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Durante a Semana 
do Município foram de-
senvolvidas nas escolas 
municipais diversas ati-
vidades cívicas e recrea-
tivas para celebrar os 22 
anos de Tio Hugo.

Os estudantes par-
ticiparam de gincanas 
e trabalhos recreativos, 
além de uma palestra mi-
nistrada pela palestrante 
Gladis Aparecida, que 
abordou aspectos como 
bullying no ambiente es-
colar e comportamento 
dos alunos.

O Padre Adalíbio Bar-
th escritor do livro "Tio 
Hugo - O tio de todos nós" 
juntamente com Marcos 
Londero neto de Hugo Lon-
dero, participaram de um 
bate papo na escola Anto-
nio Parreiras para contar 
um pouco da história do tio 
Hugo, inspirador do nome 
do município.

Também foram desen-
volvidas brincadeiras e 
demais atividades alusivas 
aos 22 anos de Tio Hugo 
com as turmas da educação 
infantil.

TIO HUGOTIO HUGO

Diversas atividades celebraram 
o aniversário do município

Os estudantes participaram de gincanas e trabalhos

UBS está aplicando quarta dose 

da vacina contra a Covid-19

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

A Unidade Básica de 
Saúde de Nicolau Ver-
gueiro está aplicando a 
4ª dose da vacina contra 
a Covid-19 em idosos 
com 80 anos ou mais. 
Para recebê-la, além de 
estar na faixa etária indi-
cada, é necessário ter re-
cebido a 3ª dose há pelo 
menos 4 meses.

A vacinação é reali-

zada na UBS, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13h às 15h. 
É obrigatório apresentar a 
carteira de vacinação.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde salienta que 
a vacinação em idosos 
acamados e/ou com di-
ficuldade de locomoção 
pode ser agendada através 
do fone (54) 3616-1325.

ERNESTINAERNESTINA

Secretário de Saúde participa de reunião para 
discutir ações 

Na tarde desta últi-
ma segunda-feira (18), 
o secretário Municipal 
de Saúde, Geferson Go-
edel, esteve na sede do 
Ministério Público de 
Passo Fundo, na ocasião 
representando o Execu-
tivo Municipal de Er-
nestina, juntamente com 
as demais lideranças 
regionais de diversos 
seguimentos e represen-
tantes dos municípios de 
Ibirapuitã e Nicolau Ver-
gueiro. Na oportunida-
de, participaram de uma 
audiência com o Pro-

motor de Justiça Paulo 
Cirne, que visa dar um 
novo suporte ao setor 
turístico e a preservação 
da bacia do Rio Jacuí, o 
qual banha grande parte 
do município de Ernes-
tina. Essa audiência teve 
a participação on-line 
da CEEE, que também 
está envolvida no que 
diz respeito a responsa-
bilidade sobre a represa. 
Algumas ações já estão 
programadas após essa 
audiência e, uma delas, 
acontece no próximo dia 
23 de abril, onde será 

feito um mutirão com 
embarcações que fa-
rão a coleta de lixo às 
margens do Rio Jacuí, 
bem como, a desti-
nação final do mate-
rial coletado, além de 
ações de conscientiza-
ção ambiental que irão 
ocorrer principalmen-
te nas escolas, com o 
objetivo de conscien-
tizar a todos da impor-
tância da preservação 
do nosso meio am-
biente, bem como dos 
nossos recursos hídri-
cos.

Essa reunião teve a participação online da CEEE

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF
Atividade realizada em parceria 

em prol dos Produtores Rurais

No dia 03 de 
Maio, a Secretaria 
Municipal da Agri-
cultura em parceria 
com a EMATER/RS 
e Cotrijal irá reali-
zar um Dia de Cam-
po no Parque da Ex-
podireto Cotrijal. O 
dia de campo terá 
como objetivo uma 
tarde de troca de ex-
periências e conhe-
cimento, visando 
potencializar os ga-
nhos dos produtores 
com o manejo e téc-
nicas adequadas. 

Dentre as pautas 
estarão os seguintes 
temas:

 1-Opções de uso 
de alimentos con-

servados, alternativo 
à silagem de milho. 

2-Uso do piquete-
amento como ferra-
menta de controle do 
carrapato e da tristeza 
parasitária bovina.3-
-Irrigação de pasta-
gens. 4-Gestão da ati-
vidade leiteira, custos 
e fatores atuais de im-
pacto na produção. 

Os produtores inte-
ressados devem entrar 
em contato pelo fone 
3338-1231 e realizar a 
inscrição para partici-
pação do Dia de Cam-
po, a administração 
municipal oferecerá 
transporte gratuito. 
Prazo das inscrições 
29 de abril.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Muitas surpresas na 
Biblioteca Pública Municipal 

Nesta segunda-
-feira, 18 de abril, 
comemoramos o Dia 
Nacional do Livro In-
fantil, a data foi esco-
lhida para celebrar a 
leitura infantil nacio-
nal, porque nesse dia, 
em 1882, nascia o es-
critor Monteiro Loba-
to, considerado o pai 
da Literatura Infantil 
Brasileira.

E para comemorar 
esta data , a semana 
começou com mui-
ta alegria e surpresas 
na Biblioteca Públi-

ca Municipal Professor 
Ervino Altmann onde a 
contadora de livros Bár-
bara Beckmann carac-
terizou-se de Emília e 
encantou os alunos que 
visitaram a Biblioteca, 
os mesmos puderam ou-
vir a história de como 
Emília aprendeu a fa-
lar e ouviram a canção 
''Emília, a Boneca Gen-
te''.

Outras surpresas 
aconteceram por lá, mas 
por enquanto é segredo, 
só quem passar por lá 
vai ficar sabendo.

Crianças celebram o dia nacional da leitura infantil

Coelho da Páscoa alegra as crianças de 
Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Na última semana, o 
Sr. Coelho fez a alegria da 
criançada do município de 
Nicolau Vergueiro. Entre 
os dias 11 e 14 de abril, o 
coelho da Páscoa esteve 
na toca localizada na Pra-
ça Municipal Dona Tereza 
Possa, em um espaço mon-
tado pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura 
em parceria com a Secre-
taria de Assistência Social 
e Habitação. As inúmeras 
visitas foram bem recepcio-
nadas, entre elas, os alunos 
da rede municipal de ensi-
no, que além de irem até a 
toca, receberam guloseimas 
nas escolas na quinta-feira, 
14/04.

