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RUA JÚLIO DOS SANTOS - ERNESTINA/RS FONE: (54) 3378-1227/ /

Novidades

Vem conferir!

Município protocola documentos 
para adesão ao programa A casa é 
sua p. 09

Nicolau Vergueiro

Giovani Cherini envia indicação de 
Emenda Parlamentar

Café nescafé solúvel em
grão 

Cerveja Skol puro malte
Latão 473ml

Linguica toscana laguiru 700g Lava loucas limpol 500 ml

R$ 11
,90
un. R$ 2

,19
un.R$16

,59
un.

Atenção para as ofertas do SC Mercado
 
 

R$6 kgR$11
,90
kg . R$6 kgR$7

,49
un. R$  13,90

un.

Fone: (54) 3378-1194

Ernestina/RS     

Coxinha da asa languiru

cong.

Refrigerante Pepsi 2L Papel higiênico duetto folha dupla
30m x12 rolos

R$  3 ,49
un.

Na compra de 2 produtos girando sol
Concorra

Lavadora

Semiautomática mueller 10 kg
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNI-
CÍPIO DE ERNESTINA – CAIXA DE ASSISTÊN-
CIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE ERNESTINA – CAPESER
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 

11/2022 – NOTAS OFICIAIS DA PROVA TEÓRI-
CO-OBJETIVA

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA/RS, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, representada pelo 
Presidente, no uso de suas atribuições legais, no uso 
de suas atribuições legais, em razão do Concurso Pú-
blico n° 01/2020, regido pelo Edital n° 01/2020, de 
20/03/2020, torna público que: 1. Divulgam-se as no-
tas oficiais da Prova Teórico-Objetiva. O edital na ínte-
gra pode ser conferido nos sites da Legalle Concursos: 
www.legalleconcursos.com.br e da Prefeitura Munici-
pal de Ernestina: www.ernestina.rs.gov.br. Ernestina/
RS, 31/03/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Evaldo Magarinos, Presidente da Caixa de Assistência 
e Pensões dos Servidores Municipais de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMA-
RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERNESTI-

NA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 

11/2022 – NOTAS OFICIAIS DA PROVA TEÓRI-
CO-OBJETIVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ERNESTINA/
RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, represen-
tada pela sua Presidente, no uso de suas atribuições 
legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, 
regido pelo Edital n° 01/2020, de 20/03/2020, tor-
na público que: 1. Divulgam-se as notas oficiais da 
Prova Teórico-Objetiva. O edital na íntegra pode ser 
conferido nos sites da Legalle Concursos: www.le-
galleconcursos.com.br e da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ernestina: www.cmernestina.rs.gov.
br. Ernestina/RS, 31/03/2022. Registre-se, publique-
-se e cumpra-se. Raquel Goedel, Presidente da Câ-
mara Municipal de Vereadores de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

O Deputado Federal 
Giovani Cherini (PL-RS) 
indicou uma emenda par-
lamentar na ordem de R$ 
250.000,00 (Duzentos e 
cinquenta mil reais) oriun-
da do Ministério da Saúde. 
O recurso será destinado 
para a aquisição de uma 
nova Van para transporte 
dos pacientes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Tio 
Hugo.

A ligação do parlamen-
tar com o município per-
dura por muitos anos, uma 
vez que Giovani Cherini já 
indicou emendas em dife-
rentes áreas do município.

O prefeito Gilso Paz e 
o vice-prefeito Geder Foll-
mer em nome da Admi-
nistração Municipal e da 
comunidade tio-huguense 
agradecem ao Deputado 
Federal Giovani Cherini 

TIO HUGOTIO HUGO

Giovani Cherini envia indicação de emenda 
parlamentar de R$ 250 mil para Tio Hugo

pela indicação. “Desta-
camos também o empe-
nho das lideranças locais 
na busca por recursos ex-
tra orçamentários. Todos 
trabalhamos com muita 
dedicação para garantir a 
chegada de novos inves-
timentos em Tio Hugo, 
e em situações como es-
sas temos que agradecer 
à todos que colaboram”, 
relatou o prefeito.

Deputado Giovani Cherini indicou uma emenda parlamentar no vlaor de R$250 mil

O Município de La-
goa dos Três Cantos 
através da Secretaria 
Municipal de Saúde e 
demais entes da Admi-
nistração trabalham in-
tensamente no combate 
ao mosquito Aedes ae-
gypti, vetor da dengue, 
Chikungunya e zika ví-
rus.

As agentes Comu-
nitárias de Saúde são 
aliadas importantes no 
processo de conscienti-
zação das pessoas sobre 
os cuidados em suas re-
sidências.

A Fiscal Municipal 
Alesandra Savadinst-
zky na última sexta-fei-
ra (25) e nesta segunda-
-feira (28) esteve nas 
escolas do município 

levando informações 
aos alunos e um folder 
detalhando sobre a me-
lhor forma de combate 
do inseto para evitar 
sua proliferação.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Campanha de combate ao mosquito Aedes 
aegypti

Em Lagoa dos 
Três Cantos não há 
confirmação de den-
gue, porém um caso 
suspeito está sob in-
vestigação.

Lagoa dos Três Cantos inicia combate contra mosquito

O Ministério do Turismo 
divulgou, nesta terça-feira 
(29/03), o novo Mapa do Tu-
rismo Brasileiro, instrumen-
to que reúne municípios que 
adotam o turismo como es-
tratégia de desenvolvimento 
e identifica necessidades de 
investimentos e de ações para 
promoção do setor em cada 
região turística do país. Ao 
todo, 2.542 cidades distribuí-
das em 322 regiões turísticas 
foram incluídas no Mapa do 
Turismo 2022. Em menos de 
dois meses, entre fevereiro e 
março de 2022, a plataforma 
SISMAPA recebeu 2.822 so-
licitações de atualização de 
dados ou de novos cadastros, 
efetuados pelas regiões tu-
rística. Esses registros foram 
homologados pelos gestores 
estaduais de turismo e, pos-
teriormente, validados pelo 
Ministério do Turismo. Na 
região da Produção, que faz 
parte da região turística Cul-
tura e Tradição, foram sete 
municípios que tiveram a 
documentação aceita e, por 
conseguinte a sua homolo-

gação validada pelo Ministério 
do Turismo, ou seja, a partir  de 
agora fazem parte do novo Mapa 
do Turismo Brasileiro, da Região 
Cultura e Tradição, são os se-
guintes municípios: Novo Barrei-
ro; Palmeira das Missões, Chapa-
da, Ernestina, Constantina, Passo 
Fundo e Sarandi. Cabe destacar, 
que no passado a região Cultu-
ra e Tradição chegou a contar 
com 18 municípios no SISMA-
PA, hoje infelizmente, são sete.  
“É uma grande conquista para o 
município de Ernestina fazer par-
te do Mapa do Turismo Brasilei-
ro e, desta forma, ser beneficiado 
diretamente com ações e recur-
sos do Ministério do Turismo 
para ampliar o desenvolvimento 
da atividade turística local. Um 
agradecimento especial para to-
dos os envolvidos na política de 
turismo de nosso município, pois 
são eles, os verdadeiros prota-
gonistas e que incentivam a Ad-
ministração Municipal, priorizar 
esse setor, que é de fundamental 
para a economia do nosso muni-
cípio, gerando emprego e renda 
em município”, destacou o pre-
feito Renato Becker.

