex 
Sandro Mendes 
(PP): requer ao 
Prefeito Munici-
pal para que pos-
sibilite a renego-

ciação das dívidas dos munícipes, 
cobrando apenas o valor do dé-
bito, ou seja, retirando os juros e 
multas ou quaisquer outros encar-
gos acessórios à parcela principal. 

Vereador Dél-
cio Wiedthauper 
(PDT): solicita 

à Secretaria de Obras para que 
realize a roçada da beirada na via 
que liga a RS-810 (Linha Graeff) 
a Ibirapuitã, pois isso proporcio-
nará mais visibilidade às placas 
de sinalização e segurança.

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 042/2021, de 
15 de outubro de 2021: “Altera 
o artigo 17 da Lei Municipal nº 
1.073/2020, que dispõe sobre a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2021”. Aprovado por una-
nimidade.

Comunicações Pessoais:
Vereador Este-
vão Luís Pissolatto 
(PDT): comenta a 
respeito dos pedidos 
feitos ao prefeito nas 
sessões legislativas, 

elucidando que a maioria deles, 
conforme a urgência, são efe-
tuados diretamente aos setores 
responsáveis. Estevão agradece 
ao Prefeito Gilso por atender a 
demanda social relacionada à 
disponibilização de segurança às 
escolas do município; no ensejo, 
o edil agradece pela aquisição 
dos implementos agrícolas: bate-
dor de feijão e grade niveladora, 
os quais serão de grande auxílio 
às pequenas propriedades. Em 
relação à drenagem das fossas 
sépticas é importante esclarecer 
que as licenças ambientais estão 
em andamento para que, o mais 
breve possível, seja resolvida es-
sa problemática. 

Vereador Alex 
Sandro Men-
des (PP): ex-
plana a respeito 
do débito de um 

munícipe, o qual é valorado em 
R$ 1.344,00 (um mil e trezen-
tos e quarenta e quatro reais), 
porém, quando ele procurou o 
setor responsável da Prefeitura 
de Tio Hugo para adimplemento 
o valor estava acrescentado de 
R$ 670,00 (seiscentos e seten-
ta reais) de correção monetária, 
R$ 1.016,00 (um mil e dezesseis 
reais) de juros e R$ 241,00 (du-
zentos e quarenta e um reais) de 
multa; Alex esclarece que a pre-
feitura não é banco para haver 
tantos encargos. É necessário o 
auxílio aos pequenos produtores, 
portanto, a obediência à modi-
cidade nos valores de quaisquer 
tributos, tarifas ou taxas deve ser 
o primeiro critério de observân-
cia pelo setor público. 

Vereador Dél-
cio Wiedthau-
per (PDT): co-
menta acerca do 
jantar organiza-
do pelo Grupo 

de Bolão do Nunca Pensei, fri-
sando que o objetivo principal 
do ato foi a integração da comu-
nidade. Délcio explana sobre a 
aprovação do novo Regimento 
Interno da CMV, o qual estabele-
ce que o recesso legislativo seja 
apenas durante o mês de janeiro. 

O edil glosa em relação ao co-
mentário do Vereador Alex, pois 
em 2021 foi aprovado o Projeto 
de Lei nº 01/2021 que “Dispõe 
sobre a remissão e o cancela-
mento de créditos tributários e 
não tributários e dá outras pro-
vidências”, portanto é impres-
cindível que os munícipes inte-
ressados, dentro do prazo legal, 
procurem o setor competente da 
Prefeitura Municipal e realizem 
o pagamento de suas dívidas sem 
os encargos previstos no referido 
projeto.  

V e r e a d o -
ra Valduze 
Back Vollmer 
(PDT): informa 
aos tio-huguen-

ses interessados que estão aber-
tas as inscrições para o Programa 
Municipal de Reformas Habita-
cionais, destacando que as ins-
crições serão encerradas no dia 
26 de novembro de 2021. Para 
efetuar a inscrição é necessário ir 
até a prefeitura, na recepção ou 
com o funcionário Felipe. Em re-
lação ao comentário do Vereador 
Alex, a parlamentar comenta que 
a gestão de um município deve 
ser de acordo com a legalidade, 
ou seja, os atos precisam estar em 
conformidade com a lei para que 
seja possível o atendimento das 
demandas de modo imparcial, 
sobretudo porque o município 
é fiscalizado por órgãos como o 
Tribunal de Contas do Estado, 

o qual exige o cumprimento das 
Leis na sua integralidade, tal co-
mo a Lei do parcelamento e re-
negociação de dívidas a qual foi 
aprovada por unanimidade por 
todos os colegas vereadores no 
início deste ano.

Vereador Nel-
son Rogério 
Dapper (PDT): 
explana a res-
peito do ato de 

promulgação da Lei Orgânica do 
Município de Tio Hugo e sobre 
todas as alterações e adequações 
com base na legislação vigente; 
o edil também faz menção ao ato 
homenagem, In memoriam, que 
será realizado ainda em 2021, pa-
ra os familiares do Ex-vereador 
e Liderança Municipal, Paulo 
Cesar Pereira. Nelson também 
comenta que participou em uma 
reunião da AVASB em Soledade, 
conjuntamente com os Vereado-
res Alex Sandro Mendes, Valdeci 
Kuhn e Estevão Luís Pissolat-
to, sobrelevando que o próximo 
acontecimento será realizado em 
Tio Hugo.

