
Recuperação de aprendizagens

pág. 03

O MENSAGEIRO
Ernestina - Ibirapuitã - Lagoa dos Três Cantos - Nicolau Vergueiro - Santo Antônio do Planalto - Tio Hugo - Victor Graeff

Sexta- feira 19 de Agosto de 2022                      Ano XXI   Edição 1071| R$ 5,99 | Matriz: Ernestina / Filial: Tio Hugo

Secretaria Municipal da Agricultura e 
Emater/RS Ascar promovem curso em parce-
ria

pág. 06

Ernestina

pág. 02

Victor Graeff

Curso sobre produção leiteira

pág. 05

Nicolau Vergueiro

Santo Antoônio do Pla-
nalto

Dia “d” da vacinação ocorre neste sá-
bádo

pág. 08

Ibirapuitã

Feira da Saúde realizada em Victor 
Graeff

pág. 08

Chama acesa
O município de Tio Hugo recebeu o Fogo Simbólico da Pátria referente a 85ª edição 

da Corrida que leva a centelha da chama da Pátria à diversos lugares do Brasil. O ato 
aconteceu no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) e foi acompanhado por au-
toridades locais, estudantes da rede municipal de ensino e comunidade em geral

Atenção para as ofertas do SC Mercado
 
 

Vem Vem Vem 
que temque temPromoçõesFone: (54) 3378-1194 Ernestina/RS     

CERVEJA POLAR

LATA 350ml

13,49R$
un.

CARRÉ SUÍNO

LANGUIRU kg

3,69R$
un.

NESCAU LATA

730g SACHÊ

14,90R$
un.6,29R$

un.

CREME DE LEITE

ITALAC UHT 200g

Anéis em Ouro
Novidades

Vem conferir!

1100KK  &&  1188KK

RUA JÚLIO DOS SANTOS - ERNESTINA/RS FONE: (54) 3378-1227/
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DALLAGNOL VÍTIMA DO SISTEMA

A história se repete, o mesmo que aconteceu 
com “Mãos Limpas” na Itália, quando os bandi-
dos que foram pegos pelo poder judiciário naque-
le País, colocando os mafiosos na prisão, muitos 
se vingaram e assassinaram até juízes, no Brasil 
aconteceu quase o mesmo só que assassinaram 
moralmente o Juiz e o Promotor chefe da for-
ça tarefa. Enquanto nós aplaudíamos o Juiz Sér-
gio Moro e o Procurador Dallagnol, por eles te-
rem condenado aqueles que saquearam o Brasil, 
recuperando milhões de dólares que estavam no 
exterior, produto de roubo de empreiteiras e polí-
ticos desonestos. Tudo isso foi jogo para plateia, 
os Tribunais superiores, inclusive o Supremo Tri-
bunal, em decisões anteriores, entendeu que Curi-
tiba não era o Foro competente para julgar Lula, 
o que aconteceu. Foi um jogo jogado, já sabiam 
do resultado, permitiram que ele fosse preso, com 
único objetivo para posteriormente anular a con-
denação, por julgar o Foro de Curitiba incompe-
tente para processar e condenar. Era preciso dar 
um tempo para prescrever o processo. O Supremo 
anulou o julgamento e remeteu para ser julgado no 
Foro competente, o novo Juiz recebeu o proces-
so e decretou a prescrição, deram tempo ao tempo 
para que Lula ficasse livre e elegível. Há pouco, o 
Procurador Federal Dallagnol que agiu em defesa 
da sociedade, foi condenado pelo STJ a pagar uma 
indenização ao todo poderoso Lula, no valor de R$ 
75 mil. A partir de agora os réus ganham o direito 
de processarem os promotores que os acusaram. 
O criminoso vira vítima e os agentes da lei viram 
criminosos. Se não bastasse tudo isto, o Tribunal 
de Contas e o STJ, determinaram que Dallagnol 
devolvesse aos cofres públicos, as diárias e os va-
lores de passagens áreas que tinha direito de fazê-
-lo, numa perseguição covarde, no julgamento do 
STJ que acompanhou o entendimento do relator 
Bruno Dantas e julgaram irregulares as contas de 
Janot e Dallagnol, no valor de R$ 2,8 milhões. Isto 
é Brasil de hoje! O certo está errado e para o judi-
ciário o errado é o que está certo.

O evento ocorreu as 16h na cidade de Victor Graeff

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Projeto brasil sem frestas 
é realidade em Ibirapuitã 

No mês de maio 
do ano de 2022, lança-
mos no município de 
Ibirapuitã/RS o projeto 
“Brasil Sem Frestas”, 
tendo esse como princi-
pal objetivo, a inclusão 
de um adolescente nas 
atividades desenvolvi-
das pelo CRAS, bem 
como o fortalecimento 
de vínculos. Mediante 
o conhecimento da re-
alidade e dos desejos 
do mesmo, o projeto 
foi pensado e aprovado 
junto com ele. 

O projeto Brasil 
Sem Frestas, foi lança-
do no ano de 2009 na 
cidade de Passo Fundo, 
mas já foi realizado em 
todo país. Esse caracte-
riza-se pela confecção 
de mantas produzidas 
com caixas de leite para 
cobertura de moradia de 
madeira que possuem 
frestas abertas, essas 
mantas além de prote-
ger as residências do 
frio, também auxiliam 
no calor. 

Para o desenvolvi-
mento do projeto con-
tamos com o auxílio de 
toda comunidade, que 
não mediu esforços para 

doação das caixinhas nos 
nossos pontos de coleta. 
Hoje viemos aqui trazer o 
resultado da primeira casa 
beneficiada.

Alisson Eduardo, ado-
lescente participante do 
projeto, se dispôs em en-
contros semanais, onde 
pudemos confeccionar as 
mantas e instalá-las na re-
sidência. O primeiro cô-
modo escolhido por ele foi 
o quarto, conforme as fotos 
abaixo. Alisson ainda men-
ciona que o projeto contri-
buiu muito com a residên-
cia, refere que os avós, 
com quem ele mora, estão 
ansiosos pela conclusão. 

Como foi possível ob-
servar, a finalidade do pro-
jeto além de incluir Alis-
son em atividades opostas 
ao turno da escola, foi de-
senvolvido com ele a res-
ponsabilização, o cuidado, 
a participação, a impor-
tância de uma comunidade 
ativa, além da melhoria da 
infraestrutura da casa, ob-
tendo melhores condições 
de habitação.

O projeto foi coorde-
nado pela Equipe Técnica 
do Centro de Referência 
de Assistência Social de 
Ibirapuitã.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Feira de Saúde em Victor 
Graeff

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Nos dias 11 e 12 
de agosto ocorreu 
em nosso município 
a 1ª Feira de Saúde 
para o Idoso. Esta 
programação foi re-
alizada pensando na 
comemoração do Dia 
dos Avós e o Dia Na-
cional da Saúde. O 
evento contou com 
grande participação 
deste grupo e reuniu 
profissionais da saú-
de que trabalham na 
Unidade Básica de 
Saúde. Ocorreram 
palestras que trouxe-
ram um pouco da re-
alidade desta cidade.