ERNESTINAERNESTINA

Município de Ernestina 
integra o novo Mapa do 
Turismo Brasileiro 

Ernestina agora oficialmente o mapa do Turismo

Integrando as co-
memorações alusi-
vas ao Aniversário 
de Mormaço, a Ad-
ministração Muni-
cipal fez a entrega 
simbólica das re-
sidências aos con-
templados. No ano 
de 2021/2022 bene-
ficiará 10 famílias, 
através do Programa 
de Subsídio Habita-
cional, no padrão de 
construção de Habi-

Entrega simbólica das 
residências

tações Populares. 
O Município in-

vestirá mais de 
R$380 mil reais, 
sendo recurso pró-
prio. Só foi possível 
viabilizar este pro-
jeto a partir de uma 
gestão consciente 
de prioridades, ten-
do em vista o princí-
pio de equidade na 
análise das necessi-
dades habitacionais 
da nossa população.

MORMAÇOMORMAÇO

A equipe do Li-
nha Machado FC 
é a primeira fina-
lista do Campe-
onato de Futebol 
de Campo edição 
2021/2022. No 
sábado 26 de mar-
ço, o time venceu 
o E.C Progresso 
pelo placar de 6 
x 1 e confirmou 
a vaga na decisão 
do certame. O 
jogo de ida entre 
as duas equipes 
também foi ven-
cido pelo Linha 
Machado FC, na 
ocasião pelo pla-
car de 2 x 1.

O segundo fi-
nalista da compe-
tição será conhe-
cido no sábado 
02 de abril, a par-
tir das 15:30 Hrs 

Linha Machado FC é o 
primeiro finalista

TIO HUGOTIO HUGO

no campo da Barra-
gem. Barragem FC 
e EC Divino se en-
frentam para decidir 
quem avança para a 
decisão. No primei-
ro jogo, a equipe da 
Barragem venceu 
pelo placar de 2 x 1, 
e joga agora, portan-
to, pelo empate ou 
qualquer vitória para 
garantir a classifica-
ção; Já o Divino pre-
cisa vencer por um 
gol de diferença para 
levar para pênaltis, 
ou por dois gols ou 
mais para consolidar 
a classificação direta 
para a finalíssima.

Sábado, dia 02 
de abril com iní-
cio marcado para as 
15h30min   terá o 
jogo entre Barragem 
FC x EC Divino.

o segundo semifinlaista será conhecido sábado
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Horóscopo semanal
Fonte: Metro World News

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Semana de muitas pressões de Semana de muitas pressões de 
trabalho. Tente resolver tudo na trabalho. Tente resolver tudo na 
hora certa e não alimente a an-hora certa e não alimente a an-
gústia e desespero. Lembre-se gústia e desespero. Lembre-se 
de sorrir mais e agradecer os de sorrir mais e agradecer os 
bons momentos. Você recebe um bons momentos. Você recebe um 
presente que não esperava de al-presente que não esperava de al-
guém muito especial. guém muito especial. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Semana de sorte em relações e Semana de sorte em relações e 
trabalho. Serão dias de fechar no-trabalho. Serão dias de fechar no-
vos negócios e se aventurar para vos negócios e se aventurar para 
criar novos rumos de trabalho. criar novos rumos de trabalho. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Semana de boas energias. Você Semana de boas energias. Você 
terá alguns dias de boa sorte em terá alguns dias de boa sorte em 
tudo relacionado à assinatura de tudo relacionado à assinatura de 
novos contratos ou lucros. Você novos contratos ou lucros. Você 

recebe um convite para fazer uma recebe um convite para fazer uma 
viagem. Um passo importante é viagem. Um passo importante é 
dado.dado.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Semana de estar com muitas Semana de estar com muitas 
preocupações na vida pessoa. preocupações na vida pessoa. 
Tente não cair em angústia e es-Tente não cair em angústia e es-
tresse. Lembre-se que a melhor tresse. Lembre-se que a melhor 
coisa que pode fazer para liberar coisa que pode fazer para liberar 
energias negativas é se exercitar energias negativas é se exercitar 
e buscar novos caminhos.e buscar novos caminhos.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Semana de boa sorte. Você es-Semana de boa sorte. Você es-
tá passando por um período de tá passando por um período de 
prosperidade. Se você planeja prosperidade. Se você planeja 
começar seu próprio negócio tu-começar seu próprio negócio tu-
do sairá bem. do sairá bem. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)

Semana de levar a diante proje-Semana de levar a diante proje-
tos. Sua necessidade de cres-tos. Sua necessidade de cres-
cimento fará com que sua mente cimento fará com que sua mente 
trabalhe 100% para criar novos trabalhe 100% para criar novos 
caminhos. Quanto aos seus cole-caminhos. Quanto aos seus cole-
gas de trabalho, tente bloquear gas de trabalho, tente bloquear 
as energias negativas jogadas em as energias negativas jogadas em 
você. você. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
 Um negócio o ajuda a crescer  Um negócio o ajuda a crescer 
economicamente. Evite invejar os economicamente. Evite invejar os 
outros e foque no seu crescimen-outros e foque no seu crescimen-
to profissional para que você se to profissional para que você se 
sinta satisfeito. Um emprego me-sinta satisfeito. Um emprego me-
lhor pode chegar. lhor pode chegar. 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Energias conflitantes em sua vida; Energias conflitantes em sua vida; 
você deve ser cauteloso em tudo você deve ser cauteloso em tudo 
o que faz e evitar ser dominado o que faz e evitar ser dominado 

pela impulsividade. Tenha cons-pela impulsividade. Tenha cons-
ciência e maturidade para não fi-ciência e maturidade para não fi-
car vulnerável aos outros. car vulnerável aos outros. 
  
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
As energias cruzadas influenciarão As energias cruzadas influenciarão 
seu signo. Evite fazer compras ou seu signo. Evite fazer compras ou 
investimentos; deixe que as ener-investimentos; deixe que as ener-
gias negativas se afastem. Em seu gias negativas se afastem. Em seu 
trabalho haverá mudanças repen-trabalho haverá mudanças repen-
tinas.  tinas.  

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Você estará com muito trabalho Você estará com muito trabalho 
e sob os holofotes; o observam e sob os holofotes; o observam 
no trabalho. Planeje seus tempos no trabalho. Planeje seus tempos 
para cumprir o trabalho e não ter para cumprir o trabalho e não ter 
problemas. problemas. 

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Você vai se sentir exausto esta Você vai se sentir exausto esta 

semana devido a tantas pressões semana devido a tantas pressões 
de trabalho. É hora de fazer uma de trabalho. É hora de fazer uma 
pausa, por isso recomendo que pausa, por isso recomendo que 
passe um tempo em casa com passe um tempo em casa com 
quem ama para recarregar as ba-quem ama para recarregar as ba-
terias.terias.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Haverá mudanças importantes em Haverá mudanças importantes em 
sua vida esta semana. Um aumen-sua vida esta semana. Um aumen-
to ou dinheiro pode chegar a sua to ou dinheiro pode chegar a sua 
vida este fim de semana. Você vida este fim de semana. Você 
cuida mais da saúde e dá um pas-cuida mais da saúde e dá um pas-
so de verdade para mudar de vi-so de verdade para mudar de vi-
da. Uma viagem pode surgir.da. Uma viagem pode surgir.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Abril!

