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Urnas eletrônicas

Você confia nas urnas eletrônicas? 40% não deposita 
credibilidade nas urnas eletrônicas. O Tribunal Superior 
Eleitoral prega a confiabilidade nas mesmas, ignorando 
esta estatística. Como se sabe há algum tempo, nas elei-
ções em que disputaram Aécio Neves e Dilma, vencida 
por esta, Neves contratou uma auditoria especializada no 
ramo. Chegou-se a conclusão que as urnas eram impossí-
veis de auditar. Questão de dois anos, mais ou menos um 
hacker teria entrado nas partes sensíveis das urnas, per-
manecendo quase um ano. Até então ignorados pelo TSE, 
o qual não trouxe a lume este grave acontecimento, que 
demonstrou que as urnas podem ser fraudadas. O exército 
e a Polícia Federal foram convidados para participar de 
uma comissão de transparência em relação à confiabilida-
de dessa modalidade. Chegaram a conclusão que as urnas 
estão sujeitas à fraudes, comunicaram por escrito e funda-
mentadamente ao Presidente do Tribunal, mas esse nada 
fez, não trazendo a lume este episódio. Quem divulgou 
esta notícia à nação foi o Presidente Bolsonaro. O TSE 
mesmo assim continuou afirmando a confiabilidade des-
te sistema de votação. O que surpreendeu os brasileiros 
foi por pressão de alguns ministros do Tribunal, os quais 
pressionaram os integrantes do Congresso para aprova-
rem a votação através das urnas eletrônicas. Como alguns 
parlamentares estavam sendo processados, cederam aos 
argumentos dos ministros e concordaram com esta mo-
dalidade. Ora, houve troca de favores, pois processos de 
alguns parlamentares dormitam no STF, enquanto apani-
guados, como Renan Calheiros e outros são absolvidos 
pelos ministros. Favor se paga com favor, como se esti-
vessem num balcão de negócio “toma lá, dá cá”. Mas não 
fica só isso, no episódio da prisão arbitrária e inconstitu-
cional do Deputado Daniel Silveira, deram carta branca 
para que o parlamentar fosse preso. Assim procede nosso 
parlamento, em comunhão de esforços, juntamente com 
o STF, traindo o povo, que os elegeu para representar a 
vontade popular, mas fazem e aprovam tudo que venha 
em seus benefícios, como se deu com o “fundão eleito-
ral”, e o pior é que não temos a quem recorrer. Somen-
te na próxima eleição buscar aqueles que nos represente 
com lealdade e fidelidade no parlamento. A solução para 
o problema e a transparência é o comprovante do voto im-
presso, acoplado a urna, daí então teremos a transparência 
que advogam os peritos da polícia federal e o exército 
brasileiro. Com tudo isso você ainda confia nestas urnas?

CRAS e Brigada Militar de Ernestina realizam 
Pedágio de "Orientação e Combate ao 
Abuso e a Exploração Sexual a Criança e 
Adolescente"

ERNESTINAERNESTINA

Na tarde desta segun-
da-feira (23), a equipe 
técnica e funcionárias 
do Centro de Referên-
cia da Assistência Social 
(CRAS) em parceria com 
à Brigada Militar de Er-
nestina, realizaram no 
trevo de acesso ao mu-
nicípio de Ernestina, Pe-
dágio da Campanha de 
Orientação e Combate 
ao Abuso e a Explora-
ção Sexual de Criança e 
Adolescente, essa inicia-
tiva faz parte das ações 
do (Maio Laranja). A 
campanha tem por obje-
tivo orientar a sociedade 
ernestinense a combater 
o abuso e a exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes. O 'Maio La-
ranja', é um mês inteiro 
dedicado nacionalmente 

ao Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, 
oficialmente estabelecido 
pela Lei 9.970/2000, em 
memória à menina Ara-
celi Crespo, de 08 anos 
de idade, que foi seques-
trada, violentada e assas-
sinada em 18 de maio de 
1973.

A campanha contou 
com a parceria da Bri-
gada Militar de Ernesti-
na, através do Sargento 
Sandra Turello e soldado 
Laura Kruel.

Na oportunidade, a 
coordenadora do Cras, 
Mônica Aguirre, ressal-
tou que: "Quero de forma 
muito especial agrade-
cer a parceria da Briga-
da Militar de Ernestina, 
pela participação no pe-

dágio de hoje à tarde, 
bem como, toda a nos-
sa equipe de técnicos e 
funcionárias do Cras, 
que colaboraram na re-
alização deste pedágio, 
nosso reconhecimento 
e gratidão a todos," fri-
sou a coordenadora.

Assim que for iden-
tificada a violência se-
xual, antes mesmo de 
conversar com a vítima, 
é importante entrar em 
contato com profissio-
nal que possa colaborar 
e dar o encaminhamen-
to correto de acordo 
com o caso, conforme 
a Lei nº. 13.431/2017.

Suspeitas DENUN-
CIE! Disque 100. 190 
Brigada Militar; Con-
selho Tutelar de Ernes-
tina 3378- 1100.

Qualquer suspeita ligue 100 ou 190 para Brigada Militar

Tradicional Festa de 
Santa Rita de Cássia 
reuniu uma grande 
multidão de fiéis 

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Maio é um mês 
importante, o mês 
das mães, do traba-
lho… E para os ca-
tólicos, igualmente 
é um mês especial, 
pois comemora-se 
a tradicional festa a 
uma das santas mais 
queridas da igre-
ja entre os devotos: 
Santa Rita de Cássia.

Considerada uma 
das maiores festas 
da região e a maior 
do interior do Muni-
cípio, o evento que 
atrai milhares de pes-
soas todos os anos, 
aconteceu no último 
domingo, 22/05, na 
comunidade de Pas-
so das Cuias.

A Tradicional 
Festa em honra a 
Santa Rita de Cás-
sia teve uma ampla 

programação religiosa 
e festiva com muitas 
homenagens à Santa 
que teve início às 10 
horas da manhã com a 
tradicional procissão 
com saída da estrada 
geral até a capela onde 
houve a santa missa 
alusiva à padroeira da 
comunidade. Em se-
guida a programação 
prosseguiu durante o 
dia todo, com almoço, 
atrações populares e é 
claro, muita diversão e 
alegria.

A Administração 
Municipal 2021-2024, 
através do Prefeito 
José Nicolodi Provenci 
e o Vice-Prefeito Jaime 
Martovicz, parabeni-
zam a comissão organi-
zadora bem como toda 
a comunidade pelo ex-
celente evento.

O evento atraiu várias pessoas de toda a região

CMDL realizou evento de 
entrega de premiações às 
esquipes vencedoras do 
Campeonato Municipal de 
Bocha 2022 

No sábado pas-
sado, dia 21, o Con-
selho Municipal de 
Desporto e Lazer 
(CMDL) de Lagoa 
dos Três Cantos rea-
lizou a Festa de Con-
fraternização, com 
torneio com torneio 
de duplas e entrega de 
premiação do Cam-
peonato Municipal de 
Bocha Edição 2022, 
nas dependências da 
Associação dos Fun-
cionários da Cotrijal.

A equipe campeã 
da competição foi a 
Turma do Trago A que 
recebeu Troféu, Me-
dalhas e R$ 500,00. 

