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Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;

Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;

Marau/RS (54) 3342-3222
Filial Nicolau Vergueiro/RS (54) 9.8426-1201
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As colunas assinadas e os informativos de Câmaras As colunas assinadas e os informativos de Câmaras 
de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma 
independente e não expressam, necessariamente, a independente e não expressam, necessariamente, a 

opinião do jornal, sendo de total responsabilidade opinião do jornal, sendo de total responsabilidade 
de seus autores.de seus autores.

A presente nota de repúdio foi encaminhada ao gabinete do Governador do estado Eduardo 
Leite e obteve confirmação de recebimento.

ERNESTINAERNESTINA

NOTA DE REPÚDIO
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 
As entidades públicas e civis do município de Ernestina vem a público repudiar, com veemência, à maneira pela qual a equipe de governo (DDR) conduziu e está 

conduzindo o processo da Consulta Popular 2021/2022, pois não estão respeitando a escolha soberana e democrática da maioria da população ernestinense no processo 
eleitoral da Consulta Popular.  

Cabe destacar, que houve uma reunião antes de dar início ao processo eleitoral (Votação das propostas pela população), que tinha como período de votação do dia 
22/11 a 30/11; porém por motivo de complicações no aplicativo Colab, a equipe do governo acabou prorrogando o prazo de votação até o dia 15 de dezembro de 2021, o 
que possibilitou um prazo a mais para que a população pudesse escolher a demanda, que gostaria em receber o recurso para o seu município. É importante ressaltar que, 
com o prazo prorrogado, ocorreu um desgaste e um cansaço de todos da equipe de mobilização, pois foram mais dias de muito trabalho e mobilização para que a popu-
lação de Ernestina participasse do processo de votação e escolha das demandas que julgassem serem melhor para o seu município. Entretanto, na última reunião antes 
do início da escolha das demandas, com a equipe do Governo (DDR), que ocorreu de forma on-line, com a Sra. Bruna, responsável por conduzir o processo eleitoral da 
Consulta Popular 2021/2022, foi deliberado as seguintes questões: a primeira que a região da produção teria 3 propostas na cédula de votação, uma proposta mais votada 
pelo aplicativo Colab e as outras duas escolhidas nas assembleias das microrregionais. O ponto mais importante da reunião foi quando um prefeito da nossa região ques-
tionou a equipe do governo com a seguinte dúvida referente à votação, caso o município b, tivesse como maior votação determinada demanda X, e na região a maioria 
dos municípios escolhessem outra demanda, a qual seria contemplada a escolha local do município ou a escolha regional da maioria, nesse momento a equipe da DDR, 
a Sra. Bruna foi bem taxativa ao responder que: “Cada município poderia escolher na cédula eleitoral a demanda que melhor atendesse aos seus anseios, ou seja, seria 
incoerente uma população toda se mobilizar e votar naquilo que julgue ser mais importante para o crescimento de sua cidade e município e, não ser atendida, até por que 
na próxima Consulta Popular não participariam novamente do processo eleitoral, ou seja, a equipe do governo (DDR) deixou bem claro, que a demanda (Projeto Local) 
escolhido no município seria contemplado com os recursos e não o que a maioria da região escolhesse. Até porque a própria palavra deixa bem claro (Consulta Popular), 
a população é chamada para escolher quais as demandas e projetos é melhor para a sua comunidade, ora que é o governo que vai depois da consulta popular escolher o 
que é melhor para cada município, não teria por que acontecer a consulta, pois já viria a escolha de cima para baixo. O município de Ernestina participou ativamente de 
todo o processo da Consulta Popular, seja através do Comude Produção, seja participando das reuniões preparatórias do Corede Produção, que desde julho de 2021 até 
o processo eleitoral participamos efetivamente, pois acreditamos que a consulta popular serve de exemplo para o mundo inteiro, desde os tempos do Orçamento Partici-
pativo até agora (com o novo nome), pois é algo democrático e participativo, é o povo que escolhe e decide o que é melhor para sua cidade e comunidade. Em Ernestina 
o resultado da Consulta Popular 2021 – 2022, foi o seguinte, a demanda escolhida foram as seguintes: 

1º Lugar: Turismo – 640 votos; 
2º Lugar: Obras (Habitação) 23 votos;
3º Lugar: Agricultura – 13 votos. 
Enfim, conforme a equipe do governo em reunião que está gravada deixou bem claro, a demanda mais votada por cada município é a que seria contemplada, no 

caso do município de Ernestina, foi o Turismo, por isso, queremos cadastrar o projeto que contemple a maioria das 640 pessoas que escolheram o turismo para receber 
os recursos da Consulta Popular 2021/2022. Além disso, o município de Ernestina ficou em primeiro lugar entre todos os 21 municípios que fazem parte da Região do 
Corede Produção, sendo o município que recebeu o maior número de votos em um total de 676 votos, atingindo com larga folga os 2% exigido para receber os recursos. 

Queremos deixar bem claro que iremos somente cadastrar o projeto que foi mais votado pela população ernestinense na Consulta Popular 2021. Enfim, acreditamos 
que a equipe do governo honre a palavra, pois no Orçamento Participativo sempre foi contemplado a demanda escolhida pela maioria da população nos seus respectivos 
municípios. Seria uma injustiça a demanda mais votada, ou seja, o turismo ter mais de 600 votos e ser contemplada uma demanda com 13 votos, ou seja, é algo risível. 
Acredito que a equipe do governo está subestimando a inteligência da nossa população, ou querem simplesmente enfraquecer ou até mesmo acabar com a Consulta 
Popular. Esperamos que o governo, através da DDR honre a palavra empenhada e que possamos cadastrar o projeto do turismo escolhido pela maioria da população de 
Ernestina, através da participação no processo eleitoral da Consulta Popular, 2021/2022.

Abaixo as entidades civis e públicas do município de Ernestina que colaboraram na organização, divulgação e mobilização do processo de votação da Consulta 
Popular 2021: 

Prefeitura Municipal de Ernestina;
Câmara Municipal de Vereadores;
Conselho Municipal de Cultura e Turismo;
Museu Municipal Dona Ernestina;
CRAS;
EMATER/ASCAR;
ACIPAE;
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Saúde;
Agentes Comunitárias de Saúde;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ernestina;
Rádio Verdes Campos;
Jornal O mensageiro; 

Ernestina, 26 de janeiro de 2022.