- Diego 

Rodrigues 

(17/04)

- Alexandre 

Gmich (13/04)

04 05

Luz, câmera e ação! Nes-
ta semana, as Marias partici-
param da gravação da última 
cena do filme “Secrets”, diri-
gido pelo ator gaúcho Emilia-
no Ruschel, em Passo Fundo. 
Na tomada, ao lado de outros 
figurantes, elas interpretam 
duas crianças que presenciam 
um momento crucial da trama.

O longa que estrela Emi-
liano Ruschel, Danni Suzuki e 
Sammy Lee trata da temática 
de relacionamentos abusivos. 
Gravado em Passo Fundo e 
Joinville, seu lançamento está 
programado para o segundo se-
mestre de 2022. A produção é 

MARIASMARIAS

Marias atuam em cena do filme 
“Secrets”, de Emiliano Ruschel

voltada para o mercado interna-
cional e foi filmada em inglês.

Maria Gabi, que acom-
panhou a gravação de outra 
cena há alguns meses para 
o programa Ser Criança da 
UPFTV, conta da emoção de 
estar na figuração do filme: 
“Eu não imaginava que, pou-
co tempo depois, voltaria ao 
set. Só que agora não como 
repórter, mas sim como atriz. 
Foi uma oportunidade única.”

A irmã mais nova, Maria 
Antônia, agradeceu o convite: 
“Muito obrigada, Emiliano e 
toda equipe do ‘Secrets’. Vocês 
são um arraso e eu estou ansiosa 
para assistir ao resultado final.”

Marias no set de filmagem

O filme será lança no segundo semestre deste ano

Neste mês de março, 
reiniciaram as atividades 
da Banda Municipal de 
Santo Antônio do Planal-
to, com ensaios presenciais 
aos integrantes.

Na primeira semana 
do mês, aconteceram reu-
niões de trabalho entre a 
equipe que ensaia a Banda 
e a Secretária Municipal 
de Educação e Cultura do 
município, para que fos-
sem alinhados os objetivos 
deste ano. Onde muitas no-
vidades estão sendo prepa-
radas.

Após, os alunos e fami-
liares começaram a receber 
avisos e convites para o 
retorno das atividades e 
se efetivaram os primeiros 
encontros, já com um sig-
nificativo número de inte-
grantes.

Cabe ressaltar, que 
existem algumas vagas 
para novos integrantes. Es-
tes devem podem procurar 
a Secretaria de Educação 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

BANDA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 
PLANALTO REINICIOU SUAS ATIVIDADES

ou ir diretamente ao Giná-
sio ao lado da Secretaria de 
Educação, nos dias de ensaio, 
que são segunda-feira: 8h30 e 

quinta-feira as 13h30.
Os alunos que moram 

no interior, podem utilizar o 
transporte escolar.

Banda voltou as atividades

No decorrer da últi-
ma semana, a Secretaria 
Municipal de Saúde e 
Assistência Social, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, 
realizaram a atividade: 
Tchau Tchau Corona-
vírus, referente ao Pro-
grama Saúde na Escola. 
Embora os números da 
pandemia estejam di-
minuindo, há cuidados 
que podemos tornar ro-
tineiros em nossas vidas, 
como a higienização das 
mãos, o uso de álcool 
em gel e a aplicação de 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Secretaria de Saúde atividades voltada para a saúde

Atividade potencializa Saúde na Escola
vacinas, auxiliando na pre-
venção de outras doenças 
(gripe, resfriado, virose).

Essa ação foi realizada 
pela Técnica de Enferma-

gem Letícia Schneider e 
supervisionada pela Co-
ordenadora do programa, 
a nutricionista Ana Luiza 
Schaffazick.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/  ACESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/  ACESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

- Renato Becker 

(26/04)

- Rejane Schultz 

(11/04)

- Martha Arend 

30/04)

- Valdir Alves Osório 

(24/04)

- Gustavo Machado 

Osório (03/04)
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GOEDEL E 
GOEDEL L�D��

as Novidades em
Fogões a lenha 

Vem Conferir

Fone: (54) 99922 - 2306 Ernestina/RS

Câmara de Vereadores de Tio Hugo

R e s u m o 
dos trabalhos 
da Sessão Or-
dinária reali-
zada em 28 de 

março de 2022, presidi-
da pelo Vereador, Estevão 
Luís Pissolatto, filiado 
no Partido Político PDT. 

P e d i -
do Verbal:  
V e r e a d o r 
Alex San-
dro Mendes 

(PP): requer à Secretaria de 
Obras a fim de que realize 
o corte de uma parte do co-
queiro fixado na residência 
do munícipe Ivo Markus, 
localizada no Bairro Rei-
naldo Gourg.

Comunicações Pesso-

ais:
V e r e a d o r a 

Rayssa da Sil-
veira Doehrings 
(PDT): comenta 
a respeito da im-
portância na rea-

lização do Título de Eleitor 
aos jovens que irão com-
pletar 16 anos até a data de 
02/10/2022. A parlamentar 
enfatiza a possibilidade do 
feito via internet, o qual 
necessita de alguns docu-
mentos e dados pessoais, 
conforme informações dis-
postas no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

 
V e r e a d o r 
Nelson Ro-
gério Dapper 
(PDT): co-

menta acerca da reivindi-
cação perante o DAER/RS, 
realizada no ano de 2021, 
referente às melhorias em 
alguns acessos às áreas ur-
banas e empresarias ao lon-
go da ERS-223. No entanto, 
as ações não foram concre-
tizadas pela pessoa jurídica 
prestadora do serviço es-
tadual. Tendo em vista tal 
omissão, o Poder Executi-
vo de Tio Hugo, por meio 
da Secretaria Obras, dispo-
nibilizou alguns espaços de 
aguardo aos condutores que 
ingressam no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, Comu-
nidade do Loro e na Em-
presa Óleos Brasil. Enfati-
za-se que a referente ação 
irá proporcionar mais segu-
rança  e evitará acidentes. 

Resumo dos trabalhos 
da Sessão Extraordiná-
ria realizada em 28 de 
março de 2022, presidida 
pelo Vereador, Estevão 
Luís Pissolatto, filiado 
no Partido Político PDT. 
Ordem do Dia:

  
PROJETO DE LEI Nº 
010, DE 23 DE MARÇO 
DE 2022. “Autoriza aber-
tura de Crédito Adicional 
Especial com recursos de 
transferência da união”. 
Aprovado por unanimidade 
entre os presentes.

 
PROJETO DE RESO-
LUÇÃO Nº 01, DE 21 DE 
MARÇO DE 2022. “Al-
tera os valores da tabela 
constante no art. 10 da Re-

solução nº 002/2019, que 
dispõe sobre a concessão, 
o pagamento e a prestação 
de contas de diárias para 
Vereadores e Servidores da 
Câmara Municipal de Tio 
Hugo e dá outras providên-
cias”. Aprovado por unani-
midade entre os presentes. 
A próxima Sessão Ordi-
nária acontecerá na data 
de11/04/2022, às 19h, no 
Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de 
Tio Hugo/RS.

Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo

Valduze Back Vollmer 
1º Secretário

Na manhã do dia 24 de 
março de 2022, quinta-feira, 
iniciaram-se os encontros do 
grupo dos PCD’s na sede do 
CRAS. Inicialmente o grupo 
fez uma roda de conversa, se 
apresentando e contando sobre 
o período de férias.

