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Na noite da
quinta-feira (02) a
equipe Tio Hugo
Futsal iniciou a
sua caminhada na
3ª Copa Sul Riograndense Nedel de
Futsal Masculino.
Jogando em casa,
no ginásio Municipal Gilmar Mühl, a
agremiação tio-huguenses enfrentou o
Bom Jesus de Soledade. Apesar do Tio
Hugo Futsal estar
em três oportunidades a frente do placar, o duelo acabou
empatado pelo pla-

car de 3 a 3.
No dia 15 de junho,
a equipe de Tio Hugo
enfrentará o Penharol
na cidade de Arvorezinha, em jogo válido
pela segunda rodada
da competição.
Os dirigentes e comissão técnica agradeceram a presença de
todos aqueles que foram até o ginásio para
acompanhar o time
tio-huguense. Estendendo o convite para
as próximas partidas
que serão disputadas
no município no futuro.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Próximo jogo será 15 de junho

Alunos participam da
abertura do Programa
Crescer Jovem, Cidades
Inteligentes
Na última quinta-feira (02/06), deu-se início
os trabalhos do Programa
Crescer Jovem. O evento
aconteceu no B-Lab Learning Space, que é um
espaço idealizado para
a aprendizagem e o conhecimento. O B-lab em
parceria com a Cooperativa Sicredi, idealizaram
esta proposta. O Município de Ernestina através da SMECDT, está
engajado neste projeto
desde o ano de 2021. Os
encontros ocorrerão durante oito semanas todas
as quintas-feiras à tarde,
no espaço, B-Lab em
Passo Fundo. São dez jovens estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental, das Escolas
EMEF EDUCARTE e
João Alfredo Sachser, do
município de Ernestina,
este ano sob coordenação da Professora Luciana Camargo.
O nome escolhido
pela equipe de Ernestina:

“Jovens Makers”.
O que é ser Maker?
Maker, vem do verbo
em inglês “to make”, que
significa "fazer". A pessoa
maker, portanto, é a pessoa
que faz, que cria, que coloca
a mão na massa. Pensando
neste conceito é que o Grupo de alunos do município
de Ernestina, participantes do Programa Crescer
Jovem, escolheu durante
as atividades do primeiro
encontro, o nome da sua
equipe, "Jovens Makers".
A equipe compreendeu que
a ideia do projeto, perpassa
pelo pensar, criar, conhecer,
aprender e construir mecanismos dentro do pensamento maker.
Parabéns a equipe "Jovens Makers" de Ernestina.
Obrigada Sicredi, B-lab e
SMECDT, por acreditar que
este mundo tem solução.
Esses jovens são parte da
geração que embora diante
de inúmeros desafios, construirá um futuro repleto de
criatividade e realizações.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

O duelo acabou empatado em 3 a 3

O eventou contou com cerca de 200 pessoas

90 anos de muitas histórias
Todos nós temos os
mais variados sonhos,
desde ter uma profissão
que deseja até visitar um
local especifico, para alguns esse sonho é formar
uma família. Para Anildo
Gomes da Rosa e Ercilia
Fernandes da Rosa não
apenas isso foi possível
como formaram uma
bastante grande. Os números talvez deem uma
dimensão do quão grande à família se tornou,
são 13 filhos, 28 netos,
22 bisnetos.
Anildo, que completou 90 anos no dia 03
de junho, recebeu uma
festa junto com a sua esposa, que completará 88
anos em 21 de maio. No
último sábado, 04, foi
realizada uma festa no
pavilhão da comunidade São José, interior de
Mormaço, para comemorar os aniversários, onde
grande parte dos cerca de
92 membros da família
compareceram.
Anildo e Ercilia, em
1963 se mudaram para
São José, que na época
pertencia a Soledade, já
tinham 6 filhos todos nascidos em Coxinho, atualmente a cidade de Victor
Graeff. Onde tiveram os
filhos Pedro, Panis, Neli,
Maria, Leonildo, Adeildo e Clarice.
Panis, o oitavo de tre-
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Tio Hugo Futsal empata na
estreia da Terceira Copa
Sul Riograndense Neldel
de Futsal Masculino
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ze filhos, se emociona ao
contar a história dos pais
e de como Anildo ajudou
a emancipar três municípios, sempre votando
a favor da emancipação. Ajudou também na
criação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Mormaço e Soledade,
em 1969.
Ercilia também sempre envolvida com as
causas da comunidade,
em dado momento aceitou basicamente transformar sua casa numa
espécie de unidade básica de saúde para atender os que precisavam de
alguma ajuda, até que o
mesmo fosse construído.
Defendeu ainda, o movimento para as mulheres
terem uma aposentadoria.
Sustentar 13 filhos

Jabs Paim Bandeira
OAB/RS 4.897
Fone: 54 3311 - 4655

não era fácil, então
Anildo utilizava da
agricultura para tal,
seja plantando ou
criando porcos, sempre
fez o possível para não
deixar falta nada para
ninguém. Panis ressalta que eles sempre
foram muito organizados, tendo já escolhido
o local do seu jazigo.
Durante a festa de
aniversário entre risos,
crianças correndo, conversas e fotos Anildo e
Ercilia permaneciam
sentados confortavelmente em suas cadeiras apenas observando
todas aquelas pessoas
que faziam parte de
sua família, que começou apenas com eles
em 10 de fevereiro de
1955 que foi o dia que
se casaram.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO LUAN FRAINER

Quase todos os 92 membros compareceram ao aniversário

ORAÇÃO DE ABERTURA DO SENADO DE KANSAS(U.S.)