A equipe vice-campeã, 
Força Quatro,foi pre-
miada com Troféu, Me-
dalhas e R$ 400,00, na 
3ª Colocação Turma do 
Trago B e a premiação 
foi de R$ 300,00 além 
de medalhas, 4º Fun-
do da Grota R$ 200,00 
e 5º Cristal Vidros R$ 
100,00.

O Torneio de Duplas 
ocorreu com 11 inscri-
ções e a dupla vence-
dora foi Valdir Port e 
Pedro Rohen, eles ga-
nharam um cabrito. A 
dupla campeã entre os 
perdedores foi Aloísio 
Jost e Ilgo Deuner. O 
prêmio foi 6 cervejas.

A dupla vencedora foram Valdir Port e Pedro Rohen

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Realizado Curso de 
Aproveitamento Integral de 
Alimentos

A Administração 
Municipal através da 
Secretaria de Assistên-
cia Social em parceria 
com Sindicato Rural de 
Soledade e Senar o cur-
so de Aproveitamento 
Integral de Alimentos.

Foram 3 dias de 
aprendizado, com o 
objetivo de evitar des-
perdício, ajudando na 
economia e manter uma 
alimentação saudável.

Realizado no Cras 
as participantes aprova-

MORMAÇOMORMAÇO

ram o resultado, pois 
aprenderam a empre-
gar integralmente os 
alimentos e a dimi-
nuir os resíduos, além 
da possibilidade de 
diversificação do car-
dápio no dia a dia. Foram três dias de intenso aprendizado

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Notícia positiva sobre grana Notícia positiva sobre grana 
deve pintar logo nos primeiros deve pintar logo nos primeiros 
dias e se você só estava es-dias e se você só estava es-
perando um sinal do universo perando um sinal do universo 
para começar algo que deseja para começar algo que deseja 
muito, ele chega no dia 24. muito, ele chega no dia 24. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Presta mais atenção no seu Presta mais atenção no seu 
sexto sentido, minha filha, por-sexto sentido, minha filha, por-
que se ouvir a sua intuição as que se ouvir a sua intuição as 
chances de incrementar seus chances de incrementar seus 
ganhos aumentam bastante. ganhos aumentam bastante. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Se a grana anda numa maré de Se a grana anda numa maré de 
vacas magras, garanto que a vacas magras, garanto que a 
vida social, os contatinhos e vida social, os contatinhos e 

as relações pessoais ficam nu-as relações pessoais ficam nu-
ma ótima. ma ótima. 
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Ainda bem que sexto sentido é Ainda bem que sexto sentido é 
seu ponto forte e não vai faltar seu ponto forte e não vai faltar 
intuição para perceber o que intuição para perceber o que 
pode estimular ou prejudicar pode estimular ou prejudicar 
os seus ganhos. os seus ganhos. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
A vida profissional está turbi-A vida profissional está turbi-
nada nesses dias e você tam-nada nesses dias e você tam-
bém pode receber ajuda de bém pode receber ajuda de 
quem nem imagina para alcan-quem nem imagina para alcan-
çar suas metas. çar suas metas. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Notícias espetaculares podem Notícias espetaculares podem 
chegar já na segunda-feira e chegar já na segunda-feira e 

você vai se entusiasmar com você vai se entusiasmar com 
as novas possibilidades. Além as novas possibilidades. Além 
de vitórias na carreira, você de vitórias na carreira, você 
pode atrair melhorias em salá-pode atrair melhorias em salá-
rio, comissão ou outro tipo de rio, comissão ou outro tipo de 
benefício. benefício. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Boas novas devem surgir na Boas novas devem surgir na 
carreira e as suas investidas carreira e as suas investidas 
vão dar supercerto. vão dar supercerto. 

- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.)nov.)
É, essa semana tem de tudo É, essa semana tem de tudo 
um pouco e já começa cheia um pouco e já começa cheia 
de estímulos para você realizar de estímulos para você realizar 
negociações vantajosas e se negociações vantajosas e se 
destacar no trabalho  destacar no trabalho  

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Não vão faltar criatividade e Não vão faltar criatividade e 
senso de oportunidade para senso de oportunidade para 
você brilhar no trabalho e fatu-você brilhar no trabalho e fatu-
rar um dinheirinho a mais atra-rar um dinheirinho a mais atra-
vés de um bico ou serviço ex-vés de um bico ou serviço ex-
tra. Saúde em ótima fase, mas tra. Saúde em ótima fase, mas 
nada de enfiar o pé na jaca no nada de enfiar o pé na jaca no 
fds.fds.

- Capricórnio (22 dez. a 20 - Capricórnio (22 dez. a 20 
jan.)jan.)
Use e abuse dos seus dons e Use e abuse dos seus dons e 
talentos para se destacar no talentos para se destacar no 
serviço e não hesite em tomar serviço e não hesite em tomar 
atitudes e iniciativas mais ar-atitudes e iniciativas mais ar-
rojadas, porque você só tem rojadas, porque você só tem 
a ganhara ganhar

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
 As finanças também recebem  As finanças também recebem 
poderosos estímulos e seu ti-poderosos estímulos e seu ti-
no para negociar, vender e fa-no para negociar, vender e fa-
turar fica apuradíssimo. turar fica apuradíssimo. 

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Bora lá tirar proveito das suas Bora lá tirar proveito das suas 
boas ideias, capacidade em-boas ideias, capacidade em-
preendedora e do seu dom preendedora e do seu dom 
para convencer, porque agora para convencer, porque agora 
é hora de lacrar e lucrar. é hora de lacrar e lucrar. 

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Abril!

Ernani Schroeder 

(08/05)

Charles Supptiz 

(19/05)

José Celeste de Negri  

(14/05)

Rejane Scharlau 

(31/05)

Arisenhu Kempf 

04 05

No sábado, dia 21 de 
maio, a comunidade passo-
-fundense pode prestigiar 
novamente o espetáculo “A 
Fantástica Fábrica de Cho-
colate”, promovido pela 
Petipa Espaço da Dança. 
As duas apresentações da 
noite ocorreram no teatro 
do Sesc, no centro de Passo 
Fundo.

Na produção, Maria 
Gabi interpretou “o peque-
no Willy Wonka”, versão 
mais jovem do proprietário 
da fábrica de chocolate. Ela 
e Maria Antônia ainda par-
ticiparam em outras perfor-
mances dos mais diversos 

MARIASMARIAS

Marias participam de 
reapresentação do espetáculo 
“A Fantástica Fábrica de 
Chocolate”

estilos de dança.
Conheça a história 

em que o espetáculo foi 
baseado

Baseado no conto de 
Roald Dahl, o longa se-
gue o jovem Charlie Bu-
cket e seu avô Joe. Eles se 
juntam a um pequeno gru-
po de ganhadores de uma 
competição, os quais vão 
para um passeio na mági-
ca e misteriosa fábrica do 
excêntrico Willy Wonka. 
Ajudado por seus anões 
trabalhadores, Wonka es-
conde uma surpresa para 
durante o passeio.