Conforme a secretá-
ria de Educação e Cultura, 
Priscila Muniz, a Páscoa 

é momento de reflexão e 
fé e, para as crianças, é de 
ansiedade pela chegada 
do coelhinho. “Após dois 
anos sem comemorações, 
esse ano o coelho trabalhou 
muito entregando doces e 
também fazendo renascer 
em nós a esperança de dias 

melhores. Agradeço a 
todos que contribuíram 
para que esse momen-
to fosse possível. Que a 
paz, o amor, a harmonia 
e a alegria expressada nas 
crianças se faça presente 
em nossos corações todos 
os dias”, declarou Prisci-

Entre os dias 11 e 14 de abril, o coelho da páscoa fez suas visitas

Administração Municipal 
terá Ponto Facultativo na 
sexta-feira (22)

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

O Prefeito Munici-
pal de Ibirapuitã, José 
Nicolodi Provenci, 
através do Decreto Nº 
3.186/2022, estabele-
ce “Ponto Facultativo” 
no âmbito da Adminis-
tração Municipal no 

dia 22 de abril de 2022 
- sexta-feira, por ocasião 
do feriado de Tiradentes, 
com exceção dos serviços 
essenciais a comunidade 
que serão mantidos atra-
vés do regime de plan-
tões.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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O dia do campo terá como objetivo a troca de experiências
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Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Dinheiro tá curto, mas você vai Dinheiro tá curto, mas você vai 
esbanjar garra para se virar nos esbanjar garra para se virar nos 
trinta e reforçar seus ganhos. trinta e reforçar seus ganhos. 
Tem uma batelada de astro dan-Tem uma batelada de astro dan-
do apoio para os seus interesses do apoio para os seus interesses 
materiais e o Sol engrossa o time materiais e o Sol engrossa o time 
a partir do dia 19.a partir do dia 19.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Como se não bastassem as vibes Como se não bastassem as vibes 
superpositivas de Mercúrio, Vê-superpositivas de Mercúrio, Vê-
nus e Urano, você ainda vai con-nus e Urano, você ainda vai con-
tar com a companhia poderosa do tar com a companhia poderosa do 
Sol.Sol.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Tá tudo muito bom, tá tudo muito Tá tudo muito bom, tá tudo muito 
bem, mas já vou adiantando que bem, mas já vou adiantando que 
as influências astrais desse perío-as influências astrais desse perío-
do combinam mais com sossego do combinam mais com sossego 

do que com agito. do que com agito. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Suas esperanças se renovam, sua Suas esperanças se renovam, sua 
determinação se fortalece e as determinação se fortalece e as 
oportunidades para realizar seus oportunidades para realizar seus 
ideais aumentam consideravel-ideais aumentam consideravel-
mente. Você vai contar com mais mente. Você vai contar com mais 
confiança para batalhar por seus confiança para batalhar por seus 
objetivos e tem grandes chances objetivos e tem grandes chances 
de transformar sonhos em realida-de transformar sonhos em realida-
de, sobretudo na parte financeira. de, sobretudo na parte financeira. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Sucesso é o que te espera e é Sucesso é o que te espera e é 
claro que as suas conquistas vão claro que as suas conquistas vão 
dar um baita orgulho, mas o me-dar um baita orgulho, mas o me-
lhor é que você pode resolver lhor é que você pode resolver 
várias paradas nessa semana, até várias paradas nessa semana, até 
assuntos chatinhos que vive em-assuntos chatinhos que vive em-
purrando com a barriga.purrando com a barriga.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Você pode se deparar com chan-Você pode se deparar com chan-
ces de ouro para dar uma guinada ces de ouro para dar uma guinada 
na vida, abraçar outras experiên-na vida, abraçar outras experiên-
cias e encontrar o que te realiza cias e encontrar o que te realiza 
lá no fundo da alma. Os recados lá no fundo da alma. Os recados 
astrais também valem para o amor astrais também valem para o amor 
e se você está em busca de um e se você está em busca de um 
amor. amor. 

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
 De terça em diante, coisas liga- De terça em diante, coisas liga-
das a bens, seguro, imposto ou das a bens, seguro, imposto ou 
dinheiro de terceiros podem con-dinheiro de terceiros podem con-
centrar mais atenção, mas seu ins-centrar mais atenção, mas seu ins-
tinto para negociar fica no modo tinto para negociar fica no modo 
turbo e você sair no lucro.turbo e você sair no lucro.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Sua disposição para cooperar Sua disposição para cooperar 
com os outros vai crescer e você com os outros vai crescer e você 

só terá a ganhar se somar forças só terá a ganhar se somar forças 
com quem convive e trabalha. As com quem convive e trabalha. As 
chances de sucesso aumentam chances de sucesso aumentam 
bastante em grupos, parcerias e bastante em grupos, parcerias e 
equipes.equipes.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Sol, Mercúrio e Urano reforçam Sol, Mercúrio e Urano reforçam 
a sua energia física e mental e já a sua energia física e mental e já 
avisam que não faltarão determi-avisam que não faltarão determi-
nação, talento e  iniciativa para se nação, talento e  iniciativa para se 
destacar no serviço. destacar no serviço. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Seus talentos vão sobressair no Seus talentos vão sobressair no 
serviço e você pode até sonhar serviço e você pode até sonhar 
com um cargo melhor. A saúde com um cargo melhor. A saúde 
se fortalece, a grana também fica se fortalece, a grana também fica 
protegida.protegida.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Iniciativas com parentes e ativida-Iniciativas com parentes e ativida-
des em que possa usar as suas des em que possa usar as suas 
experiências podem trazer a grana experiências podem trazer a grana 
de que precisa para bancar seus de que precisa para bancar seus 
planos. planos. 

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Pode esperar uma fase perfeita Pode esperar uma fase perfeita 
sem defeitos em vários setores sem defeitos em vários setores 
da sua vida e sua comunicação da sua vida e sua comunicação 
empoderada será o segredo do empoderada será o segredo do 
seu sucesso. Você terá inteligên-seu sucesso. Você terá inteligên-
cia de sobra para lacrar e lucrar.cia de sobra para lacrar e lucrar.

Previsão do tempo *Tempo.com

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Abril!