Nestes tempos bicudos em que o objetivo maior do homem
é os bens materiais, em que as pessoas acumulam riquezas e
inventam a miséria, distribuindo esmolas, sem ensinar a pescar. Graciosamente oferecem tostões, sem nenhum compromisso, como estudar, crescer e sair da zona da pobreza. Claro é
mais fácil cabrestear quem vive na zona noturna e sem luz da
ignorância, oferecendo benesses, comprando votos e consciências. Como é o caso do governo, ao gerenciar a pobreza, incentivar empréstimos consignados aos aposentados, enriquecendo
os bancos. Políticos se elegem para explorar suas negociatas
e iniciar a multiplicação não dos pães para os pobres, mas de
seu patrimônio, esquecendo de seus compromissos e que representam a população. E assim caminha a humanidade em busca
de um jeitinho de ganhar dinheiro fácil, ignorando outros valores, em troca do vil vintém. Oportuna uma reflexão sobre a
virtuosidade e a espiritualidade. Uma grande empresa local, ao
responder uma pergunta de uma cliente, que indagou a razão
de ter tão poucos caixas no estabelecimento. Disse o gerente,
selecionamos trinta pessoas, mas só ficaram duas. Os demais
não quiseram, pois, teriam que trabalhar no sábado e domingo, informando que a mãe podia sustentá-los, pois é bolsista
da bolsa família. Durma com um barulho deste. Sou do tempo
em que o menor trabalhava e tinha sua carteira de trabalho, ganhando meio salário. Conseguir um emprego era como acertar
na loteria, tinha que ter pistolão, havia muitos desempregados e
não havia as bolsas, disto e daquilo oferecida pelo governo, sem
qualquer contrapartida. Bom, para não dizer que deixei de falar
do perfume da alma, trago a oração proferida na reabertura do
Senado de Kansas nos Estados Unidos, pelo Pastor Joe Wright,
todos esperavam uma oração comum, mas isto foi o que todos
escutaram:
“Senhor viemos diante de ti neste dia, para te pedir perdão e para te pedir tua direção. Sabemos que tua palavra disse:
“Maldição aqueles que chamam “bem” ao que está “mal “e é
exatamente o que temos feito. Temos pedido o equilíbrio espiritual e mudamos nossos valores. Temos explorado o pobre e
temos chamado isto de “sorte”, recompensado a preguiça, chamando de “Ajuda Social”, matando nossos filhos que ainda não
nasceram e temo-lo chamado de “a livre escolha”. Abatemos
nossos condenados e chamamos de “Justiça”, sido negligentes
ao disciplinar nossos filhos chamando de “desenvolver a “sua
autoestima”, abusando do poder e chamado isto de “Política”,
cobiçando os bens de nossos vizinhos e isto tendo de chama – ló
em “ter ambição”. Temos contaminado as ondas do rádio e televisão com muita grosseria e pornografia e chamando isto de “liberdade de expressão”, ridicularizando os valores estabelecidos
desde há muito tempo pelos nossos ancestrais e a isto temo-lo
chamado de “absoluto e passado”. Oh Deus, olha no profundo de nossos corações, purifica-nos e livra de nossos pecados.
AMÉM! Está oração é que oferece força as nossas convicções,
através da fé, na esperança de reconstruirmos uma grande nação
sob as bênçãos de Deus!

ERNESTINA

Programa troca-troca de sementes de milho
A Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente de Ernestina comunica que
está aberto o período
para pedidos do Programa Troca-Troca de
sementes de milho,
referente à safra de
2022/2023. Cada agricultor poderá solicitar
as sacas de semente a
partir de 06 de junho,

até o dia 15 de JUNHO.
Para realizar o pedido é necessário que os
interessados se dirijam
até Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente de Ernestina e escolham as
sementes que desejam
cultivar, serão disponibilizadas 03 (três) sacos
de sementes por agricultor PRONAFIANO.

Estarão à disposição
dos produtores as seguintes variedades de
milho: híbrido convencional, de milho
híbrido transgênico e
sorgo.
Maiores informações podem ser esclarecidas com a Secretaria Municipal da
Agricultura pelo telefone (54) 3378-1133.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

A data limite é 15 de junho
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MARIAS

CRUZADINHA

TIO HUGO

Marias prestigiam espetáculo
das irmãs Pereira

Previsão do tempo

*Tempo.com

Quem conhece a
Maria Antônia e a Maria Gabi Sebben Salvi
sabe que elas são apaixonadas pelo universo
da arte! Então, é claro
que elas não perderam
a oportunidade de prestigiar o espetáculo “Irmãs Pereira: O Retorno”, apresentado nos
dias 04 e 05 de junho
no Teatro Municipal
Múcio de Castro, em
Passo Fundo.
A peça marcou a
retomada dessas personagens tão queridas,
que, durante a pandemia, trouxeram alegria
em transmissões ao
vivo nas redes sociais.
Toda a história girou
em torno da rivalidade

entre as irmãs, que
disputaram um apartamento luxuoso deixado como herança
da finada mãe. A atração ainda contou com
shows de abertura de
Cris Dalana e Franco
Benincá, além de outras participações especiais.
Ao final do espetáculo, as meninas
aproveitaram
para
“tietar” os artistas.
“É um orgulho ver o
meu professor de teatro, o Beto Mayer,
em cena. Ele e a Tina
Schell nos fizeram rir
muito e, praticamente, deram uma aula
de atuação”, afirmou
Maria Gabi.

Aniversariantes do mês de Junho!
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS

Cezar Ramiro

Auri Arnt (07/06)

(01/06)

Possebon (07/06)

Ilse Pozza (23/06)

Julio Cesar Borghetti

Derlene de Fatima

Maria Luiza Schmitd

(09/06)

Goetz (08/06)

(21/06)

Marilene Marquetti (24/06)

Luiz Itamar Schell

Reymond Camisaria (14/06)

Realda Lodi (10/06)

(21/06)

Maria Haack (02/06)

Adriana Goedel (15/06)

Adriana Possa

Umberto Pedro Becker

João Backes (26/06)

(21/06)

(26/06)

Denise Trindade (09/06)

Antonio Carlos da

Cleri Machado (19/06)

Silveira (18/06)

Julia Caciane Borges

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Já vou adiantando que as principais energias giram em torno
dos interesses de trabalho e
dinheiro.

interesses vão render nesses
dias. Você vai contar com mais
disciplina, agilidade mental e
organização para mandar bem
e se destacar no trabalho.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Não nego que umas bagaças
podem surgir e você precisará se equilibrar na balança para
dar conta do recado.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Os astros estão tudo mancomunado para te favorecer nesses dias.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
A semana promete ser boa para você focar nos interesses
materiais e faturar.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Interesses de trabalho ficam
meio truncados e será preciso
uma dose extra de paciência
até que tudo comece a caminhar melhor.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Ela também revela que seus

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Quem tem tudo para realizar
sonhos e esperanças nessa
semana? É com você mesmo que tô falando! Com a Lua
crescendo no seu signo, sua
estrelinha vai brilhar mais em
tudo que você fizer.