(02/05)

Debora de Fatima Antunes 

(02/05)

Leonice Oliveira (12/05)

Carmen Bortolini (10/05)

Guilherme Henrique 

Drehmer (05/05)

Maria Elisabet Morais 

(20/05)

Martin Augusto Kern 

(21/05)

Maria de Lurdes Bianchini 

(09/05)

Nadir Chaves (08/05)

Oflides Pereira da Silva 

(05/05)

Ilmo Valter (07/05)

Ivo Lamm (17/05)

O espetáculo é baseado no conto de Roald Dahl

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Maria Antônia participou das mais diversas danças

Secretaria Municipal da Saúde entrega 
uniformes para funcionários (as) 

ERNESTINAERNESTINA

A Prefeitura Munici-
pal de Ernestina, através 
da Secretária Municipal 
de Saúde, realizou no 
último dia 17 de maio, a 
entrega de uniformes de 
inverno aos funcionários 
da Secretaria da Saúde e 
Assistência Social de Er-
nestina. Esses uniformes 
fazem parte do programa 
do estado do Rio Grande 
do Sul (Rede Bem Cuidar 
/ RS). Esse programa visa 
a melhoria no atendimen-
to à população do muni-
cípio de Ernestina e no 
momento, esse programa 
prioriza ações voltadas 
ao público dos 60 anos 
ou mais. A distribuição 
dos uniformes está con-
templada na adesão ao 
programa que prevê a 
divulgação dessa adesão 
em identidade visual, por 
isso, então desses unifor-
mes terem atendidos uma 
demanda da equipe que 
trabalham nesse progra-
ma. 

Segundo o secretário 
de Saúde e Assistência So-
cial de Ernestina, Geferson 
Goedel, ressalta que: “Op-
tamos pela adesão junto a 
esse programa, pois o mu-
nicípio teria um aporte em 
recurso de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), somente 
pela adesão e posteriormen-
te um incentivo financei-
ro mensal de R$ 8.000,00 
(oito mil reais). Cabe desta-
car, que todos os indicado-

res necessários pelo progra-
ma estão sendo executados 
com êxito pela equipe do 
município garantindo as-
sim a permanência junto 
ao programa. Dessa forma 
os funcionários também se 
sentem valorizados pelos 
serviços prestados à popu-
lação de Ernestina,” afir-
mou o secretário. Também 
participou do ato de entrega 
dos novos uniformes, o pre-
feito Renato Becker.

Os uniformes fazem parte do programa Rede Bem Cuidar

Vacinação contra a gripe!
TIO HUGOTIO HUGO

Os grupos prioritários 
que estão sendo vacinados 
contra ao vírus influenza 
são, pessoas com 55 anos 
ou mais, profissionais da 
saúde, gestantes e puérpe-
ras, crianças de 6 meses a 
9 anos, trabalhadores da 
educação, motoristas e 
caminhoneiros, comorbi-
dades, pessoas com defi-
ciência e brigada militar. 
Se você faz parte de algum 
destes grupos e ainda não 
se vacinou, procure a Uni-
dade Básica de Saúde em 
horário de expediente.

A Secretaria de Saúde 
destaca que crianças de 6 
meses até 4 anos, 29 dias e 
11 meses, deverão receber 

também a vacina contra ao 
sarampo, a qual é aplicada 
nas segundas e quartas-feiras 
o dia todo. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO



Ernestina, 27 de maio de 2022 Ernestina, 27 de maio de 2022 Ano XXI   Edição 1059|Ano XXI  Edição 1059|06 O MENSAGEIRO 07O MENSAGEIRO

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
R e s u m o 

dos trabalhos 
da Sessão Or-
dinária reali-
zada em 23 de 
maio de 2022, 
presidida pelo 

Vereador Estevão Luís Pis-
solatto, o qual é filiado no 
Partido Político PDT.

Comunicações Pessoais:
V e r e a -

dor Délcio 
Wiedthauper 
(PDT): parabe-

niza o Prefeito Municipal, Gil-
so Paz, pela concessão do rea-
juste em percentual superior 
a 40% ao Vale Alimentação, 
além disso, o projeto dispõe 
que, doravante, os funcioná-
rios que possuem vínculo na 
modalidade contrato tempo-
rário também o farão jus.  Tal 
medida encontra respaldo em 
função dos elevados índices 
inflacionários desde o ano de 
2020.

Vereadora Valduze 

Back Vollmer 
(PDT): comenta 
acerca do rea-
juste ao Vale 
Alimentação, o 
qual foi valorado 

conforme os índices do IGPM 
do ano de 2020 e 2021. Nesse 
sentido, a parlamentar agra-
dece ao Prefeito Municipal, 
Gilso Paz, e ao Vice-Prefeito, 
Geder Follmer, por essa ação 
que visa amenizar os impac-
tos gerados pela pandemia 
aos valores dos alimentos. 
Valduze também congratula 
o Poder Executivo de Tio Hu-
go pela elaboração do projeto 
referente ao aumento salarial 
às Agentes de Saúde, as quais 
fazem um trabalho de grande 
valia social. 

V e r e a -
dor Estevão 
Luís Pissolatto 
(PDT): agra-
dece ao Poder 
Executivo pela 
elaboração dos 

projetos referentes ao reajus-
te do Vale Alimentação e do 
aumento salarial das Agentes 
de Saúde. Estevão também 
comenta que o município de 
Tio Hugo terá a equipe “TIO 
HUGO FUTSAL” participan-
do do estadual “3ª COPA SUL 
RIOGRANDENSE NEDEL 
DE FUTSAL MASCULINO”, 
o jogo de estreia será realiza-
do na data de 02 de junho do 
corrente ano, às 20h30min, 
no Salão Municipal Gilmar 
Muhl. Desde já todos os tio-
-huguenses estão convidados 
para apoiar nossos represen-
tantes nessa competição.

Resumo dos trabalhos 
da Sessão Extraordinária 
realizada em 23 de maio de 
2022, presidida pelo Verea-
dor Estevão Luís Pissolatto, 
o qual é filiado no Partido 
Político PDT.

Ordem do Dia:
PROJETO DE LEI Nº 

013/2022, DE 20 DE MAIO 
DE 2022. “Altera e dá nova 
redação aos Artigos 1º, 2º e 3º 
da Lei Municipal nº 944/2017, 
que instituiu o Programa de 
Auxilio Alimentação dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade 
entre os presentes.

PROJETO DE LEI N° 
014/2022, DE 20 DE MAIO 
DE 2022. “Altera e dá nova 
redação do artigo 23º da Lei 
Municipal nº 217/2003 de 15 
de outubro de 2003, que dis-
põe sobre a Política Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, sobre o Conse-
lho Municipal, o Fundo e o 
Conselho Tutelar da Criança 
e do Adolescente, e dá outras 
providências”. Aprovado por 
unanimidade entre os presen-
tes.

PROJETO DE LEI Nº 
006, DE 20 DE MAIO DE 
2022. “Substitutivo”. “Altera 
o Artigo 3º da Lei Municipal 

nº 986/2018, que dispõe sobre 
o programa de auxílio alimen-
tação aos Servidores Públicos 
do Poder Legislativo Munici-
pal de Tio Hugo e dá outras 
providências”. Aprovado por 
unanimidade entre os presen-
tes.

A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá na data de 
13/06/2022, às 19h, no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tio Hugo/RS.

Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo

Valduze Back Vollmer
1º Secretário

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Atividade sobre o abuso e violência sexual 
infantil 

Na última quinta-feira 
(19/05) a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
e Habitação realizou uma 
atividade com as crianças 
que participam das ofici-
nas do Cras, em alusão ao 
Dia Nacional de Comba-
te ao Abuso e à Explora-
ção Sexual de Crianças e 
Adolescentes. O tema foi 
abordado de forma lúdica 
através de um corpo que as 
próprias crianças desenha-
ram, trabalhando o conhe-
cimento e o respeito em 
relação aos seus próprios 
corpos.