- Diego 

Rodrigues 

(17/04)

- Alexandre 

Gmich (13/04)

04 05

Neste ano, a Páscoa foi 
um pouco mais doce e di-
vertida para as crianças do 
bairro Bom Jesus, em Passo 
Fundo! Isso porque as Ma-
rias ajudaram a organizar 
uma festa em comemoração 
à data. Teve cachorro-quen-
te, música, brincadeiras e, 
claro, chocolates de mon-
tão.

Uma boa dancinha do 
Tik Tok também não podia 
ficar de fora. As professoras 
Gabi Correia e Elenice Cal-
za ensinaram os passos para 
a criançada, que repetiu 
cada um dos movimentos 
ao som de uma das trends 
da plataforma.

 O presente ficou por 
conta de doces acompanha-
dos por um copo exclusivo, 
com a logo do Cachorrão 
Shop e desenhos feitos pela 
Maria Antônia e pela Ma-
ria Gabi. No bairro, e em 

MARIASMARIAS

Marias participam de entrega 
de presentes de Páscoa

outros locais da cidade, as 
irmãs auxiliaram na distri-
buição dos kits.

 A ação ocorreu no 
mesmo local em que, em 
outubro, foi promovida uma 
festa de Dia das Crianças, 
e, em dezembro, uma en-
trega de chinelos para que 
ninguém passasse o Natal 
descalço. Todas essas ações 
contaram com o apoio de 
diversos empresários de 
Passo Fundo e região.

 A Páscoa é uma 
época em que o amor e a 
compaixão precisam estar 
ainda mais presentes, mas 
esse sentimentos devem ser 
colocados em prática todos 
os dias do ano. Quem quiser 
contribuir com a comunida-
de, pode entrar em contato 
com as meninas pelas redes 
sociais: @mariaantoniaseb-
bensalvi e @mariagabiseb-
bensalvi no Instagram.

- Renato Becker 

(26/04)

- Rejane Schultz 

(11/04)

- Martha Arend 

30/04)

- Valdir Alves 

Osório (24/04)

- Gustavo Machado 

Osório (03/04)

Marias ajudaram a organizar a festa

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Nota de esclarecimento sobre a dedetização 
de bueiros

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de 
Nicolau Vergueiro, 
através do departa-
mento de Vigilância 
Sanitária, vem pres-
tar esclarecimentos 
com relação ao con-
trole de vetores e 
pragas urbanas, após 
inúmeros pedidos 
para a dedetização 
de bueiros e bocas de 
lobo.

Conforme a por-
taria nº 361/2013 e 
Nota Técnica SES/
CEVS/DVAS nº 
01/2013, a prática 
de dedetização atra-
vés da técnica “Fog”, 
desenvolvida no pas-
sado e conhecida 

como “FUMACÊ”, está 
PROIBIDA em vias pú-
blicas, pois a utilização 
de controle químico em 
áreas urbanas expõe a 
população em geral a 
significativos riscos, 
além de contaminar 
água, solo e ar.

Além disso, a dede-
tização através da apli-
cação desses produtos 
químicos apresenta 
baixa efetividade, vis-
to que insetos e roedo-
res vem apresentando 
resistência aos diver-
sos venenos. Portanto, 
além de não eliminar o 
problema, a aplicação 
gera irritação química, 
fazendo com que esses 
animais invadam as re-

sidências em busca de 
abrigo, água e alimento.

Destaca-se que a pro-
liferação de insetos e ro-
edores está diretamen-
te ligada à deposição 
de matéria orgânica no 
ambiente. Desta forma, 
medidas simples como 
evitar jogar alimentos 
em bueiros, manter re-
sidências, quintais e ter-
renos limpos, sem acú-
mulo de materiais em 
desuso, livres de sujei-
ras e lixo, são eficazes e 
contribuem para o con-
trole de pragas.

O departamento de 
Vigilância Sanitária está 
à disposição para mais 
informações e orienta-
ções.

Baile de Terceira Idade e PCD'S fez parte das 
comemorações dos 22 anos 

TIO HUGOTIO HUGO

Na quarta-feira 13 de 
abril foi promovido no 
Ginásio Municipal Gilmar 
Mühl o Baile de Terceira 
Idade e PCD’s. O evento 
faz parte das comemora-
ções da Semana do Muni-
cípio, que celebrou os 22 
anos de emancipação po-
lítico administrativa de Tio 
Hugo. O prefeito Gilso Paz 
enfatizou que a Semana do 
Município foi idealizada 
para contemplar todos os 
públicos, com diversas ati-
vidades desde o dia 09 de 
abril, quando foi realiza-
do um grande evento para 
escolha da Nova Corte de 
Soberanas.

Na ocasião, foi eleito a 
Rainha e o Rei da Terceira 
Idade, em um concurso que 

contou com corpo de jurados, 
que escolheram o casal que irá 
representar todos aqueles in-
tegrantes da Terceira Idade de 
Tio Hugo.

A Rainha da Terceira Ida-
de eleita na quarta foi Nadir 

Borges, e o Rei da Terceira 
Idade é seu esposo Sebastião 
Osvaldo Borges. 

O baile contou também 
com a presença de autoridades 
locais e foi animado pela Ban-
da Luz do Luar.

O evento fez parte da semana do município

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA MARIAS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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No sábado 16 de abril 
foi disputada a grande 
final do Campeonato de 
Futebol de Campo de Tio 
Hugo edição 2021/2022. 
O jogo fez parte das 
comemorações dos 22 
anos de emancipação de 
Tio Hugo, e contou com 
grande participação da 
comunidade local e re-
gional que lotou as ime-
diações do campo do 
Divino na localidade de 
Linha Graeff. Em cam-
po Barragem FC e Linha 
Machado FC duelaram 
para definir o campeão 
da competição. No pri-
meiro jogo a equipe da 
Barragem venceu por 1 x 
0, e portanto, tinha a van-
tagem para o duelo deste 
sábado. O início do jogo 
foi promissor para o time 
da Linha Machado FC, 
que abriu dois gols de 
vantagem antes dos 25 
minutos. Porém, a Bar-
ragem reagiu e buscou o 
empate com o segundo 
gol marcado no início do 

TIO HUGOTIO HUGO

Barragem FC é campeão do Campeonato de 
Futebol de Campo 

segundo tempo. O resul-
tado de 2 x 2 se manteve 
até o fim dos 90 minutos, e 
determinou o título inédito 
para a equipe da comunida-
de de Pesse Ely.