- Escorpião (23 out. a 21
nov.)
Semana com boas promessas dos astros e novidades
da Lua, que ingressa na fase
Crescente no dia 7 e traz mudanças na sua vida.
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Aposte nas suas ideias ousadas e criativas, mas convém
avaliar direitinho onde investe
o seu dinheiro porque tem as-

A peça marcou a retomada dessas personagens

tro pedindo para frear a gastança.
- Capricórnio (22 dez. a 20
jan.)
Mercúrio, Vênus e Urano agitam o setor mais positivo do
seu Horóscopo e prometem
um período perfeito sem defeitos em vários setores da
sua vida.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Larga mão de colocar caraminhola na cabeça e manda o
pessimismo bater em retirada,
bem longe de você. Mas se
Saturno não ajuda, a Lua Crescente manda estímulos e ela

pede para avisar que é hora
de focar no trabalho.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Garra, iniciativa e vontade de
vencer na vida não faltam nesses dias, ainda mais se o seu
objetivo é nadar na bufunfa,
peixinha! Tá certo que nada vai
cair na sua rede sem uma dose
extra de esforço e determinação, mas você tem tudo para
incrementar seus ganhos se
pegar firme no trabalho.

Reunião do Conselho Municipal de Habitação
define diretrizes e beneficiários do Programa
Municipal de Reformas Habitacionais
O Conselho Municipal de Habitação
esteve reunido para
definir diretrizes e os
beneficiários do Programa Municipal de
Reformas Habitacionais. Na ocasião foram
avaliadas as situações
das residências inscritas no programa. Entre
os pontos mais importantes para definição
dos beneficiários estão
a situação geral da moradia, e a sua estrutura, desde o estado do
assoalho, telhado, paredes, banheiros entre
outros.
Os beneficiários selecionados nesta etapa
são aqueles que possuem problemas em
sua casa, as quais apre-

sentam degradação em
paredes, assoalho ou na
sua estrutura geral. Além
disso, também foram selecionadas famílias com
obras inacabadas ou sem
estrutura sanitária adequada (banheiros), que
precisam de intervenção
imediata.
De acordo com o prefeito Gilso Paz, o Programa Municipal de Reformas Habitacionais foi
instituído com o objetivo
de auxiliar as famílias a
terem uma moradia confortável, livre de problemas estruturais, goteiras,
más condições de saneamento entre outros itens.
“Foram mais de 150
inscritos neste programa
habitacional. Entre as solicitações estão situações

urgentes de vulnerabilidade, assim como casos
não tão emergenciais tais
como ampliações de cômodos ou até mesmo a
construção de áreas. Nesse momento, o Conselho
Municipal de Habitação
selecionou aqueles que
precisam de intervenção
imediata, uma vez que as
suas moradias apresentam pontos vulneráveis”,
pontuou o prefeito.
Em breve os selecionados serão convocados
para uma reunião que
tratará do cronograma
e entrega dos materiais.
Além disso, em breve
será publicado no site e
no mural da prefeitura a
lista com os beneficiários desta etapa do programa.

VICTOR GRAEFF

Prefeito Lairton visita Barro Preto e Faxinal

Sergio Nicolini (27/06)

Fonte: João Bidu
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Na manhã de quinta-feira(09/06) o prefeito
Lairton Koeche, acompanhado pelo Secretário
de Obras Beto Steffens,
estiveram visitando as localidades de Barro Preto
e Faxinal. Na oportunidade estiveram vistoriando
os pontos críticos que devem ser priorizados nas
ações em cada localidade. Na próxima semana,
caso o tempo colabore, a
empresa terceirizada contratada pela administração municipal irá iniciar
os trabalhos nas regiões,
colaborando com a maior
abrangência e área de atuação da equipe de obras.

O prefeito na oportunidade conversou com
munícipes e levantou as
demandas trazidas pela
comunidade, salientando

sobre as dificuldades enfrentadas na execução dos
trabalhos durante o grande
período de chuvas que atingiram toda a região.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Localidades devem receber reparos na próxima semana
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ERNESTINA

Aprovado projeto para construção de pórtico
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

*Colaborou Loren Corrêa

Foi aprovado o projeto para construção de um
pórtico no parque municipal de Santo Antônio
do Planalto. O projeto
foi viabilizado junto com
o deputado estadual Dirceu Franciscon (União)
em parceria com a administração municipal.
A vereadora Andreá
Cristina de Oliveira, que
foi quem indicou o projeto para o deputado e conta como foi à procura e
a realização, “Juntamente com a administração,
fomos a procura e fomos
contemplados no projeto avançar na cultura
RS do governo do Estado, temos uma estrutura
importantíssima as margens da BR o centro de
eventos Valdecir Sbardelotto, onde já temos

a posta de tiro de laço e
onde também ocorrem
rodeios importante que
movimento toda a região
sendo já considerada
uma das pistas de tiro de
laço mais bem estruturada da região.”.
Andreá ainda relata
que sem a participação
do deputado não teria
sido possível, “com o
empenho do deputado Dirceu Franciscon
conseguimos e fomos

As obras do pórtico já começaram

Vice-prefeito, Vereadora, Deputado e Prefeito posam para foto

MORMAÇO

Conhecidos os ganhadores
do sorteio municipal de maio
do Nota Fiscal Gaúcha
Todos os cidadãos cadastrados no Programa
Nota Fiscal Gaúcha – NFG
e que colocaram o CPF nas
notas fiscais de compras e
prestação de serviços emitidas por estabelecimentos
comerciais de Tio Hugo,
concorreram aos três prêmios referentes ao mês de
maio de 2022 nos valores
de R$ 250,00, R$ 150,00 e
R$ 100,00.
O sorteio teve os seguintes sorteados:
1º – Valdair Schener –
Prêmio: R$ 250,00
2º – Eliane Teresinha
dos Santos – Prêmio: R$
150,00
3º – Verno Aldair Mul-

contemplados com tal
recurso que veio pra
deixar nosso centro
com maior visibilidade, pois, se trata de um
ponto importante pro
nosso município que
valoriza.”.
As obras já começaram e o valor total é
de R$272.282,39, com
o estado R$217.825,91
e a contra partida do
município sendo de
R$54.456,91.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

TIO HUGO

ler – Prêmio 100,00
Os sorteios são realizados mensalmente,
com a mesma premiação. Para participar basta
estar cadastrado no NFG
e solicitar a inclusão do
CPF nas notas fiscais
emitidas no comércio
local. A partir disso, todos os cidadãos estarão
concorrendo de forma
automática aos prêmios
ofertados no âmbito municipal, e também as demais premiações disponibilizadas pelo Governo
Estadual.
Cadastre-se, o próximo sorteado poderá ser
você!
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Administração municipal lança
projetos
Em referência ao
“Dia Mundial do Meio
Ambiente”, comemorado no dia 5 de junho,
domingo, a Administração Municipal lança dois projetos muito
importantes, que visam a preservação ambiental.
Em parceria com a
Coprel, traz o “Programa Coprel Ecologia”,
que tem o objetivo do
plantio de árvores; e
lançou o Projeto “Práticas de Gestão de Resíduos no Ambiente
Escolar”, juntamen-

te com a Secretaria de
Agricultura e Departamento do Meio Ambiente, buscando minimizar
os danos e os custos gerados pela produção de

lixo. Este projeto tem o
objetivo de conscientizar sobre a importância
da separação dos resíduos orgânicos e recicláveis.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