“Infelizmente o núme-
ro de casos de violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes é alarmante, 
portanto nosso objetivo 
foi trabalhar de forma pre-

ventiva, demonstrando como 
essa violência pode aconte-
cer para que no caso de pas-
sarem ou conhecerem algum 
amigo que está passando, 
saibam identificar como vio-
lência e tenham coragem de 
denunciar”, destacou a psi-
cóloga Gabrieli Ferron.

Em Nicolau Vergueiro, 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Habi-
tação e o Conselho Tutelar 
recebem denúncias de abu-
so e violência sexual contra 
crianças e adolescentes. De-
nunciar é uma obrigação de 
todos!

Inscrições abertas para o 
ENCCEJA 2022 

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Estão abertas até 
o dia 04 de junho, 
as inscrições para 
o Encceja 2022. O 
Encceja é um exame 
gratuito para jovens e 
adultos que não con-
cluíram seus estudos 
na idade apropriada 
para cada etapa de 
ensino.

Para fazer a prova é 
necessário ter, no míni-
mo, 15 anos completos 
para o ensino funda-
mental e, no mínimo, 
18 anos completos para 
o ensino médio, na data 
de realização do exa-
me. A aplicação da pro-
va está prevista para o 
dia 28 de agosto.

Inscrições irão até 04 de junho

Campeonato de Futebol 7 tem seu início
ERNESTINAERNESTINA

Teve início no dia 21 
de abril o Campeonato 
Municipal de Futebol 
7 de  Ernestina Edição 
2022. Com a participa-
ção de oito equipes na 
categoria livre sendo 
elas: Baixada, Meninos 
da Vila, Nativos,  Tupã, 
Pesadelo, Bera D' Água, 
Atlântico e Sinvel. E 
na categoria feminino 
com as seguintes equi-
pes: Arsenal- Tio Hugo, 
FFE-Ernestina, SEFE 
- Ernestina e FBI- Ibira-
puitã.

A classificação do 
campeonato na categoria 
livre até a 5ª está da se-
guinte forma conforme a 
tabela. E no feminino a 
classificação esta da se-
guinte forma.

Os próximos jogos 
serão conforme rodada 
a seguir, 6ª rodada dia 
28/05, 13h30, bera d' 

água x baixada, meni-
nos da vila x pesadelo, 
atlântico x nativos,  fbi x 
arsenal feminino, sendo 

o mando de campo  da 
equipe bera d' água, os 
jogos serão realizados 
no campo tupã.

Curso de Gestantes realiza 
encerramento

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

No dia 12 de maio 
foi finalizada mais 
uma turma do Curso 
de Gestantes. O mes-
mo ocorreu na sala de 
reuniões do Centro de 
Saúde Ivo Otto Sch-
neider e contou com 
uma equipe multidis-
ciplinar: dentista, en-
fermeira, técnica de 
enfermagem, nutri-
cionista, fisioterapeu-

ta e psicóloga. Foram 
tratados assuntos como 
pré natal odontológico, 
higienização bucal do 
bebê, pré natal obstétri-
co, amamentação, puer-
pério, vacinação, alimen-
tação e as mudanças que 
ocorrem com a chegada 
do bebê. 

Salientamos que para 
o segundo semestre terá 
uma nova turma.

Obras de pavimentação em 
victor graeff

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Na sexta-fei-
ra(13/05) o prefeito 
Lairton Koeche esteve 
realizando mais uma 
vistoria no andamento 
da obra de pavimenta-
ção asfáltica que será 
realizada no município, 
através da contempla-
ção do Governo do Es-
tado e com contrapar-
tida municipal. Nesta 
etapa está sendo reali-
zado o alargamento da 
vida, limpeza das late-
rais e preparo do solo 
para o recebimento da 
primeira camada asfál-

tica. 
A administração 

municipal está acom-
panhando de perto 
cada passo realiza-
do na obra, visando 
proporcionar todo o 
suporte possível para 
que um serviço de 
alta qualidade seja 
entregue para a co-
munidade. O prazo 
da obra é de quatro 
meses, sendo uma 
das maiores obras já 
realizadas na história 
do município de Vic-
tor Graeff.

Na quarta-feira, 25 de 
maio o município de Victor 
Graeff esteve participando 
de mais um dia do desafio, 
uma campanha de incen-
tivo à prática rotineira de 
atividades físicas. A equi-
pe da Secretaria de Saúde 
e Secretaria da Educação, 
não deixaram ninguém ficar 
parado. Todos os órgãos pú-
blicos receberam uma visita 
e realizaram alguns minutos 
de prática esportiva, além 
de todas as escolas do mu-
nicípio, onde os pequenos 
também entraram para o 
desafio. 

O município de Victor 
Graeff é um grande incen-
tivador de práticas esporti-
vas, pois reconhece a im-

portância das mesmas, por 
isso possui grande tradição 
em campeonatos de fute-
bol de campo, futsal, vôlei 
e recentemente também no 
mapa do cicloturismo. A 
ação do Dia D é uma ativi-

dade simbólica, mas que 
alerta sobre a importân-
cia da prática esportiva, 
sendo uma ótima alter-
nativa para prevenir uma 
série de doenças, além de 
ser muito divertido.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Dia do Desafio mobiliza ações

O tema foi abordado de forma lúdica 

Atividade é um alerta para importância da prática esportiva

A tabela atualizado do campeonato

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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A escravidão no Brasil - Parte 2

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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A Coroa portuguesa concedia vários benefícios 
e honrarias às lideranças indígenas suas aliadas 
como a concessão de hábitos das ordens militares. 
Com o hábito da ordem militar o índio adquiria o 
título de “dom” e, frequentemente, uma tença, um 
rendimento dado pelo rei e, na hierarquia colonial, 
passava a ser um nobre vassalo do rei de Portugal. 
A política indigenista levou à formação de uma 
elite colonial indígena com o intuito de fortalecer 
as alianças e lealdade dos índios e de considerar os 
índios aliados à semelhança dos colonos europeus. 
Os índios que se destacavam pela lealdade passa-
vam a ocupar cargos oficiais, como o de juiz ou 
vereador, nas câmaras de algumas vilas e cidades 
do Brasil Colônia. Recebiam honras e privilégios 
que os distinguiam dos outros colonos e faziam 
parte da “nobreza da terra”.

O cargo de governador dos índios, primei-
ramente atribuído a Filipe Camarão, um grande 
guerreiro e hábil estratega da tribo dos potiguares 
tinha, também, como função organizar os aldea-
mentos indígenas e o recrutamento dos terços dos 
índios, onde tinha servido como capitão-mor. 

Os índios não só guardavam as fronteiras como 
também controlavam os escravos africanos, pro-
pensos a se insurgir ou fugir e se juntarem aos eu-
ropeus inimigos dos portugueses. Por serem exí-
mios em seguirem pistas os índios eram também 
contratados pelos proprietários de engenhos para 
capturar e resgatar escravos fugidos dos engenhos 
e fazendas, neste processo também auxiliavam os 
capitães do mato (negros ou mulatos livres). 