A próxima Sessão Ordiná-
ria acontecerá na data de 
22/11/2021, às 19h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tio Hugo.

ESPECIALESPECIAL

Combustíveis: probabilidade de novos 
aumentos

As redes sociais es-
tão sendo inundadas 
de memes sobre os 

combustíveis, mas as gargalha-
das não são apenas de descontra-
ção, mas de desespero também. 
O preço dos combustíveis tem 
estado cada vez amais alto, afe-
tando diretamente outros todos os 
outros setores.

A redação do OM na quarta-
-feira data de produção da maté-
ria, contou postos da região e os 
valores dos combustíveis giraram 
em torno de sete reais e vinte cen-
tavos (foi contatado cinco postos, 
cada um de um município).

Para quem trabalha com taxi 
a dificuldade ainda piora. Alcir 
Miguel da Rosa, que trabalha no 
setor na cidade de Ernestina con-
ta que não tem sido fácil e que 
luta para não ficar repassando os 
preços seguidamente aos clien-
tes, e a consequência disto é estar 
“trabalhando quase de graça”. 

E cada nova possibilida-
de de aumento a indignação só 
aumenta. Na ultima terça-feira, 
o Ministro de Minas e Energia 
Bento Albuquerque afirmou que 
o preço do petróleo deve subir 
ainda mais com a chegada do in-
verno no hemisfério norte. Para 

Alcir isso “é um absurdo isso dai, 
fazer o que né, governo não inter-
fere em nada”.

São muitas as causas alega-
das para o aumento dos combus-
tíveis, como a desvalorização do 
real frente ao dólar, o preço dos 
barris de petróleo no mercado in-
ternacional, impostos incididos. 
Sobre isso o Centro Brasileiro de 
Infraestrutura-CBI, que tem co-
mo diretor Adriano Pires divul-
gou um levantamento. 

Segundo a CBI “O caixa da 
União tem se beneficiado forte-
mente da alta do preço da gasoli-
na, do diesel, do etanol e do boti-

jão de gás: o aumento dos preços 
dos combustíveis ‘engorda’ os 
cofres do governo federal, que 
devem arrecadar ao menos R$ 
70,1 bilhões até o fim deste ano 
com os recursos vindos do setor”. 

O Conselho Nacional de 
Politica Fazendária aprovou no 
fim de outubro congelamento de 
ICMS, mas a ação não teve gran-
de diferença nas bombas. En-
quanto a situação se manêm, com 
probabilidade de aumento ainda 
maior só resta a população rir 
de nervoso enquanto procura no 
meio do palheiro uma alternativa.

Ministro de Minas e Energia anunciou a chance de novo aumento

CRÉDITO:DIVULGAÇÃO

A reunião definiu uma palestra a ser dada aos alunos

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Empreender foi tema de 
reunião entre Sebrae e Dep. de 
Desenvolvimento Econômico

O alinhamento de 
ações para o estí-
mulo e incentivo 

do empreendedorismo em Lagoa 
dos Três Cantos motivou reunião 
na última quarta-feira (10) pela 
manhã entre a Secretária de Agri-
cultura, Desenvolvimento Eco-
nômico e Meio Ambiente Tatiana 
Eckstein e os representantes do 
Sebrae da região noroeste Ricar-
do Nienow e Patric Strapazzon.

Conforme a secretária Ta-
tiana, no encontro ficou definido 
que haverá, nos próximos dias, 
uma palestra sobre empreende-
dorismo para alunos do 9º ano 
da Escola Estadual Joaquim José 
da Silva Xavier. “Outras ações 
de estímulo ao desenvolvimento 
empreendedor, cultural e agronô-
mico estão sendo alinhavadas e 
serão desencadeadas a curto pra-
zo”. Informou.
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Roupas
Acessórios

Bazar
Brinquedos

Design de Sobrancelha

Maquiagem

Penteados

Manicure

Pedicure

Depilação Facial

(54) 9 9133.0256 Eloisa

(54) 9 9940.8650 Ana 

Av. Fernando Dudersdadt, 90
Centro - Ernesna

MEDICAMENTOS 

SEMENTES 

FERTILIZANTES FOLIARES

RAÇÕES 

LINHA PET

PRODUTOS DE LIMPEZA

GILNEI

(54) 9.9925-9044
SILVANE

(54) 9.9651-9312

Assistência Técnica de celulares e informática

Venda de aparelhos novos e usados

 99110-3160 / Michael54

JM ELETRONICOS ERNESTINA

Rua  alfredo  lutz, 2028,

sala 01 - centro - ernestina/rs 

RRSSTT  115533  kkmm  3300
EErrnneessttiinnaa,,  RRSS

Deliciosas
RReeffeeiiççõõeess

FFOONNEE::  ((5544))  99665555--22225555

Fone: (54) 9.9947-1775
Edson Backes

Rua Flávio Schimitt, 158, Centro, Ernestina/RS 

Deliciosas tortas, 
faça sua encomenda!

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

PR MOLDADOSPAVILHÕES É

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

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

CEP: 99495-000 - Lagoa dos Três Cantos

Rua Fernando Duderstadt, 50 - Ernestina

 Prestando serviços e 
segurança à comunidade.