Alexandre Ortiz Aguirre 
Representante do Comude de Ernestina-RS

A PEDIDOA PEDIDO
EDITAL DE PROCLAMAS

VANIA SCHULTZ SCHUH
 Tabeliã de Notas e Registradora Designada dos Serviços Notariais e de Registros de Ernestina, Co-

marca de Passo Fundo-RS, FAZ SABER QUE ESTÃO SE HABILITANDO PARA CASAR:
Edital n° 876, L° D-8, Fls, 22v: DANIEL DA ROSA, residente e domiciliado na localidade de Linha 

Graeff, interior de Tio Hugo-RS e LIGIA OCTAVIA PETRY, residente e domiciliada na Rua Júlio dos 
Santos, 2048, Centro, Ernestina-RS.

QUEM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, QUE SE OPONHA NA FORMA DA LEI.
Rua Alfredo Eitelwein, 476, Ernestina-RS
Fone/Fax 0xx5433782042
Ernestina-Rs, 24 de janeiro de 2022
VANIA SCHULTZ SCHUH
Tabeliã de Notas e Registradora Designada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
CRÉDITO: ARTE JORNAL OPINIÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

TIO HUGOTIO HUGO

Tio Hugo receberá R$ 960 
mil através do Programa 
“Pavimenta RS”

Na quinta-feira 20 de 
janeiro, o prefeito 
de Tio Hugo, Gilso 

Paz, esteve na sede da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Urbano e Metropolitano para a 
assinatura do convênio de adesão 
do município ao Programa “Pavi-
menta RS”.

Tio Hugo receberá R$ 960 
mil reais (Novecentos e sessenta 
mil reais) através deste programa 
estadual voltado para a infraes-
trutura.

De acordo com o líder do 
Executivo Municipal, o projeto 
prevê investimentos em infraes-
trutura na estrada geral da co-
munidade de Polígono do Erval, 
com a execução de obras de ca-

Prefeito Paz durante assinatura do convênio

peamento asfáltico.
“Serão investidos aproxi-

madamente R$ 1.2 milhão nesta 
obra, sendo R$ 960 mil oriundos 
do programa Pavimenta RS, mais 
R$ 240 mil de contrapartida do 
Poder Executivo Municipal, para 
consolidação do capeamento as-
fáltico da estrada que liga a co-
munidade de Polígono do Erval à 
BR-386. Essa via possui intenso 
movimento diário de caminhões, 
máquinas agrícolas e veículos em 
geral, e apresenta trechos bastan-
te irregulares, necessitando ur-
gente de reparo”, explicou Gilso 
Paz.

A expectativa é que após a 
conclusão da etapa burocrática, 
as obras serão iniciadas.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Stara contrata nicolau-vergueirenses

A empresa Stara de 
Não-Me-Toque está 
com vagas de traba-

lho disponíveis para munícipes 
de Nicolau Vergueiro. 

FUNÇÕES:
Auxiliar Industrial
Montador
Operador de Logística
Pintor
Soldador
Os interessados deverão 

comparecer na Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Ha-
bitação de Nicolau Vergueiro pa-
ra preenchimento do currículo até 
o dia 02 de fevereiro, munidos de 
documentos pessoais e foto 3x4.

Mais informações no fone 
(54) 3616-1320. As inscrições podem ser feitas até dia 02 de fevereiro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

ERNESTINAERNESTINA

Prefeito em exercício recebe representantes 
do Sebrae

Na manhã de quinta-
-feira, 27, o prefeito 
em exercício Paulo 

Penz, recebeu a visita em seu ga-
binete dos representantes do SE-
BRAE/ Região Norte, Ana Paula 
Moro Stefanello, Patrick Cunha 
Strapazzon e Cristiane Souza. Na 
oportunidade, o prefeito em exer-
cício e os representantes da insti-
tuição conversaram sobre a quali-
ficação dos empreendimentos do 
município através de capacitações, 
além do aperfeiçoamento da gestão 
pública por meio de cursos, o qual 
tem por objetivo o desenvolvimen-
to da cidade e, principalmente, o 
aperfeiçoamento da gestão pública. 
Também participou do encontro, a 
presidenta da ACIPAE de Ernesti-
na, Bárbara Pereira Schmitz. 

O prefeito em exercício Paulo 
Pez, agradeceu a visita e destacou 
a “importância de ações que visam 
o fortalecimento e qualificação dos 
empreendimentos do nosso mu-
nicípio, de forma que estimulem 
o empreendedorismo e o fortale-
cimento da economia local”, pon-
tuou. Prefeito Paulo Penz e os representantes do Sebrae

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA  DE ERNESTINA
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- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Há sinal de chuva de bênçãos, Há sinal de chuva de bênçãos, 
Áries! Sua inspiração vai estar a Áries! Sua inspiração vai estar a 
todo vapor e será uma boa hora todo vapor e será uma boa hora 
para iniciar novos projetos, apren-para iniciar novos projetos, apren-
der e ampliar seus conhecimen-der e ampliar seus conhecimen-
tos, principalmente na área em tos, principalmente na área em 
que atua.que atua.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Nas amizades, seu signo pode fi-Nas amizades, seu signo pode fi-
car descuidado ao escolher com car descuidado ao escolher com 
quem se relaciona atenção para quem se relaciona atenção para 
não se dar mal por causa de ami-não se dar mal por causa de ami-
gos errados! Negócios em par-gos errados! Negócios em par-
ceria tem tendência a dar bons ceria tem tendência a dar bons 
resultados e render grana no bol-resultados e render grana no bol-
so, e tudo indica que irá jogar a so, e tudo indica que irá jogar a 
preguiça pra ponte que partiu e preguiça pra ponte que partiu e 
buscará reconhecimento.buscará reconhecimento.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Só atenção à tarde, pois rola Só atenção à tarde, pois rola 
tensão no céu e pode sobrar pra tensão no céu e pode sobrar pra 
você. Corre o risco de perder você. Corre o risco de perder 
oportunidades e talvez não consi-oportunidades e talvez não consi-
ga avançar em suas metas.ga avançar em suas metas.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Sextou e o dia promete ser uma Sextou e o dia promete ser uma 
belezura, canceriane. No trabalho, belezura, canceriane. No trabalho, 
você deve contar com responsa-você deve contar com responsa-
bilidade e senso de dever, princi-bilidade e senso de dever, princi-
palmente se lida com negócios ou palmente se lida com negócios ou 
grana de outras pessoas.grana de outras pessoas.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
A Lua ilumina o seu paraíso astral A Lua ilumina o seu paraíso astral 
e promete muita coisa boa. Sua e promete muita coisa boa. Sua 
criatividade está nas alturas e vo-criatividade está nas alturas e vo-
cê conta com facilidades, favores cê conta com facilidades, favores 
e sorte — é uma boa hora para e sorte — é uma boa hora para 
fazer uma fezinha.fazer uma fezinha.
- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)