Reuniões foram realizadas para tratar do assunto
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VICTOR GRAEFF

Primeiro campeonato de bodoque será
realizado domingo

Castração Social de Cães e
Gatos

Talvez a geração mais
nova não saiba, ou não tenho
o costume, mas, brincar de bodoque era uma atividade que
praticamente todas as crianças
faziam. Convidar os amigos,
passar uma tarde caminhando
e atirando nas mais variadas
coisas, era o costume quando
se era criança além de, fazer
seu próprio bodoque.
Essa nostalgia e essas memórias no próximo domingo,
12, poderão ser relembradas e
revividas com o primeiro campeonato de bodoque de Ernestina que está sendo organizado
pela administração municipal
de Ernestina e ocorrerá no
Parque de Rodeio Romeo Goedel. A entrada é 1kg de alimento não perecível, haverá
premiações para os primeiros
quatro colocados, sendo categoria livre.
Segundo a secretária de
educação, que está envolvida
com a organização do evento, Sueli Pens, a ideia é todo
ano ocorrer o evento no mês
de maio e assim finalizando
a semana do desafio. A grande procura pelo campeonato
animou os organizadores, e a
expectativa é de que toda a comunidade participe.
Pedro Silva de Quadros,
54 anos, conta que teve a
ideia como uma forma de retribuir para o município tudo
que o município já fez por
ele, “Todo mundo me acolheu
muito bem quando cheguei na
cidade, eu queria fazer uma
coisa por Ernestina e era para
ser uma simples brincadeira e
logo adentrou no calendário
oficial da prefeitura.”.
Pedro, que como ele mesmo diz se criou brincando com
bodoque, também está fazen-

A
Administração, via Secretaria
da Agricultura, está
realizando a castração social de cães e
gatos, sejam animais
domésticos ou de
rua. Agora, pessoas
de baixa renda em
Victor Graeff que
não têm condições
de castrar seus animais de estimação,
podem realizar cadastro na Secretaria
da Agricultura para
conseguir a castração
social. O procedi-

do alguns bodoques que serão
disponibilizados na hora do
evento e pretende confeccionar outros no dia.
Pedro diz que ao ter a ideia
ele a levou até a administra-

ção municipal e a partir daí
a prefeitura não só gostou
como ficou encarregada de
organizar o evento. Lembrando que a inscrição será
feita na hora.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

A inscrição é de 1kg de alimento não perecivel
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO LUAN FRAINER

Pedro está fazendo bodoques para levar ao evento

mento é feito totalmente de forma gratuita e é
realizado em clínicas
veterinárias
credenciadas pelo município.
Os interessados devem
realizar comprovação
de baixa renda. As castrações serão bancadas
com recursos próprios
do Poder Executivo,
pois compreende a importância desta ação,
sendo um problema de
saúde pública.
Maiores informações pelo fone: 33381231

Vacina Contra a Gripe
disponível para todas as
faixas etárias
A administração
municipal, via Secretaria da Saúde, informa que a vacinação
contra a gripe, está
aberta para toda a comunidade, sendo todas as faixas etárias a
partir dos 6 meses.
O objetivo da vacina contra a Influenza
é reduzir a circulação
do vírus da gripe e
evitar o agravamento de doenças como
pneumonia, sinusite

e até problemas cardíacos, principalmente em
crianças, idosos e portadores de doenças crônicas.Por esse motivo,
e por conta das baixas
temperaturas registradas nos últimos dias, a
Secretaria
Municipal
de Saúde ressalta para
a importância de todos
os grupos vacináveis
procurarem um posto
de saúde mais próximo
de suas residências para
garantir a imunização.
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LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Sindicato Rural de Victor Graeff promove
encontro regional de mulheres
Na última sexta-feira,
03 de junho, aconteceu o
Encontro Regional de Mulheres, que reúne os Sindicatos dos Trabalhadores
Rurais da Alto Jacuí. O presidente do STR Victorense,
Volnei Schereiner, considera o evento um sucesso,
contando com 16 sindicatos
e 19 cidades. As atividades
durante o encontro foram
as mais diversificadas, contando com a palestra “Mulher: protagonista de grandes mudanças”, escolha da
rainha do evento com uma
concorrente indicada pelo
sindicato e a finalização
será com um baile para as
participantes.
O prefeito Lairton Koeche se fez presente no
evento e considerou sobre
a importância das mulheres

dentro de todo o processo
envolvendo a agricultura familiar, parabenizando
pela ação desenvolvida pelo
Sindicato dos trabalhadores
rurais de Victor Graeff. O

STR de Victor Graeff é
a entidade com o maior
número de associados
do município, contando
com mais de 800 sócios
ativos.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

A entidade conta com mais de 800 sócios

Palestra sobre Trânsito na EMEF São
Paulo
No dia 1º de junho, tamento dos mesmo com parcerias como
dentro dos transporte
escolares, com certeza
cada estudante ficou
conhecendo um pouco
mais do trânsito e de
sua importância. Esse
intuito foi proporcionado através da ação
educacional que ajudará a formar cidadãos
mais conscientes e preparados para enfrentar
a vida no trânsito.
O evento foi interativo com todas as
crianças, onde aprenderam brincando e
cantando, salientamos
que a escola tem compromisso com a formação permanente de
seus educandos e conta

O site do Município de Lagoa dos
Três Cantos (https://
lagoa3cantos.rs.gov.
br/)
disponibilizou
ao contribuinte três-cantense uma nova
ferramenta para o
pagamento online de
seus débitos com o
Município.
O serviço encontra-se na página do
Município no menu
“Serviços em Destaque”, link “Portal do
Cidadão”, onde deverá ser preenchido

um cadastro que dará
acesso a todas as guias
de pagamento. Por essa
ferramenta o contribuinte poderá emitir
sua guia de IPTU para
pagamento em cota única ou parcelado. As datas de vencimento são
as mesmas dos carnês
impressos: cota única
com 30% de desconto
e vencimento em 15 de
junho, ou em três parcelas, sem desconto e com
vencimento da primeira
cota também em 15 de
junho.