3378-1232

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

Restauração de veículos
e cabines 

Serviços de chapeação e

pintura 

Concerto de parachoques

plásticos ou fibra

Concerto e pintura de rodas

Troca de pára-brisas 

Gravação de polímero chassi

AUTOTRUCK
RESTAURADORA DE VEÍCULOS E CABINES

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

Conveniência

Troca de Óleo

Combustível e

Lubrificantes

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

(51) 99617-8860

Entre em contato

PLACAS

FACHADAS

BANNERS

LUMINOSOS

BR 386 km 225- próximo ao posto Cotrisoja - Mormaço/RS
ADESIVOS EM GERAL
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Espaço Cultural 

República do Brasil 132 anos
Primeira Parte

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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 O ideal republicano e as ideias abolicionistas, 
manifestaram-se  por meio de ações de rebeldia 
popular. Por toda a década de 1880, aconteciam 
comícios inflamados contra a escravidão e a 
monarquia, influenciados, pela Inglaterra, pois 
para ela a escravidão já não trazia mais lucro e 
a monarquia brasileira poderia se tornar uma 
ameaça para a influencia inglesa na América. 
E no caso brasileiro era uma vergonha uma 
nação cristã como o Brasil ainda ter escravos 
era inadmissível era o que pensavam os 
idealistas, já as oligarquias, principalmente a 
do café e grandes proprietários de terra não 
viam problema algum em ter escravos desde 
que eles dessem lucro.

Mas voltando as agitações antes da 
Proclamação da República, quatro meses 
antes, tiros foram disparados contra a 
carruagem imperial. 

Devido a este acontecimento, a chefia de 
policia expediu o seguinte edital: “Faz saber a 
todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem noticias  que serão processados pelo 
crime do artigo 90 do Código Criminal os 
indivíduos que, nas praças, ruas e outros lugares 
públicos ou em presença de autoridades, 
derem vivas à República, morras a monarquia, 
vivas ao Partido Republicano ou proferirem 
gritos e frases igualmente sediciosas”.

Enquanto Império politicamente estava a 
deriva dentro Partido Republicano, tramava-
se intensa luta contra os setores mais radicais 
do movimento. A facção liderada por Silva 
Jardim que era apoiada por republicanos 
cariocas e pernambucanos, queria um levante 
popular armado. Já a facção dos chamados 
evolucionistas, liderada por Quintino Bocaiúva 
e composta por republicanos mais moderados 
pregavam o fim pacifico da monarquia.

Os evolucionistas conseguiram isolar os 
revolucionários mais radicais. Num Congresso 
realizado em São Paulo, em maio de 1989, 
Quintino Bocaiúva foi eleito para o comando 
do partido republicano. O radicalismo das 
teses republicanas foram suprimidas e com 
essa modificação de seu pensamento foi 
permitida uma aliança com os militares da 
ala positivistas e os republicanos civis mais 
moderados.

Os objetivos populares propostos pelos 
revolucionários, nem de longe correspondem 
ao que aconteceu com a derrubada da 
monarquia pelos militares. O povo mais uma 
vez foi deixado de lado. 
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Sec. Sueli Penz compareceu a cerimônia para receber as medalhas

ERNESTINAERNESTINA

Formação em programação e letramento nas escolas de Ernestina

Aproximadamente 2 
mil alunos de 19 ci-
dade gaúchas con-

cluíram participaram do Projeto 
Letramento em Programação 
feito pela Fundação IMED atra-
vés do Laboratório de Ciência 
e Inovação para a Educação( 
INOVAEDU)  em parceria com 
os Institutos  Ayrton Senna e JA-
MA.

Objetivo do programa é 
proporcionar aos estudantes sum 
aprendizado criativo, imersi-
vo de tecnologia, como conta a 
Presidente da fundação  Márcia 
Capellari “O papel do programa 
letramento e a formação dessas 
crianças se dá não apenas a par-
tir do uso da tecnologia, mas em 
especial no uso dos elementos 
disponíveis no nosso ambiente 
sócio-histórico e cultural, para 
transformar vidas, não só das 
crianças, mas dos próprios pro-
fessores e das próprias famílias. 

Com isso, consequentemente, 
quem ganha é a sociedade, com a 
transformação do Brasil que nós 
estamos buscando”. 

Este é o segundo ano com 
atividades on-line “Não tivemos 
a oportunidade de encontros 
presenciais para a formação dos 
professores, mas agradecemos 
e parabenizamos o empenho de 
todos que participaram efeti-
vamente na forma on-line. As 
aprendizagens foram em todos 
os sentidos, desafiadoras. Apren-
der a aprender para ensinar, e 
para ensinar on-line, sem dúvida 
foi um desafio que jamais ima-
ginamos um dia passar por ele” 
relata a articuladora do projeto 
irani Roani.

Ernestina foi uma as cida-
des que participou do projeto, 
formando cerca de 70 alunos da 
rede municipal de ensino. Devi-
do à pandemia ainda vigente a 
formatura dos alunos teve de ser 

segmentada em três etapas.
A primeira delas aconteceu 

no dia 29 de outubro, quando 
a secretária de educação Sueli 
Penz recebeu em um evento na 
unidade medalhas e diplomas 
dos alunos.  