A família e os assuntos do lar de-A família e os assuntos do lar de-
vem concentrar boa parte da sua vem concentrar boa parte da sua 
atenção hoje, e tudo indica que atenção hoje, e tudo indica que 
terá mais humor e leveza ao lidar terá mais humor e leveza ao lidar 
com os parentes.com os parentes.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Tudo indica que seu signo esta-Tudo indica que seu signo esta-
rá mais expressivo hoje. Áreas rá mais expressivo hoje. Áreas 
ligadas ao comércio, mídia, publi-ligadas ao comércio, mídia, publi-
cidade e atendimento a clientes cidade e atendimento a clientes 
devem render com seu jeito co-devem render com seu jeito co-
municativo.municativo.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Escorpião do céu, sextou com Escorpião do céu, sextou com 
previsão de chuva de dinheiro! Tu-previsão de chuva de dinheiro! Tu-
do indica que você vai agir com do indica que você vai agir com 
muita responsabilidade e pulso fir-muita responsabilidade e pulso fir-
me ao lidar com sua grana.me ao lidar com sua grana.

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

Sagita do meu coração, os astros Sagita do meu coração, os astros 
avisam que você deve ter facili-avisam que você deve ter facili-
dade para se expressar com res-dade para se expressar com res-
ponsabilidade e sem ultrapassar ponsabilidade e sem ultrapassar 
limites. Sua mente estará séria, limites. Sua mente estará séria, 
focada e em alto nívelfocada e em alto nível

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
A sexta começa com energias ar-A sexta começa com energias ar-
rasadoras, caprica. Tudo indica rasadoras, caprica. Tudo indica 
que vai fazer crescer seu dinhei-que vai fazer crescer seu dinhei-
ro, mas com cuidado, seriedade e ro, mas com cuidado, seriedade e 
calma. Deve priorizar investimen-calma. Deve priorizar investimen-
tos seguros e confiáveis, como tos seguros e confiáveis, como 
imóveis e coisas sólidas.imóveis e coisas sólidas.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Aquariane, você tem tudo pra ar-Aquariane, você tem tudo pra ar-
rasar nas suas amizades e vida so-rasar nas suas amizades e vida so-
cial. Relações antigas devem ga-cial. Relações antigas devem ga-
nhar energia positiva, ficando mais nhar energia positiva, ficando mais 
firmes e confiáveis. Também pode firmes e confiáveis. Também pode 

fazer novos contatos, sobretudo fazer novos contatos, sobretudo 
com pessoas diferentes, afinal, os com pessoas diferentes, afinal, os 
astros favorecem suas ambições.astros favorecem suas ambições.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Se depender dos astros, você 
pode mandar o medo pra pon-
te que partiu e pode passar a 
assumir responsabilidades na 
carreira. É que deve contar 
com mais confiança no seu ta-
co e ambição no trabalho, si-
nalizando mudanças positivas.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Janeiro!
 Sandra Sertolli 

01/01
Regina Wilhelm 

02/01 
Dafne Adler 02/01
Daiane de Oliveira 

03/01
Terci Deuner 03/01
Carlos Omar Vilella 

Gomes 04/01
Alcidino de Oliveira 

04/01
Eberso Magarinus 

04/01
Gabriel Sertolli 

05/01
Alvaro Fath 10/01
Neri Caliari 07/01
Cristiane Schneider 

07/01
Yago Picolli 08/01
Adriano Muniz 

08/01
Matheus Pfad 08/01
Patrícia Worts 08/01
Leticia Pereira 09/01

José da Silva 09/01
Frederico Lindermann 

09/01
Jaqueline Bergmann 

11/01
Avelino Winter 12/01
Marilyn Grevenhagem 

12/01
Bruna Gobbi 13/01
Isabeli Fleck 13/01
Nilton Benz 14/01
Edi Arendt 15/01
Rosane Ninow 16/01
Roger Altmann 16/01
Roseli Dick 16/01
Geslon de Negri 17/01
Mere Terezinha Backes 

17/01
Nilsa Silva 18/01
Fabiano Fruhauf 18/01 
Salete Salvi 18/01
Santo de Oliveira 18/01
Selvino Heckler 18/01
Eduarda Scharlau 19/01
Rafael Borghetti 19/01
Kimberly de Paula 19/01
Edir Grohs 20/01

Dival Panzenhagen 20/01
Marcela Barella 20/01
Marcela Magarinus 20/01
Lucas Venzon 21/01
Odete Schimitz 21/01
Fabiana Gomes 22/01
Gabriela Gatto 23/01
Ildo Goedel 24/01
Laurindo Nickorn 24/01
Pedro Santos 25/01
Elisabete Godoi 25/01
 Diego Kuball 25/01
Diego Moraes 26/01
Janete Santos 26/01
Seli Kern 26/01
Raúl Arendt 26/01
Gabriela Backes 27/01
Albino Pozza 27/01
Fioravante Pozza 
Josiane Mallmann 27/01
Amanda Kroessin 27/01
Nivaldo Neuhls 28/01
Terezinha de Souza 29/01
Santina Wilhelm 30/01
Delmar Strauss 31/01
Natalia Narciso 31/01
Nilve Glinke 31/01

04 05

MARIASMARIAS

Marias aproveitam verão em Capão da Canoa

Com as altas tempe-
raturas, tem destino 
melhor que a praia? 