MORMAÇO

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

na Escola Municipal de
Ensino Fundamental
São Paulo foi realizado uma palestra sobre
Trânsito e alusivo ao
mês de Maio Amarelo.
A palestra foi ministrada pelo Policial
Rodoviário
Federal
Senhor Carlos Rezende da cidade de Sarandi/RS e o “Camaradinha Rodoviário” que
abordaram
diversos
assuntos relacionado a
Educação no trânsito,
com o objetivo de instruir com as crianças
da importância do uso
do cinto de segurança,
usar a faixa de pedestre e o bom compor-

IPTU: nova ferramenta
facilita ao contribuinte trêscantense o pagamento online
em cota única

a da PRF para melhor desenvolver seu
trabalho, pois juntos
salvamos vidas e no
Trânsito o bom mesmo.
O Vice-prefeito
Gerno Altmann, a
representante da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura Angelita Mônica Vergütz Girardelli
fizeram
presente,
juntamente com a
Vereadora Andréa
Cristina de Oliveira
que em parceria com
a Polícia Rodoviária
Federal proporcionou esse maravilhoso evento.

Realizado nono
Encontro de Corais
O encontro realizado no CTG
Teófilo Schroeder reuniu mais
de 300 pessoas
que
prestigiaram o evento e
contou com a
presença de 7
corais da cidade
de Passo Fundo,
Ernestina, Almirante Tamandaré,
Carazinho, Trindade do Sul, Selbach e Mormaço,
com nosso Coral
Cantar é viver,

regido pelo Prof.
Luiz Trautmann,
que apostou numa
apresentação diferenciada e mostrou
os talentos locais
com grande estilo.
A 9ª Edição do
Encontro de Corais
emocionou
aos que assistiram
e deixou um gostinho de quero mais
em todos que estavam presentes,
marcando assim a
volta dos eventos
no Municipio.
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Campeonato de Victor Graeff realizou 7
jogos no último sábado
Os jogos dos campeonatos em Victor Graeff
segue empolgando a torcida e deixando evidente
o alto nível de competitividade existente a cada
novo jogo. Nos jogos do
último sábado(04/06) na
categoria vôlei aconteceram três jogos, onde
as equipes Vôlei Mania,
Via Vôlei e Elas.Com
levaram a melhor. No
futsal feminino aconteceram dois jogos, no
primeiro deles a equipe
da SEFE bateu a equipe
do União com o placar
de 2x1. O segundo jogo
entre GAFF e Arsenal
acabou com o placar de

7x1 favorável a equipe
da GAAF. Para fechar a
noite de jogos se enfrentaram as equipes da categoria principal, sendo
dois jogos que resultaram a vitória das equipes Os Madrugas com o
placar de 5x0 em cima
da AERG e Arsenal com
o placar de 11x1 contra a
equipe do Independente.
Na próxima quinta-feira(09/06) os jogos
não param, na categoria
veterano acontecem os
confrontos entre as equipes do Rancho Planaltense vs Guarani, além
de Juventus vs Fominhas
da Baixada. Na categoria

principal se enfrentam
as equipes do Dortmund vs Juventus e a
equipe do Limitados
vs AERG. Os jogos
acontecem na quinta-feira, 09 de junho, a
partir das 19h15.
Para ficar por dentro de todas as rodadas você pode baixar
o aplicativo Copa Fácil, qualquer munícipe pode baixar e ter
acesso a toda tabela
de jogos, artilharia,
cartões,
jogadores
suspensos, classificação e muito mais.
Disponível para Android e IOS.

ERNESTINA

Secretaria Municipal de Saúde realiza
entrega de uniformes para funcionários
A Prefeitura Municipal de Ernestina, através
da Secretaria Municipal de
Saúde disponibilizou novos
uniformes para atendimento em APH (Atendimento
Pré Hospitalar). Os novos
uniformes foram entregues
para a equipe que fica nos
plantões para atendimento à
população sempre que precisar ser chamado fora do
horário de funcionamento
da Unidade Básica de Saúde (UBS), lembramos ainda que, estamos conveniados ao programa Chamar
SAMU 192 -, que presta
esse serviço aqui no município, bem como, em um raio
de atuação de aproximadamente 40km. O Secretário
de Saúde e Assistência Social de Ernestina, Geferson

Goedel, destaca que: "Em
sua gestão o Atendimento
Pré Hospitalar sempre foi
prioridade em função de
que expressa o verdadeiro
sentido à vida; quando nós
estamos em uma situação de
risco e para isso uma equipe
deve estar muito bem preparada tanto que já no seu
primeiro ano junto a pasta

foi disponibilizado um
curso de APH para toda
a equipe, assim como
agora está sendo entregue o uniforme que faz
parte da identificação
profissional dando mais
isonomia e segurança a
equipe no momento do
atendimento," afirmou o
secretário.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