O segundo foi no dia 05 de 
novembro, uma formatura trans-
mitida pelo youtube em que os 
alunos puderam acompanhar. E 
a terceira etapa de formação se 
dará em Ernestina, com a forma-
tura dos alunos em dezembro. 
Que será feita por escola nas se-
guintes datas:

02/12- Escola Municipal 
EDUCARTE, abertura às 9 ho-
ras;

07/12- Escola Osvaldo 
Cruz, 14 horas;

08/12-Escola João Alfredo 
Sachser, 9 horas.

Para 2022, a Fundação 
IMED pretende expandir o pro-
jeto para 30 municípios. 
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TIO HUGOTIO HUGO

Vamos ajudar?

Natal é tempo de estar 
em família, de agra-
decer a oportunidade 

de estar presente, mas também de 
doar-se, de lembrar que existem 
famílias que precisam de ajuda, 
de crianças que merecem um pre-
sente e de ter a certeza que aquele 
sorriso sincero será o prêmio mais 
valioso a se receber. 

Estamos nos aproximando 
desta data tão importante, muitos 
grupos, associações preparam-se 
para fazer a diferença na vida de 
alguém. Vamos apresentar dois 
projetos na cidade de Tio Hugo 
que todos os anos levam não ape-
nas mantimentos, doces e brinque-
dos, mas esperança e amor a todos.

Linha Machado Futebol 
Clube

Se a garra é grande dentro 
do campo fora dele é ainda maior.  
Gerson Pereira, líder do grupo 
conta que há 04 anos eles realizam 
ações assim. No ano anterior eles 
conseguiram cerca de 4 mil reais 
que foram investidos em doces, 
brinquedos e alimentos.

Eles realizam a distribuição 
tanto na área urbana de Tio Hugo 

Linha Machado: Doações realizadas no ano de 2020

quanto no interior do município. 
Para Pereira “Ações assim são 
importantes, pois com um simples 
gestos e uma ajuda mínima de ca-
da um a gente faz o natal à ceia de 
natal de muitas pessoas e crianças 
melhor e mais feliz. E ver um sor-
riso no rosto de uma mãe um pai 
uma criança e o mais gratificante”.

As doações já podem ser 
feitas diretamente com Gerson 
Pereira, para contato ele dispo-

nibilizou o seguinte telefone: (54) 
9675-3156.

Natal Solidário
Nascido de um sonho entre 

amigos deram inicio as suas ativi-
dades em 2009, sendo que no prin-
cipio como conta Michele Lisân-
gela Kern atuavam em também em 
Ibirapuitã. Mas atualmente apenas 
em Tio Hugo.

Eles realizam a distribuição 
de brinquedos e doces em toda a 
cidade. Vestidos de papai Noel 
e transbordando amor eles são 
aguardados todos os anos pelas 
famílias “Muitas crianças e famí-
lias passam o natal sem ganhar 
um brinquedo, um doce. E porque 
não ajudar e levar essa alegria pa-
ra elas.”. O grupo já está fazendo 
a arrecadação de donativos. Ain-
da informam que se necessário 
vão ao local buscar. Os contatos 
são:Michele (54) 9976-8968

Valdeci (54) 9624-6713Equipe Natal Solidário no ano de 2020
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Transporte gratuito para ENEM 2021

O ENEM 2021es-
tá se aproxi-
mando. Os estu-

dantes de Victor Graeff que 
irão realizar a prova em Ca-
razinho terão a disposição 
transporte gratuitos. Mas 
a Secretaria de Educação 
informa que eles deverão 
comparecer até dia 17/11 
para solicitar sua inserção 
na lista do transporte.

E para aqueles que que-
rem dar uma intensificada 
nos estudos, a Agência Bra-
sil possui em sua platafor-
ma um banco de questões 
do ENEM de 2009 a 2020. 
No portal também há uma 
série de dicas e orientações 
destinadas a galera que fará 
a prova. As incrições devem ser feitas na Sec. de Educação

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

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Natal Encantado terá 6 dias de atrações para a população 

O município de Ni-
colau Vergueiro, 
através da Secre-

taria Municipal de Educação 
e Cultura, divulgou na tarde 
de quarta-feira, 10 de novem-
bro, a programação do Natal 
Encantado 2021. Serão seis 
dias de atrações diversifica-
das para a população nicolau-
-vergueirense. 

A programação natalina 
de Nicolau Vergueiro ini-
cia no dia 26 de novembro, 
com o 1º Festival Municipal 
da Canção e o encerramento 
acontecerá no dia 23 de de-
zembro com os shows das 
bandas Real Som e Indústria 
Musical. 

Confira abaixo a progra-
mação completa: 

26/11 (sexta-feira) 19h 
- 1º FESTIVAL MUNICI-
PAL DA CANÇÃO 

Apresentação de talentos 
locais; 

Apresentação Marcos 

Dellatorre e Crys Vender; 
Show com a Banda Atra-

ção. 
04/12 (sábado) 19h - 1º 

FESTIVAL REGIONAL 
DE DANÇAS 

Oficina CRAS - 3ª Idade 
Danças, Exposição Artesa-
nato, Exposição Culinária; 
Apresentações de danças lo-
cais e regionais; 

Show com Giovani Padi-
lha e Banda. 