Capão da Canoa foi o destino 
escolhido pelas Marias e seus 
pais, que apostaram nas ondas 
do mar para amenizar o calor e 
aproveitar as férias escolares do 
melhor jeito possível: em famí-
lia.

 Esse é um momento 
muito esperado pelas irmãs, que 
amam o contato com a natureza. 
“O melhor calmante do mundo 
é a água salgada.. natural, re-
frescante, tudo de bom”, conta 
Maria Gabi. A jovem influencer 
aproveitou para registrar o dia 
de praia nas redes sociais. Na 
foto, está lendo um bom livro 
enquanto descansa na areia.

 Com alma de peixe, 
Maria Antônia também é apai-
xonada pela água e aproveita 
a piscina da hospedagem para 
treinar as acrobacias com o pai, 
Douglas. “É muito divertido. O 
meu pai me ajuda a fazer cam-
balhotas e mergulhos. Eu adoro 
nadar com ele”, disse a peque-
na, que também não deixou o 
momento de fora do Instagram. Maria Antônia na piscina com o pai, DouglasMaria Gabi está lendo um dos livros da saga “Harry Potter”

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA MARIAS CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA MARIAS

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Decreto de emergência em Santo Antônio do Planalto

Prefeito em exercí-
cio, Gerno Alta-
mann, assinou nes-

ta semana Decreto declarando 
situação de emergência no mu-
nicípio devido à estiagem cau-
sada pela ausência de chuvas.

A medida está dispos-
ta no Decreto Municipal Nº 
005/2022, publicado na segun-
da-feira, 24 de janeiro.

A falta de chuvas nos úl-
timos meses resultou na re-
dução dos níveis de todos os 
poços artesianos que abastece 
a população da área urbana e 
rural, além de comprometer as 
safras das culturas de milho, 
soja e produção de leite.

Em consequência da es-

tiagem, resultaram-se também 
os danos humanos, no tocan-
te ao abastecimento de água 
potável, danos materiais, e os 
prejuízos econômicos e so-
ciais. Além do prejuízo nos 
setores de gado leiteiro e de 
corte, onde já estão sendo rea-
lizadas aberturas de bebedou-
ros para o consumo de água de 
animais.

O documento foi envia-
do ao Governo do Estado e à 
União para homologação.

 Nesta semana a ad-
ministração vem solicitando 
a comunidade que economize 
água, informando que haverá 
multa em casos de desperdí-
cio. A estiagem castigou a cidade assim como os demais municípios na região
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Retomada dos ensaios dos 
Corais Municipais

A administração mu-
nicipal, via depar-
tamento de cultura 

e turismo, informa que a partir 
desta terça-feira (25/01) estão 
de volta os ensaios dos Corais 
Infanto Juvenil e Adulto. Os 
ensaios acontecerão no Centro 
de Eventos Municipal todas as 
terças-feiras, respeitando as 

normas de distanciamento do 
Covid-19 e a obrigatoriedade 
do uso de máscaras. O Coral 
Infanto Juvenil terá ensaios a 
partir das 17h30 às 18h30 e o 
Coral Adulto das 19h às 20h. 
Maiores informações ou dúvi-
das diretamente com o depar-
tamento de cultura do municí-
pio.

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

de que se apresenta nos preços 
dos combustíveis”, disse.

Conforme o secretário da 
Fazenda, Marco Aurelio Car-
doso, que participou da reunião 
com os demais Estados nesta 
quinta-feira, a alta nos combus-
tíveis não está sob gestão das 
administrações estaduais e nem 
ligada aos impostos estaduais, 
mas sim ao preço do petróleo e à 
taxa de câmbio.

“Apesar disso, o Rio Gran-
de do Sul foi um dos Estados que 
buscaram e aprovaram nova-
mente a proposta para reduzir o 
impacto dos preços para a popu-
lação. “Esse congelamento pode 
auxiliar a reduzir a pressão infla-
cionária ao consumidor, somado, 
no caso do Rio Grande do Sul, 
à queda das alíquotas de ICMS 
que não ocorre em outros Esta-
dos”, explica Marco Aurelio.

Como fica      

Segundo explica o subse-
cretário da Receita Estadual, 
Ricardo Neves Pereira, a deci-
são do Confaz foi unânime entre 

todos os Estados e o Rio Grande 
Sul mantém o PMPF congelado, 
como já ocorria desde 1º de no-
vembro para fins de tributação.

Assim como foi em no-
vembro, dezembro e janeiro, 
o preço sobre o qual é feito o 
recolhimento do ICMS no Rio 
Grande do Sul estará congelado 
em fevereiro e março, indepen-
dentemente de novos aumentos 
divulgados pela Petrobras ou 
pelas flutuações de preços do 
mercado.

No Rio Grande do Sul, as-
sim como em outros Estados, o 
PMPF costuma ser revisto a ca-
da 15 dias pela Receita Estadual, 
de acordo com as pesquisas nos 
postos. É sobre esse preço mé-
dio cobrado em todas as cidades 
gaúchas que são aplicadas as alí-
quotas de ICMS.

Com o congelamento do 
PMPF, mesmo que haja alta 
nos preços finais ao consumidor 
pelos pontos de venda, o preço 
sobre o qual incidirá o ICMS fi-
ca congelado até março, estimu-
lando a redução de preços pelo 
mercado.
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ECONOMIAECONOMIA

Preço para tributação dos combustíveis fica 
congelado por mais 60 dias no Estado

O governo do Estado 
se posicionou favo-
rável à prorrogação 

do congelamento do Preço Mé-
dio Ponderado ao Consumidor 
Final (PMPF), também chamado 
preço de pauta, dos combustíveis 
por mais 60 dias. A decisão foi 
tomada na quinta-feira (27), em 
reunião do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz). 
Assim, o preço médio sobre o 
qual incidem as alíquotas de 
ICMS no Estado permanecerá 
congelado até 31 de março, so-
mando-se ao fato de as alíquotas 
de gasolina e álcool estarem me-
nores desde 1º de janeiro.

“Correta a decisão do Con-
faz de manter o congelamento 
do preço sobre o qual incide o 
ICMS nesse momento em que 
vemos avanço do valor do petró-
leo, o câmbio também jogando 
contra o dólar, pressionando os 
preços de combustíveis”, avaliou 
o governador Eduardo Leite.