Na ocasião estive-
ram presentes o mé-
dico Dr Admilson da 
Silva, Nutricionista 
Ana Luiza Schaffa-
zick, Dentista Bruna 
Cadó, Fisioterapeuta 
Ângela Rizzi e a CIE 
que trabalha com 

os grupos da Terceira 
Idade Kelly Koehler, 
a Assistente Social e o 
Psicólogo do CRAS, 
Franciele Schmitz e 
Maurício Minuzzi. 
Além do restante dos 
funcionários que pu-
deram acompanhar e 
participar desse mo-
mento.

Os assuntos trata-
dos foram Longevida-
de, alimentação sau-
dável, higienização e 
doenças da cavidade 
oral, importância de 
exercícios físicos e 
violência domiciliar, 
além de aferição de 
pressão, saturação e 
teste de HGT. Para fi-
nalizar esses 2 dias de 
novos conhecimentos, 
foram realizados exer-
cícios, como alonga-
mentos, que a popula-
ção pode realizar em 
suas casas.

85   corrida do fogo simbólico da 
pátria

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Na tarde de terça-feira, 
16 de agosto aconteceu 
em Victor Graeff a passa-
gem da 85ª CORRIDA DO 
FOGO SIMBÓLICO DA 
PÁTRIA. O evento acon-
teceu na Prefeitura Muni-
cipal de Victor Graeff às 
16 horas, contando com o 
Canto do Hino Nacional e 
hasteamento das Bandeiras 
do Brasil, do Rio Grande do 
Sul e do Município. 

Estiveram presentes 
o Comandante do Eixo 
Centro-Norte, senhor Iran 
Roberto Soares Cohen, Le-
gendário de Cavalaria do 
terceiro Regimento de Ca-
valaria de Guarda, integran-
te da Liga da Defesa Nacio-
nal; Adjunto de Comando 
do Eixo Centro-Norte, se-
nhor Paulo Ricardo Pereira, 
Legendário de Cavalaria 

do terceiro Regimento de 
Cavalaria de Guarda, inte-
grante da Liga da Defesa 
Nacional; Primeiro Tenen-
te do Corpo de Bombeiro 
Militar-RS, senhor Ronaldo 
Norberto Fernandes; Se-
gundo Sargento do Corpo 
de Bombeiros Militar/RS, 
senhor Paulo Daniel Rogo-
vsch junior.

Na oportunidade foi 
realizado o acendimento 
da Pira provisória pelo 
prefeito em exercício 
Márcio Pinto. A ação 
celebra O BICENTE-
NÁRIO DA INDEPEN-
DÊNCIA DO BRASIL e 
contou com a participa-
ção das escolas do muni-
cípio.

Conselho Tutelar em constante 
qualificação 

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

No dia 05 de agos-
to, as conselheiras tu-
telares de Nicolau Ver-
gueiro participaram de 
uma formação no mu-
nicípio de Victor Gra-
eff. O evento realizado 
na Câmara Municipal 
de Vereadores contou 
com a palestra de Ge-
túlio Martins Silveira 
Júnior, que abordou os 
seguintes assuntos: Lei 

14.344 - Henry Borel 
e as Novas Atribuições 
do Conselho Tutelar; 
Escuta Especializada e 
seus desafios; Rede de 
Proteção, Promoção e 
Garantia de Direitos.

Já na última quarta-
-feira (10/08) a capaci-
tação foi realizada no 
município de Marau. 
As conselheiras nico-
lau-vergueirenses par-

ticiparam do Encon-
tro da Microrregional 
dos Conselheiros 
Tutelares da Comar-
ca de Marau/RS. O 
encontro teve como 
tema “Escola, Pais e 
Sociedade” com ex-
planação de Marilene 
Rauber Ebone e José 
Adoril Ebone, da Es-
cola de Pais do Brasil 
Seccional de Marau.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Recuperação de Aprendizagens 
Seguindo as recomenda-

ções do Conselho Nacional 
de Educação e normalizado 
pelo Conselho Municipal 
de Educação, a Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura de Santo Antônio 
do Planalto, inicia Recu-
peração de Aprendizagem 
com os estudantes matri-
culados de 1° ao 5° ano da 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental São Paulo.

O objetivo das aulas aos 
sábados é recuperar e apri-

morar conceitos e conteú-
dos de Língua Portuguesa e 
Matemática, que foram pre-
judicadas durante o período 
de fechamento das escolas 
2020, devido a Pandemia 
Covid-19.

E de suma importân-
cia o envolvimento dos 
familiares em incentivar 
a participação dos estu-
dantes às aulas programa-
das conforme calendário 
já disponibilizado.

O projeto foi coordenado pela equipe do CRAS 1ª Feira da Saúde do Idoso ocorreu nos dias 11 e 12

O objetivo das aulas será recuperar e aprimorar conteúdos

Evento foi realizado na câmara municipal de vereadores

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

o
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Com criatividade, boas ideias Com criatividade, boas ideias 
e dedicação, vai ser fácil atin-e dedicação, vai ser fácil atin-
gir suas metas e sobressair gir suas metas e sobressair 
em suas atividades. em suas atividades. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Além de se destacar no traba-Além de se destacar no traba-
lho e na vida pessoal, também lho e na vida pessoal, também 
vai desfrutar de boa disposi-vai desfrutar de boa disposi-
ção física e mental. ção física e mental. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
O melhor é que você tem be-O melhor é que você tem be-
las chances de realizar ideais, las chances de realizar ideais, 
vai triplicar os contatinhos e vai triplicar os contatinhos e 
arrasar nas amizades. arrasar nas amizades. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Novas oportunidades vão sur-Novas oportunidades vão sur-
gir, e você terá disciplina, gir, e você terá disciplina, 
criatividade e ótimas ideias criatividade e ótimas ideias 
para consolidar seus planos. para consolidar seus planos. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Mercúrio e Urano dão sinal Mercúrio e Urano dão sinal 
verde para suas conquistas verde para suas conquistas 
materiais e profissionais logo materiais e profissionais logo 
no começo da semana e as no começo da semana e as 
coisas só melhoram com as coisas só melhoram com as 
novidades de Marte a partir novidades de Marte a partir 
do dia 20. do dia 20. 

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
No meio da semana, mudanças No meio da semana, mudanças 

benéficas podem rolar e tudo benéficas podem rolar e tudo 
indica que vão favorecer seus indica que vão favorecer seus 
ganhos e negociações. ganhos e negociações. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
Os astros deixam seus instin-Os astros deixam seus instin-
tos acesos e aguçam a sua tos acesos e aguçam a sua 
habilidade para farejar boas habilidade para farejar boas 
promessas.  promessas.  

- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.)nov.)
Vitórias profissionais e mate-Vitórias profissionais e mate-
riais estão favorecidas pelos riais estão favorecidas pelos 
astros a partir de quinta-feira. astros a partir de quinta-feira. 

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

A saúde também conta com A saúde também conta com 
boas energias nos primeiros boas energias nos primeiros 
dias, mas a Lua Minguante pe-dias, mas a Lua Minguante pe-
de um pouco mais de descan-de um pouco mais de descan-
so a partir de sexta. so a partir de sexta. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 - Capricórnio (22 dez. a 20 
jan.)jan.)
Pode levantar as mãos para o Pode levantar as mãos para o 
alto e agradecer! Sua semana alto e agradecer! Sua semana 
tem tudo para ser estimulante, tem tudo para ser estimulante, 
produtiva e não faltam razões produtiva e não faltam razões 
para você se sentir de bem para você se sentir de bem 
com a vida. com a vida. 

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
As coisas devem fluir do jeiti-As coisas devem fluir do jeiti-

nho que gosta nessa semana, nho que gosta nessa semana, 
não vai faltar estímulo no tra-não vai faltar estímulo no tra-
balho.balho.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Chegou a hora de investir em Chegou a hora de investir em 
alianças e parcerias com pes-alianças e parcerias com pes-
soas de sua confiança, pegar soas de sua confiança, pegar 
firme no trabalho e mostrar firme no trabalho e mostrar 
que tem talento de sobra para que tem talento de sobra para 
chegar aonde quer.chegar aonde quer.

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Agosto!

Albertina Teixeira 

Marques (23/08)

Mercilda Gehlen 

(22/08)

Vilmar Milton Ninow 

(06/08)

Aldemir Ricardo 

Loser (06/08)

Daniela Magarinus 

(31/08)

Elena Becker (12/08)

04 05

MARIASMARIAS

Amor sem limites: Marias homenageiam 
seu grande herói no Dia dos Pais

Leidiane Mariele Muller 

(29/08)

Leni Groth (03/08)

Loreni de Oliveira (16/08)

Andrea Cristina de Oliveira 

(11/08)

Maria Inês Welter (23/08)

José Nicolodi Provenci 

(02/08)

Moacir Schoitt (27/08)

Douglas Schoitt (20/08)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIASO segundo domingo de 
agosto é a data reservada 
no Brasil para homenagear 
os pais. E não foi diferente 
com as irmãs Maria Antô-
nia e Maria Gabi Sebben 
Salvi: as duas comemora-
ram muito com o paizão, 
Douglas Barrilli Salvi. 
Além da tradicional cele-
bração na escola, também 
aproveitaram diversos mo-
mentos em família

Maria Antônia: Te 
agradeço por ser o meu me-
lhor amigo e o meu maior 
confidente. Você sempre 
está junto da gente e é um 
pai incrível. Te amo! 

Maria Gabi: O meu 
protetor, meu super-herói, 
meu modelo de ser hu-
mano para toda a vida. Te 
amo, pai! Você merece o 
mundo e muito mais. Marias deram seus presentes comemorando o dia dos pais

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Curso sobre Produção 
Leiteira 

Entre os dias 27 
de agosto e 12 de 
novembro a Univer-
sidade Federal de 
Santa Maria estará 
realizando um cur-
so de atualização 
para capacitação de 
agentes de difusão 
na produção leiteira. 
O curso online será 
oferecido gratuita-
mente.

A capacitação foi 
elaborada em 12 mó-
dulos, contemplando 
desde a importância 
da qualidade da água 

para a produção de 
leite, bem como 
para assegurar a 
saúde das famílias. 
Aprofunda-se nas 
questões de pro-
dução, pastagens, 
manejo, melhora-
mento genético, 
nutrição do reba-
nho, o sistema de 
ordenha, aspectos 
legais, sanitários, a 
gestão administra-
tiva, mercado e, até 
mesmo, as preocu-
pações na área de 
sucessão familiar. 

TIO HUGOTIO HUGO

Grande público prestigia a abertura do 
Campeonato de Futsal e Voleibol de Tio Hugo

Foi iniciado no sá-
bado 13 de agosto o 
Campeonato de Futsal 
e Voleibol de Tio Hugo 
edição 2022. Neste 
ano, a competição con-
tará com as categorias 
de Futsal Feminino, 
Livre Masculino, Ve-
teranos e Master; Além 
de Voleibol Feminino. 
O certame conta ainda 
com a participação de 
equipes da região em 
algumas categorias, o 
que engrandece ainda 
mais a disputa.

No ato de abertura 
fizeram o uso da pala-
vra o prefeito Gilso Paz, 

o vice Geder Follmer e a 
secretária de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Suzana Elisa Muller 
Kuhn. Todos reiteraram a 
importância da promoção 
de eventos esportivos, 
com o intuito de garantir 
integração entre atletas e 
comunidade, bem como, 
saúde e cidadania. Em 
Tio Hugo as competições 
esportivas são promovi-
das para cidadãos de to-
das as idades, desde as 
categorias de base.

"Integração, entrete-
nimento, respeito ao ad-
versário, são bandeiras 
que levantamos sempre 

que realizamos campe-
onatos", enfatizou Gilso 
Paz.

Confira os resultados 
da 1ª Rodada:

Tio Hugo Voleibol 0 
x 2 Elas. Com (Não Me 
Toque) – Volei Feminino

Arsenal 6 x 0 FBI 
(Ibirapuitã) – Futsal Fe-
minino

Dortmund 1 x 5 Divi-
no FC – Livre

Linha Machado FC 2 
x 4 Amigos da Bola – Ve-
teranos

Amantes do Gole 2 x 
3 Borracharia R.S – Livre

Ajax FC 2 x 1 Chape-
coense – Livre

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Fone: (54) 99922 - 2306 Ernestina/RS

Novidades
Nossas
coleções
Vem conferir

oedelG
SUPERMERCADO

construlagpremoldados@gmail.com

Rodovia RS 332 - Linha Cinco Irmãos, 1000 
CEP: 99495-000 - Lagoa dos Três Cantos

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

PRÉ-MOLDADOS
Pavilhões Pré Moldados   Artefatos de Concreto

RST 153 km 30
Ernestina, RS

FONE: (54) 9655-2255

Deliciosas
RReeffeeiiççõõeess

Secretaria de Assistência Social 
reforça importância do “Agosto 
Lilás”

Em alusão à campanha 
“Agosto Lilás” a equipe 
da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e 
Habitação ornamentou 
um espaço na Praça Mu-
nicipal Dona Tereza Pos-
sa, para chamar a atenção 
da população e despertar a 
lembrança sobre a impor-
tância do enfrentamento à 
violência contra a mulher.

A campanha “Agos-
to Lilás” foi criada como 
parte da luta representada 
pela Lei Maria da Penha, 
sancionada em 7 de agos-
to de 2006, para amparar 
as mulheres vítimas de 
agressão física, sexual, 
psicológica, patrimonial 
ou moral. 

Combater a violência 
contra a mulher é um de-
ver de todos. Ligue 180 e 
DENUNCIE!

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIROTIO HUGOTIO HUGO

Projeto desenvolvido na EMEF Laurentino 
Machado de Tio Hugo é premiado no 
Programa Caminhos Para a Cidadania – CCR

O projeto “Ser dife-
rente é legal e precisamos 
respeitar” desenvolvido na 
Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Laurenti-
no Machado de Tio Hugo, 
e idealizado pela profes-
sora Alana da Silva Oli-
veira, recebeu um prêmio 
através do Programa “Ca-
minhos para a Cidadania”, 
executado pelo Grupo 
Empresarial CCR. A pre-
miação que a escola tio-
-huguense irá receber é de 
R$ 30.000,00 (Trinta mil 
reais), os quais são rever-
tidos em benfeitorias, tais 
como a compra de compu-
tadores entre outros equi-
pamentos tecnológicos 
utilizados em sala de aula, 
além de outras melhorias 
as que serão consolidadas 
pelo Instituto Crescer, par-
ceiro técnico na execução 
do Programa.

O projeto é o único 
premiado em todo o Esta-
do do Rio Grande do Sul, 
e um dos apenas 09 proje-
tos premiados a nível na-
cional, o que destaca ainda 
mais está brilhante ini-
ciativa executada aqui no 
município de Tio Hugo.

Nesta semana a pro-
fessora da rede municipal 
de ensino, Alana da Sil-
va Oliveira, a diretora da 
EMEF Laurentino Ma-
chado, Denubia da Silva, 
a Secretária Municipal de 
Educação, Suzana Elisa 
Muller Kuhn e a Coorde-
nadora local do Programa 
Caminhos Para a Cidada-
nia – CCR, Clarisse Gauer 
dos Santos, participaram 
de uma reunião com o pre-
feito Gilso Paz para apre-
sentar o projeto “Ser dife-
rente é legal e precisamos 
respeitar”.

Conforme destacado, 
este projeto tem como ob-

jetivo principal estabelecer 
diálogos, práticas pedagógi-
cas e ações sobre a diversi-
dade que permeia o convívio 
social; Onde todos saibam 
valorizar a harmonia e o res-
peito às diferenças de todas 
as pessoas.

O Prefeito Gilso Paz 
parabenizou pela iniciativa 
e reiterou sobre a impor-
tância da implantação de 
projetos, concursos, entre 
outras ações que ampliem o 
conhecimento dos alunos, e 
que em situações como essas 
ainda trazem investimentos 
para a escola. “Esse prêmio 
trará muitos benefícios para 
a Escola Laurentino Macha-
do. Parabéns a todos os en-
volvidos”, disse.

A Secretária de Educa-
ção, Suzana Elisa Muller 
Kuhn, parabeniza toda a rede 
municipal de ensino que par-
ticipa de ações como esta, 
oportunizando aulas dife-
renciadas de grande conhe-
cimento aos alunos. “Quero 
parabenizar a Coordenadora 
Local, Clarisse Gauer dos 
Santos, a Diretora Denubia 
da Silva e especialmente a 
Professora Alana da Silva 
Oliveira, que desenvolveu 
um excelente projeto o qual 
foi reconhecido através do 
Programa Caminhos Para a 
Cidadania - CCR. As opor-

tunidades existem, temos 
que dar o nosso melhor para 
aproveita-las e acreditar nas 
vitórias”, enfatizou Suzana.

 Caminhos Para a Cida-
dania – CCR

O Programa completa 20 
anos neste ano de 2022. Esta 
iniciativa do Grupo CCR, 
oferece ainda materiais pe-
dagógicos e cursos à distân-
cia gratuitos a educadores da 
rede pública. Presente em 05 
estados (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bahia, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul), a 
CCR desenvolve esta ação 
pautada nas 10 Competên-
cias Gerais da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricu-
lar) e em metodologias ati-
vas, com foco em aprendi-
zagem baseada em projetos 
associados às Competências 
Sócioemocionais.

Todo o valor da pre-
miação será entregue para a 
EMEF Laurentino Machado 
através de benfeitorias físi-
cas e técnicas e não em di-
nheiro em espécie. A gestão 
do recurso (compras e con-
tratações) será realizada pelo 
Instituto Crescer.

A Nível Nacional foram 
contemplados apenas 09 
projetos, sendo que o projeto 
de Tio Hugo, é o único pro-
jeto premiado no Rio Gran-
de do Sul.

ERNESTINAERNESTINA

Secretaria Municipal da 
Agricultura e EMATER/RS 
ASCAR promovem curso em 
parceria

Na última quarta e 
quinta-feira (10 e 11/08), 
ocorreu no município de 
Ernestina o Curso de Boas 
Práticas na Aplicação de 
Defensivos Agrícolas, com 
a participação de agricul-
tores de Ernestina. A ati-
vidade foi realizada pela 
Emater/RS-Ascar de Passo 
Fundo, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Er-
nestina e Secretária Muni-
cipal da Agricultura. 

Durante os dois dias 
foram apresentados temas 
relacionados às tecnolo-
gias de aplicação de agro-
tóxicos: pulverizadores, 
manutenção, regulagem, 
calibração, pontas de pul-
verização. Foi aborda-
do também o uso correto 
e seguro de agrotóxicos 
(responsabilidades do pro-
dutor/aplicador, armaze-
nagem, equipamentos de 
proteção individual). Além 
disso, foram discutidas e 
repassadas também infor-
mações acerca das instru-
ções normativas da Seapdr 
relacionadas ao uso de her-
bicidas hormonais.

A capacitação foi minis-
trada pelo chefe do Escritó-
rio da Emater de Ernestina, 

o engenheiro agrônomo 
Alessandro Davesac, 
juntamente com a enge-
nheira agrônoma Joana 
Graciela Hanauer, o cur-
so contou com a partici-
pação do prefeito Renato 
Becker e do secretário 
da Agricultura Bruno 
Altmann. Estiveram pre-
sentes também o gerente 
Regional da Emater/RS-
-Ascar de Passo Fundo, 
Luiz Vecchi Dartanhã, 
juntamente com Rozi-
meri Alves Galante, tam-
bém do escritório regio-
nal da Emater de Passo 
Fundo. 

Na ocasião, o prefei-
to Renato Becker agra-
deceu aos agricultores 
pela participação nos 
dois dias de curso. Tam-
bém um agradecimento 
especial aos técnicos da 
Emater que ministraram 
o curso, bem como, pela 
parceria que o município 
de Ernestina tem com a 
Emater, no desenvolvi-
mento de projetos e cur-
sos como este, que só 
vem contribuir e auxiliar 
os nossos agricultores no 
plantio em suas proprie-
dades.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Família em Pauta
Diálogo sobre evasão 

escolar e busca ativa foi o 
tema abordado pela Promo-
tora de Justiça, da Comarca 
de Carazinho Dra. Adriana 
Costa, no encontro oportuni-
zado pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura 
com apoio da Administração 
Municipal, na última terça-
-feira, dia 16.08.2022.

Inicialmente houve 
apresentações culturais, sob 
a responsabilidade de gru-
pos representativos dos es-
tudantes da Emei. Professo-
ra Marisa Margarida, Emef. 
São Paulo e Grupo do Coral 
Infantil do Município.

Na presença das autori-
dades locais, professores, di-
reções das escolas, famílias 
e demais entidades como 
Conselho Municipal de Edu-
cação, Conselho Tutelar e o 
Cras, a promotora Dr. Adria-
na Costa explanou de forma 
pontual a importância do 
acompanhamento diário dos 
pais no processo educativo 
de seus filhos, elencando os 
diretos e deveres de todos os 
envolvidos no processo de 
escolarização conforme pre-
vê na legislação vigente.

Destacou ainda sobre a im-
portância da busca ativa refe-
rente a recuperação de aprendi-
zagens, mediante aos prejuízos 
ocorridos durante o período de 
afastamento devido a Pandemia 
do Covid-19 em 2020 e meados 
de 2021.

E de suma importância o 
comprometimento da famí-
lia com as ações oportuniza-
das pela escola, pois são esses 
movimentos que promovem o 
desenvolvimento integral do 
sujeito, ou seja, são engrena-
gens importantes para evolução 
educacional com qualidade e 
equidade.

A Smec destaca ainda, que 
esse encontro, foi o evento de 
abertura, sendo que haverá 
mais dois encontros de forma-
ção para a comunidade escolar, 
com datas a serem divulgadas 
posteriormente.

Acredita- se que esses mo-
mentos de formação, e reflexão, 
venham agregar conhecimentos 
significativos tanto para am-
biente escolar, familiar e para a 
sociedade em geral.

A Secretaria da Educação 
agradece a comunidade bem 
como o poder Executivo e Le-
gislativo.Combater a violência contra a mulher é um dever de todos

A nível nacional foram comtemplados apenas 9 projetosCurso ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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Os filósofos gregos pré-socráticos parte 3

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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Nascido em Abdera, Demócrito foi quem de-
senvolveu a teoria do pensador Leucipo sobre o 
atomismo, que ainda fazia parte da missão dos 
pré-socráticos em definir a origem do mundo. São 
conhecidos como os pais da física por descobrirem 
o átomo. 

Sendo muito rico, Demócrito usava o seu di-
nheiro em expedições, principalmente para paí-
ses africanos como o Egito e a Etiópia, na época 
detentores dos conhecimentos mais avançados do 
mundo. Ao voltar para a Grécia, em Atenas, não 
foi muito notado, sendo apenas citado posterior-
mente por Aristóteles. 

Era interessado por várias áreas de conheci-
mento e tinha uma visão materialista, onde tudo 
era formado pelo átomo. Assim, para ele, quando o 
corpo humano perecia, a alma permanecia, forma-
da por átomos

Com a chegada de Sócrates no mundo da filo-
sofia, os pensadores abandonaram a vertente mais 
física, que buscava a entender os fenômenos natu-
rais, e passou a trabalhar em aspectos mais huma-
nos. Ou seja: a compreensão do humano no mun-
do, questões existenciais. “Quem somos, de onde 
viemos, para onde vamos, o que é a verdade?” 

O homem que inaugurou uma nova fase da 
filosofia grega nasceu em Atenas, e nada se sabe 
sobe sua infância. Chegou a tentar carreira política 
quando jovem, mas não teve ideias bem aceitas. 
Serviu ao exército por um tempo, e depois de apo-
sentado se dedicou à carreira de educador. 

A famosa frase “Só sei que nada sei” explica a 
essência do pensador, que ao ser apontado como 
o homem mais sábio do mundo, dizia que o que o 
diferenciava de outros sábios, é que tinha noção da 
sua ignorância. Um de seus métodos mais conhe-
cidos de filosofar era através de perguntas incan-
sáveis que fazia ao seus discípulos, forçando uma 
aprendizagem democrática e mais eficiente.

Por sua forma de contestar a política da época, 
Sócrates acabou por ser condenado à morte acu-
sado de ser ateu e incitar ideias erradas aos jovens 
da época. O que conhecemos da sua filosofia ficou 
conhecido apenas porque Platão, seu maior discí-
pulo, escreveu sobre seus pensamentos. 

Platão nasceu em Atenas em uma família no-
bre e, por isso, estudou uma variedade de matérias 
como leitura e escrita, música, pintura, e poesia. 
Sua família era de políticos importantes e espera-
va-se que o menino seguisse a mesma carreira. 

Depois da condenação e morte de Sócrates por 
corromper a juventude ateniense, incluindo o pró-
prio Platão, ele teve que sair da cidade e passou 
doze anos viajando, com passagens pela Itália para 
aprender com os matemáticos discípulos de Pitá-
goras, e pelo Egito, para aprender astronomia e ge-
ometria. 

Ao voltar para Atenas, fundou a Academia Pla-
tônica, considerada a primeira universidade oci-
dental. Seu pensamento mais famoso diz respeito 
ao mito da caverna, que explica a ideia de que os 
nossos sentidos nos apresentam um mundo ilusó-
rio, irreal, e apenas através da razão (do estudo, do 
pensamento filosófico, e da ciência), é que tería-
mos acesso ao mundo real, fora da caverna. 
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NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Vacinação
No sábado (20/08), 

das 8h às 12h, ocorrerá o 
Dia D de vacinação contra 
a Poliomielite e Multiva-
cinação para Atualização 
da Caderneta de Vacina-
ção de Crianças e Adoles-
centes. 

A vacinação contra a 

Poliomielite é destinada a 
crianças de 1 ano a 5 anos in-
completos e a atualização da 
caderneta de vacinação para 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos. 

Haverá também vacina-
ção contra a Covid-19 e apli-
cação de vacinas de rotina.

Viatura para Nicolau 
Vergueiro 

O prefeito Geraldo 
A. Muniz e o vice-pre-
feito Delmar A. Diehl 
estiveram na manhã de 
hoje (12/08) no Palá-
cio do Piratini em Porto 
Alegre, participando da 
solenidade de anúncio 
de novos investimentos 
em Segurança Pública, 
bem como da entrega de 
viaturas para a Brigada 
Militar e para a Polícia 

Civil.
Na ocasião, o governa-

dor do Estado do Rio Gran-
de do Sul, Ranolfo Vieira 
Júnior, comunicou que a 
Brigada Militar do muni-
cípio de Nicolau Vergueiro 
será contemplada com uma 
viatura Renault Duster, se-
miblindada. Conforme o 
governador, o veículo será 
entregue até o final deste 
ano.

TIO HUGOTIO HUGO

Tio Hugo recebe o Fogo Simbólico 
da Pátria 

O município de Tio 
Hugo recebeu o Fogo Sim-
bólico da Pátria referente a 
85ª edição da Corrida que 
leva a centelha da chama 
da Pátria à diversos lugares 
do Brasil. O ato aconteceu 
no Centro Administrativo 
Municipal (Prefeitura) e foi 
acompanhado por autori-
dades locais, estudantes da 
rede municipal de ensino e 
comunidade em geral.

O Comandante do Eixo 
Centro-Norte, senhor Iran 
Roberto Soares Cohen, Le-
gendário de Cavalaria do 
terceiro Regimento de Cava-
laria de Guarda, integrante 
da Liga da Defesa Nacional, 
fez a entrega da centelha ao 
prefeito de Tio Hugo Gilso 
Paz, o qual como anfitrião 
e representante da comu-
nidade tio-huguense, fez o 
acendimento da tocha que 
recebeu o Fogo Simbólico 
da Pátria. 

Também participaram do 
evento, os Policiais Militares 
de Tio Hugo, que escoltaram 
o fogo na chegada ao muni-
cípio; O Adjunto de Coman-
do do Eixo Centro-Norte, se-

nhor Paulo Ricardo Pereira, 
Legendário de Cavalaria do 
terceiro Regimento de Cava-
laria de Guarda, integrante 
da Liga da Defesa Nacional, 
o Primeiro Tenente do Cor-
po de Bombeiro Militar-RS, 
Ronaldo Norberto Fernan-
des, e o Segundo Sargento 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar/RS, Paulo Daniel Rogo-
vsch Junior.

Na ocasião, o Prefeito 
Gilso Paz destaca este mo-
mento como um fato muito 
especial para Tio Hugo, pois 
esse fogo simboliza o nosso 
país e os 200 anos da Inde-

pendência do Brasil, que 
aconteceu no dia 07 de 
setembro de 1822. “Mo-
mentos como esses forta-
lecem o nosso patriotismo 
e amor pelo nosso país. 
Em nome de toda a comu-
nidade de Tio Hugo, agra-
decemos à todos os envol-
vidos por fazer parte deste 
evento tão marcante para 
nosso município”, enfati-
zou o prefeito.

O Fogo Simbólico da 
Pátria ficará aceso em Tio 
Hugo até o dia 07 de se-
tembro, data que marca a 
Independência do Brasil.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Dia “D” de vacinação acontecerá 
nesse sábado (20) 

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Ibi-
rapuitã realizará nesse 
sábado, 20 de agosto, o 
Dia “D” de Vacinação 
contra a Poliomielite e 
a Campanha de Multi-
vacinação para Atuali-
zação da Caderneta de 
Vacinação da Criança e 
do Adolescente.

A vacinação acon-
tecerá na sede da Uni-
dade Básica de Saúde 
no horário das 8h às 

11h30min e das 13h até 
às 16h. 

A vacinação contra 
a Poliomielite é desti-
nada para crianças com 
até 4 anos, 11 meses 
e 29 dias. Já a imuni-
zação para atualizar a 
caderneta tem como 
público-alvo as crian-
ças e adolescentes com 
até 15 anos de idade. 
O objetivo das campa-
nhas é reduzir o risco 
de reintrodução da po-

liomielite no país e 
garantir que crianças 
e adolescentes rece-
bam todas as vacinas 
recomendadas pelo 
Plano Nacional de 
Imunização. A Cam-
panha segue até o dia 
9 de setembro. 

Para receber a 
dose é necessário que 
pais e responsáveis 
tenham em mãos a 
caderneta da criança 
e o Cartão SUS.

Renovado Termo de Fomento entre 
o Município de Lagoa dos Três 
Cantos e APAE de Tapera

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Na manhã desta se-
gunda-feira (15), ocorreu 
a assinatura do Termo de 
Fomento entre o Muni-
cípio de Lagoa dos Três 
Cantos e a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE) de Tape-
ra. A formalização foi no 
Gabinete do Prefeito Sér-
gio Antonio Lasch com 
o Presidente da entidade 
João Alberto Danielli e a 
Coordenadora Adminis-
trativa Flaviane Bortolu-
zzi Kuhn.

Conforme o docu-
mento serão repassados 
à APAE R$ 18.000,00 di-
vididos em duas parcelas 

iguais com vencimento 
da primeira cota em até 
15 dias a contar da assi-
natura e a segunda até 30 
de outubro do corrente 

ano.
Lagoa dos Três 

Cantos possui 2 alu-
nos matriculados na 
APAE em Tapera.

MORMAÇOMORMAÇO

Realizada semana da juventude
A Administração Muni-

cipal de Mormaço investe 
na educação das crianças 
e adolescentes, pois assim 
entende que é a melhor 
forma de investir no futu-
ro do município, desta for-
ma, através da Secretaria 

de Educação foi realizada 
a 1ª Semana da Juventude, 
em cumprimento com a Lei 
Municipal Nº1371/2019, 
com uma ampla programa-
ção de palestras e torneio 
de Jogos. A execução des-
te projeto se deu através de 

parcerias com Sicredi, 
Cooperativa Escolar e 
Câmara de Vereadores, 
todos unidos em único 
objetivo: o desenvolvi-
mento e engajamento 
deste alunos em socie-
dade.

Serão repassados R$18.000,00 divididos em duas parcelas

Primeira semana da juventude foi realizado na última semana

O veículo será entregue até o final do ano

O fogo simbolico ficará aceso em Tio Hugo até 7 de Setembro

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

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Visando evitar a con-
taminação de mananciais, 
a Administração Munici-
pal através da Secretaria 
Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente efetuou 
recentemente a instalação 
de mais um ponto para 
abastecimento de pulve-

rizadores agrícolas, em 
área cedida pelo muníci-
pe Odair Della Valentina. 

Este é o segundo pon-
to disponível no municí-
pio de Nicolau Vergueiro 
para essa finalidade. O 
primeiro foi instalado há 
cerca de dois anos na lo-

calidade de Esquina 
Graeff. 

A Secretaria Mu-
nicipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente 
está trabalhando para 
que mais dois pontos 
sejam instalados em 
breve.

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Novo ponto para abastecimento de 
pulverizadores 
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Respingos 
da Barragem

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

DA MESMA CANÇÃO

A pampa tem jeito de fêmea
Na hora em que abraça seus filhos...
Na hora em que gera em seu ventre
Lavouras de paz e de milho.
A pampa tem jeito de fêmea
Que encanta em algum bem-me-quer;
No amor ou nas dores extremas,
A pampa se mostra mulher.

Mulher tem um jeito de pampa
Na hora em que abraça lonjuras;
Na hora em que tem esperança
Debaixo de nuvens escuras.
Não morre de amor e saudade,
Tropeça mas logo levanta...
Lutando pra ter igualdade
Mulher mostra a alma da pampa.

Mulheres e pampa são gêmeas,
Estrofes da mesma canção;
Histórias e sinas de fêmea
Forjadas num só coração.
Mulheres e pampa são gêmeas,
Fartura de vida e de grãos
Clareando seus olhos serenos...
Brotando na alma e nas mãos!

A pampa tem jeito de fêmea
Se ampara suas baixas no colo;
Num palco de dores e penas,
Plantando seus filhos no solo.
Soluça, mas nunca se entrega
Pois sabe mirar mais além...
E vê, bem depois dessas trevas,
A luz de outro filho que vem.

Mulher tem um jeito de pampa
Na hora cruel de pelear;
Sua alma tem força de terra,
De fogo, de água e de ar.
Mulheres e pampa, destinos
Timbrados de fé e amplidão;
Doçura pras mãos de carinho...
Bravura pras mãos de opressão!

Presidente: Ra-
quel Goedel. 

Demais vereado-
res: Américo Luiz 
Formighieri, Anto-
nio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, 
Cristian Baumgratz, 
Juliano Arend, Leo-
nir de Souza Vargas, 
Tiago José Dummel 
e Victor Penz. 

SESSÃO PLE-
NÁRIA ORDINÁ-
RIA DE 15.08.2022

Grande Expe-
diente:

 O Vereador 
Leonir de Souza 
Vargas, da bancada 
do PDT, justificou 
os pedidos de provi-
dências de sua auto-
ria nos quais solicita 
colocação de resíduo 
asfáltico e rebaixa-
mento de bocas de 
lobo e instalação de 
iluminação pública. 

 O Vereador 
Antonio Carlos Fer-
reira, da bancada 
do PDT, falou sobre 
o pedido de sua au-
toria, acerca da ins-
talação do ecoponto. 
Justificou o pedido 
de providências de 
sua autoria no qual 
solicita patrolamen-
to.

 O Vereador 
Tiago José Dum-
mel, da bancada 
do PDT, justificou 
os pedidos de provi-
dências de sua auto-
ria nos quais solicita 
pintura de faixas de 
pedestres e estudo 
técnico para implan-
tação de ciclovia. 

 O Vereador 
Juliano Arend, da 

bancada do PSDB, 
parabenizou a Admi-
nistração Municipal 
pela adoção do siste-
ma de contêineres, pe-
dindo que sejam ad-
quiridos mais alguns. 
Concordou com a so-
licitação do Vereador 
Tiago sobre a constru-
ção da ciclovia.

Comunicações:
 Sem orador

Ordem do dia: 
 Sem matéria.

Explicações Pes-
soais: 

 O Vereador 
Leonir de Souza 
Vargas, da bancada 
do PDT, trouxe a in-
formação de que a 
Brigada Militar de Er-
nestina receberá uma 
viatura nova. Parabe-
nizou o Prefeito pelas 
ações adotadas quanto 
ao cemitério munici-
pal. Pediu um posi-
cionamento acerca do 
pagamento do piso 
nacional da enferma-
gem para os profissio-
nais da área que atu-
am junto à Unidade 
de Saúde. 

 O Vereador 
Antonio Carlos Fer-
reira, da bancada do 
PDT, disse que par-
ticipou de convenção 
partidária de lança-
mento das candidatu-
ras do partido no Es-
tado. Explanou sobre 
a leitura da carta de 
defesa do Estado De-
mocrático de Direito 
e suas implicações no 
cenário político na-
cional, falando sobre 
as características de 
uma ditadura dese-

jando que este regime 
não retorne.  

 O Vereador 
Tiago José Dummel, 
da bancada do PDT, 
informou que no sá-
bado ocorrerá a semi-
final da copa dos cam-
peões, no campo do 
Tupã. Lembrou que, 
futuramente, iniciará 
o campeonato de fute-
bol de campo no Mu-
nicípio. Disse que, no 
domingo, a escolinha 
Walter Stacke parti-
cipará de campeonato 
no Município de Pas-
so Fundo, agradecen-
do ao Poder Público 
pelo apoio de sempre 
na área do esporte. 
Prestou condolências 
à família da Srª Albina 
pelo seu falecimento. 
Parabenizou a todos 
os pais pela passagem 
do seu dia no último 
domingo.

 O Vereador 
Ari Antonio Mello, 
da bancada do PDT, 
disse que tem o conta-
to de uma pessoa que 
recolhe geladeiras, 
fogões, fornos, entre 
outros, dizendo que 
poderia ser conversa-
do com esse cidadão 
para que ele possa fa-
zer o recolhimento e 
destinar corretamente 
este tipo de material. 
Homenageou a todos 
os pais pela passagem 
do Dia dos Pais. 

 O Vereador 
Victor Penz, da ban-
cada do PSDB, agra-
deceu ao Secretário 
Everton pela limpeza 
nas chácaras próximas 
ao antigo camping 
Bavária, assim como 
pela recuperação de 
diversos trechos de 

estradas municipais. 
Solicitou verbalmente 
que sejam feitas me-
lhorias no prédio da 
Brigada Militar afir-
mando que deve ser 
providenciada uma 
vedação nas portas 
para evitar a entra-
da de água e sujeira. 
Solicitou a recupera-
ção de trechos da Rua 
Júlio dos Santos e na 
Rua Bruno Goedel. 

 O Vereador 
Américo Luiz For-
mighieri, da banca-
da do PSDB, relem-
brou a solicitação de 
instalação de energia 
elétrica no salão mu-
nicipal na comunida-
de de Três Lagoas. 

 O Vereador 
Juliano Arend, da 
bancada do PSDB, 
sobre a carta pela de-
mocracia afirmou que 
o período que vive-
mos é um exemplo de 
democracia, dizendo 
que os únicos empeci-
lhos são a atuação do 
STF, os sindicalistas, 
os artistas que perde-
ram os incentivos da 
Lei Rouanet. Segun-
do ele há fraude nas 
assinaturas da carta. 
Afirmou que o partido 
que liderou a elabora-
ção da carta deveria 
mudar o símbolo de 
sua bandeira adotando 
um “javali”. Informou 
que ficou sabendo de 
uma reunião deste 
partido em questão, 
em Ernestina, ques-
tionando os recursos 
liberados pelos de-
putados presentes na 
reunião, para o Muni-
cípio. Sugeriu que os 
idealizadores adotas-
sem o socialismo com 

relação a itens do seu 
patrimônio. Falou 
sobre a afirmação de 
um jornalista dizen-
do que “o mercado 
quer menos empre-
gos”, não concor-
dando com a mesma. 
Trouxe dados acerca 
do patrimônio decla-
rado por candidatos. 
Parabenizou os pais 
pela passagem do 
Dia dos Pais. 

 O Vereador 
Cristian Baum-
gratz, da bancada 
do PP, informou que 
iniciou o campeona-
to de laço da 7ª Re-
gião tradicionalista. 
Sugeriu que o Parque 
de Rodeios Romeo 
Goedel fosse muni-
cipalizado, para per-
mitir o investimento 
de recursos públicos 
para melhorar o lo-
cal. Agradeceu ao 
Poder Executivo pela 
melhoria na caixa de 
água no “Pichô” que, 
pela primeira vez em 
anos estava cheia. 
Parabenizou os pais 
pela passagem do 
seu dia.

Próxima Sessão 
Plenária Ordinária 
dia 22 de agosto de 
2022, às 18:00.

ESPORTESESPORTES

Escalação do Inter: Mano trabalha setor 
ofensivo com Maurício e Alan Patrick juntos

O elenco do Inter 
realizou mais um trei-
namento no CT Parque 
Gigante para o próximo 
compromisso no Cam-
peonato Brasileiro, con-
tra o Avaí na segunda-
-feira. A ausência mais 
sentida da atividade da 
manhã desta quinta-feira 
foi Alemão. Alan Patrick 
e Mauricio apareceram 
juntos na equipe em de-
terminado momento.

O centroavante não 
foi a campo com os de-
mais companheiros e 
realizou apenas traba-
lhos internos no clube. 
O Inter, no entanto, não 
informou o motivo da 
ausência do jogador ao 
treino.

O técnico Mano Me-
nezes comandou a ati-
vidade com dois grupos 
divididos no gramado 
em quatro times, sendo 
dois de ataque e dois de 
defesa. O foco foi o setor 
ofensivo, com prioridade 
para atacar contra zagas 
mais fechadas.

Em um dos times de 
ataque, foi possível ob-

servar Maurício e Alan 
Patrick juntos. Em tese, 
os dois disputam um lu-
gar no meio-campo colo-
rado. Outra dupla que es-
teve nesta mesma equipe 
foi os volantes Gabriel 
e Johnny. Sem Alemão, 
Braian Romero foi uti-
lizado na função mais 
avançada.

Na outra equipe, no 
entanto, nomes como 
Wanderson, De Pena 
e Edenilson estiveram 
juntos no setor. Por isso 
não é possível apontar 
um indício de escalação 
para o jogo da próxima 
segunda-feira.

Ausência no treino 

de quarta-feira, Rodri-
go Moledo seguiu em 
movimentação separa-
da do elenco, em outro 
campo do CT. O za-
gueiro se recupera de 
lesão muscular na pan-
turrilha direita e deve 
ser desfalque contra o 
Avaí.

O confronto dian-
te do time catarinen-
se acontece às 20h da 
próxima segunda-fei-
ra, na Ressacada, no 
encerramento da 23a 
rodada do Brasileirão. 
Com 36 pontos, o Inter 
é sexto colocado, três 
pontos atrás do vice-
-líder Flamengo.

Grêmio enfrenta Cruzeiro neste 
Domingo

Após perder para o 
CRB, fora de casa, na úl-
tima rodada a equipe do 
Grêmio retorna a campo 
neste domingo, ás 16h, 
para enfrentar o líder do 
campeonato o Cruzeiro. 
A projeção da adminis-
tração da Arena para a 
partida é que tenha em 
torno de 50 mil gremis-
tas presentes. 

O Grêmio fez 11 par-
tidas em casa na Série B 
até agora, com média de 
21.150 espectadores. O 
maior público foi regis-
trado na vitória por 2 a 
1 contra a Ponte Preta, 
pela 20ª rodada, com 
mais de 43 mil presen-
tes. O duelo marcou a 
reestreia de Lucas Leiva 
pelo clube.

O confronto diante da 

Raposa será válido pela 
25ª rodada, o grêmio 
está terceiro lugar com 
43 pontos, dez a menos 
que o time mineiro, e 
oito a frente do Londri-

na, quinto colocado 
e primeiro clube fora 
do G-4, que já entrou 
em campo na rodada e 
apenas empatou com o 
Bahia por 1 a 1.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/RICARDO DUARTE INTER

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUCAS UENDEL GRÊMIO

Inter e Avaí se enfrentam na próxima segunda-feira

Grêmio espera ter mais 50 mil torcedores domingo
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Secretaria de Saúde de Lagoa dos 
Três Cantos realiza o programa PICS

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde três-can-
tense iniciou atividades 
com os servidores da 
Prefeitura Municipal 
lotados na Administra-
ção e Educação dentro 
do Programa Práticas 
Interativas Comple-
mentares em Saúde 
(PICS), objetivando a 
realização de exercí-
cios de alongamento, 
dinâmicas interativas e 
técnicas de respiração 
no local de trabalho dos 
servidores com o pro-
pósito de prevenir le-
sões ocupacionais, bem 
como melhorar a saúde 

física e mental individual 
e do grupo participante.

A dinâmica de ati-
vidades é orientada por 
Marisa Cristina Roehrig, 
fisioterapeuta do Muni-

cípio e deverá se repetir 
todas as segundas-feiras 
a partir das 7h30min 
com duração máxima de 
20min, no térreo do pré-
dio da prefeitura.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

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

Neste sábado, 20, 
ocorrerá a 10ª rodada da 
copa regional de futebol 
de campo. Na categoria 
sub-18 a partir das 13h45 
Ernestina e Mormaço jo-

gam no campo do Tupã, 
na sequência pela ca-
tegoria veteranos Tio 
Hugo e Ernestina se 
enfrentam a partir das 
15h30. 

Copa Regional de 
futebol de campo

ERNESTINAERNESTINA

Administração Municipal de Tio Hugo adquire 
nova Pá Carregadeira de mais de R$ 600 mil

O município de Tio Hugo 
adquiriu uma nova Pá Carre-
gadeira, a qual fará parte da 
frota da secretaria municipal 
de Obras. A nova máquina foi 
entregue ao Poder Executivo 
Municipal na manhã da terça-
-feira (16). Na ocasião, o pre-
feito Gilso Paz, o vice Geder 
Follmer, o secretário municipal 
de Obras, José Claudir Macha-
do e servidores da secretaria de 
Obras acompanharam também 
a entrega técnica do equipa-
mento.

A nova Pá Carregadei-

ra que agora faz parte da frota 
de maquinários do município 
foi adquirida pelo valor de R$ 
604.000,00 (Seiscentos e quatro 
mil reais); Sendo R$ 317.500,00 
(Trezentos e dezessete mil e qui-
nhentos reais), oriundos de recur-
sos próprios do município, e o 
restante com recursos extra orça-
mentários ministeriais.

Conforme destaca o prefeito 
Gilso Paz, a aquisição deste novo 
equipamento fortalecerá ainda 
mais o trabalho da secretaria mu-
nicipal de Obras, que atua diaria-
mente na infraestrutura da cidade 

e do interior para garantir a boa 
estrutura do município. Além dis-
so, a busca por recursos e novos 
investimentos é passo principal 
para a garantia de conquistas 
como essa. “Trabalhamos com 
muita dedicação para melhorar-
mos a estrutura do serviço públi-
co municipal. A consolidação e o 
êxito desse trabalho é feito pela 
mãos de muitos que fazem par-
te do Poder Público Municipal. 
Continuaremos com esse mesmo 
foco, voltado para a evolução e 
novas conquistas”, finalizou Gil-
so Paz.

TIO HUGOTIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

A atividade deverá ser feita toda as segundas-feiras