O Barragem FC con-
quistou o título da com-
petição pela primeira vez, 
e ainda de quebra teve o 
goleador da competição 
(Douglas Sebben 08 gols) 
e a melhor defesa com ape-
nas 05 gols sofridos.

A organização do Cam-
peonato de Futebol de 
Campo de Tio Hugo agra-
dece à todos os atletas que 
participaram do certame, 
bem como à toda a comu-
nidade tio-huguense e da 
região que participaram 
desta grande competição. 
O sucesso de mais um 
campeonato dá o respaldo 
para a realização de novas 
competições esportivas no 
futuro.

Equipe se sagrou campeão pela primeira vez

Reunião em Marau trata sobre a 
estrada que liga os municípios

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Na manhã da última 
terça-feira, 12 de abril, o 
prefeito Geraldo A. Mu-
niz, o representante de 
Agricultura e Meio Am-
biente, Daniel Welter, o 
vereador Gustavo Gotz 
e o representante de Ser-
viços Urbanos, Odeli de 
Souza, participaram de 
uma reunião na Secreta-
ria de Planejamento do 
município de Marau. 

O encontro foi reali-
zado para dialogar acerca 
da estrada que liga Nico-
lau Vergueiro e Marau, 
com foco na melhoria da 
via através de uma parce-
ria entre os municípios. 
“Nossa ideia é realizar 
um trabalho conjunto 
com a Prefeitura de Ma-
rau para proporcionar 
melhores condições de 
tráfego na via que liga 
nossos municípios”, sa-

lienta o prefeito Geraldo 
A. Muniz. 

Ainda de acordo com 
o Chefe do Executivo 
de Nicolau Vergueiro, o 
objetivo é que o municí-
pio de Marau autorize a 
retirada de cascalho de 
uma propriedade loca-
lizada em seu território, 
para que o município de 
Nicolau Vergueiro faça o 
licenciamento da área e 

execute os serviços ne-
cessários na via.

Representando o 
município de Marau, 
participaram da reu-
nião o vice-prefeito 
Rui Golvêa, o gestor de 
Planejamento, Capta-
ção e Meio Ambiente, 
Silvio Confortin e o se-
cretário de Agricultu-
ra e Desenvolvimento 
Rural, Alberto Trichez. 

O encontro foi realizado para dialogar acerca da estrada

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

CRVR realiza entrega oficial 
de academia popular 

Na tarde de terça-
-feira, dia 19 de abril 
aconteceu a inaugu-
ração oficial da aca-
demia de saúde em 
São José da Glória, 
junto a escola Marcí-
lio Dias. A academia 
foi viabilizada atra-
vés de uma ação da 
Companhia Riogran-
dense de Valorização 
de Resíduos de Vic-
tor Graeff, que cus-

teou os equipamentos e 
a instalação. 

"Parcerias como es-
sas são importantes, 
pois demonstram o 
comprometimento com 
a comunidade de quem 
empreende em nosso 
município, sendo um 
grande incentivo para 
prática de esportes de 
toda a comunidade lo-
cal" afirmou o prefeito 
Lairton Koeche.

A academia foi viabilizada através de uma ação

Terceiro Retiro de Corais

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

O departamento de 
Cultura de Lagoa dos Três 
Cantos em parceria com 
o Coral Infantojuvenil 
promoveu na quinta-feira 
(21), feriado de Tiraden-
tes o lll Retiro de Corais 
Infantojuvenis no ginásio 
do Parque da Lagoa Fest a 
partir das 13h30min.

Além do coral anfitrião 
o evento teve a participa-
ção do grupo três-cantense 

de Flauta Doce e corais 
infantojuvenis de Espu-
moso, Colorado, Victor 
Graeff, Santo Antônio 
do Planalto, Não-Me-
-Toque e Grupo Infantil 
de Tapera.

O lll Retiro de Co-
rais foi um momento de 
muita música, gincanas 
musicais, aprendizado e 
principalmente integra-
ção entre os coralistas.

Evento ocorreu na quinta-feira, feriado tiradentes

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Alunos da CMEE Tarso Santin visitam a 
Prefeitura Municipal

Na tarde desta terça-
-feira, 12, alunos da Esco-
la Municipal de Educação 
Especial, acompanhados 
pelos professores da ins-
tituição, foram recebidos 
pelo Prefeito José Nico-
lodi Provenci e o Vice-
-Prefeito Jaime Marto-
vicz, onde na ocasião 
entregaram aos gestores 
municipais folders alu-
sivos ao Dia Mundial da 
Conscientização do Au-
tismo, que mundialmente 
é comemorada no dia 02 
de Abril.

Provenci e Martovicz, 

com imensa gratidão pa-
rabenizaram a CMEE pelo 
trabalho, bem como, enalte-
ceram os alunos pelo enga-

jamento na campanha. 
“Todo aprendizado é um 

desafio, mas todo desafio é 
uma chance de aprender!

Os alunos forma recebidos pelo Prefeito e vice-prefeito

MORMAÇOMORMAÇO

Prefeito Rodrigo assina 
a Ata de Transmissão de 
Cargo

Na manhã desta 
quinta feira (14) ocor-
reu o ato de trans-
missão de cargo pelo 
prefeito Rodrigo Trin-
dade ao vice-prefeito 
Sérgio Knopf. 

O vice-prefeito 
Sérgio ficará no exer-
cício do cargo de pre-
feito por 15 dias, perí-

odo em que Rodrigo 
estará gozando de 
férias. 

Ato de transmis-
são de cargo ocor-
reu no gabinete do 
prefeito no Centro 
Administrativo Mu-
nicipal com a pre-
sença de integrantes 
da administração.

UBS atenderá apenas 
urgências e emergências

MORMAÇOMORMAÇO

A Administração 
Municipal informa 
à Comunidade que 
a Unidade Básica de 
Saúde Central duran-
te o mês de abril esta-
rá atendendo apenas 
Urgências/Emergên-

cia.
Devido à implanta-

ção de novos Progra-
mas de Saúde do Estado 
a UBS deve fazer ade-
quações, a administra-
ção municipal pede a 
compreensão de todos.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Iniciado Campeonato de Futebol 7
Iniciou na última 

quinta-feira, (14), o 
Campeonato de Fu-
tebol 7, foram jogos 
disputados, e nesta 
primeira rodada sa-
íram em vantagem 
os times Furacão e 

Nacional, os resul-
tados foram Fura-
cão 3 X 0 São Se-
bastião, Rancho 2 
X 2 Nutrela wutke, 
Nacional 3 X 1 Mi-
nuano.