Segundo Leite, o conge-
lamento da base de preços é 
importante para evitar o impac-
to ainda mais duro nas contas 
das famílias. “Nós, aqui no Rio 
Grande do Sul, embora vejamos 
pelo preço médio praticado nos 
postos a cobrança de R$ 6,56 
pelo litro da gasolina, o Estado 
cobra o ICMS sobre R$ 6,17, o 
que são quase R$ 0,40 a menos. 

Desde o início do ano, o 
Estado reduziu o ICMS de 30% 
para 25%, o que já gerou uma 
redução de preços para o consu-
midor ao longo de janeiro. En-
tão, correta a decisão do Confaz, 
mas é importante ressaltar que o 
governo federal, em vez de ficar 
empurrando responsabilidades 
para outros entes, precisa ajudar 
na proposição de um caminho 
efetivo e adequado de solução 
permanente para essa dificulda- Governo gaúcho votou favoravelmente à medida

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/INTERNET
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Convênio com o Avançar no 
Turismo é assinado 

Na tarde do dia 
24/01 o pre-
feito Lairton 

Koeche assinou o con-
vênio com o Governo 
do Estado que garante o 
investimento de aproxi-
madamente 400 mil reais 
na revitalização da praça 
Tancredo Neves. Victor 
Graeff foi contemplado 
em solenidade realizada 
no dia 18 de janeiro, on-
de Victor Graeff terá o 

recurso de R$398.237,91 
para investimentos na pra-
ça Tancredo Neves, uma 
grande vitória para toda 
a comunidade victorense. 
 O município de 
Victor Graeff apenas no 
mês de janeiro já realizou 
a assinatura de mais de um 
milhão e quatrocentos mil 
reais em investimentos em 
Victor Graeff, sendo um 
marco histórico para a ci-
dade.

A assinatura do contrato foi realizada nesta semana

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

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Estado deposita repasse de R$ 200 milhões 
para escolas estaduais

Mais um dos 
anúncios rea-
lizados no 

programa Avançar na Edu-
cação vira realidade. Na 
quarta-feira (26/1), a Se-
cretaria Estadual da Edu-
cação (Seduc) concretizou 
o repasse extraordinário de 
R$ 200 milhões para esco-
las da rede estadual dentro 
do Agiliza Educação.

Esse é o programa de 
autonomia financeira da 
Seduc que repassa verba 
às escolas para a realiza-
ção de reparos e compras 
diretamente pela equipe 
diretiva das instituições. 

Podem ser feitas reformas 
na rede elétrica, hidráuli-
ca, em banheiros, refeitó-
rios, cozinhas, sala de pro-
fessores, além de pintura 
de ambientes, aquisição de 
grades e portões entre ou-
tros usos. A ação tem o ob-
jetivo de conferir rapidez 
aos processos e permitir 
que as escolas tenham pro-
tagonismo na resolução de 
problemas.

Seduc capacita equi-
pes gestores da rede esta-
dual para uso de recursos

Ao longo de dezembro 
de 2021, a Seduc realizou 
formação com os diretores 

e vice-diretores eleitos pa-
ra o triênio 2022-2024 nas 
escolas da rede estadual.

O primeiro módulo 
do Curso de Formação 
de Gestores Escolares te-
ve duração de 40 horas 
e abordou, entre outros 
temas, a utilização corre-
ta dos valores do Agiliza 
Educação.

Somado a isso, neste 
janeiro, a secretaria já rea-
lizou reuniões com todos 
os diretores da rede esta-
dual, de modo a reforçar 
a capacitação dos gestores 
no uso da verba disponibi-
lizada às escolas.

Este é mais um dos pilares do Programa avançar do Governo do Estado

CRÉDITO:  REPRODUÇÃO/ INTERNET
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Espaço Cultural 

La Niña

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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 O La Niña é um fenômeno natural que, 
oposto ao El Niño, consiste na diminuição 
da temperatura da superfície das águas do 
Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental. 
Assim como o El Niño, sua ocorrência gera 
uma série de mudanças significativas nos 
padrões de precipitação e temperatura ao 
redor da Terra.

Os ventos ascendentes no Pacífico 
Central e Ocidental, descendentes no oeste 
da América do Sul, alísios (de leste para 
oeste) próximos à superfície e de oeste 
para leste em altos níveis da troposfera 
correspondem à chamada Célula de Walker, 
área de constante evaporação que regula 
o padrão de circulação da convecção 
originada sobre o oceano. Em situações 
normais, as águas mais quentes do Pacífico 
Equatorial Oeste são represadas pela 
intensificação dos ventos alísios. Com o La 
Niña, o afloramento aumenta e a termoclina 
se torna mais rasa a leste do Pacífico, ao 
mesmo tempo em que as águas quentes 
são represadas mais a oeste que o normal, 
alongando a Célula de Walker

O termo “La Niña” é espanhol e significa 
“a menina”,[3] em uma alusão ao contrário 
de “El Niño” (“o Menino”, em referência 
ao Menino Jesus). Outros nomes como 
“El Viejo” ou “anti-El Niño” também foram 
usados para se referir ao resfriamento, mas 
o termo La Niña ganhou mais popularidade.
[2][4] As últimas ocorrências com forte 
intensidade foram registradas em 1988–
1989, 1998-2001, 2007–2008 e atualmente 
nos anos de 2020 e 2021. 

Os principais efeitos de episódios do La 
Niña observados sobre o Brasil são:

Passagens rápidas de frentes frias sobre 
a Região Sul

Temperaturas próximas da média 
climatológica ou ligeiramente abaixo da 
média sobre a Região Sudeste, durante o 
inverno

Chegada das frentes frias até a Região 
Nordeste, principalmente no litoral da 
Bahia, Sergipe e Alagoas; Tendência às 
chuvas abundantes no norte e leste da 
Amazônia; Chuvas acima da média para o 
setor centro-norte do Nordeste

Chuvas muito acima da média no leste 
dos estados da Região Sul, estiagem no 
oeste destes estados e no Paraguai

Em alguns episódios, chuva volumosa e 
frio na Região Sudeste do Brasil.