O município está conveniada ao programa SAMU 192

PERDA DE BLOCO
Perda de Bloco de Produtor
ANTÔNIO OLIMPIO LOCATELLI, que possui o número de CPF 308.139.139.34, residente na cidade de Passo Fundo-RS, na rua Parobe, 147, vila cruzeiro, comunica perda de
talão de produtor número P 174 472271. Caso alguém encontrar, pede que devolva junto a
Delegacia de Polícia Civil de Victor Graeff,
06 de Junho de 2022
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Polo Norte ou Ártico
Nas próximas edições estaremos abordando os
polos, começando pelo polo Norte ou Ártico.
O Polo Norte é, por definição, o ponto mais setentrional da Terra, situado diametralmente oposto ao Polo Sul. Define a latitude geodésica 90°
Norte, bem como a direção do norte verdadeiro.
No Polo Norte todas as direções apontam para o
sul; todas as linhas de longitude convergem para
lá, de modo que sua longitude pode ser definida
como qualquer valor de grau. Nenhum fuso horário foi atribuído ao Polo Norte, portanto, qualquer
hora pode ser usada como hora local. Ao longo de
círculos estreitos de latitude, no sentido anti-horário é leste e no sentido horário é oeste. O Polo
Norte está no centro do Hemisfério Norte. Diz-se
que a terra mais próxima é a Ilha Kaffeklubben,
na costa norte da Groenlândia cerca de 700 km
(430 milhas) de distância, embora alguns bancos
de cascalho talvez semi-permanentes estejam um
pouco mais próximos. O local permanentemente
habitado mais próximo é Alert na região de Qikiqtaaluk, Nunavut, Canadá, localizado a 817 km
(508 milhas) do Polo.
Enquanto o Polo Sul se encontra em uma massa
continental, o Polo Norte está localizado no meio
do Oceano Ártico em meio a águas que são quase
permanentemente cobertas por gelo marinho em
constante mudança. A profundidade do mar no
Polo Norte foi medida em 4 261 m (13 980 pés)
pelo russo Mir submersível em 2007 e em 4 087
m (13 409 pés) pelo USS Nautilus in 1958. Isso o
torna impraticável construir uma estação permanente no Polo Norte (ao contrário do Polo Sul).
No entanto, a União Soviética, e mais tarde a Rússia, construiu uma série de estações flutuantes tripuladas, desde 1937, algumas das quais passaram
sobre ou muito perto do Polo. Desde 2002, os russos também estabeleceram anualmente uma base,
Barneo, perto do Polo. Isso opera por algumas semanas durante o início da primavera. Estudos na
década de 2000 previram que o Polo Norte pode
se tornar sazonalmente livre de gelo por causa do
encolhimento do gelo do Ártico, com escalas de
tempo variando de 2016 até o final do século XXI
ou mais tarde.
As tentativas de alcançar o Polo Norte começaram no final do século XIX, com o recorde de
“Farthest North” sendo superado em várias ocasiões. A primeira expedição indiscutível a chegar
ao Polo Norte foi a do dirigível Norge, que sobrevoou a área em 1926 com 16 homens a bordo,
incluindo o líder da expedição Roald Amundsen.
Três expedições anteriores – lideradas por Frederick Cook (1908, terrestre), Robert Peary (1909,
terrestre) e Richard E. Byrd (1926, aéreo) – também foram aceitas como tendo chegado ao Polo.
No entanto, em cada caso, a análise posterior dos
dados da expedição lançou dúvidas sobre a precisão de suas reivindicações.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente:
Raquel
Goedel.
Demais vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos Ferreira,
Ari Antonio Mello, Cristian Baumgratz, Juliano
Arend, Leonir de Souza
Vargas, Victor Penz e Tiago José Dummel.
SESSÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA DE
06.06.2022
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Grande Expediente:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, justificou
os pedidos de providências
de sua autoria nos quais
solicita colocação de placa de identificação de Rua;
solicita que o Município,
juntamente com os demais
Municípios afetados, contate o DAER para verificação do motivo da redução
das linhas de ônibus para
Passo Fundo e restabelecimento delas; e que solicita
substituição de lâmpadas
da iluminação pública.
Sobre a Mensagem 049,
afirmou que, no seu entendimento, o Procurador
Jurídico deveria ser remunerado como se um Secretário Municipal fosse.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, justificou
os pedidos de providências
de sua autoria nos quais
solicita limpeza de sarjeta
e pista de rolamento e patrolamento e cascalhamento. Sobre a Mensagem 048,
convidou os Vereadores
para aprofundar os estudos
acerca do mesmo.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada
do PDT, concordou com
a solicitação do Vereador
Leonir acerca dos horários
de ônibus a Passo Fundo.
O Vereador Juliano Arend, da bancada
do PSDB, afirmou que a
redução dos horários de
ônibus para Passo Fundo é
um descaso com a população que precisa do serviço.
Acerca dos Projetos de Lei
que reestruturam o quadro
de cargos do Município,
afirmou que é muito importante e que não haverá
aumento na despesa mensal. Solicitou ao Secretário
de Serviços Urbanos que
verificasse a situação de
uma lâmpada da iluminação pública na Rua Alfredo
Augusto Koche.
A Presidente, Ve-

readora Raquel Goedel,
da bancada do PP, acerca
das Mensagens 048 e 049
afirmou que as mesmas vêm
para reorganizar o quadro de
servidores de forma a atender as demandas atuais.
Comunicações:
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada
do PDT, afirmou que, no dia
oito de junho, em Porto Alegre haverá o lançamento da
pré-candidatura de Vieira da
Cunha ao Governo do Estado.
O Vereador Cristian
Baumgratz, da bancada do
PP, disse que as lideranças
regionais do PP estarão reunidas em Mormaço, no próximo dia dez de junho para
reunião de lançamento da
pré-candidatura do Senador
Luiz Carlos Heinze ao Governo Estadual.
Ordem do dia:
Discussão e votação
do Projeto de Lei Complementar nº 02/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal que “AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REDUZIR A
ALÍQUOTA DO IMPOSTO
SOBRE TRANSMISSÃO
INTER-VIVOS DE BENS
E IMÓVEIS – ITBI, PARA
BENEFICIÁRIOS
DE
PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.’’. As Comissões
apresentaram parecer favorável. Em discussão: O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da bancada do PDT,
afirmou que o Projeto de Lei
vem para devolver a dignidade aos reassentados, no que
tange à concessão dos títulos das suas propriedades. O
Vereador Juliano Arend, da
bancada do PSDB, disse que
é muito importante conceder
essa redução de imposto.
Em votação: Aprovado por
unanimidade de votos.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do PDT, anunciou a
destinação de uma emenda
parlamentar do Deputado
Giovani Cherini no valor
de quatrocentos e quarenta
mil reais para o Município
de Ernestina. Parabenizou
a equipe da Secretaria da
Saúde pelo atendimento dos
pacientes acidentados na
RSC 153 esta manhã. Pediu,
novamente, que o Municí-

pio faça a aquisição de um
caminhão tanque, pois, na
semana anterior houve um
incêndio no Município vizinho de Tio Hugo e, se o
Município tem um veículo
destes, pode providenciar o
primeiro combate ao fogo
como ocorreu lá. Solicitou
à Secretaria de Serviços Urbanos providências com relação à iluminação pública
na Rua Alfredo Lutz.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, solicitou
verbalmente que sejam colocadas quatro cargas de
pedras no acesso à propriedade do Sr. Henrique e Srª
Jandira Seibel, proximidades da família Caraça. Sobre
os pedidos de providências,
afirmou que o Vereador é
o porta voz das demandas
da população. Afirmou que
também foi indagado pelos
moradores da Rua Alfredo
Lutz sobre a iluminação pública. Sobre as mensagens
que reestruturam o quadro
de cargos, pediu que fosse
incluído mais um cargo para
trabalhar no departamento
de águas.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do PDT, convidou a comunidade a prestigiar jogo
de futsal de uma equipe de
Ernestina amanhã, no Ginásio Municipal. Convidou,
também, para jogos da Liga
dos Campeões no final de
semana, agradecendo a administração municipal pelo
apoio. Mostrou-se igualmente agradecido à Secretaria de Serviços Urbanos
pelos serviços prestados na
Rua Elemar Eggers, onde se
instalará uma empresa em
breve.
O Vereador Ari Antonio Mello, da bancada do
PDT, agradeceu, de forma
especial, ao Deputado Giovani Cherini, pela destinação de emenda parlamentar
que será utilizada para a
aquisição de uma retroescavadeira, máquina esta que
será de grande valia para o
Município. Disse que esta
emenda parlamentar é fruto da ida dele, juntamente
com os Vereadores Leonir e
Américo para Brasília. Reafirmou que, após eleito, o
Vereador deve trabalhar por
toda a população, independente do seu partido político, assim como ocorre com
o Deputado Giovani Cherini, que não olhou para a
sigla partidária dos Vereadores e sim para a comunidade