A próxima roda-

da está marcada 
para sexta-feira, 
22/04 com os se-
guintes jogos Fa-
lange e Baixada, 
Nacional X Ran-
cho e Nutrela wu-
tke X Minuano.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ__
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Tiradentes

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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Nas próximas edições estaremos apresentando um artigo a 
respeito da inconfidência mineira e dos 230 anos da morte de Ti-
radentes.

Tiradentes nasceu na Fazenda do Pombal, próximo ao arraial 
de Santa Rita do Rio Abaixo, à época território disputado entre 
as vilas de São João del-Rei e São José del-Rei, na Capitania de 
Minas Gerais. 

Joaquim José da Silva Xavier era o quarto de sete filhos do 
português Domingos da Silva Santos, proprietário rural, e de An-
tônia da Encarnação Xavier.

Tiradentes era oriundo de uma família que não era pobre, 
como se constatou pelo inventário da sua mãe, que foi aberto 
em 1756. Havia 35 escravos na grande fazenda do Pombal, onde 
trabalhavam também em mineração. Um alpendre dava acesso 
externamente a um oratório e havia senzalas e cozinhas coletivas. 
Foi ainda relacionada no inventário uma grande e valiosa quanti-
dade de equipamentos para mineração. 

Em 1755, após a morte de sua mãe, segue junto a seu pai e 
irmãos para a sede da Vila de São José; dois anos depois, já com 
onze anos, morre seu pai. Com a morte prematura dos pais, logo 
sua família perde as propriedades por dívidas. Não fez estudos 
regulares e ficou sob a tutela de seu tio e padrinho Sebastião Fer-
reira Leitão, que era cirurgião dentista. Trabalhou como mascate 
e minerador, tornou-se sócio de uma botica de assistência à po-
breza na ponte do Rosário, em Vila Rica, e se dedicou também 
às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentis-
ta, o que lhe valeu o apelido (alcunha) de Tiradentes. Segundo 
frei Raimundo de Penaforte, Tiradentes “ornava a boca de novos 
dentes, feitos por ele mesmo, que pareciam naturais”. Trabalhava 
ocasionalmente como médico, em vista dos conhecimentos sobre 
plantas medicinais adquiridos com seu primo, frei José Mariano 
da Conceição Veloso, consagrado botânico à época.

Com os conhecimentos que adquirira no trabalho de minera-
ção, tornou-se técnico em reconhecimento de terrenos e na explo-
ração dos seus recursos. Começou a trabalhar para o governo no 
reconhecimento e levantamento do sertão sudestino. Em 1780, 
alistou-se na tropa da Capitania de Minas Gerais; em 1781 foi 
nomeado comandante do destacamento dos Dragões na patrulha 
do “Caminho Novo”, estrada que servia como rota de escoamen-
to da produção mineradora da capitania mineira ao porto Rio de 
Janeiro na Serra da Mantiqueira. Sua atuação levou à prisão de 
um famoso grupo de salteadores liderados pelo temido Mon-
tanha. Foi a partir desse período que Tiradentes começou a se 
aproximar de grupos que criticavam o domínio português sobre 
as capitanias por onde circulava. Insatisfeito por não conseguir 
promoção na carreira militar, tendo alcançado apenas o posto de 
alferes, patente inicial do oficialato à época, e por ter perdido a 
função de marechal da patrulha do Caminho Novo, pediu licença 
da cavalaria em 1787.

Na crônica Memórias da Rua do Ouvidor, capítulo 7, o escri-
tor e médico fluminense Joaquim Manuel de Macedo relata que, 
neste mesmo ano de 1787, Tiradentes conhece uma certa “Perpé-
tua Mineira”, dona de uma casa de pasto na rua do Ouvidor, na 
cidade do Rio de Janeiro e apaixonam-se, mantendo um romance 
por pouco mais de dois anos. Em 1790, o Conde de Resende é no-
meado Vice-Rei do Brasil, com a missão de acabar com a conspi-
ração mineira. Perpétua também passou a ser espionada, sua casa 
de pasto foi por vezes invadida e já não se encontrava mais com 
Tiradentes, que já havia sido preso. Segundo a crônica, Perpétua 
foi vista pela última vez em 21 de abril de 1792 nas proximidades 
da forca onde havia sido executado seu amante. 

Após a licença da cavalaria, Tiradentes morou por volta de 
um ano na cidade carioca, período em que idealizou projetos de 
vulto, como a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para a 
melhoria do abastecimento de água no Rio de Janeiro; porém, não 
obteve aprovação para a execução das obras.[carece de fontes] 
Esse desprezo fez com que aumentasse sua indignação perante 
o domínio português. De volta às Minas Gerais, começou a pre-
gar em Vila Rica e arredores, a favor da independência daquela 
capitania. Fez parte de um movimento aliado a integrantes do 
clero e da elite mineira, como Cláudio Manuel da Costa, antigo 
secretário de governo, Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor da 
comarca, e Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador e grande 
proprietário de terras na Comarca do Rio das Mortes. O movi-
mento ganhou reforço ideológico com a independência das colô-
nias estadunidenses e a formação dos Estados Unidos. Ressalta-
-se que, à época, oito de cada dez alunos brasileiros em Coimbra 
eram oriundos das Minas Gerais, o que permitiu à elite regional 
acesso aos ideais liberais que circulavam na Europa.
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Fone: 54 99900-6677Fone: 54 99900-6677
O Centro de Re-

ferência de Assis-
tência Social de 
Victor Graeff, está 
organizando uma 
campanha do agasa-
lho. Você munícipe 
que deseja realizar a 
doação de Coberto-

Campanha do Agasalho

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

res, Luvas, Cachecol, 
Agasalho, Jaqueta, 
Blusa, Meia e Sapa-
to, pode se dirigir ao 
CRAS deixar a sua 
doação. Contribua na 
campanha do agasa-
lho e ajude quem mais 
precisa

Supremo e Papaléguas são finalistas do 
Municipal de Fut7

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol Sete teve 
a rodada da fase semifinal 
no último sábado (16) na 
praça esportiva de Linha 
Colorado, sede do E.C. 
Oriental e os resultados 
foram os seguintes, Orien-
tal A 01 X 07 Papaléguas 
com gols de Cristian, Jai-
me, Jardel (3) e Vinícios 
(2) pelo time Papaléguas 
e gol de Márcio pela equi-
pe Oriental A, Supremo 01 
X 01 King’s Beer A e nos 
pênaltis 5 X 4 para Supre-
mo, gol de Fábio pelo Su-
premo, e pelo King’s Beer 
Lucas marcou, goleadores 
são Jardel (Papaléguas), 
Wangler (Oriental A)  e 
Roger (Supremo) com 11 
gols, goleiro (defesa me-

nos vazada) Supremo com 
06 gols sofridos. Taça Dis-
ciplina tem a equipe Orien-
tal B com 200 pontos.

A final da competição 
será sábado (23) a partir 

da 15h no campo sede 
do G.E. Lagoense com  
do terceiro lugar entre 
Oriental A X King’s 
Beer e a final entre Su-
premo X Papaléguas.

A final do torneio acontecerá sabádo, 23

ERNESTINAERNESTINA

Campeonato de futebol 7 inicia na próxima 
quinta-feira (21) 

Nessa próxima quin-
ta-feira (21/04), feria-
do de Tiradentes, dará 
início ao Campeonato 
Municipal de Futebol 7 - 
2022, a primeira rodada 
será no Campo do Bai-
xada, com início às 14h, 
já no sábado (23/04) 
acontece a segunda ro-
dada no campo do Tupã, 
também com início às 
14h. A competição será 
dividida em três cate-
gorias: Principal, Ve-
teranos e Feminino. A 
Administração Munici-
pal deseja um bom cam-
peonato a todos, e que 
desfrutemos do esporte 
da melhor maneira pos-
sível.

Os jogos da primei-
ra rodada que ocorre 
dia 21/04 ás 14h se-
rão, BAIXADA X ME-
NINOS DA VILA, 

ATLÂNTICO X PESA-
DELO, TUPÃ X BERA 
D' ÁGUA , NATIVOS 
X SINVEL e o mando 
de campo será da equipe 
Baixada. Já na segunda 
rodada que terá seus jo-
gos realizados dia 23 de 
Abril ás 14h os confron-
tos serão, MENINOS 

DA VILA X ATLÂN-
TICO, PESADELO 
X TUPÃ, ARSENAL 
X FFE FEMININO, 
BERA D' ÁGUA X 
NATIVOS, SINVEL 
X BAIXADA com 
mando de campo da 
equipe Meninos da 
Vila.

MORMAÇOMORMAÇO

Secretaria de assistência social de mormaço realizou 

a entrega aproximadamente 600 ovos de páscoa

O CRAS e a Se-
cretaria de Assistên-
cia Social do muni-
cípio de Mormaço 
realizou, por mais 
um ano, a entrega 
de aproximadamente 
600 ovos de páscoa 
para as crianças do 
município.

Os ovos foram en-
tregues na terça-fei-
ra, 12/04, durante a 
Festa de Páscoa, rea-
lizada pela adminis-
tração municipal, e 
também nesta quar-
ta-feira, 13/04, nas 
escolas municipais e 
estadual para crian-
ças que estudam até 
o 9º ano do ensino 
fundamental.

Conforme a Se-
cretária de Assistên-
cia Social, Mônica 
Vogl, os ovos de cho-
colate foram produ-

zidos em Mormaço. 
“Compramos tudo 
aqui em nosso mu-
nicípio mesmo, con-
tribuindo assim para 
a geração de renda 
para as empresas que 
fazem doces”, afir-
mou.

Mônica ressal-
ta ainda que este foi 
mais um ano desta 
ação realizada pelo 
CRAS. “Mesmo com 

as dificuldades fi-
nanceiras e de re-
passe de recursos 
para a Assistência 
Social, consegui-
mos realizar mais 
esta distribuição 
de ovos para as 
crianças do nosso 
município, pro-
porcionando as-
sim uma páscoa 
mais doce para 
elas”, finalizou

Aproximadamente mais de 600  ovos foram entregues

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

COMBATE À DENGUE 
A Secretaria Munici-

pal de Saúde, através do 
departamento de Vigilân-
cia Sanitária, tem intensi-
ficado as ações de com-
bate ao mosquito Aedes 
Aegypti. 

Nesta terça-feira 
(19/04) profissionais ca-
pacitados percorreram 
alguns pontos do municí-
pio de Nicolau Vergueiro 
para realizar a nebuliza-
ção contra a Dengue.

O procedimento foi 
realizado após orienta-
ção da 6ª Coordenadoria 
de Saúde. Porém, a ne-
bulização só pode ser re-

alizada em áreas em que 
houve moradores que 
contraíram a doença.

O trabalho conjunto 

no combate à Dengue 
é muito importante. 
A população também 
deve fazer a sua parte.

Profissionais percorreram pontos do município

Próxima rodada ocorre dia 23, sábado

Trânsito na rua vitório fabris 
em mormaço está bloqueado 
para obra de pavimentação

MORMAÇOMORMAÇO

A Administração 
Municipal de Mor-
maço informa que o 
trânsito na Rua Vi-
tório Fabris, sentido 
cemitério, está com 
trânsito bloqueado.

A interrupção do 
tráfego na via se 
deve as obras de pa-
vimentação da rua, 

que ficará bloqueada 
por tempo indetermi-
nado.

A Secretaria de 
Obras orienta os mo-
radores para utilizar 
como rota alternativa 
o desvio da recicla-
gem do Alan sentido 
comunidade da Água 
Branca.
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Para ajudar, basta ir até o CRAS
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Respingos 
da Barragem

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

CARAGUATÁ

Um dia desses
Resolvi rumar pra casa...
Coração ardendo em brasa
E um destino coiceador;
Nas caravoltas
Sofrenei o meu gateado
E voltei logo pra o lado
Que mandava o corredor.

Cheguei de manso
Campeando meu passado,
Um ranchinho bem barreado
Que melhor teto não há;
Trouxe comigo
O peçuelo mais profundo
E os espinhos desse mundo
Que me fez caraguatá.

Cara fechada,
Sei que assustam meus espinhos,
Mas sou cria dos caminhos
Que atropelam por aí;
Segundo a sanga
Que murmura atrás do rancho,
Tenho jeito de carancho
Com alma de bem-te-vi!