Em geral, um episódio La Niña começa 
a desenvolver-se em um certo ano, atinge 
sua intensidade máxima no final daquele 
ano, vindo a dissipar-se em meados do ano 
seguinte. Ele pode, no entanto, durar até 
dois anos. Sua intensidade é tão forte que 
os episódios La Niña permitem, algumas 
vezes, a chegada de frentes frias até à 
Região Nordeste notadamente no litoral 
da Bahia, Sergipe e Alagoas, e na Região 
Norte principalmente Rondônia e Acre.
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Executivo Municipal divide com a 
comunidade Santoantoniense duas grandes 
conquistas

O Executivo Municipal de Santo Antônio do Planalto comemora juntamente 
com a equipe técnica de projetos duas grandes conquistas.

A construção do Pórtico, onde o mesmo será executado ao lado da BR 386 
junto ao Parque Municipal, este projeto o qual foi uma indicação da Vereadora 
Andréa Cristina de Oliveira, pleiteado junto a Secretaria de Turismo do Estado 
com o apoio do Dep Estadual Dirceu Franciscon (PTB).

E também o importante projeto de pavimentação através do Programa do 
Estado, Pavimenta RS .

‘‘É importante esclarecer a nossa comunidade que o nosso 
Município não havia se cadastrado junto ao Programa, decisão está tomada 

na oportunidade pela Administração Municipal em virtude das obras que estão 
em andamento e pela aquisição da retroescavadeira hidráulica, as quais tinham 
contrapartida de valores altos, naquele momento entendemos que deveríamos ter 
cautela para não comprometer o orçamento do município’’.

Com um trabalho sério e uma boa gestão do dinheiro público, fez com que o 
município apesar das dificuldades fechasse o ano de 2021 com as contas positivas.

Sendo assim no início de 2022 o prefeito em contato com o Dep. Dirceu Fran-
ciscon observaram a oportunidade de cadastrar o município a este projeto junto a 
Secretaria de Desenvolvimento através do Secretario Bussato, com a agilidade da 
equipe técnica obtivemos a aprovação do projeto para o Programa Pavimenta RS , 

desta forma queremos dividir com a nossa comunidade esta 
tão importante obra para o nosso município, que será a pavimentação da Av. 

Benjamim Kehl que liga o Perímetro Urbano ao Distrito Industrial. 
“Gostaria de agradecer em nome da Administração Municipal e toda comuni-

dade santoantoniense ao nobre Deputado Dirceu Franciscon-PTB, que não mediu 
esforços para a liberação destes investimentos e dizer que estamos com a missão 
de retribuir a altura” finalizou Prefeito Élio.

Ainda nesta semana aconteceu o ato de assinatura do Programa Pavimenta, 
participaram do ato o Secretário de Desenvolvimento Regional, Bussato, Prefeito 
Élio Gilberto Luz de Freitas e vice-prefeito Gerno Altmann, de Santo Antônio 
do Planalto, engenheiro Maurício, representando o Dep. Dirceu Franciscon e o 
Assessor de projetos Sidinei Zorzetto.

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

Na página da prefeitura você encontra uma série de dicas

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

COVID-19: sintomas e 
dicas de prevenção

Com o passar dos 
dias do mês de 
janeiro é nítido o 

aumento no número de casos 
positivos para COVID-19. O 
que tem chamado atenção é 
que os sintomas têm sido le-
ves e, assim, muitas pessoas 
nem desconfiam possa ser 
COVID. Mas, se você tiver 
qualquer sinal ou sintoma, 
por mais leve que seja, tem de 
suspeitar de COVID-19.

Sintomas mais frequen-
tes neste novo momento da 
pandemia:

- febre
- dor muscular ou no cor-

po
- dor de cabeça
- dor de garganta
- coriza
- náusea
- diarreia
Para o alívio dos sinto-

mas, é muito importante você 
consultar com um médico.

O que também mudou 
neste momento é o isolamen-
to:

- 5 dias: assintomático e 
calendário vacinal completo

- 7 dias: sintomático e ca-
lendário vacinal completo

- 10 dias: calendário va-
cinal incompleto

Confira as dicas de como 
você pode se proteger:

1. Lavar as mãos com 
frequência e utilizar álcool 
em gel 70%

2. Ao espirrar ou tossir, 
cobrir a boca e nariz com len-
ço ou braço

3. Se estiver doente, evi-
tar contato com outras pes-
soas

4. Evitar tocar olhos, na-
riz e boca com as mãos não 
higienizadas

5. Manter os ambientes 
ventilados.

Mais informações podem 
ser conferidas com a unidade 
de saúde da cidade.

Nas redes sociais da ad-
ministração há uma série de 
artes preparadas pela asses-
soria com dicas simples de 
cuidados.

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

TIO HUGOTIO HUGO

COMUNICADO: Evite procurar o Posto de 
Saúde para consultas e exames de rotina

A secretaria de Saú-
de de Tio Hugo 
solicita a comu-

nidade para que evite ir até o 
Posto de Saúde se não for caso 
de urgência. No momento, a 
Unidade Básica de Saúde es-
tá com déficit de profissionais 
devido a Covid-19. Ao todo já 
são 11 servidores da secretaria 
que estão afastados em virtude 
da doença.

Desta forma é pedido en-
carecidamente para que a po-
pulação evite ir até o posto de 
saúde para consultas e exames 
de rotina.

Só procure a UBS se for 
realmente necessário. Se pu-
der aguardar algumas sema-
nas, fique em casa. A equipe 
de trabalho da secretaria de 
Saúde está reduzida, e portan-
to, é solicitado a compreensão 
da população.

Para mais informações li-
gue para o número 3338-9210. A secretaria pede a população que evite comparecer a UBS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Oportunidade de emprego

A empresa Stara 
I m p l e m e n t o s 
agrícolas com 

matriz em Não-Me-Toque 
abriu processo seletivo de 
recrutamento de trabalha-
dores na cidade de Ibirapui-
tã.

As vagas disponibiliza-
das pela empresa são:

Auxiliar Industrial;
Pintor;
Soldador;
Montador;
Operador de Logística.
Os interessados deve-

rão preencher currículo até 
o dia 02 de fevereiro na 
Prefeitura Municipal, junto 
a Secretaria de Administra-

ção e Planejamento. 
A Stara estará com a 

equipe de RH realizando 
entrevistas e seleção no 
município de Ibirapuitã no 
sábado dia 05 de fevereiro.