Além disso, a partir de um certo momento, a 
própria Igreja Católica passou, através principal-
mente dos jesuítas, a fazer um trabalho de cate-
quização junto aos índios dificultando aos portu-
gueses e seus filhos meio índios e tribos aliadas 
a escravização dos índios aliados dos franceses. 
Esta posição foi defendida pelos jesuítas no Bra-
sil, que também tinham escravos, o que gerou 
conflitos com a população local interessada na es-
cravatura culminando em conflito, na chamada “A 
botada dos padres fora” em 1640. 

Em 30 de julho de 1566, foi criada a lei que 
regulamentou pela primeira vez a escravidão vo-
luntária dos índios. Segundo essa lei, baixada por 
uma junta convocada por Mem de Sá, “os índios 
só poderiam vender-se a si mesmos em caso de 
extrema necessidade, sendo que todos os casos de-
veriam ser obrigatoriamente submetidos à autori-
dade para exame”.

Portugueses e brasileiros foram de longe os 
que mais traficaram escravos para as Américas. 
Conforme explica Laurentino Gomes, baseado em 
informações do slavevoyages.org, eles foram res-
ponsáveis pelo transporte da 5,8 milhões de indi-
víduos, quase metade do total de 12,5 milhões em-
barcados para a América. Em segundo lugar vêm 
os britânicos, com 3,2 milhões. Em seguida, mais 
distantes, vêm os franceses, com 1,4 milhões, os 
espanhóis, com 1,1 milhão, e os holandeses, com 
500 mil.
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Campeonatos em Victor Graeff 
realizam grandes jogos

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Na noite de sábado, 
21 de maio, foram reali-
zados os primeiros jogos 
do Campeonato Munici-
pal de Futsal Masculino 
Principal, Campeonato 
Regional Masculino Ve-
terano, Campeonato de 
Futsal Feminino Regio-
nal, além do Campeo-
nato Regional de Vôlei. 
Modalidades organiza-
das pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, via 
departamento de espor-
tes. A abertura oficial do 
campeonato contou com 
a participação do Pre-
feito Lairton Koeche, 
Secretário de Educação 
Fábio A. Dirings, res-
ponsável pelo Departa-
mento de Esportes, Sér-
gio Lawal, vereadores 
municipais e grande pú-
blico. O prefeito Lairton 
deu o pontapé inicial dos 
jogos, falou sobre a im-
portância da retomada 
de atividades como es-
tas, depois de dois lon-
gos anos de pandemia, 
desejou boa sorte às 21 
equipes que integram os 
mais diversos campeo-
natos. 

O primeiro jogo re-
alizado foi o confronto 
no vôlei entre as equipes 
Vôlei Mania(Victor Gra-
eff) e Geração TH(Tio 
Hugo), o placar final 
foi de 2 sets a 1 para a 
equipe visitante. No fut-
sal feminino a equipe 
da SEFE conquistou a 

vitória de 6 x 1 contra 
a equipe do Arsenal. Na 
categoria veterno o jogo 
entre Juventus e Guarani 
acabou em 3 x 2, resulta-
do que beneficia a equi-
pe Juventus. Na catego-
ria principal o placar foi 
de 13 x 0 para a equipe 
do Arsenal contra o time 
do Dortmund.

Na noite desta terça-
-feira, 24/05, às 19h15 
acontece a segunda ro-
dada de jogos. Se en-
frentam na categoria 
veterano as equipes 
Rancho Planaltense x 
Fominhas da Baixada. 

Na categoria princi-
pal acontecem dois 
jogos, Independente 
x Os Madrugas e Ju-
ventus x Aerg.

É válido salientar 
que toda a comunida-
de pode acompanhar 
as próximas rodadas 
no aplicativo Copa 
Fácil, qualquer muní-
cipe pode baixar e ter 
acesso a toda tabela 
de jogos, artilharia, 
cartões, jogadores 
suspensos, classifi-
cação e muito mais. 
Disponível para an-
droid e ios.

Os resultados da rodada

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

          O Prefeito Municipal de Nicolau Vergueiro-RS, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
encontra-se aberto o Edital TP nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de 
empresa para "construção de Pavimentação Asfáltica em TSD e Sinalização de 
Rodovia Vicinal", com área pavimentada de 25.648,00 m². A abertura dos envelo-
pes contendo as propostas será no dia 14 de junho de 2022, às 09 horas. Informa-
ções pelo fone (54) 3616-1319 ou no site www.nicolauvergueiro.rs.gov.br. 

Nicolau Vergueiro, 27 de maio de 2022. 

GERALDO ANTÔNIO MUNIZ
Prefeito Municipal

Jogos decisivos no futebol 
sete e vôlei misto

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No proximo do-
mingo terão jogos de-
cisivos no futebol sete 
acontecerá as semifi-
nais d7 e na Copa In-
terfirmas Sicredi de vô-
lei de areia misto tem 
jogos valendo classifi-
cação.

A partir das 9 horas 
da manhã acontecem os 
jogos da categoria ve-
terano e a tarde a partir 
das 14:00 as equipes da 
categoria livre  do fute-
bol sete e do vôlei misto 
disputam as partidas para 
definir quem vai a final.

Os jogos tem seu inicío marcado para as 13h45

As partidas ocorrem no próximo dia 29, domingo

ERNESTINAERNESTINA

Câmara de Vereadores presta 
homenagem

Na noite da última se-
gunda-feira, 23, ocorreu 
na câmara dos vereadores 
de Ernestina a homena-
gem para os representan-
tes de Ernestina na Festa 
Campeira do Rio Grande 
do Sul, a Fecars. 

O evento contou com 
a presença do prefeito 
Renato Becker e a pri-
meira dama Elena Maria 
Becker, todos os vereado-
res, a secretária de Edu-
cação Sueli Penz, além 
do Patrão do CTG Tro-
peiro Velho Éverton José 
Goedel, Piquetes de laça-
dores Rodeio Campeiro 
representado por Lidiana 
Grasiela de Walle. 

Os homenageados Vi-

toria Britto, Pedro Henri-
que Rabello e Pablo Frosa 
estiveram presentes junto 
com seus familiares. Vic-

tor Rafael não esteve 
presente na cerimônia, 
porém foi lembrado na 
homenagem. 

Os homenageados comparecem junto com seus familiares

MORMAÇOMORMAÇO

EMEF Antônio Marchetti completa 
73 anos

A EMEF Antô-
nio Marchetti, que 
é referência para 
as comunidades de 
Santo Antonio do 
Jacuí, São Luiz, São 
José, São João do 
Prolos, Vila Flores-
ta e Posse Godoy, 
atende criança com 
idade de 4 meses 
a 6 anos, entre as 
turmas do berçário, 
marternal e Pré-A 
e Pré B, completou 
no dia 25 de maio 
73 anos.

O almoço ocorrerá no dia 03 de junho, sexta-feira

E para celebrar 
este momento o 
educandário orga-
nizou um almoço 

em comemoração 
aos 73 anos, que 
se realizará no dia 
03 de Junho.
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Respingos 
da Barragem

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

Amo e Basta
I
Amor! Amor eterno e constante...
A vida se inunda dessa aguada;
Palavras nunca dizem o bastante...
O amor é a seara mais amada!

Amor! Uma palavra tão pequena...
Pequeno dicionário, que diz tudo;
A rosa do amor floresce, plena
E o ódio se destrói e fica mudo!