A atividade desenvolvida 
pelo grupo foi uma cesta de 
Páscoa de palito de picolé e 
E.V.A. O objetivo da atividade 
além de estimular a criativi-
dade e motricidade é dar con-
tinuidade na semana que vem 
para complementar a cesta com 
ovinhos de Páscoa, para assim 
tornar a data um dia ainda mais 
especial. Para finalizar foi ser-
vido um delicioso lanche.

Objetivo do Grupo é es-
timular a criatividade, me-

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

A Administração mu-
nicipal em conjunto com 
a Secretaria de Agricul-
tora, Desenvolvimento 
e meio ambiente abre as 
inscrições para a 1º eta-
pa da vacinação contra 
a brucelose que ocorrera 
no inicio do mês de maio 
de 2022.

Os interessados de-
vem entrar em contato 
pelo telefone 3392 – 
1086 ou pelo WhatsApp 
(54) 9 9664 – 5426. Sa-
lienta-se que a vacinação 
será realizada apenas nas 
novilhas com idade entre 
3 e 8 meses.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

A Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
e Habitação de Nicolau 
Vergueiro comunica que 
os munícipes inscritos no 
programa Auxílio Bra-
sil (antigo Bolsa Famí-
lia) devem comparecer a 
Unidade Básica de Saúde 
para fazer o acompanha-
mento de saúde, o qual é 
obrigatório para perma-
necer com o benefício.

Todas as mulheres 
inscritas no programa 

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Vacinação Brucelose

Beneficiários do Auxílio 
Brasil devem fazer 
acompanhamento de saúde

que possuem filhos na 
escola ou com até 18 
anos devem comparecer 
na UBS acompanhadas 
dos mesmos. É necessá-
rio se identificar como 
beneficiário do programa 
Auxílio Brasil para que 
seja realizada a pesagem, 
medição e atualização da 
carteira de vacinação.

Mais informações 
através dos fones (54) 
3616-1320 ou (54) 
99189-4981.

Todos os incritos devem comparecer na Unidade Básica de Saúde

ENCONTRO DO GRUPO PCD’s REINICIOU NO 
MÊS DE MARÇO 

lhorando assim a atenção, 
percepção e cognição dos 
participantes. Com atividades 
lúdicas, os encontros com as 
pessoas Portadoras de Defici-

ência, tem papel de con-
tribuir para melhoria da 
qualidade de vida, comu-
nicação, proporcionando 
lazer e felicidade.

Entre outras atividades estiveram a cesta da páscoa

Vacinação irá até o mês de maio

Na sexta-feira 25 de março 
representantes do município de 
Tio Hugo participaram da Expo-
agrao Afubra em Rio Pardo-RS. 
Visitaram a Feira os servidores 
públicos da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Gerson Pereira, Jo-
hni Schaeffer e Osvaldo Lima, 
o extensionista do escritório 
da Emater/Ascar de Tio Hugo, 
Claudio Carvalho dos Santos, e 
os representantes do Poder Le-
gislativo Municipal, vereadores 
Delcio Wiedthauper, Estevão 

TIO HUGOTIO HUGO

Tio-huguenses visitam da 
Expoagro Afubra em Rio Pardo

Pissolatto e Nelson Dapper, e 
o servidor da Câmara de Ve-
readores, Fábio Sprandel.

A edição de 2022 da Ex-
poagro Afrubra marca os 20 
anos de existência da feira, 
realizada no município de 
Rio Pardo. A exposição é di-
recionada para as pequenas e 
médias propriedades rurais.

Os representantes de Tio 
Hugo buscaram novidades 
e ações que poderão serem 
desenvolvidas no futuro no 
município.

Cidadãos de Tio Hugo visitam feira

Em reunião na tarde do úl-
timo dia 23 de março em Porto 
Alegre, na sede da Concessio-
nária CCR ViaSul, o Prefeito 
José Nicolodi Provenci e o Vi-
ce-Prefeito Jaime Martovicz, 
estiveram tratando com a Sra. 
Simone, Gestora de Relações 
Institucionais e o Engenheiro 
Sr. Fábio, referente ao trevo de 
acesso ao Município de Ibira-
puitã, onde os gestores preo-
cupados com a segurança dos 
usuários do local, levaram a 

Administração Municipal busca mais 
segurança no trevo de acesso a Ibirapuitã

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

reivindicação para que a Con-
cessionária tome providências o 
mais breve possível em relação 
ao assunto.

Fábio Hirsch, Engenheiro 
da Empresa, colocou a José e 
Jaime sobre o cronograma de 
obras de duplicação da rodovia 
BR 386/RS, apresentando o an-
damento da mesma bem como 
do trevo/interseção de acesso da 
BR 386 com a VRS 223, onde 
informou que o trevo está pre-
visto para ser implantado entre 

os anos 6 e 7 da Concessão.
“Como não é possível ne-

nhuma obra no momento por 
haver um cronograma de ações 
para a duplicação e construção 
de um acesso moderno, solicita-
mos que seja colocado no local 
limitadores eletrônicos de velo-
cidade”, disse Provenci.

Fábio afirmou que o assun-
to será analisado para a possível 
viabilidade desta ação de im-
plantação de redutores de velo-
cidade no local.

Em reunião administração municipal anaisou a segurança do trevo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/  ACESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/  ACESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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Ucrânia

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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Nas próximas semanas estaremos publicando uma maté-
ria sobre a Ucrânia, salientamos que os dados são anteriores 
a guerra atual. Esperamos que a paz volte a reinar na região 
e o povo ucraniano consiga manter sua liberdade. 

Assentamentos neandertais na Ucrânia são vistos nos sí-
tios arqueológicos de Molodova (43 000–45 000 a.C.), que 
inclui uma habitação construída com ossos de mamute. 

Os assentamentos de humanos modernos na Ucrânia e 
seus arredores datam de 32 000 a.C., com evidências da cul-
tura gravetiana nas montanhas da Crimeia. Em 4 500 a.C., 
a cultura neolítica Cucuteni-Tripiliana estava florescendo 
em amplas áreas da Ucrânia moderna, incluindo Tripiliana 
e toda a região de Dnieper-Dniester. A Ucrânia também é 
considerada o local provável onde o cavalo foi domesticado 
pela primeira vez. Durante a Idade do Ferro, a região era 
habitada por cimérios, citas e sármatas. Entre 700 a.C. e 200 
a.C. era parte da Cítia. 

A partir do século VI a.C., colônias gregas, romanas e 
bizantinas foram estabelecidas na costa nordeste do Mar Ne-
gro, como em Olbia e Quersoneso, que prosperaram até o 
século VI d.C. Os godos permaneceram na área, mas ficaram 
sob o domínio dos hunos a partir da década de 370. No sécu-
lo VII, o território que hoje é o leste da Ucrânia era o centro 
da Antiga Grande Bulgária. No final do século, a maioria das 
tribos búlgaras migrou em diferentes direções, e os cazares 
tomaram grande parte da região. 