11/12 (sábado) 14h - 
TARDE DA DIVERSÃO 

Brinquedos infláveis; 
Mateada em família - Er-

vateira Bernardon; 
Participação da Livraria 

Imaginar com comércio de 
livros.

 
18/12 (sábado) 19h - 3º 

ENCONTRO DA FAMÍ-
LIA 

EMEI GELSO F. RIBEI-
RO 

EMEF JOSÉ DO PA-
TROCÍNIO 

Oficina CRAS - Apre-
sentação Música, Capoeira; 

3º Encontro da Família 
Grupo de teatro "De per-

nas pro ar".
19/12 (domingo) 17h - 

1º FESTIVAL REGIONAL 
DE BANDAS E FANFAR-
RAS Festival Regional de 
Bandas Marciais; 

Chegada do Papai Noel; 
Entrega dos doces; 
Entrega do Calendário 

de Eventos; 
Entrega do Informativo 

do Poder Legislativo; 
Show com a Banda Pôr 

do Sol. 

23/12 (quinta-feira) 
19h - SHOW DE ENCER-
RAMENTO 

Show com a Banda Real 
Som; 

Show com a Banda In-
dústria Musical. Confira a programação do natal nicolau-vergueirense

CRÉDITO: ARTE THAYS STRAUSS /ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Respingos 
da Barragem

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

POR SER LIVRE

O meu corpo está recluso nesta casa,
Essas portas são enfeites de madeira;
Frente ao medo da verdade mais coi-
ceira,
Mas a alma, por ser livre, bate asas.

Já contei cada ladrilho das paredes,
Revisei meus alfarrábios mais antigos;
Tão sedento do abraço dos amigos,
Mas a alma, por ser livre, mata a sede.

Terminei o quinto copo de café,
Já virei e revirei meu velho mate;
Sou guerreiro, sem me expor nesse 
combate,
Mas a alma, por ser livre, me traz fé!

Não sabemos o inimigo bem qual é,
Mas sabemos as defesas e trincheiras;
Não deixemos derrubarem as barrei-
ras,
Com união continuaremos sempre em 
pé!

É estranho esse terror, que pinta e bor-
da...
O silêncio multiplica os nossos medos;
Pesadelos vêm tecer falsos enredos,
Mas a alma, por ser livre, nos acorda.

Sou recluso do meu lar, minha guarida,
Sei que os meus não ficarão à própria 
sorte;
O inimigo invisível nos diz: Morte...
Mas a alma, por ser alma, nos diz: Vida!

Vencedora e Melhor Letra da grande 
Tertúlia musical Nativista, de Santa 
Maria. Parceria com Beto Roquete, in-
terpretação de Arison e Émerson Mar-
tins! Mais um prêmio pra nossa linda 
Nicolau Vergueiro!

Presidente: Américo Luiz 
Formighieri 

Demais vereadores: Antô-
nio Carlos Ferreira, Ari Antonio 
Mello, Cristian Baumgratz, Julia-
no Arend, Leonir de Souza Var-
gas, Raquel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA ORDI-
NÁRIA DE 08.11.2021

GRANDE EXPEDIENTE: 
O Vereador Leonir de Souza 
Vargas, da bancada do PDT, 
sobre a indicação nº 15/2021 de 
sua autoria, que “Solicita o envio 
de Projeto de Lei para dispor so-
bre a fiscalização e sanções para 
a preservação da limpeza urbana 
no município de Ernestina” disse 
que esta é uma melhoria solicita-
da por moradores. Acerca do seu 
Pedido de Providências de sua 
autoria, informou que a colocação 
da placa é extremamente necessá-
ria, pois, muitas pessoas já foram 
até a residência do Sr. Milton, 
acreditando ser este o acesso ao 
município de Nicolau Vergueiro, 
inclusive à noite. Acerca da men-
sagem nº 069/2021 afirmou ser de 
grande importância, porém, julga 
o prazo para pagamento curto, 
sugerindo aumento no número de 
parcelas.
O Vereador Antônio Carlos 
Ferreira, da bancada do PDT, 
posicionou-se acerca do Proje-
to de Lei nº 068/2021, dizendo 
que o número de parcelas pro-
posto deveria ser revisto. Sobre 
o IPTU, afirmou não achar justo 
que o contribuinte que faz o paga-
mento em parcela única não tenha 
desconto.
O Vereador Tiago José Dum-
mel, da bancada do PDT, jus-
tificou o pedido de providências 
de sua autoria, no qual solicita ao 
Poder Executivo Municipal que 
seja feita a troca de luminária da 
iluminação pública. Sobre o Pro-
jeto de Lei nº 68/2021, concordou 
com os colegas Leonir e Antonio 
Carlos Ferreira no sentido de au-
mentar o número de parcelas para 
o pagamento.
O Vereador Cristian Baum-
gratz, da bancada do PP, lem-
brou que o Edital nº 47/2021 tra-
ta sobre a abertura do prazo das 
matrículas na rede municipal de 
ensino. Ainda, sobre a educação, 
solicitou que a Secretaria de Edu-
cação estude uma forma de redu-
zir o período de férias da creche, 
pois, segundo o Edil, quando o 
período ultrapassa os 30 dias, 
muitas famílias tem dificuldades 
para conciliar o trabalho com o 
cuidado das crianças. Concordou 
com os colegas Vereadores que o 
prazo proposto, através da Men-
sagem nº 69/2021, deveria ser 
estendido. 
A Vereadora Raquel Goedel, 