O amor reza a maior das escrituras,
Inscritas pelo punho da ternura,
Num couro celestial, que não desgasta.

O amor é o bem maior da natureza...
O néctar mais puro da pureza,
Por isso, meus amigos, amo e basta!

II
Amor não e palavra despejada...
Amor é o mais sagrado dos cadernos;
Lá d’onde a dor parece quase nada
E a sensibilidade diz o eterno!

O amor transita livre pelos campos,
Inunda os arrebóis, as alvoradas;
A sanga verte amor nos seus encantos,
O amor é uma sanga em disparada!

Tropilhas indomáveis, sempre em frente,
A água cristalina das vertentes
Zombando da maldade, que se afasta.

O fogo desta história incandescente,
Que fez a tessitura da minha gente...
Por isso, meus patrícios, amo e basta!

III
As largas solidões do pampa imenso
Refletem no semblante do meu povo;
São faces sem inveja, sem retovo,
Quebrando o desamor do que é mais denso.

Que Deus acenda lumes e incensos
Por sobre as multidões desamorosas;
Pra nunca desbotar o céu das rosas,
Que brindam e perfumam o que penso.

O amor é o maior dom do coração
E quando cada irmão amar o irmão
A sina deixará de ser nefasta.

Queimemos solidões e indiferenças...
Lastremos no amor as nossas crenças,
Por isso, meus amados... Amo e basta!

Presidente: Raquel Go-
edel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, Vic-
tor Penz e Tiago José Dum-
mel. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
23.05.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou os 
pedidos de providências de 
sua autoria, nos quais soli-
cita patrolamento, passagem 
de rolo e colocação de pedra 
brita e patrolamento, em-
pedramento e passagem de 
rolo.

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, parabeni-
zou a Administração Muni-
cipal pelo envio do Proje-
to de Lei complementar nº 
02/2022 que trata da redução 
da alíquota do ITBI para os 
beneficiários de programas 
de reassentamento no âmbito 
do Município de Ernestina. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, acerca das mensa-
gens 041/2022 e 042/2022 
afirmou ser plenamente fa-
vorável para que se possa 
realizar a obra de pavimen-
tação asfáltica da “Estrada 
da Barca”. Sobre o Projeto 
de Lei Complementar nº 
02/2022 afirmou que o mes-
mo é de grande valia, visan-
do não onerar anda mais os 
reassentados do Município. 
Falou sobre o memorando 
recebido, do Gabinete do 
Prefeito, tratando da reforma 
do ginásio municipal, dizen-
do que esta transparência é 
muito importante. 

 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
justificou o pedido de pro-
vidências de sua autoria no 
qual solicita colocação de 
quebra-molas. Parabenizou 
o Executivo Municipal pelo 
envio dos projetos de abertu-
ra de crédito para a pavimen-
tação no acesso à Nicolau 
Vergueiro.

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, justificou 
o pedido de providências de 
sua autoria que solicita a co-
locação de três cargas de pe-
dras. Agradeceu ao Executi-
vo pelo envio do Projeto de 
Lei que trata da redução do 
ITBI para os reassentados.

 O Vereador Juliano 

Arend, da bancada do PSDB, 
sobre o Projeto de Lei que tra-
ta da redução do ITBI disse 
que é muito importante para 
os reassentados. Acerca dos 
Projetos que tratam da aber-
tura de crédito para pavimen-
tação asfáltica, manifestou-se 
plenamente favorável à exe-
cução da obra, porém, têm 
receio de que o valor seja in-
suficiente. Afirmou que esteve 
visitando a obra de ampliação 
do CRAS e que a mesma é um 
exemplo a ser seguido. Justifi-
cou o pedido de providências 
de sua autoria que solicita in-
vestimentos em melhoria ge-
nética de rebanhos leiteiros.

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da bancada 
do PP, parabenizou o Poder 
Executivo pelo envio dos dois 
projetos de lei de abertura de 
créditos para a execução da 
pavimentação asfáltica do 
acesso à Nicolau Vergueiro, 
ainda, pelo Projeto que trata 
da redução do ITBI para os re-
assentados.

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, agradeceu e 
parabenizou ao Executivo 
Municipal pelo envio do Pro-
jeto de Lei que trata da redu-
ção do ITBI para os reassen-
tados. Sobre os Projetos que 
tratam da pavimentação da 
“Estrada da Barca”, disse que 
são de grande valia para toda a 
população de Ernestina.

Comunicações:
 O Vereador Antonio 

Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, afirmou que, há pou-
cos instantes, esteve visitando 
o Município o ex-deputado 
Gilmar Sossela, portador da 
notícia da liberação de emen-
da parlamentar no valor de 
duzentos mil reais para o 
Município de Ernestina, para 
investimentos na saúde e no 
esporte. Disse que o pré-can-
didato do PDT ao Governo 
Estadual, Romildo Bolzan, re-
tirou sua pré candidatura. 

 O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada do PP, 
agradeceu a visita da Deputa-
da Silvana Covatti, na semana 
anterior, para comunicar a li-
beração de emenda parlamen-
tar para o Município de Ernes-
tina.

Ordem do dia: 
 Discussão e votação 

da MOÇÃO DE REPÚDIO 
ao Projeto de Lei nº 97/2022 
de autoria do Deputado Esta-
dual Rodrigo Maroni – PSDB, 
que objetiva proibir, no âmbi-
to do Estado do Rio Grande 
do Sul, em especial, a realiza-
ção de rodeios, que faz parte 
da Cultura Gaúcha há déca-

das, de autoria dos Vereado-
res Cristian Baumgratz, Tiago 
José Dummel e Victor Penz. 
Em discussão: O Vereador 
Antonio Carlos Ferreira, da 
bancada do PDT, afirmou que 
o Deputado que propôs este 
Projeto de Lei, não parece ser 
gaúcho. Explanou sobre a im-
portância dos rodeios enquan-
to disseminadores de cultura, 
sem falar nas questões eco-
nômicas envolvidas. Mani-
festou-se favorável à moção. 
O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, agradeceu 
a todos que se manifestaram 
favoráveis à moção. Disse que 
o rodeio é um evento que reú-
ne as famílias, como ocorreu 
no final de semana anterior no 
parque de Rodeios de Ernesti-
na. O Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, afirmou 
que o parlamentar que propôs 
este projeto de Lei está total-
mente fora do contexto, que 
o mesmo apenas busca a mí-
dia, dizendo que ele deveria 
entregar o mandato. O Vere-
ador Cristian Baumgratz, da 
bancada do PP, afirmou que o 
parlamentar, autor do Projeto 
de Lei, está totalmente equi-
vocado, pois, não tem o míni-
mo conhecimento do que é a 
cultura gaúcha. Em votação: 
Aprovado por unanimidade de 
votos.

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da bancada 
do PDT, solicitou verbalmen-
te que sejam feitas melhorias 
no acesso à chácara do “Gue-
des”. Afirmou que foi cobrado 
por problemas na iluminação 
pública, assim como a regula-
mentação do acesso do Posto 
Cidade, pedindo que o Exe-
cutivo tomasse providências 
quanto à esses problemas. In-
formou que será enviada cor-
respondência para a Unesul, 
solicitando que sejam dispo-
nibilizadas mais linhas de ôni-
bus de Ernestina a Passo fun-
do e vice-versa, pedindo que 
os demais Vereadores assinem 
juntamente com ele. Agrade-
ceu ao Deputado Afonso Mot-
ta pela atenção sempre dis-
pensada ao Município, assim 
como a Deputada Silvana Co-
vatti. Disse que Ernestina está 
entre os oito Municípios do 
Estado a constarem no mapa 
do Turismo. Afirmou que o 
provável candidato do PDT ao 
Governo do Estado será Viei-
ra da Cunha. Explanou sobre 
uma audiência pública, na 
Câmara de Passo Fundo, para 
tratar da Segurança Pública. 

