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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Fim de ano victorense

O fim do ano está 
se aproximan-
do e com ele 

os eventos natalinos muni-
cipais. Na cidade de Victor 
Graeff aconteceu na noite 
do dia 28 de novembro a 
abertura do Festival de Na-
tal.

Para o prefeito Lair-
ton o momento é especial 
por várias razões “então é 
um sentimento muito bom. 
Porque há um ano difí-
cil de pandemia que nós 
passamos, um ano muito 
complicado, cancelando 
eventos no início do ano, 
agora como  Victor Graeff 
tá mais de sessenta dias 
sem nenhum caso, então 
não mais que o dever e o  
direito da população tam-
bém nós poder se reunir no 
Natal aí, poder fazer uma 
pequena homenagem ao 
nosso munícipe” ressalta.

A noite foi marca-
do pela chegada do Papai 
Noel, que teve trilha so-
nora cantada pela Jessieni 
Lamberty, ele recebeu do 

Para acontecer os eventos a praça recebeu muitas melhorias

No domingo houve a cerimônia de abertura do festival

prefeito a chave da cida-
de.  Em seguida distribuiu 
balas para as crianças que 
ansiosas esperavam. O se-
gundo ponto alto da noite 
foi o acendimento das lu-
zes da árvore natalina na 
praça, o fechamento da 
noite ficou por conta da 
Banda Fritz 4, que devido 
a instabilidade climática 
optou por se apresentar no 
ginásio.

Ao longo do ano de 
2021 muitas melhorias 
foram feitas na Praça Tan-
credo Neves, como conta o 
prefeito “então uma delas 
é a eu amo Victor Graeff, 
também as tomadas pra 
celular, o quentinho, o es-
paço para as cuqueiras e a 
reformulação dos ambien-
tes. Então, nós andamos 
investindo o que deu esse 
ano. Que é um ano atípico, 
então pra nós receber nos-
sos turistas também que 
faz uns quarenta dias que 
os turistas tão vindo bas-
tante pro nosso município 
e temos atendendo eles 

de melhor maneira possível. 
Tanto que as cuqueira tá mui-
to contente com as visita do 
pessoal que vem de fora. Ho-
je nós temos o prato típico na 
nossa praça todos os finais de 
semana.” 

E para o próximo ano po-
de-se esperar mais melhorias 
na área, durante a viagem a 
Brasília feita por ele, um dos 
tópicos da extensa agenda foi 
a busca de mais investimento 
para o local “O investimento 
que nós temos em buscando 
junto ao Ministério do Turis-
mo através do também é pra 
nós revitalização da praça 
seria a construção do museu, 
reforma dos calçamentos, 
passeio e também um inves-
timento geral em torno dos 
brinquedos da praça também, 
vamos colocar novos. Temos 
que inovar ali, os brinquedos 
são muito antigos. Então a 
gente tá pleiteando junto a ao 
Covatti, ao senador aí pra nós 
fazer um investimento a lon-
go prazo aí que vai durar em 
torno de dois a três anos”

E para finalizar, Koeche 
fez uma rápida retrospectiva 
sobre seu primeiro ano de 

mandato “começou difícil 
pra nós  com a perda do nos-
so companheiro Paulo Lopes 
Godoy que ganhamos a elei-
ção num ano de pandemia 
então depois de uma cirurgia 
então o vírus levou ele,  feve-
reiro muito complicado mui-
ta muitas coisas diferente que 
a gente jamais achou que ia 
enfrentar que seria essa pan-
demia. Mas no decorrer do 
ano aí fizemos o leilão. Con-
seguimos arrumar nosso ma-
quinário então hoje estamos 
bem contentes aí com várias 
obras em andamento e temos 
agora a liberação também da 
obra da creche também que 
vai ser feita agora a licitação 
já. Então devagarzinho va-
mos se ajeitando né? Foi um 
ano muito complicado devi-
do à ausência do nosso com-
panheiro Paulo Lopes Godoy. 
Mas temos uma equipe bem 
competente, tudo gurizada 
nova aí cheia de vontade pra 
trabalhar. Eu acho que tendo 
vontade pra trabalhar, tudo se 
ajeita tudo chega lá e vamos 
seguir em frente aí para o ano 
que vem entrarmos com o pé 
direito”

Prefeito Lairton Koeche falou sobre seu primeiro ano de mandato e a busca de verbas para revitalização

REGIÃOREGIÃO

Vereadores nomeiam Plenário 
Legislativo como “Vereador 
Larri Bangemann”

No dia 18 de novem-
bro de 2020, a co-
munidade de Santo 

Antônio do Planalto perdeu uma 
importante e histórica liderança, 
o então vereador Larri Bange-
mann. Recém eleito para uma no-
va legislatura, Larri Bangemann 
era empresário e filiado ao PTB, 
e morreu aos 59 anos vítima de 
complicações provocadas por um 
câncer no fígado.