da bancada do PP, reforçou que o 
prazo das matrículas vai de 10/11 
até 10/12. Sobre a mensagem nº 
69/2021, concordou com a fala dos 
demais Vereadores no sentido de 
que o prazo deveria ser ampliado.  
O Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, agradeceu pe-
la presença do público na sessão. 
Manifestou-se favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 68/2021, de auto-
ria do Poder Executivo Municipal, 
e concordou com a proposição de 
todos sugerindo ser de 12 meses 
o prazo. Concordou com o colega 
Antonio Carlos Ferreira, no sentido 
de conceder desconto a quem paga 
o IPTU em parcela única.
COMUNICAÇÕES:
O Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, falou sobre a 
construção da plataforma dos anfí-
bios, construída na Rodovia Tabaí-
-Canoas, dizendo ser um exemplo 
de mau uso de recursos públicos. 
Informou que o Presidente Jair 
Bolsonaro disse em live que a Pe-
trobrás deve ser privatizada. Sobre 
o Auxílio Brasil, afirmou que 78 
milhões de famílias serão bene-
ficiadas, explanando os partidos 
que votaram contra. Defendeu a 
criação de legislação para coibir a 
criação de animais (porcos, vacas 
e galinhas) no perímetro urbano 
municipal. Informou que está para 
ser exposta a questão da corrupção 
no banco Banestado, cujo juiz que 
estava julgando era Sérgio Moro.

ORDEM DO DIA: 
Discussão e votação do Projeto 
de Lei nº 63/2021, de autoria do 
Poder Executivo Municipal que 
“DISPÕE SOBRE O FUNCIO-
NAMENTO, A UTILIZAÇÃO, 
A ADMINISTRAÇÃO E A FIS-
CALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. As 
Comissões apresentaram parecer 
favorável. Em discussão: 
O Vereador Leonir de Souza Var-
gas, da bancada do PDT, parabe-
nizou o colega Vereador Antonio 
Carlos Ferreira pela indicação e 
ao Executivo pelo envio do Proje-
to, dizendo que foi informado por 
munícipes que, no cemitério da 
Comunidade de Encruzilhada Mül-
ler estão sendo feitos enterros sem 
autorização da Comunidade. Pediu 
que após a aprovação do Projeto 
ocorra rigorosa fiscalização do seu 
cumprimento.
O Vereador Antonio Carlos Fer-
reira, da bancada do PDT, con-
cordou com o colega Leonir sobre 
o aparecimento de sepulturas, do 
dia para a noite, no cemitério da 
comunidade de Encruzilhada Mül-
ler, afirmando que esta lei vem para 
contribuir para a regularização des-
te tipo de situação.
O Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, parabenizou 
o colega Vereador Antonio Carlos 

Ferreira pela indicação. Informou 
que a comunidade de Encruzilha-
da Müller deseja vir até a Câmara 
para conversar sobre a questão do 
cemitério.
O Presidente, Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da bancada do 
PSDB, afirmou que também vem 
ocorrendo violação de sepulturas 
no cemitério citado pelos colegas. 
Em votação: aprovado por unani-
midade de votos. 
Discussão e votação do Projeto de 
Lei nº 64/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal que “Autori-
za o Poder Executivo Municipal a 
abrir no Orçamento Programa de 
2021, um Crédito Especial no valor 
de R$ 31.430,00 (trinta e um mil, 
quatrocentos e trinta reais), desti-
nados à Contrapartida da Merenda 
Escolar com Recursos Livres e dá 
outras providências.”. As Comis-
sões apresentaram parecer favorá-
vel. Em discussão:
O Vereador Cristian Baumgratz, 
da bancada do PP, parabenizou 
o Poder Executivo pelo envio do 
Projeto de Lei, afirmando que há 
crianças que fazem a sua principal 
refeição na Escola.
O Vereador Victor Penz, da ban-
cada do PSDB, parabenizou a 
administração municipal pelo en-
vio do Projeto de lei, falando que, 
desde a época em que ele estudava, 
havia estudantes que saíam de casa 
cedo e retornavam após o horário 
de meio dia em suas casas e que, 
o fornecimento de uma merenda 
escolar de qualidade era algo de-
sejável.
O Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, parabenizou 
o Poder Executivo Municipal pelo 
envio do Projeto, sugeriu que este 
valor fosse incrementado, dentro 
do possível. Lembrou que muitos 
passam por dificuldades, inclusive 
com relação a uma alimentação ba-
lanceada e que, estes recursos ser-
vem para este atendimento.
Em votação: Aprovado por unani-
midade de votos.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
O Vereador Leonir de Souza Var-
gas, da bancada do PDT, lembrou 
que o valor cobrado, no caso de 
dívidas com o município, inclui o 
valor do débito acrescido da corre-
ção monetária e que, o Projeto de 
Lei isenta do pagamento de juros 
e multas, mas não da correção. 
Lembrou-se da entrega da patrola, 
na semana anterior, parabenizando 
a todos que aprovaram o Projeto 
de Lei para a aquisição deste equi-
pamento. Ainda, sobre a entrega 
do prédio da Brigada Militar, in-
formou que a edificação não ficou 
perfeita e que há a necessidade de 
maior fiscalização na execução das 
obras públicas municipais. Sobre 
o Projeto de Lei nº 64/2021, infor-
mou que este se refere à contra-
partida da merenda escolar. Sobre 
o falecimento da cantora Marília 

Mendonça, afirmou que só foi fala-
do sobre ela, mas que houve mais 4 
pessoas que faleceram na tragédia 
e que também devem ser lembra-
das. 
 O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da bancada do 
PDT, comentou sobre uma indica-
ção de sua autoria acerca do paga-
mento do vale alimentação a todos 
os servidores municipais, inclusive 
os cargos de confiança. Sobre o 
IPTU, afirmou que a lei municipal, 
no seu entendimento, fere o código 
tributário nacional, especialmente 
no que tange aos melhoramentos 
elencados por este código. Suge-
riu que o Executivo designe uma 
comissão para uma reavaliação. 
Pediu que a Administração Muni-
cipal estudasse a possibilidade de 
construir os passeios públicos que 
faltam e faça a cobrança de melho-
rias, de forma parcelada para os 
munícipes.
O Vereador Tiago José Dummel, 
da bancada do PDT, disse que 
esteve no Município de Carazinho 
acompanhando a final do campeo-
nato de Masters e que houve atletas 
de Ernestina participando do even-
to. Informou que conversou com os 
organizadores e que gostaria que o 
Executivo estudasse a viabilidade 
de auxiliar uma equipe do Muni-
cípio para participação no próximo 
ano. Convidou a todos a prestigiar, 
no dia 11 de novembro um amisto-
so da Escolinha Walter Stacke, no 
ginásio municipal, a partir das 20 
horas. Disse que participará de uma 
reunião, no município de Tio Hugo 
para discussão do regulamento da 
“Copa dos Campeões”. Convidou 
a comunidade a prestigiar o retor-
no do campeonato municipal de 
futebol sete, no sábado, dia 13/11. 
Afirmou que foi informado pelo 
Prefeito Municipal que o mesmo 
estaria inscrevendo o município 
no programa estadual “Avança Es-
porte”. Fez um pedido verbal, para 
que o Executivo providencie o fe-
chamento de uma valeta no acesso 
da RSC 153 para a Rua Elemar 
Eggers. Pediu que fossem tomadas 
providências acerca dos motoristas 
que estão acessando a Rua Profes-
sor Adão Oscar Wiebling pela con-
tramão. Sobre a Praça da Cohab, 
solicitou pintura dos brinquedos 
e colocação de areia. Concordou 
com os colegas acerca da impor-
tância da merenda escolar para os 
estudantes.
A Vereadora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, agradeceu ao Se-
cretário de Obras pelo atendimento 
de pedidos seus. Informou que o 
rolo compactador permanece sen-
do concertado.
O Vereador Victor Penz, da ban-
cada do PSDB, concordou com 
o colega Vereador Leonir acerca 
da morte da cantora Marilia Men-
donça. Sobre o prédio da Brigada 
Militar, disse que, na maioria das 

vezes, as empresas que vencem 
uma licitação fazem obras mal 
feitas e que, caso fosse possível 
escolher a empresa sem um pro-
cesso licitatório as obras teriam 
melhor qualidade. Informou 
que em 22/11 será iniciada a ro-
ta de substituição de lâmpadas 
da iluminação pública nas loca-
lidades de Esquina Penz e Linha 
Gramado.
O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, con-
cordou com os colegas sobre a 
questão das obras da Brigada 
Militar. Parabenizou o colega 
Tiago pela atuação junto ao 
esporte municipal. Disse que 
no município vizinho de Tio 
Hugo, os passeios públicos são 
construídos pelo poder público 
e cobrados como contribuição 
de melhorias. Manifestou-se 
sobre os precatórios federais, 
afirmando que é um processo 
que o Governo deve pagar com 
valor superior a 60 salários mí-
nimos. Disse que o Governo 
não está negando a conta, mas 
que vai prorrogar. Sobre o valor 
do combustível, afirmou que o 
presidente não pode interferir. 
Sobre a morte da cantora Ma-
rília Mendonça, afirmou que os 
demais que faleceram no aci-
dente não foram lembrados pela 
mídia.
O Presidente, Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, solicitou 
que o Executivo providencie a 
troca das luminárias queimadas 
na localidade de Três Lagoas. 
Informou que a caixa de água 
localizada na propriedade do Sr. 
João Benevenuto está furada e, 
aparentemente há o comprome-
timento da estrutura que susten-
ta a mesma, pediu que o Execu-
tivo providenciasse os reparos 
necessários ou a substituição 
da torre e da caixa com a maior 
brevidade possível. 
Voltando a falar, o Vereador 
Juliano Arend, da bancada do 
PSDB, sugeriu que a fiscaliza-
ção das obras públicas seja feita 
semanalmente, com o acompa-
nhamento do setor de engenha-
ria.
Voltando a falar, o Vereador 
Antonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, disse que a 
fiscalização das obras públicas 
é deficitária e que esta deve fun-
cionar.
Voltando a falar, o Presiden-
te, Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada do 
PSDB, afirmou que o prefeito 
tomou algumas atitudes para 
promover melhorias na obra da 
Brigada.