Nos séculos V e VI, o povo antas vivia na área da atual 
Ucrânia. Os antas eram os ancestrais dos ucranianos. As mi-
grações da Ucrânia através dos Balcãs estabeleceram muitas 
nações eslavas do sul. As migrações do norte, chegando qua-
se ao lago Ilmen, levaram ao surgimento dos grupos eslavos 
ancestrais dos russos. Após um ataque ávaro em 602 e o co-
lapso da União dos Antas, a maioria desses povos sobrevi-
veu como tribos separadas até o início do segundo milênio. 

A Rússia de Kiev foi fundada no território dos poloneses 
orientais, que viviam entre os rios Ros, Rosava e Dnieper. 
Ao estudar a linguística das crônicas russas, o historiador 
russo Boris Rybakov chegou à conclusão de que a união de 
clãs poloneses da região do meio do Dnieper se chamava 
pelo nome de um de seus clãs, “Ros”, que se juntou à união 
e era conhecido pelo menos desde o século VI muito além 
do mundo eslavo. 

A origem da Rússia de Kiev é ferozmente debatida e 
existem pelo menos três versões dependendo das interpre-
tações das crônicas. Em geral, acredita-se que a Rússia de 
Kiev incluía a parte central, ocidental e norte das modernas 
Ucrânia, Bielorrússia, a faixa oriental da Polônia e a parte 
ocidental da atual Rússia. De acordo com a Crônica Primá-
ria, a elite de Kiev consistia inicialmente de varangianos da 
Escandinávia. 

Durante os séculos X e XI, tornou-se o maior e mais po-
deroso Estado da Europa. Ele lançou as bases para a identi-
dade nacional de ucranianos e russos. 

Os varangianos mais tarde assimilaram a população es-
lava e tornaram-se parte da primeira dinastia da Rússia de 
Kiev, a dinastia ruríquida. A Rússia de Kiev era composta 
por vários principados governados pelos kniazes ruríquidas 
(“príncipes”) inter-relacionados, que frequentemente luta-
vam entre si pela posse de Kiev
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No ultimo domingo, 
27, foram realizados os 
jogos da oitava rodada do 
futebol sete na cidade de 
Lagoa dos Três Cantos. 
Os resultados foram o se-
guinte, Oriental A 03 X 
01 King’s Beer A, King’s 
Beer B 00 X 02  Papalé-
guas, Studio Vitta 00 X 04 
Supremo e Oriental B 03 X 
10 Atlético F.C. B.

O goleador do torneio 
são Wangler (Oriental A) 
e Roger (Supremo), ambos 
com 11 gols, goleiro (defe-
sa menos vazada) Supremo 
com 03 gols sofridos, dis-
ciplina Oriental B com 200 
pontos. A Próxima rodada 
será domingo, dia 03, em 
Linha Colorado com os se-
guintes jogos Papaléguas 

X Atlético F.C. B, Supre-
mo X King’s Beer B, Atlé-
tico F.C. A X Oriental A e 

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Esteve visitando o ga-
binete do prefeito Lairton 
Koeche, o Presidente da 
OAB (Subseção de Não-
-Me-Toque) Jonas Ercego. 
Na oportunidade estiveram 
presentes o presidente da 
Câmara de Vereadores Már-
cio Pinto e Prefeito Munici-
pal Lairton Koeche, que de 
forma conjunta assinaram 
um ofício em apoio a OAB 
subseção de Não-Me-To-
que, a qual postula perante 

ao tribunal de justiça, um 
Juiz Titular e mais servido-
res para a COMARCA de 
Não-Me-Toque, que abran-
ge os municípios de Victor 
Graeff e Tio Hugo. Atual-
mente a COMARCA possui 
grande volume de proces-
sos, sendo que com um Juiz 
Titular e com maior efetivo 
de servidores, potencializa-
ria a garantia de maior agi-
lidade e acesso à justiça por 
todos os cidadãos.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Nas comemorações 
alusivas ao aniversário 
de 34 anos do municí-
pio de Ernestina, ocor-
re no próximo dia 07 de 
abril, a Escolha das So-
beranas de Ernestina, às 
19:00h, no Salão Evan-
gélico. Logo após a es-
colha das Soberanas, a 
população ernestinense 
poderá prestigiar uma 
grande apresentação 
com a Banda Indústria 
Musical, com entrada 
gratuita. A atração faz 
parte da programação 
especial da Semana 
do Município, que é 
promovido pelo Poder 
Executivo, através da 
Secretaria de Educa-
ção, Desporto e Turis-
mo do município de 
Ernestina. Convidamos 
toda a população para 
participar deste grande 
evento!

ERNESTINAERNESTINA

O município de Nicolau 
Vergueiro protocolou na quar-
ta-feira, 23 de março, a docu-
mentação para habilitação no 
programa “A casa é sua”, de 
iniciativa do Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul. O 
prefeito Geraldo A. Muniz e o 
servidor Daniel Welter foram 
recebidos pelo secretário José 
Luiz Stédile na sede da Secre-
taria Estadual de Obras e Ha-
bitação, em Porto Alegre.

O programa “A casa é 
sua” prevê a construção de 
unidades habitacionais para 
famílias de baixa renda, atra-

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Na tarde de quarta-
-feira, 30, a Associação 
dos Municípios do Alto 
da Serra do Botucaraí 
(Amasbi) realizou uma 
assembleia em Soleda-
de no auditório Ivo José 
Stein, onde foram discuti-
dos assuntos como a apre-
sentação do relatório geral 
das atividades exercidas 
durante o ano, aprecia-
ção e aprovação de con-
tas, definição do valor das 
contribuições mensais e a 
eleição da nova diretoria 
executiva e do conselho 
fiscal. 

O turismo também foi 
pauta da reunião contando 
com a apresentação dos 
projetos realizados para 
fomentar este setor, atra-
vés da coordenadora Mara 
Muniz.

Durante o encontro, 
o Prefeito de Mormaço, 
Rodrigo Trindade foi elei-

MORMAÇOMORMAÇO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNI-
CÍPIO DE ERNESTINA – CAIXA DE ASSISTÊN-
CIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE ERNESTINA – CAPESER
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 

12/2022 – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FI-
NAL

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ERNESTINA/
RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, represen-
tada pelo Presidente, no uso de suas atribuições le-
gais, no uso de suas atribuições legais, em razão do 
Concurso Público n° 01/2020, regido pelo Edital n° 
01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. Homo-
loga-se o Resultado Final. O edital na íntegra pode 
ser conferido nos sites da Legalle Concursos: www.
legalleconcursos.com.br e da Prefeitura Municipal 
de Ernestina: www.ernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 
31/03/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Evaldo Magarinos, Presidente da Caixa de Assistência 
e Pensões dos Servidores Municipais de Ernestina/RS.

ERNESTINAERNESTINA

Resultado da 8  rodada do Municipal de 
Futebol sete 

a

King’s Beer A X Studio 
Vitta. Estará de folga a 
equipe do Oriental B.

Próxima rodada ocorrerá no domingo, 03

Rodrigo Trindade eleito novo 
presidente da Amasbi

to o novo presidente da 
AMASBI para a gestão 
2022/2023 substituindo a 
prefeita de Soledade, Ma-
rilda Borges Corbelini. 

A nova diretoria ficou 
assim formada: presiden-

te: Rodrigo Trindade 
(Mormaço); 1º vice-
-presidente: Fio Taffarel 
(Fontoura Xavier) e 2º 
vice-presidente: Mar-
celo Laufer (Gramado 
Xavier).