Para homenagear o ex-
-vereador Larri Bangemann (in 
memorian), os vereadores Leo-
nel Adler/PDT e Elder Knapp/
MDB apresentaram o Projeto de 
Resolução nº 006/2021, de 22 de 
novembro de 2021, que “dá de-
nominação oficial ao Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores 
de Santo Antônio do Planalto/
RS”.

O Projeto de Resolução foi 
aprovado na Sessão Ordinária de 
segunda-feira, dia 29 de novem-
bro, com todos os votos favo-
ráveis pelos vereadores Andrea 
Cristina de Oliveira/PTB, Cezar 
Formentini/PDT, Douglas Rafael 
Allebrand/DEM, Elder Knapp/
MDB, Leonel Adler/PDT, Mai-
kon Luz Vicente/PDT, Marcos 
Pedro Griebler/PDT, Veleda de 
Paula/PTB e Vilson Altmann/
MDB.

Foi apresentada uma Emen-

da Modificativa alterando o teor 
do caput do Art. 1º que passou 
a vigorar com a seguinte reda-
ção: Art. 1º denomina “Plenário 
Vereador Larri Bangemann” o 
Plenário da Câmara Municipal 
de Vereadores de Santo Antônio 
do Planalto/RS, localizado na 
Avenida Jorge Muller, nº 1081, 
centro.

Com a homenagem, os 
vereadores autores da propos-
ta, Leonel Adler/PDT e Elder 
Knapp/MDB, buscam homena-
gear a trajetória do ex-vereador 
Larri Bangemann (in memorian) 
e sua família, pela dedicação e 
honra com que se dedicou à vi-
da pública e ao desenvolvimento 
de Santo Antônio do Planalto, 
tendo sido, inclusive, presidente 
da Comissão que trabalhou na 
Emancipação de Santo Antônio 
do Planalto como Município, fato 
concretizado em março de 1992.

Conforme manifestação dos 
vereadores Leonel Adler/PDT e 
Elder Knapp/MDB, Larri Ban-
gemann (in memorian) foi “uma 
pessoa de caráter, um empreen-
dedor com visão e pessoa atuante 
na comunidade, muito respeitado 
pela sua trajetória, ética e caris-
ma junto à população, tornando-
-se um exemplo para todos na 
construção de uma sociedade 
melhor”.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Prorrogação do prazo da 
votação de consulta popular

A administração 
municipal de 
Santo Antônio 

do Planalto informa a todos 
munícipes que a votação da 
consulta popular foi prorro-
gada até dia 15 de dezem-
bro.

Segundo dados dispo-
nibilizados pela assessoria, 
os valores são divididos 
da seguinte maneira: 30 % 
para os quatro municípios 
com maior índice de vota-
ção, restante é partilhado 
entre os municípios com 
no mínimo 02% de vota-
ção.  As áreas para escolha 
são Desenvolvimento Ru-
ral (Agricultura), Turismo, 
Obras (Habitação).

A participação da po-
pulação é importante, essa 
é uma das formas de parti-
cipar da tomada de decisões 
na cidade. Pode-se votar 
pelo aplicativo COLAB ou 
no site da consulta popular. 
É necessário CPF, titulo de 
eleitor, nome completo do 
votante e da mãe.

 Neste ano, o valor dis-
ponibilizado será de R$ 30 
milhões para as 28 regiões 
dos Coredes (Conselhos 
Regionais de Desenvolvi-
mento). A verba é distribuí-
da de acordo critérios como 
a população de cada região 
e o Índice de Desenvol-
vimento Socioeconômico 
(Idese).

MORMAÇOMORMAÇO

Cantata Vozes do Natal

No dia 27 de novem-
bro Mormaço rea-
lizou sua primeira 

Cantata Vozes do Natal, o evento 
realizado em frente a prefeitura 
da cidade contou com apresen-
tação do Coral  Cantar é viver, 
o grupo de PPD Caminhos da 
Singularidade, além de canções 
entoadas por Aline Morigi, Luiz 
Carlos Trautamann, Andressa 
Rambo, Igreja Semear entre ou-
tros. 