Não perca esta oportu-
nidade!

Maiores informações 
pelo fone (54) 3380-1800.

A equipe de Rh da Stara fará o processo seletivo em breve

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ INTERNET
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Respingos 
da Barragem

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

O QUE GRAVEI NO CORAÇÃO

O que sangra vira mel neste momen-
to...
O que dói já não é dor...é só saudade;
O que lembro não são folhas pelo 
vento,
São figueiras enraizadas na verdade.

Se hoje luto por justiça e igualdade,
Se hoje esgrimo pelas causas da mi-
nha gente...
É tive a flor maior da liberdade,
Ensinada por dois colos, simplesmen-
te.

Se hoje abraço os meus filhos com 
carinho,
Se procuro ser por eles mais que sou...
É porque tive meus pais, o meu cami-
nho,
Me ensinando as missões que Deus 
legou.

Se hoje tenho o caráter, a firmeza,
Mas também um coração enterneci-
do;
Se derrubo tantos muros de tristeza,
E retorno dos escombros, renascido.

É porque eu tive um lar, uma família,
Um esteio que me ergue, me susten-
ta;
Uma força universal, que se entropi-
lha,
Enfrentando cada golpe das tormen-
tas.

É porque o pai e a mãe nunca verga-
ram
Nos ensinos de coragem, retidão;
É porque cada lição que me passa-
ram
Eu gravei pra eternizar no coração.

Eu bem sei, que nem de longe sou 
perfeito,
Mas procuro entregar o meu melhor,
Sou um filho, sou um pai, trago no 
peito;
A noção que a família é o bem maior.

Se tropeço pelas pedras da jornada,
Se me quedo, logo torno a levantar;
As feridas logo estão cicatrizadas
Com meu pai e minha mãe a me am-
parar!

ERNESTINAERNESTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA/RS

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2022 (Online e Presencial)

O Município de Ernestina/RS, comunica aos interessados que no dia 15/02/2022, ás 10 horas, na Câ-
mera de Vereadores do Município de Ernestina, na Rua Fernando Duderstadt, 479, procederá ao leilão pú-
blico, dos seguintes bens de propriedade do município: 01) Iveco/Cityclass 70C17, ano 12/13, die., placas 
IUF-1D91, R$ 36.000,00; 02) Motoniveladora/Caterpillar 120B, ano 89, die., R$ 55.000,00 e 03) Lote de 
Sucatas Diversas, R$ 4.000,00. Comissão de leilão 10%, Leiloeiro Oficial Leandro Ferronato, matrícula. 
127/96. Informações: (54) 3313-6708 (54) 99981-2972 e (54) 3378.1105. 

Site: www.ferronatoleiloes.com.br.

            Ernestina, 14 de janeiro de 2022. 

                                                  Renato Becker                                                  
                                                Prefeito Municipal 

TIO HUGOTIO HUGO

Confira o edital completo no site

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Processo Seletivo para Estágio Remunerado

A Administração Mu-
nicipal, via Secre-
taria Municipal da 

Educação torna público o Pro-
cesso Seletivo para a atividade de 
estágio remunerado - NÍVEL SU-
PERIOR na área da Educação (Li-
cenciaturas), com o Centro de In-
tegração Empresa-Escola do RS. 

As inscrições serão recebi-
das no Setor de Recursos Huma-
nos junto ao Centro Administra-
tivoMunicipal, sita na Avenida 
João Amann, nº 690, centro, Vic-
tor Graeff/RS, das 07h30min as 
11h30min e das 13 às 17horas ou 
por meio eletrônico através do e-
-mailrh.prefeituravg@gmail.com 
no período de 21 de janeiro a 28 
de janeiro de 2022. Não será co-
brada taxa de inscrição.

Os requisitos para a realiza-
ção da inscrição estão no site da 
prefeitura de Victor Graeff. O car-
go exige carga horária semanal de 
30 horas com remuneração de R$ 
1.063,80.
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TIO HUGOTIO HUGO

Vacinação infantil para 
crianças de 5 a 11 anos com 
comorbidades: Saiba como 
proceder

A Unidade Básica de 
Saúde de Tio Hu-
go está vacinando 

crianças de 5 a 11 anos de ida-
de com comorbidades contra a 
Covid-19. Para ser imunizado, 
o jovem precisa apresentar 
atestado médico que compro-
va a doença pré-existente.

Para obter o atestado, é 
necessária consulta prévia 
com médico pediatra. O pe-
diatra da Unidade Básica de 

Saúde de Tio Hugo atende na 
primeira hora da manhã nas 
terças e quartas…

Após a obtenção do ates-
tado, é necessário fazer o 
agendamento para a aplicação 
da vacina junto a sala de vaci-
nação do Posto de Saúde.

Para mais informações 
entre em contato pelo fone 
3338-9210 ou diretamente 
com os profissionais da secre-
taria municipal de Saúde.

As orientações de como proceder estão descritas acima
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Geder Follmer assume o 
Executivo Municipal

O vice-prefeito de Tio 
Hugo, Geder Foll-
mer, está a frente 

do Poder Executivo Municipal 
durante as férias do prefeito Gil-
so Paz. Nas próximas semanas 
Geder atuará como prefeito em 
exercício, coordenando os traba-
lhos inerentes a Administração 
Municipal de Tio Hugo.

Como está presente diaria-
mente no Centro Administrativo, 
o vice-prefeito dará continuidade 
ao trabalho e as demandas que já 
estão em andamento.

Geder Follmer destaca que 
as portas do gabinete do prefeito 
sempre estarão abertas para aten-
dimento de toda a comunidade 
tio-huguense.

Follmer estará a frente do município enquanto o prefeito estará em férias
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Comunicado importante

A Secretaria Muni-
cipal  de Saúde 
de Ernestina, vem 

solicitar encarecidamente à 
população que procure a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS), 
somente em casos de Urgên-
cia e nos casos suspeitos e 
positivos para Covid-19. Cabe 
ressaltar, que à equipe de fun-
cionários da saúde está em nú-
mero reduzido, ao todo já são 
8 funcionários afastados por 
covid. Nesse sentido, pedimos 
à compreensão de todos. 