Rodrigo Trindade será o presidente da Amasbi

Poderes Municipais assinam 
ofício em apoio a Ordem dos 
Advogados do Brasil

Administração municipal recebe Presidente da OAB

Município protocola documentos para 
adesão ao programa A CASA É SUA

vés da celebração de convênio 
entre o município e o Governo 
do RS. Os municípios serão 

contemplados conforme a 
capacidade de investimen-
to do Estado.

A casa é sua prevê a construção de unidades habitacionais

Prefeitura promove show com Indústria 
Musical no aniversário de 34 anos de Ernestina

Show ocorrerá no dia 07 de Abril

Na tarde de terça-
-feira, 29, o prefeito 
de Mormaço Rodri-
go Trindade se reu-
niu com o Deputado 
Marcio Biolchi, que 
confirmou a entrega 
de um rolo compac-
tador para o Morma-

Deputado Marcio Biolchi confirma emenda
MORMAÇOMORMAÇO

ço, e uma emenda de 
R$ 250.000,00 para a 

compra de um ca-
minhão caçamba.

Deputado confirma emenda parlamentar
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Respingos 
da Barragem

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

DUAS TUBAS NA PRAÇA

Em uma dessas quartas-feiras da vida, come-
ço de noite em Nicolau Vergueiro. Estávamos re-
colhendo as roupas de um brechó em favor da 
APANIV(Associação de Proteção Animal de Nicolau 
Vergueiro). De repente, ao longe, ouço um som atípi-
co. Um som diferente, contrastando com o silêncio da 
praça, já quase vazia. Me aproximo, com a sutileza 
de quem não quer nada, mas quer tudo. Encontro o 
Professor e Regente da Banda Marcial do Município, 
Adelar Millitiz(à direita na foto), ensaiando com seu 
aluno Eduardo Kleber, Técnico Agrícola, que traba-
lha o dia inteiro e tira um tempo à noite para valorizar 
esse projeto a cerca de meio ano. Adelar é o profes-
sor de todos os instrumentos e coreografia da Banda. 
Estavam ensaiando Tuba, um instrumento de difícil 
execução, e tanto o professor quanto o aluno estavam 
concentrados e esmerados na tarefa. Era a música 
mais pura vertendo livre na praça!

Muito sonhei com isso em outras cidades em que 
vivi. A música, a poesia, o teatro, a dança, entre tantas 
outras formas de expressão artística, vertendo livres 
na praça. Aqui encontrei. Já imaginei cantos, violi-
nos, monólogos, poesia, vertendo livres na praça. Em 
qualquer praça, de qualquer canto do mundo, para 
todas as pessoas que ali passassem. A arte é o opos-
to da guerra, da violência, da barbárie. A arte enter-
nece as almas, descongela os corações, humaniza os 
humanos.  A esposa de Aledar, Laísa Caroline Napp 
Millitz, é a Professora de Dança do Município. Ajuda 
nas coreografias da Banda Marcial, mas também atua 
em vários outros projetos de dança com a comunida-
de. Nicolau verte cultura!

 O Eduardo tem uma filha que faz aula com a Laísa 
e através deste vínculo ingressou na Banda Marcial. A 
arte é um grande ciclo de bondade. Um ciclo infindo, 
onde a suavidade vence a brutalidade e as almas boas 
se juntam a outras almas boas para fazer algo melhor. 

Nos meus sonhos mais utópicos eu imaginava 
violinos, poesia, monólogos, violões, acordeões, etc. 
Mas nunca imaginei, na minha existência, que esse 
encanto visionário se mostraria ainda mais forte e 
pleno em uma praça quase vazia e duas tubas crian-
do ternura e quentura, através de um professor e um 
aluno esmerados, em um início frio de noite. No final, 
todo meu sonho se resumiu, magistralmente, em duas 
tubas pulsando na praça de Nicolau.

CÂMARA DE VEREA-
DORES DE ERNESTINA – 
RS

Presidente: Raquel Goe-
del. 

Demais vereadores: Amé-
rico Luiz Formighieri, Antonio 
Carlos Ferreira, Ari Antonio 
Mello, Cristian Baumgratz, Ju-
liano Arend, Leonir de Souza 
Vargas, Tiago José Dummel, 
Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA DE 28.03.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da bancada 
do PDT, justificou o pedido de 
providências de sua autoria, no 
qual solicita recolhimento de 
lixo. 

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada 
do PDT, justificou o pedido de 
providências de sua autoria, que 
solicita manutenção nas placas 
municipais.

 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada do 
PDT, manifestou-se favoravel-
mente o Projeto de Lei que trata 
do auxílio financeiro para a Ra-
dio Verdes Campos, justifican-
do sua posição. 

Comunicações:
 Não houve orador.

Ordem do dia: 
 Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 17/2022, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Autoriza o Po-
der Executivo Municipal abrir 
no Orçamento Programa de 
2022 Crédito Especial no valor 
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais), destinado a Custear 
as despesas decorrentes de OU-
TROS ENCARGOS SOBRE 
A DÍVIDA POR CONTRATO, 
e dá outras providências.”. As 
Comissões apresentaram pare-
cer favorável. Em discussão: 
Não houve orador. Em votação: 
Aprovado por unanimidade de 
votos. 

 Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 18/2022, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Autoriza o Po-
der Executivo Municipal abrir 
um Crédito Especial no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
destinado a aquisição de Equi-
pamentos ou Veículo para Trans-
porte de Pacientes e dá outras 
providências.”. As comissões 
apresentaram parecer favorável. 
Em discussão: O Vereador Leo-
nir de Souza Vargas, da bancada 
do PDT, afirmou que o veículo da 
Secretaria da Saúde que é mais 
novo já esta com aproximada-
mente cem mil quilômetros, pa-
rabenizou o Executivo pelo Pro-
jeto.

O Vereador Antonio Carlos 
Ferreira, da bancada do PDT, 
disse que a aquisição de veículo 
para a Secretaria da Saúde é de 
grande valia, pois, o atendimento 
à saúde do cidadão é prioritário. 
O Vereador Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, manifestou-se 
favorável ao Projeto de Lei. Afir-
mou que está em tratativas para a 
liberação de recursos para aqui-
sição de uma ambulância e mais 
um veículo para a Secretaria da 
Saúde, por intermédio dos Depu-
tados Federais Sanderson e Bibo 
Nunes. O Vereador Victor Penz, 
da bancada do PSDB, afirmou ser 
esse um Projeto de Lei de gran-
de importância visando propor-
cionar um atendimento cada vez 
melhor para a população do Mu-
nicípio. Em votação: Aprovado 
por unanimidade de votos.

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 19/2022, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal que “Autoriza o Po-
der Executivo Municipal abrir 
no Orçamento Programa de 2022 
Crédito Especial no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), desti-
nado a Custear as despesas decor-
rentes de Premiações Culturais, 
e dá outras providências.”. As 
comissões apresentaram parecer 
favorável. Em discussão: O Ve-
reador Antonio Carlos Ferreira, 
da bancada do PDT, sugeriu que 
fossem ampliadas as premiações 
culturais, de forma a reconhecer 
os cidadãos que prestam relevan-
tes serviços/contribuições para o 

Município. Em votação: Aprova-
do por unanimidade de votos.