de Ernestina.
O Vereador Victor
Penz, da bancada do PSDB,
agradeceu ao Secretário de
Serviços Urbanos pelo atendimento de demandas da
iluminação pública na Rua
Waldir Ivanir Wagner, assim
como pela colocação de placa indicativa na localidade
de Posse Barão. Solicitou
verbalmente, que, assim que
possível sejam feitas melhorias na estrada geral que liga
Pessegueiro à Linha São
Paulo. Convidou a toda a
comunidade para prestigiar
as finais do campeonato municipal de bocha, na cancha
do Pé.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, agradeceu ao Deputado Federal
Giovani Cherini pela destinação de emenda parlamentar para o Município
de Ernestina, ressaltando a
importância de os Vereadores e Deputados trabalharem
unidos pelo bem da comunidade. Agradeceu, também,
ao Secretário de Obras por
prestar um socorro na propriedade do Sr. Irineu, na
localidade do Faxinal. Sobre
a cobertura da quadra da Escola João Alfredo Sachser,
afirmou que a licitação anterior foi deserta, mas que será
refeita em breve, desejando
que tenha interessados no
próximo certame. Reiterou
a necessidade de reparos na
estrada de acesso à residência do Sr. José Mello, assim
como o acesso à residência
da Srª. Jandira.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do
PSDB, afirmou que a necessidade de ter um caminhão
tanque é iminente. Explanou sobre o marco temporal
e a atuação do Presidente
da República nesse assunto. Agradeceu ao Deputado
Federal Giovani Cherini
pela destinação de emenda
parlamentar para Ernestina,
afirmando ser este um deputado governista, vice-líder
do Governo. Pediu que a
população tivesse paciência
com a situação das estradas,
pois, as chuvas foram de
grande volume e causaram
estragos. Falou sobre o ex-presidente da Petrobrás Renato Duque. Explanou sobre
a pré-candidatura de Lula e
Alckmin à Presidência da
República. Lembrou-se de
obras de duas refinarias iniciadas no Governo Dilma
e não concluídas. Solicitou
que a população se posi-

cione acerca de quem irá
apoiar nas eleições de outubro próximo.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, agradeceu ao
Deputado Federal Bibo
Nunes pela destinação de
emenda parlamentar no
valor de trezentos mil reais
para Ernestina, informando que, provavelmente, o
valor seja utilizado para a
aquisição de um trator para
a Secretaria da Agricultura. Afirmou que Ernestina
tem sido contemplada rotineiramente, nestes últimos meses, com recursos
de emendas parlamentares.
Disse que não houve recursos destinados por parlamentares do PT para o
Município, questionando o
porquê deste fato, mesmo
os candidatos do partido
tendo uma quantidade de
votos considerável em todas as eleições. Solicitou
que os representantes municipais do partido intercedam junto aos seus parlamentares para viabilizar
estas liberações de verbas.
Pediu que a população
apoiasse, nas próximas
eleições, os candidatos que
se lembraram de Ernestina
durante os seus mandatos.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, afirmou
que a estrada da barca está
hoje, nas melhores condições em que ela própria
já a viu. Lembrou que o
Município possui, aproximadamente, setecentos
quilômetros de estradas e,
apenas duas patrolas, sendo necessário que a população tenha paciência para
que os reparos sejam feitos
em todas elas. Agradeceu a equipe da Secretaria
da Saúde pelo exemplar
atendimento dos acidentados na RSC 153 no dia de
hoje. Falou sobre o incêndio ocorrido no Município
de Tio Hugo no final da
semana anterior. Pediu que
a população fizesse as suas
doações para a campanha
do agasalho, pois, há pessoas que dependem destas doações para poder se
vestir adequadamente no
inverno.

Próxima Sessão Plenária Ordinária dia 13 de
junho de 2022, às 18:00.
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IBIRAPUITÃ

Programa Ibirapuitã Eco é um sucesso
Umas das primeiras
coisas que aprendi na faculdade de jornalismo é
que, você (jornalista) nunca é a notícia e nunca se
insere nela, cometerei o ato
de quebrar essa espécie de
regra para voltar ao passado e lembrar que umas das
atividades favoritas quando estava no ensino fundamental era quando o nosso
professor de biologia nos
tirava da sala e nos levava
para o meio ambiente, seja
para estudar algumas plantas ou plantar árvores.
Em Ibirapuitã, desde
outubro de 2021 os alunos
da rede municipal têm experimentado algo semelhante, porém em maior
escopo e mais afinco, eles
têm estado em constante
contato com o meio ambiente através do programa Educacional Ambiental
Ibirapuitã Eco.
O Programa surgiu com
a ideia de aproximar a comunidade e as escolas do
meio ambiente e criar nos
alunos uma educação ambiental, e hoje com cerca
de 480 alunos envolvidos
e 110 professores e funcionários.
O projeto funciona por
adesão, ou seja, o professor
que tiver a ideia e querer
desenvolver alguma atividade incluindo o meio
ambiente entra em contato
com a professora Camila
Huning e juntos pensam na
melhor maneira de realizar
as atividades.
No dia 12 do mês de
maio, foi realizado a expedição sentir onde uma
turma da oficina ecoarte
do Centro Municipal Educação Especial (CMEE)
participou de uma trilha
perceptiva aonde tiveram
seus olhos vendados para
assim não apenas confiar
nos professores, como também para explorar os seus
outros sentidos.
A professora e coordenadora pedagógica da
rede municipal Vanderleia
Nunes Cardoso conta que
a ideia surgiu para conscientizar os alunos, “Sempre fomos um município
preocupado com ações ambientais, as escolas sempre
desenvolveram
projetos
voltados a proteger o meio
em que vivemos e pensamos em fazer algo mais
organizado, onde as ações
fossem projetadas por um
profissional na área, levamos nossa ideia para o
prefeito municipal e solici-

tamos que esse profissional
fosse contratado.”.
O próximo passo do
programa foi sentar e conversar com a Adriana, secretária de educação, a
professora Camila e a professora Vanderleia junto
com as diretoras da rede
municipal para avaliar
como o projeto seria organizado. Feito isso, era hora
de conversar com toda a
comunidade escolar além
de membros importantes
da comunidade.
Adriana Dalbosco, secretária de educação de Ibirapuitã e uma das idealizadoras do projeto conta que
a primeira ideia era contratar um biólogo para ajudar
na conscientização dos alunos, após algumas reuniões
e planejamento aos poucos
o programa foi ganhando
forma e se tornando cada
vez mais real.
Se hoje em dia o programa é abraçado tanto por
alunos quanto por professores, no começo houve
uma resistência à ideia. Segundo Adriana, havia certo
receio até por ser algo novo
e ainda não saberem direito
como seria realizado as atividades. Com o tempo não
apenas a ideia do programa
foi aceita como, se tornou
visível nos rostos dos alunos a alegria e felicidade de

estarem participando.
O programa foi um
sucesso tão grande que
Adriana conta que os
próprios alunos estão realizando atividades em
casa, além de estarem se
preocupando mais com
as questões ambientais
da cidade e do planeta.
Sempre ansiosos para
saber quando será feito
a próxima atividade ou
quando plantarão novas
mudas de arvores.
Não existe idade para
entender e se aproximar
do meio ambiente, porém, quando crianças
começam a realizar atividades e se inteirar sobre o assunto, a mudança
e a empolgação com o
tema acabam sendo mais
perceptível talvez, além
delas criarem uma consciência sobre o assunto.
O projeto não teria
chegado tão longe sem
o apoio de tantas pessoas, por isso, através de
sua Secretária de Educação, Adriana Dalbosco,
todos os envolvidos no
programa agradecem o
apoio e participação de
toda a comunidade, além
de um agradecimento a
administração municipal
por não só acreditarem
como também apoiarem
a ideia.
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Respingos
da Barragem
Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

LÍRICA
As asas da poesia não têm plumas
Mas revoam muito além do céu imenso;
Levam junto as raízes do que penso
E propagam claridade frente às brumas.
Sendo rio, não se perdem nas espumas
Nem se afogam pelos poços e remansos...
São correntes que avançam sem descanso
Junto às margens que detém coisa nenhuma.
A idéia, que provém do sentimento
E que nasce na clausula de um papel,
Ganha o mundo, ruma as nuvens, toma o céu,
Quando as asas vêm mostrar o seu talento.
São a própria natureza em movimento,
São o ventre das paixões em rebelião...
Essas asas com sinuelos de amplidão
São poesia navegando ao tom do vento.
E pechando as tempestades deste mundo
Se agigantam frente aos olhos dos mortais;
Assim seguem propagando os ideais
Das bandeiras que tremulam sobre os mastros,
Hasteadas pela força desses braços
Que destroem as barreiras sociais.
As asas da poesia não tem plumas
Mas carregam tantas penas, tanta dor...
Quando levam um irmão em dissabor
No seu tema de alforria e redenção...
Mas o mundo vai mudando a cada não
Dessas vozes que se erguem sem ter medo,
Vendo a alma transbordar por entre os dedos
E a vida florescer junto a garganta,
Na magia que sublime nos encanta
Sob a luz de um sol bordado de ilusão.
As asas da poesia não tem plumas,
Mas eu sei que elas se abrem por um bem...
Bem comum, o bem maior que o mundo tem,
E é por ele que essas asas vão além.
Vão de querência em querência
Levando sonhos comuns...
Um povo inteiro na essência
Do verso de cada um;
O maior palco se abrasa...
Mas quem renega suas asas
Não vai a lugar algum.
Eu dependo dessas asas
Na minha sede insaciável
De transformar este mundo;
De propagar as verdades
Pechando as hordas covardes
Que sangram cada segundo.
A minha força é pequena,
Escrevo o que vale a pena
No brete da folha em branco;
E a magia da palavra
Ficaria ali encerrada
Sem luz, sem vez e sem tranco.

Uma das primeiras atividades desenvolvidas

11

Mas tudo que era cinzento
Ganha cor e movimento,
E vem mostrar seus pendores;
Quando as asas da poesia
Vão revoar sesmarias
Na voz dos declamadores!
Parceria com Bianca Bergmam
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ERNESTINA

NICOLAU VERGUEIRO

Secretaria Municipal de
Saúde promove Workshop
em Amamentação
Nesta
terça-feira,
(07), nas dependências
da Câmara Municipal de
Vereadores de Ernestina,
a equipe de enfermagem
e de agentes comunitários de saúde, participaram de uma capacitação
sobre (AMAMENTAÇÃO), com a consultora
e enfermeira, Natana da
Rosa. O objetivo precípuo do curso promovido
pela Secretaria Municipal de Saúde, é auxiliar
na formação profissional
de nossos funcionários;
para tornarem-se multiplicadores de informações para as gestantes e, as mamães com a
Amamentação, após o
nascimento dos bebês.
Segundo o secretário de
Saúde, Geferson Goedel,
destaca que: "Esse curso ofertado aos funcionários, se deve a termos
ouvido que nos cursos
de gestantes oferecido
pelo município, as mesmas manifestavam esse
assunto como uma das
principais dúvidas, dessa
forma, nossos profissionais poderão estar mais
qualificados para acolher as dificuldades que

irão surgir no dia a dia
dessas mães e, terão
toda a capacidade em
orientar da melhor forma possível," explicou
o secretário.
A
coordenadora do projeto “Gestar Amor”, a técnica
em enfermagem, Ana
Paula Baumgardt, ressalta que a amamentação é um período muito cheio de mudanças
na vida da mamãe,
cheio de dificuldades,
em que a falta de informação e técnicas
corretas às vezes acaba atrapalhando as
mães a amamentarem
seus filhos da maneira
desejada, pois o leite materno ajuda aumentar a imunidade,
além de garantir um
perfeito desenvolvimento de seus filhos.
Agradecemos a todos
os participantes desse
workshop, principalmente a consultora e
enfermeira,
Natana
da Rosa, por ter compartilhado seu imenso
conhecimento sobre a
importância da amamentação.

Comunicado
Atenção, moradores dos condomínios da
barragem!
A Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente comunica que a partir da próxima quarta-feira (15/06),
o caminhão da coleta de
lixo não irá mais entrar
nos loteamentos. Portanto, os resíduos deverão ser armazenados nos
contêineres localizados
no acesso geral aos condomínios para recolhimento.
Em caso de dúvidas,
entre em contato com a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pelo
fone (54) 3616-1327.
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Vacinação
Desde segunda-feira, 06, está disponível para toda a
população (acima de
seis meses) de Nicolau Vergueiro a vacina contra a gripe.
A vacinação será
realizada de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h30 e das
13h às 17h, na Unidade Básica de Saúde.
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