Em caso de dúvidas en-
trar em cotato, através deste 
número: 3378 2148. A equipe da UBS encontra-se com número reduzido

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Conquistas mormacenses

Recentemente o 
prefeito da cida-
de de Mormaço, 

Rodrigo Trindade assinou um 
convênio entre o município 
e o Estado, via Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. O 
contrato garante o investimen-
to de 1 milhão de reais por 
parte do estado com contra-
partida municipal de 260 mil 
reais. O valor devera ser usado 
para pavimentação da área ur-
bana mormacense.

MORMAÇOMORMAÇO

Prefeito Rodrigo durante assinatura do convênio
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LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS
Escolha das soberanas três-cantenses será dia 
29 de janeiro

No próximo sábado, 
dia 29 de janeiro 
será realizado o con-

curso de escolha das soberanas 
de Lagoa dos Três Cantos.

O evento estava marcado 
para acontecer na mesma data, 
no 24º Festival do Chopp de Li-
nha Glória, cancelado devido ao 
expressivo aumento de casos de 
Covid-19.

Após o cancelamento do 
festival do chopp, o departamen-
to de Cultura e Turismo decidiu 
realizar o concurso na Sociedade 
Recreativa Sempre Unidos, com 
início às 20h30min e público res-
trito, somente por convite, respei-
tando os protocolos.

Serão eleitas a Rainha, 
Princesa e Senhorita Turismo e 
as candidatas são: Kamily Jost, 
Kauana Carolina Wagner, Pietra 
Joana Petry, Thiele Taíze Rauber 
e Tyciane Adriéli Cardoso.

O concurso será transmitido 
em live pela página do município 
no facebook. O evento será transmitido pelo facebook do município
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Ernestina, 28 de janeiro de 2022 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

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

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

(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 /

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING,

ALUGUEL DE CABANAS,

ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA

EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA
O SEU LAZER.

a natureza.

Fone: (54) 9 9946-4300RST, 153 km 30, em Ernestina-RS

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

ACESSE SEU IPTU ON-LINE

A administração mu-
nicipal informa que 
os munícipes que 

desejarem podem ter acesso aos 
seus carnês do IPTU de forma 
on-line. O acesso dos mesmos 
pode ser realizado via internet 
no site da prefeitura municipal, 
o acesso exigirá o número do 
Código do Cadastro Imobiliário, 
o número do cadastro pode ser 
obtido via fone 3338-1242 com 
o setor de tributos. Vale salientar 
que os carnês serão entregues a 
domicílio, sendo a ferramenta 
on-line apenas uma alternativa 
para quem deseja desde já quitar 
os débitos junto ao poder público.

 
Desconto no IPTU:
Conforme Decreto 002/2022 

que regulamenta o vencimento 

dos Tributos Municipais, a admi-
nistração municipal informa que 
para o pagamento do IPTU em 
cota única com desconto de 10%, 
os mesmos devem ser realizados 
até a data de 15 de março do pre-
sente ano. Os munícipes que op-
tem por realizar o parcelamento 
(sem desconto) em até 3x, devem 
realizar o pagamento da primeira 
parcela em 15 de março, sendo 
seguido dos próximos dois meses 
respectivos.

No que se trata a Taxa de 
Fiscalização e Vistoria (Alvará) 
e Taxa de Fiscalização Sanitária, 
ambas em cota única sem des-
contos até 31/05/2022. O mesmo 
vale para ISS dos Profissionais 
Autônomos (Médicos, Dentistas, 
Advogados etc) cota única sem, 
descontos até 31/05/2022.

Mais informações podem ser solicitadas no setor responsável
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Estado homologa e Governo Federal reconhece 
situação de emergência de Tio Hugo em 
decorrência da estiagem

A situação de emer-
gência decretada 
pelo Município 

de Tio Hugo através do decre-
to nº 1293 em decorrência da 
estiagem foi homologada pe-
lo Estado do Rio Grande do 
Sul e reconhecida pela União. 
A homologação foi publicada 
no Diário Oficial do Estado, 
bem como, o reconhecimen-
to da situação de emergência 
através da publicação no Diá-
rio Oficial da União, edição 
deste dia 26 de janeiro de 
2022.

Com isso, o Poder Exe-
cutivo Municipal espera a 
execução de ações coorde-
nadas em âmbito Federal 
e Estadual para auxiliar os 
produtores rurais que foram 
diretamente afetados pela es-
cassez de chuvas nos últimos 
meses. 

De acordo com o prefeito 
Gilso Paz, a expectativa é que 
sejam desenvolvidos progra-
mas de incentivo que permi-
tam aos agricultores e pecua-
ristas negociarem os prazos 
para pagamento das suas dí-
vidas sem que elas aumentem 
de valor, bem como, outras 
iniciativas que auxiliem dire-
tamente essas pessoas que ho-
je contabilizam prejuízos sig-

nificativos devido aos baixos 
volumes hídricos registrados 
na reta final da primavera e 
no verão.

O prefeito Gilso Paz, re-
lata ainda, que em 2020 o mu-
nicípio de Tio Hugo também 
decretou situação de emer-
gência em decorrência da es-
tiagem, e que até agora o mu-
nicípio e seus produtores não 
receberam nenhum incentivo 
ou auxílio para amenizar a si-
tuação.

“Esperamos que des-
ta vez sejam desenvolvidas 
ações que ajudem aqueles 
afetados pela estiagem. Esta-
mos cobrando das autorida-
des superiores maior celerida-

A produção agropecuária foi amplamente afetada com a estiagem

de, uma vez que a situação de 
muitos produtores rurais está 
crítica devido aos prejuízos 
ocasionados pela seca. Fize-
mos nossa parte, decretamos a 
situação de emergência a qual 
foi homologada pelo Estado e 
reconhecida pela União, ago-
ra aguardamos quais serão os 
próximos passos para ameni-
zarmos essa situação delicada 
vivida em nosso município”, 
enfatizou o prefeito.

Além das grandes perdas 
na produção de milho e soja, 
produção de leite, também 
são contabilizados prejuízos 
nas atividades de criação de 
gado de corte, avicultura e 
piscicultura.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO