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 20/2022, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal que “AUTORIZA A 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁ-
RIA, EM CARÁTER EMER-
GENCIAL, DE MOTORISTA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.”. As comissões apresen-
taram parecer favorável. Em 
discussão: O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da bancada do 
PDT, afirmou que há falta de fun-
cionários no Poder Executivo. 
Disse que o Poder Executivo fará 
concurso público para provimen-
to de cargos ainda nesse ano.  Em 
votação: Aprovado por unanimi-
dade de votos.

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Leonir de 

Souza Vargas, da bancada do 
PDT, solicitou verbalmente que o 
Município execute melhorias nas 
estradas da localidade do Faxi-
nal, pedindo que a Administração 
Municipal faça o serviço com a 
maior brevidade possível.

 O Vereador Antonio 
Carlos Ferreira, da bancada do 
PDT, explanou sobre as atribui-
ções dos Poderes Municipais. 
Afirmou que, no concurso públi-
co municipal para o provimento 
de cargos na Câmara Municipal, 
não houve aprovados para o car-
go de servente. Sobre essa situ-
ação, disse que, o que se pode 
concluir de tal situação é que é 
necessário um pouco mais de es-
tudo para alcançar o êxito num 
próximo concurso, também, que 
o processo desenvolveu-se de 
forma absolutamente lícita, sem 
nenhum tipo de tentativa de favo-
recimento a quem quer que fosse. 
Sobre a fala da semana anterior 
acerca da remuneração mínima, 
afirmou que a situação já foi es-
clarecida com o Prefeito. Agra-
deceu ao Secretário Bruno pelo 
atendimento de solicitação sua. 

 O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do PDT, 
agradeceu ao Secretário da Agri-
cultura e ao Secretário de Obras 
pelo atendimento de demandas 
do Esporte Clube Tupã, também 

à Secretária da Educação e ao 
Prefeito pela contribuição para a 
Escolinha Walter Stacke acerca 
do pagamento da arbitragem para 
o campeonato. Disse que virá 
para o Município a assessoria do 
Deputado Eduardo Loureiro para 
tratar sobre os recursos do Avan-
çar Esporte. Afirmou que gosta-
ria que fosse utilizado no Campo 
Municipal de Futebol Sete. Con-
vidou a comunidade a prestigiar 
os jogos das finais do Futebol 
de Campo no Município de Tio 
Hugo. Sobre o transporte dos 
trabalhadores da Stara, afirmou 
que o Município está trabalhando 
para viabilizar o atendimento da 
demanda.  Sobre o convite para 
homenagem ao ex-jogador Fe-
lipe, no Museu Municipal, disse 
que está em elaboração um Pro-
jeto para homenageá-lo também 
na Câmara Municipal. Sugeriu 
que o Poder Executivo estude a 
possibilidade de realizar uma fei-
ra no próximo ano, na Semana do 
Município. 

 O Vereador Américo 
Luiz Formighieri, da bancada 
do PSDB, agradeceu ao Secre-
tário de Obras pelas melhorias 
nas estradas municipais. Sobre a 
solicitação do Vereador Leonir, 
acerca da estrada da localidade 
do Faxinal, afirmou que o trecho 
sempre é esquecido. Desejou que 
fossem corrigidos os problemas 
no referido trecho. Convidou a 
todos para participar do baile de 
casais que ocorrerá no dia vinte e 
três de abril.

O Vereador Victor Penz, da 
bancada do PSDB, agradeceu ao 
Secretário de Obras pelo trabalho 
na Rua Silmo Wasem. Afirmou 
que há muitas reclamações acer-
ca do lixo na localidade de En-
cruzilhada Müller, solicitou que 
a Administração Municipal tome 
providências para solucionar o 
problema. Pediu que fosse veri-
ficada a situação das estradas na 
localidade de Coxilha Seca, pois, 
precisa melhorias. Também, me-
lhorias no acesso à residência do 
Sr. Vicente Musscopp, com cas-
calhamento.

 O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do PSDB, 
afirmou que também foi questio-

nado sobre a situação do lixo 
no cemitério da Encruzilhada 
Müller, solicitou providências 
do Executivo para sanar o pro-
blema. Disse que o futebol de 
campo no Município de Tio 
Hugo é exemplo. Convidou to-
dos a participar da abertura da 
Semana do Município, com o 
baile do Grupo Despertar, da 
Melhor Idade, no dia três de 
abril, no Salão Católico. Expla-
nou sobre os custos de compra 
e de venda do botijão de gás. 
Parabenizou o Presidente da 
República e a Primeira Dama 
pelo aniversário de ambos. 
Parabenizou a Ministra Tere-
sa Cristina pela expansão dos 
negócios do país para com o 
mercado externo. Pediu descul-
pas ao Vereador Antonio Carlos 
Ferreira pela fala da semana an-
terior e a todos que se sentiram 
ofendidos. Afirmou que, no seu 
entendimento, o ex-prefeito 
Aderi, foi uma pessoa muito 
humana no trato com os cida-
dãos daqui. Desejou sucesso na 
viagem dos colegas Vereadores 
no deslocamento a Brasília na 
próxima semana. 

 O Vereador Cristian 
Baumgratz, da bancada do PP, 
convidou a toda a população 
para participar das festivida-
des de comemoração do ani-
versário do Município. Sobre a 
viagem a Brasília, afirmou que 
irão com muitas demandas para 
viabilizar a liberação dos recur-
sos para o Município. 

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, reforçou o con-
vite para que todos participem 
das festividades da Semana do 
Município, que se iniciam com 
o Baile da Melhor Idade, pas-
sando pela Feira Municipal da 
Saúde e, também pelo Torneio 
de Laço do CTG Tropeiro Ve-
lho, encerrando com a Copa 
Integração de Futsal. Sugeriu 
que o Município estude a pos-
sibilidade de realizar uma Feira 
no próximo ano.

 Próxima Sessão Ple-
nária Ordinária dia 04 de 
abril de 2022, às 18:00.

Através da par-
ticipação de toda a 
Comunidade, o Mu-
nicipio adquiriu um 
Minitrator Cortador 
de Grama, da mar-
ca Tramontina, por 

MORMAÇOMORMAÇO

Com o objetivo de 
divulgar o recém-lan-
çado Turismo Rural em 
Mormaço e também 
buscando o constan-
te aprimoramento para 

MORMAÇOMORMAÇO

Tio Hugo receberá novos re-
cursos extra orçamentários para 
investimentos em melhorias no 
município. Desta vez, trata-se 
de um recurso na ordem de R$ 
150.000,00 (Cento e cinquenta 
mil reais), oriundo de indica-
ção de emenda parlamentar do 
Deputado Federal Pompeo de 
Mattos (PDT-RS). O montante 
será aplicado em ações e obras 
desenvolvidas no município, e 
que atendam as demandas da co-
munidade.

O prefeito Gilso Paz, em 
nome de todos os membros do 
Partido Democrático Trabalhis-
ta – PDT de Tio Hugo e da co-
munidade, agradece o apoio e a 
consideração do Deputado Pom-
peo de Mattos com o município. 
Destacando o grande carinho do 
parlamentar com a comunidade 
tio-huguense, uma vez que o De-
putado Federal esteve recente-
mente em Tio Hugo, assim como 

TIO HUGOTIO HUGO

Deputado Federal Pompeo de Mattos indica 
emenda parlamentar de R$ 150 mil

fez em diversas outras vezes.
“Todos nós que fizemos par-

te da Administração Municipal 
trabalhamos com muita dedica-
ção em busca de novos recursos 
para Tio Hugo. E ficamos satis-

feitos pelas indicações de 
emendas, as quais são fun-
damentais para que possa-
mos fazer cada vez mais pelo 
nosso município”, enfatizou 
Gilso Paz.

Deputado Federal confirma emenda parlamentar

estes empresários que 
compõem a Rota, o gru-
po de empreendedores 
da Rota Turística Mor-
maço e seus Encantos 
participou de duas das 

mais importantes 
feiras da região, a 
Expodireto Cotrijal 
em Não-Me-Toque e 
Expoagro Afubra em 
Rio Pardo.

Empreendedores participam de feira

Empreendedora participam de feira em Rio Pardo

Adquirido Minitrator Cortador de Grama
meio recursos oriun-
dos da Consulta Po-
pular 2020/2021. O 
equipamento integra 
a Patrulha Agrícola, 
com o investimento 
de quase R$31 mil, 

tendo contrapartida 
do Municipio, essa 
conquista foi resul-
tado da mobiliza-
ção dos mormacen-
ses que votaram na 
Consulta Popular.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE ERNESTINA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - EDITAL Nº 12/2022 – HO-
MOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE ERNESTINA/RS, Pessoa Jurídica 
de Direito Público, representada pela sua Presidente, no uso de suas atri-
buições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido pelo 
Edital n° 01/2020, de 20/03/2020, torna público que: 1. Homologa-se o 
Resultado Final. O edital na íntegra pode ser conferido nos sites da Le-
galle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ernestina: www.cmernestina.rs.gov.br. Ernestina/RS, 
31/03/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Raquel Goedel, Presi-
dente da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina/RS.
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A 4ª rodada do Mu-
nicipal de Kopp realiza-
da na sexta-feira, dia 24 
teve os seguintes jogos, 
Conterrâneos B 07 X 01 
Oriental B, Conterrâne-
os A 01 X 07 Oriental A 
e São José 02 X 06 Gló-

A quarta rodada do Municipal de 
Kopp

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

ria. 
 A próxima roda-

da será sexta-feira, dia 
1ª de abril com os se-
guintes jogos, Glória X 
Conterrâneos A, Orien-
tal A X Conterrâneos B 
e Oriental B X São José. Rodada ocoreu  sexta
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Ernestina, 1º de março de 2022 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Na manhã de terça-feira 
(29/03), na Escola Educarte, 
as dez candidatas a Sobera-
nas do município de Ernestina 
2022 participaram da primeira 
avaliação do concurso. A ava-
liação cultural iniciou às 8:00h 
e se prolongou até às 11:30 
minutos. Nessa primeira etapa, 
foi composta por uma explana-
ção sobre a história do muni-
cípio de Ernestina, que começa 
nos primórdios, época em que 
a área era habitada pelos indí-
genas. Descreve-se a evolução 
político administrativa, a Co-
lônia Ernestina, o Distrito de 
Ernestina, o Município de Er-
nestina. O Povoado, a Vila e a 
Cidade. Destaque maior é dado 
aos eventos e às realizações do 
povo ernestinense no passado 
e no presente. Enfim, é preci-
so olhar para o passado, para 
compreendermos o presente e, 
por conseguinte planejarmos o 
futuro. No segundo momento, 
as candidatas realizaram uma 
redação a qual devia comtem-
plar conhecimentos gerais da 
história do município, dando 
destaque a ação humana, que 
desbrava, conquista, luta e de-
termina rumos e contribuem 
para o progresso da cidade e 
município de Ernestina. Ernes-
tina: Passado, Presente e Futu-
ro. Segundo o pensador Mar-
cus Garvey diz: “Um povo sem 
o conhecimento de sua história, 
origem e cultura é como uma 
árvore sem raízes”. Essa pri-
meira avaliação que conta com 
avaliação cultural e redação, o 

ERNESTINAERNESTINA

Candidatas a Soberanas de Ernestina 2022 
participam de primeira etapa de avaliação 

valor é de 20 pontos. Também 
na redação será avaliado às re-
gras de ortografia.

Essa primeira etapa ficou a 
cargo dos seguintes orientado-
res, Professora Makeli Rosseto 
da Silva, formada em Letras, 
Português e Inglês; Pós-gradu-
ação em Gestão Educacional e 
Pós-graduação em Práticas pe-
dagógicas. Diretora da Escola 
Educarte. 

Professor Alexandre 
Aguirre, Licenciado em Histó-
ria e Mestre em História pela 
Universidade de Passo Fun-

do (UPF); Especialista em 
História e Cultura Afro-
-Brasileira. Autor do livro, 
Ernestina: cidade e muni-
cípio, 2018. O Interventor 
Flores da Cunha e sua Re-
lação com Passo Fundo e 
Região (1930-1937), 2021. 
Diretor do Museu Munici-
pal Dona Ernestina. 

Cabe ressaltar, que as 
notas serão reveladas no 
dia 07 de abril, juntamente 
com os demais jurados se-
guindo as etapas e fases do 
concurso.

Candidatas participam da primeira etapa

Ao todo serão dez candidatas

Na noite de sexta-feira, 25, 
na cidade de Tio Hugo foi inau-
gurada a filial do escritório Jabs 
Paim Bandeira e associados, 
a matriz se encontra em Passo 
Fundo. Além de autoridades 
locais, estiveram presentes to-
dos os associados do escritório 
e amigos, após a solenidade 
ouve uma confraternização para 
todos os convidados na Auto 
Elétrica e Acessórios do Briga-
diano.

Jabs Paim Bandeira em sua 
fala ressaltou a alegria e impor-
tância de estar abrindo uma fi-
lial na cidade de Tio Hugo. “Es-
tamos nos estabelecendo neste 
prospero município que tem 
tudo para liderar uma região 
graças às forças empreendedo-
ras de sua gente e a grandeza de 
sua posição geográfica, baseada 
na natureza que lhe reservou um 
lugar privilegiado na história do 
RS e Brasil.”.

O escritório ficará aberto de 
segunda a sexta-feira, a partici-
pação do doutor Jabs será toda 

segunda-feira, os demais dias 
contarão sempre com algum as-
sociado do escritório de Passo 
Fundo. Victoria Silva, estagiária 
há um ano e estudante de direito 
atenderá todos os dias. A área de 
atuação será no civil, penal, fa-
mília, sucessões, direito do tra-
balho e direito do consumidor.

Representando o comitê 
Vida pela Liberdade, Luís Car-
los dos Santos discursou sobre a 
abertura da filial. “Agora temos 
que falar não sobre o advogado, 
mas, sobre o escritor Jabs. Já es-
creveu vários livros e tem esse 
livro famoso que é sobre toda 
sua jornada jurídica, mas, além 
de escritor é um grande poeta 
(...) ele também é um grande 
cavalheiro de uma tremenda do-
çura para tratar com as pessoas 
com colegas, auxiliares do seu 
escritório.”.

Após a solenidade, os con-
vidados se direcionaram para o 
jantar que ocorreu na Auto Elé-
trica e Acessórios do Brigadia-
no.

Inaugurada filial do escritório 
Jabs Paim Bandeira e 
associados

Escritório atenderá de segunda á sexta-feira

TIO HUGOTIO HUGO
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