Me vejo moço,
Neste fundo de campanha
Onde a vida que me assanha
Tinha um sol em cada mão;
Lembro o piazito,
Feito estouro de uma tropa
Derrubando uma cachopa
E azulando do capão.

Lembranças buenas
Que aninharam minhas asas
Pois se enfim voltei pra casa
Eu voltei foi pra ficar;
Eu trouxe espinhos,
Um que outro corte fundo
E a doçura desse mundo
Que me fez caraguatá!

CÂMARA DE 
VEREADORES DE 
ERNESTINA – RS

Presidente: Raquel 
Goedel. 

Demais vereado-
res: Américo Luiz 
Formighieri, Antonio 
Carlos Ferreira, Ari 
Antonio Mello, Cris-
tian Baumgratz, Ju-
liano Arend, Leonir 
de Souza Vargas, Vic-
tor Penz e Tiago José 
Dummel. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA 
DE 18.04.2022

Grande Expedien-
te:

 O Vereador 
Leonir de Souza Var-
gas, da bancada do 
PDT, justificou o pe-
didos de providências 
de sua autoria, no qual 
solicita duas cargas de 
pedras. Agradeceu ao 
Executivo pelo enca-
minhamento da Men-
sagem nº 035/2022 
que trata de abertura 
de crédito para forne-
cimento de uniforme 
escolar explanando 
sobre a importância do 
uniforma.

 O Vereador 
Antonio Carlos Fer-
reira, da bancada do 
PDT, afirmou ser im-
portante a contratação 
temporária de agente 
de saúde para permitir 
o atendimento de toda 
a população pelo pro-

grama de Agentes Co-
munitários de Saúde. 
Parabenizou o Prefeito 
Municipal pelo enca-
minhamento do projeto 
de Lei dos uniformes 
escolares afirmando ser 
de grande valia. 

 O Vereador Tia-
go José Dummel, da 
bancada do PDT, justi-
ficou a indicação de sua 
autoria na qual solicita 
criação de programa 
municipal para controle 
populacional de cães e 
gatos. 

 O Vereador Vic-
tor Penz, da bancada 
do PSDB, justificou o 
pedido de providências 
de sua autoria no qual 
solicita revisão na ilu-
minação pública. 

 O Vereador Ju-
liano Arend, da ban-
cada do PSDB, suge-
riu que sejam unidos 
esforços para a criação 
de uma ONG para tra-
tar da questão dos cães 
e gatos. Parabenizou o 
Poder Executivo pelo 
cercamento da área da 
Prefeitura que faz divi-
sa com o Parque de Ro-
deios.

Comunicações:
 O Vereador Vic-

tor Penz, da bancada 
do PSDB, parabenizou 
o Deputado Lucas Re-
decker pela atuação em 
defesa do tradicionalis-
mo gaúcho, especial-
mente com relação à 
pilcha.

Ordem do dia: 
 Sem matéria.

Explicações Pesso-
ais: 

 O Vereador Le-
onir de Souza Vargas, 
da bancada do PDT, 
solicitou novamente a 
instalação de um abri-
go na parada de ônibus 
na Rua Júlio dos San-
tos. Convidou todos 
a prestigiar, na Igreja 
Assembleia de Deus, 
as comemorações dos 
cinco anos de pastore-
ado do pastor Aurélio 
de Oliveira. Parabeni-
zou os Vereadores que 
estiveram em Brasília 
buscando recursos para 
o Município. Afirmou 
que, especialmente nes-
se ano eleitoral, deve-
-se tomar cuidado para 
prestigiar os parlamen-
tares que ajudam o Mu-
nicípio e não os oportu-
nistas que só aparecem 
nesses períodos. 

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, 
da bancada do PDT, 
justificou as indica-
ções de sua autoria, nas 
quais busca autorização 
legislativa para que o 
Poder Executivo possa 
realizar serviços de ca-
ráter público-privados 
e, também, a criação do 
fundo para atendimen-
tos emergenciais em 
caso de ocorrência de 
desastres naturais. 

 O Vereador Tia-
go José Dummel, da 
bancada do PDT, con-

cordou com o Vereador 
Antonio Carlos Ferrei-
ra sobre a importância 
da criação do Fundo 
Emergencial. Agrade-
ceu o Poder Executivo 
pelo apoio à Associa-
ção Walter Stacke. In-
formou que quarta feira 
haverá as finais no Mu-
nicípio de Tio Hugo. 
Na quinta inicia o Cam-
peonato Municipal de 
Futebol Sete. Agrade-
ceu a Equipe LM de Tio 
Hugo pelo vice campe-
onato no campeonato 
de futebol de campo. 
Disse que se estuda a 
possibilidade de sele-
cionar jovens dos dois 
municípios para partici-
par de um campeonato 
regional no Município 
de Passo Fundo. So-
bre o Projeto que tra-
ta do uniforme escolar 
afirmou ser de grande 
valia. Solicitou que o 
Executivo providencie 
uma roçada no campo 
Municipal de Futebol 
Sete. 

 O Vereador Vic-
tor Penz, da bancada 
do PSDB, solicitou que 
sejam colocadas duas 
cargas de pedra na pro-
priedade do Sr. Olivan 
dos Santos. Afirmou 
que terá um Campeona-
to Municipal de Bocha. 

 O Vereador Ju-
liano Arend, da ban-
cada do PSDB, parabe-
nizou o Executivo pelo 
encaminhamento do 
Projeto de Lei que trata 
dos uniformes escola-

res. Disse que o cam-
peonato de bocha é de 
grande valia. Acerca 
dos Vereadores que 
estiveram em Brasília, 
afirmou que alguns 
deputados atenderam 
mal os colegas Verea-
dores.

 A Presidente, 
Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada 
do PP, agradeceu a to-
dos o apoio recebido 
na semana anterior. 
Parabenizou a todos 
os envolvidos na orga-
nização dos eventos da 
Semana do Município. 
Agradeceu ao Secretá-
rio de Obra e a equipe 
pelo trabalho que vem 
realizando nas estra-
das municipais. Pediu 
que as pessoas tives-
sem paciência, pois, 
na medida do possí-
vel, o Executivo vem 
resolvendo as deman-
das.  Sobre o Projeto 
de Lei que trata dos 
uniformes escolares 
afirmou que vem em 
excelente momento. 
Sobre a contratação 
temporária de Agente 
de Saúde, afirmou que 
o Projeto vem para su-
prir a necessidade de 
uma micro área.

 

Próxima Sessão 
Plenária Ordinária 
dia 25 de abril de 
2022, às 18:00.

Professoras  participam do 32   Fórum de 
Dirigentes Municipais de Educação

o

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

A União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME/RS) 
realizou nos dias 13 e 14 de 
abril, o 32º Fórum dos Di-
rigentes Municipais do RS 
e Região Sul com o tema 
“Educação, Tecnologia e 
Aprendizagens: conexões 
necessárias”. O evento 
aconteceu em Porto Alegre 
e contou a participação de 
mais de mil pessoas.

A programação do 
evento pautou vários assun-
tos, dentre eles os desafios 
do Dirigente Municipal de 
Educação e o papel da UN-
DIME, o regime de colabo-
ração, o desafio de formar 
um leitor competente na era 
digital, os desafios para a 
educação pública em 2022, 
FUNDEB e o piso do ma-

gistério, gestão da aprendi-
zagem e acolhimento das 
crianças nas escolas neste 
período pós pandemia.

Representando a Se-
cretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Turis-

mo, Desporto e Lazer 
(SMECTDL) de Lagoa 
dos Três Cantos partici-
param do evento as pro-
fessoras Ires Margarida 
Fath e Claidir Veranice 
Pilger.

Fórum ocorreu nos dias 13 e 14 de abril

Município recebe emenda parlamentar e 
adquiri carro 0km

MORMAÇOMORMAÇO

O Prefeito em exer-
cício, Sérgio Knopf 
recebeu nesta manhã 
a Chevrolet Tracker, 
com recursos via-
bilizados através de 
emenda parlamentar 

do deputado Gilberto 
Capoani, e contrapar-
tida da Administração 
Municipal foi possível 
adquirir mais um veí-
culo 0km.

Este carro atenderá 

as demandas da Se-
cretaria Municipal 
da Saúde, trazendo 
mais segurança e 
conforto aos muní-
cipes que precisam 
deste serviço. Veículo 0km foi adquirido através da emenda parlamentar

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Diálogo com a nova diretoria da OAB 
de Marau 

Na manhã de 
terça-feira (18/04), 
o prefeito Geraldo 
A. Muniz e o pre-
sidente da Câma-
ra Municipal de 
Vereadores, Euri-
des A. Felini, re-
ceberam a visita 
do novo presiden-
te da Subseção de 
Marau da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil, Rafael Pas-
tre, acompanhado 
da tesoureira Da-
miane de Farias.

A visita institu-
cional proporcio-
nou a apresentação 
da nova diretoria 
da OAB de Ma-
rau, além de tratar 

sobre a instalação 
da 3ª Vara. Segun-
do Rafael Pastre, a 
nova diretoria da 
Subseção pretende 
estreitar os laços 

com os municí-
pios da Comar-
ca, trabalhando 
através do diálo-
go com os gesto-
res municipais.

Acompanhado da tesoureira, novo presidente da subseção visitou o município
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Ernestina, 22 de abril de 2022 

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

ERNESTINAERNESTINA

Grupo de gestantes 'Gestar Amor 2' realiza 
primeiro encontro do ano 

Na tarde da últi-
ma terça-feira (12), na 
Câmara Municipal de 
Vereadores de Ernes-
tina, deu-se início o 
1° encontro do Grupo 
de Gestantes: Gestar 
Amor 2. Na oportuni-
dade, esteve presente 
na abertura do encon-
tro, o prefeito Renato 
Becker, secretário de 
Saúde, Geferson Go-
edel, a coordenadora 
do Projeto, Ana Paula 
Baumgardt e das futu-
ras mamães participan-
tes do Grupo de Ges-
tantes: Gestar Amor 
2. Durante o encontro, 

foi realizada uma pales-
tra que discorreu sobre 
o tema: Pai e Mãe, Laço 
eterno de amor, proferida 
pelas psicólogas Louise 
Zart e Daniela Milani.

Serão realizados 5 en-
contros, quinzenais, com 
temas bem variados e de 
suma importância para 
o pré-natal. Lembrando 
que quem participar dos 
5 encontros, participa-
rá do sorteio de um EN-
SAIO DE GESTANTE 
totalmente gratuito, com 
os nossos parceiros da 
empresa FÁBRICA DE 
SONHOS - MODA IMA-
GEM. 

Em sua manifestação, 
o prefeito Renato Becker, 
reforçou a importância 
deste importante projeto 
desenvolvido pela Secre-
taria Municipal da Saú-
de, que tem por objetivo 
principal, cuidar da saú-
de das futuras mamães, 
bem como, do bebê. Pois 
é de suma importância o 
acompanhamento da ges-
tação e ações como essa, 
com palestra e orienta-
ções importantes referen-
te a maternidade, desta-
cou o prefeito. 

Obs: o 2° encontro 
acontecerá no próximo 
dia 27 de abril, às 14h.

O segundo encontro ocorrerá dia 27 de abril, ás 14h

Alunos da escola Joaquim José 

da Silva Xavier estiveram no 

gabinete do prefeito Sérgio Lasch

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Os alunos representantes 
do 3º Ano da E.E.E.M. Joa-
quim José da Silva Xavier, 
estiveram no Gabinete do 
Prefeito Sergio Lasch no fi-
nal da manhã de quarta-feira 
(13) para agradecer ao chefe 
do executivo pela cedência 
do transporte que os levou até 
a E.E.E.F. Nossa Senhora de 
Lourdes da Linha Teotônia, 
no município de Tapera, onde 
os três-cantenses realizaram 
a entrega de doces que foram 
arrecadados no educandário, 
com a colaboração da comu-
nidade em geral.

Essa foi a 1ª ação solidá-
ria que a turma formanda re-
aliza. Outras serão realizadas 

durante este ano.
Os terceiranistas agra-

decem a cada um que co-
laborou para que a ação 
ocorresse, em especial ao 
poder público pela ajuda 
que possibilitou a concre-
tização dessa importante 
ação do bem e do amor ao 
próximo.

O grupo foi recebido 
pelo Secretário da Ad-
ministração, Fazenda e 
Planejamento Regis An-
dré Simon, uma vez que 
o prefeito Sergio Antonio 
Lasch se encontrava na 
capital do estado tratando 
de assuntos de interesse do 
Município.

O grupo foi recebido pelo Secretário da Administração
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