A próxima Sessão Plenária 
Ordinária será no dia 16 de 
novembro, às 18 horas. 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Programação de Natal em Victor Graeff  

O Natal na Praça 
está chegando, 
é com muita 

honra que divulgamos a 
programação especial do 
ano de 2021, as atividades 
irão de 28 de novembro até 
a noite de 23 de dezembro. 
Na primeira(28/11) noite 
haverá a abertura oficial 
com o acendimento das 
luzes e apresentação da 
Banda Fritz 4. O mês de 
dezembro já inicia com 
um Concerto de Corais na 
noite de 03/12, além da 
apresentação de um Saxo-
fonista e Pianista. Na noite 
de sexta-feira, 17 de de-
zembro, acontece a Esco-
lha das Soberanas e Show 
da Banda Só Alegria. O 
encerramento será na noi-
te de 23/12, com o Show 
de Encerramento do Natal, 
apresentação do Natal das 
Fábulas e Show Musical 
de Léo Mathias e Daniel. 

A administração mu-
nicipal de Vitor Graeff 
convida a todos para pres-
tigiarem os eventos. Administração convida a todos para prestigiar os eventos

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

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Encontro do Grupo de PCD

A Administra-
ção Municipal 
e a Secretaria 

Municipal da Assistência 
Social, através do CRAS 
- Centro de Referência da 
Assistência Social reali-
zaram no dia 11 de no-
vembro o encontro com 
o grupo PCD.

Nesse encontro foi 
realizada uma sessão de 
filme. Foi assistido o fil-
me “DIVERTIDA MEN-
TE” que tem como objeti-
vo trabalhar as emoções, 
a lição que fica é a impor-
tância de conversar sobre 
nossos sentimentos, des-
de muito cedo e mostrar 
como todas as emoções 
têm uma razão e que não 
devem ser evitadas, mas 
sim compreendidas.

Enquanto assistiam 
ao filme foi servido um 
delicioso lanche (bolo de 
chocolate e refrigerante) 
a todos os presentes.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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Matríulas e Rematriculas escolares

A Secretaria Municipal 
de Educação, informa 
aos estudantes, pais 

e/ou responsáveis que na terça-fei-
ra(16/11) estarão abertas matrícu-
las e rematrículas da rede municipal 
de ensino.Os pais devem procurar 
a escola de interesse até o dia 26 de 
novembro. É recomendado que os 
mesmos levem consigo os seguin-
tes documentos do(a) estudante: 
Cópia da Certidão de Nascimento, 
Carteira de vacina. CPF e RG dos 
pais e da criança se houver;Cartão 
SUS; Comprovante de trabalho 
dos pais (alunos da Educação In-
fantil); Histórico Escolar (alunos 
da pré-escola e ensino fundamen-
tal transferidos de outras escolas). 
   No ano letivo de 2022 o muni-
cípio inicia a implementação do 
Sistema de Ensino Aprende Bra-
sil, sistema utilizado em diversas 
escolas particulares de alto ren-
dimento. O Aprende Brasil é um 
sistema de ensino completo, que 
oferece um conjunto específico 
de soluções para as redes de en-
sino que inclui: Livro Didático 
Integrado, Assessoria Pedagógi-

ca, Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem e Sistemas de Avaliação.  
    A Secretaria de Educação fica à 
disposição para qualquer esclareci-

mento que seja necessário referen-
te ao retorno das aulas. As dúvidas 
podem ser retiradas via fone 3318-
1242.

As matrículas iniciam na próxima semana

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

Sorteio NFG em Tio Hugo

Todo cidadãos cadas-
trado no Programa 
Nota Fiscal Gaúcho 

– NFG e que colocaram o CPF 
nas notas fiscais de compras e 
prestação de serviços emitidos 
por estabelecimentos comerciais 
de Tio Hugo, concorreram aos 
três prêmios referentes ao mês 
de outubro de 2021 nos valores 
de R$ 250,00, R$ 150,00 e R$ 
100,00.

O sorteio via plataforma 
Estadual, foi realizado na quinta-
-feira dia 28 de outubro, e teve os 
seguintes sorteados:
1ºLeandro Sossmeier–Prêmio: 

TIO HUGOTIO HUGO

R$ 250,00
2º Daniel Bortolini–Prêmio: R$ 
150,00
3º Adelio Bedini Prêmio: R$ 
100,00.

Os sorteios são realizados 
mensalmente, com a mesma pre-
miação. Para participar basta es-
tar cadastrado no NFG e solicitar 
a inclusão do CPF nas notas fis-
cais emitidas no comércio local. 
A partir disso, todos os cidadãos 
estarão concorrendo de forma au-
tomática aos prêmios ofertados 
no âmbito municipal, e também 
as demais premiações disponibi-
lizadas pelo Governo Estadual.

Para concorrer basta se inscrever no site do SEFAZ/RS
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(54) 3378-1142 (54) 3378-1142 
ERNESTINA / RSERNESTINA / RS

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

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING, ALUGUEL

DE CABANAS, ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA O SEU LAZER.

a natureza.
CONTATO: 

(54) 9 9946-4300

(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

/