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada do 
PDT, com relação à questão 
das linhas da Unesul, sugeriu 

que os Municípios afetados 
façam uma manifestação con-
junta, direcionada ao DAER. 
Sobre a abertura de crédito 
para pavimentação do acesso 
à Nicolau Vergueiro, afirmou 
ser uma obra de grande valia, 
assim como a reforma do Gi-
násio Municipal. Trouxe da-
dos acerca do Projeto de Lei 
Federal que trata da educação 
domiciliar, afirmando que isso 
é um menosprezo aos pro-
fessores, que tem a formação 
para tal. 

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada do 
PDT, parabenizou o colega 
Vereador Victor Penz, junta-
mente com Maurício Woll, as-
sim como à Cassiano Muller e 
Kauan Muller, pela conquista 
no Rodeio de Ernestina. Para-
benizou também Pablo Frosa 
pelas conquistas. Agradeceu 
a todos os tradicionalistas 
que representaram o Muni-
cípio na FECARS 2022, em 
Pelotas. Explanou sobre a de-
sistência do Sr. Romildo Bol-
zan de concorrer ao Governo 
do Estado, desejando que o 
mesmo pudesse se dedicar in-
tegralmente à gestão do Grê-
mio. Agradeceu o apoio dos 
demais Vereadores na Moção 
de Repúdio proposta. Sobre a 
emenda parlamentar do Depu-
tado Afonso Motta, recebida 
nesse dia, afirmou que gosta-
ria que parte do recurso fosse 
aplicado no Campo Municipal 
de Futebol Sete. 

 O Vereador Ari An-
tonio Mello, da bancada do 
PDT, agradeceu ao Deputado 
Afonso Mota e ao ex-deputa-
do Gilmar Sossela pela ma-
neira carinhosa que sempre 
olham para o Município de 
Ernestina, contribuindo para o 
seu desenvolvimento, sempre 
que possível. 

  O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
parabenizou Pablo Frosa, Vi-
tória, Pedro Henrique e Vic-
tor pela participação na FE-
CARS, em Pelotas, afirmando 
que os mesmos são motivo de 
orgulho para o Município de 
Ernestina. Desejou que con-
tinuem no tradicionalismo, 
porém, sem perder o foco nos 
estudos. Convidou a toda a 
população para participar de 
torneio de bodoque, no Par-
que Municipal de Rodeios, no 
próximo final de semana. 

 O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, solicitou 
verbalmente que seja feito 
serviço de retroescavadeira e 
caminhão na propriedade do 
Sr. Adão Camargo. Sobre a 
solicitação feita anteriormente 
que trata do emparelhamento 
de um barranco, colocou-se 

novamente a disposição para 
auxiliar no serviço. 

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, solicitou verbalmen-
te que seja colocada uma 
placa indicando o acesso ao 
Parque de Rodeios, na Rua 
Professor Adão Oscar Wie-
bling. Falou sobre a mobili-
zação ocorrida devido ao dia 
nacional do combate ao abu-
so e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Dis-
se que políticos inescrupu-
losos estão tentando se pro-
mover, afirmando que são 
os responsáveis por recursos 
que o Município recebeu do 
pré-sal, reafirmou que os 
Municípios receberam esses 
recursos, independente de 
indicação parlamentar, pois, 
são recursos do Governo Fe-
deral. Agradeceu ao Deputa-
do Afonso Motta e o Deputa-
do Sanderson pelos recursos 
destinados ao Município de 
Ernestina. Explanou sobre a 
desistência do Sr. João Dória 
de concorrer à Presidencia 
da República. Fez um breve 
relato sobre o casamento do 
ex-presidente Lula. Agrade-
ceu aos Secretários munici-
pais, dizendo que não é um 
trabalho fácil e exige muita 
dedicação. Parabenizou a 
todos os representantes de 
Ernestina na FECARS. 

 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, agradeceu ao 
Deputado Covatti Filho pela 
destinação de emenda par-
lamentar para custeio, na 
área da saúde. Parabenizou 
a todos os ernestinenses que 
foram representar o municí-
pio de Ernestina e a 7ª Re-
gião Tradicionalista na Festa 
Campeira do Rio Grande do 
Sul. Reforçou o convite para 
o inédito Torneio de bodo-
que, no parque de Rodeios, 
no próximo final de semana. 

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, fez a leitura 
de uma mensagem, de for-
ma a homenagear a todos os 
tradicionalistas de Ernestina, 
que levam o nome do Muni-
cípio a todos os recantos do 
país, citando nominalmente 
a todos os representantes de 
Ernestina na FECARS 2022.

 Voltando a falar, o 
Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, escla-
receu que somente as elites 
foram convidadas para o ca-
samento do ex-presidente.

Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 30 de 
maio de 2022, às 18:00.

ERNESTINAERNESTINA

Município de Ernestina participa do Dia do 
Desafio

Na tarde da últi-
ma quarta-feira (25), 
no  Ginásio Munici-
pal Sérgio Dias (Ma-
nivela) de Ernestina, 
ocorreu diversas ati-
vidades para marcar o 
Dia do Desafio 2022. 
As mesmas foram  
coordenadas pelos 
professores de Edu-
cação Física da Rede 
Municipal de Ensino, 
em parceria com a 
Secretaria Municipal 
de Educação, Cultu-
ra, Desporto e Turis-
mo. Na oportunidade, 
o prefeito Renato Be-
cker, acompanhado 
da secretária de Edu-
cação, Sueli Penz, 
deram as boas vindas 
a todos os presentes, 
ressaltaram  sobre a 
importância de prá-
ticar esportes e seus 
benefícios para a saú-

de. 
Durante a tarde 

ocorreu uma Ginca-
na, com os alunos 
das turmas do Pré ao 
5° ano. As atividades 
propostas eram de 
inclusão com ações 
voltadas a pessoas 
com deficiência e sem 
deficiência. A ideia é 
compartilhar experi-
ências, com a prática 

de esportes paralím-
picos e o exercício 
de se colocar no lu-
gar do outro. 

Ainda na oportu-
nidade como tarefa 
social cada esco-
la arrecadou caixas 
de leite para após 
serem distribuídas 
para as famílias em 
situações de vulne-
rabilidade social.

Durante a tarde ocorreu uma gincana com as turmas do pré

Nesta quarta-feira, 
25, foi um dia de mui-
to exercício físico no 
município de Nico-
lau Vergueiro. O Dia 
do Desafio, celebrado 
anualmente na última 
quarta-feira de maio, é 
promovido pelo Sesc e 
desenvolvido pela Se-
cretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 
com o objetivo de in-
centivar a prática regu-
lar de exercícios físicos.

As ações desenvol-
vidas ao longo do dia 
contaram com a parti-
cipação de funcionários 

públicos municipais, 
alunos, professores, 
membros da Terceira 
Idade, Conselho Tutelar, 
empresas e população 
em geral. As atividades 
foram ministradas pelos 
instrutores de Educação 

Física Diego, Gilani e 
Edvandro e pela fisio-
terapeuta Suelen. 

Foram cerca de 
450 pessoas que par-
ticiparam e movimen-
taram o corpo em Ni-
colau Vergueiro.

Mais de 450 pessoas participaram do dia do desafio

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Dia do Desafio movimenta o 
município
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CRAS promove palestra sobre combate ao abuso e 

à exploração sexual a crianças e adolescentes

ERNESTINAERNESTINA

Na manhã desta quin-
ta-feira (18), dentro da 
programação alusiva ao 
‘Maio Laranja’, mês de 
Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes, ocor-
reu no Salão Evangélico 
de Ernestina, a palestra 
com o promotor de Justi-
ça João Paulo Bittencourt 
Cardozo, responsável 
pelo Juizado da Criança e 
Juventude de Passo Fun-
do, o qual discorreu sobre 
o seguinte tema: “Todos 
contra o Abuso e Explo-
ração Sexual a Crianças e 
Adolescentes”. 

A abertura do evento 
contou com a presença, 
do Prefeito Municipal de 
Ernestina, Renato Be-
cker, primeira-dama Ele-
na Maria Goedel Becker, 
coordenadora do CRAS, 
Mônica Aguirre, secretá-
rio de Saúde e Assistência 
Social, Geferson Goedel, 
secretária da Educação, 
Sueli Penz, Sargento 
Sandra Turello, Policial 
Civil Rômulo, diretoras 
da Rede Municipal e Es-
tadual de Ensino de Er-
nestina, professores (as), 
Conselho Tutelar, Rede 
de Apoio a Escola (RAE), 
e comunidade em geral. 
No início da sua palestra, 
o promotor de Justiça, 
João Paulo Bittencourt 
Cardozo, lembrou que a 
promotoria da qual ele é 

titular, atua na esfera pro-
tetiva dos menores, na ar-
ticulação da rede, visando 
minimizar os efeitos desses 
atos praticados. Os atos de 
abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes 
trazem conotações em mais 
de uma esfera, como por 
exemplo, Polícia Civil, Pro-
motoria de Justiça e Tribu-
nal de Justiça.

Também, explicou que 
normalmente o Ministério 
Público entra em ação quan-
do há uma necessidade de 
afastamento do menor de 
idade do núcleo familiar 
ou do agressor, visando a 
proteção. De acordo com 
Cardozo não há dados defi-
nitivos que comprovem que 
os casos aumentaram duran-
te a pandemia, mas existe 
uma impressão que sim. 
O promotor explicou que 
as crianças e os adolescen-
tes ficaram mais tempo em 
casa, confinadas. Quando 
há a presença de um agres-
sor neste ambiente, os abu-
sos são mais frequentes e a 
identificação do problema 
mais difícil, pois a criança 
não teve muito contato com 
outras pessoas ou com a es-
cola. 

De a cordo com o promo-
tor Cardozo, o mesmo refor-
çou que: “Os olhos da rede 
de proteção são as escolas e 
com os espaços fechados ao 
longo da pandemia, foi mais 
difícil identificar os crimes. 

Na escola os professores 
conseguem observar mu-
danças de comportamento, 
marcas, sinais da violência 
sexual e acionar as autorida-
des para verificar possíveis 
situações. As denúncias de-
vem ser feitas sempre para o 
conselho tutelar, que repas-
sa para os demais órgãos. 
O promotor lembra que a 
responsabilidade de evitar e 
denunciar casos de abusos e 
exploração infantil é de to-
dos,” afirmou o promotor. 

Na oportunidade, a co-
ordenadora do CRAS, Mô-
nica Aguirre, agradeceu 
pela excelente palestra pro-
ferida pelo promotor de Jus-
tiça, João Paulo Bittencourt 
Cardozo, bem como, pela 
presença de todos que esti-
veram presentes e, puderam 
ouvir e realizar questiona-
mentos ao promotor em tor-
no de um tema de extrema 
importância e oportuno para 
todos nós. Também é im-
portante ressaltar que, essa 
palestra é uma das diversas 
ações que o Cras de Er-
nestina está realizando em 
alusão (Maio Laranja), mês 
de combate à Exploração 
Sexual a Crianças e Adoles-
centes. Um agradecimento 
especial para a equipe técni-
ca e funcionárias do Cras de 
Ernestina, pela dedicação e 
esmero na organização des-
te importante evento, o meu 
reconhecimento e minha 
gratidão.

O município de Tio Hugo 
através da Administração Muni-
cipal e da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer – SMECEL incentiva 
a prática esportiva através da 
participação e realizações de 
competições esportivas.

O objetivo principal é in-
tegrar todos aqueles que de-
sejam participar de certames, 
assim como, as crianças que 
estão iniciando agora a prática 
esportiva. Para isso, a Adminis-
tração Municipal e a SMECEL 
contam com a colaboração de 
três profissionais de educação 
física, os quais coordenam os 
treinos promovidos sempre nos 
turnos inversos ao das aulas. 
Conforme explica o diretor de 
esportes e juventude do muni-
cípio, Andre Farias, os treinos 
de futsal contemplam crianças 
a partir de 5 anos, até adoles-
centes com idades entre 14 e 15 
anos. “Tio Hugo se destaca na 
participação em competições 
regionais. Atualmente, conta-
mos com equipes nas catego-
rias sub-07, sub-09, sub-11, 
sub-13 e sub-15, além de futsal 
feminino, das quais apenas a 
categoria sub-07 não participa 
do campeonato regional, uma 
vez que não há competição para 
essa faixa etária, porém, orga-
nizamos amistosos para que es-
sas crianças possam jogar tam-
bém”, destacou Farias.

Além das atividades de 
futsal, também são realizados 
treinamentos de voleibol, que 
envolvem meninas de várias 
idades. O projeto de vôlei é vol-
tado para a evolução das jovens 

nesse esporte, visando a par-
ticipação em competições 
no futuro. 

Entre os adultos, são 
promovidos os tradicionais 
certames municipais. Além 
disso, equipes de Tio Hugo 
disputam o campeonato re-
gional de futebol de campo 
em diversas categorias, des-
de de base, principal, vete-
ranos e master. Tio Hugo 
também participa do campe-
onato de voleibol de Victor 
Graeff, como equipe convi-
dada. O time é formado por 
mulheres que treinam vôlei 
com frequência. 

Para o prefeito Gilso 
Paz, o incentivo a prática 
esportiva é fundamental, 
para a saúde e o desenvol-
vimento social dos atletas 
envolvidos. “Investir em 
esporte é promover a cida-
dania, através da disciplina e 
integração. Também temos a 
consciência de que a prática 
esportiva garante mais saú-
de para esses jovens, ainda 
mais em tempos onde mui-
tas vezes o exercício físico 
é facilmente substituído por 
atividades on-line”, enfati-
zou.

O município oferece 
profissionais de educação 
física para a execução das 
atividades esportivas, bem 
como material esportivo, 
desde bolas, equipamentos e 
uniformes. Também é dispo-
nibilizado transporte para o 
deslocamento das crianças e 
jovens para os treinos e jo-
gos.

TIO HUGOTIO HUGO

Atividades esportivas 
desenvolvidas no município 
contemplam todas as idades