A Brigada Mirim da cidade 
foi responsável por acompanhar 
o Papai Noel para o recebimento 
da chave do município. O evento 
foi organizado pela Secretaria de 
Assistência Social. O Grupo de PPD preparou uma apresentação especial para a noite

CRÉDITO: DIVULGAÇÃOCLIC SOLEDADE

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Comitiva pleiteia recursos em Brasília  

Na última sema-
na, uma comiti-
va composta pelo 

prefeito José Nicolodi Proven-
ci, vice-prefeito Jaime Marto-
vicz e o servidor Airton José 
Zandonai estiveram na capital 
federal cumprindo uma exten-
sa agenda de atividades, plei-
teando recursos nas mais di-
versas áreas do município.  
 Para a área de assistên-
cia social a comitiva  solicitou 
recursos para a aquisição de ces-
tas básicas no gabinete do depu-
tado Osmar Terra.  No encontro 
com o deputado Ubiratan San-
derson protocolaram o pedido 
de um (01) veículo. 

Para o deputado Nereu 
Crispim reivindicaram a desti-
nação de R$ 50 mil para o Fun-
do Municipal de Assistência 
Social. "Iniciamos nossa jor-
nada obtendo a confirmação de 
R$ 150 mil para custeio da Se-
cretaria, através do parlamentar 
Danrlei Hinterholz", afirma o 
vice-prefeito, Jaime Martovicz.  

A extensa agenda visava a busca d   e recursos 

A extensa agenda visava abuscad e recursos para a cidade

 
 Já no Ministério do 
Turismo, acompanhados pelo 
deputado Dirceu Franciscon, re-
quereram recursos para a cober-
tura da Praça Central. 

Ressaltaram o mesmo pedi-
do ao senador Luiz Carlos Heinze.  
Recursos para a atenção básica 
da Secretaria de Saúde também 
foram solicitados aos deputados 
Carlos Gomes e Osmar Terra. 

Uma emenda parlamentar no va-
lor de R$ 80 mil reais foi confir-
mada através do senador, Lasier 
Martins, e mais 100 mil reais 
por meio do deputado, Afonso 
Hamm para custeio da Secretaria.   
 Visitaram o Fundo de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) e participaram de 
audiências debatendo assuntos 
na área da educação, entre eles 
a construção de uma nova es-
cola pública. Solicitaram para 
que o deputado Giovani Cheri-
ni acompanhe a reivindicação.  
 No gabinete dos par-
lamentares Márcio Biolchi, 
Maurício Dziedricki, Afonso 
Hamm, Jerônimo Goergen, Li-
ziane Bayer, Daniel Trzeciak, 
Ubiratan Sanderson, Marcelo 
Brum e Lasier Martins plei-
tearam a destinação de verbas 
para pavimentação asfáltica.  
"Concluímos a nossa agenda de 
atividades de forma positiva. 
Consideramos nossa visita pelos 
gabinetes como proveitosa. Vá-
rios pleitos foram encaminhados 
e aguardamos, em breve, colher-
mos os frutos desses encontros", 
fala o prefeito José Provenci.

CRÉDITO:ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF/ DIVULGAÇÃO
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
A Lua logo chegará à Casa 8, A Lua logo chegará à Casa 8, 
um sinal de que pode pintar um sinal de que pode pintar 
uma grana inesperada. E com uma grana inesperada. E com 
Netuno de volta ao movimen-Netuno de volta ao movimen-
to normal, você também terá to normal, você também terá 
ideias inspiradoras, inclusive ideias inspiradoras, inclusive 
para lucrar.para lucrar.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Júpiter, planeta da abundância, Júpiter, planeta da abundância, 
está no ponto mais alto do seu está no ponto mais alto do seu 
Horóscopo e traz muita sorte Horóscopo e traz muita sorte 
para sua carreira. Aproveite para sua carreira. Aproveite 
para correr atrás do que quer para correr atrás do que quer 
e conquistar o sucesso!e conquistar o sucesso!

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
A Lua na Casa 6 renova sua A Lua na Casa 6 renova sua 
vitalidade e garante pique em vitalidade e garante pique em 
dobro para você encarar o tra-dobro para você encarar o tra-
balho! Além de mostrar deter-balho! Além de mostrar deter-

minação e disciplina em dobro, minação e disciplina em dobro, 
você também vai mostrar dis-você também vai mostrar dis-
posição para aprender novas posição para aprender novas 
tarefas.tarefas.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Quem trabalha em casa ou com Quem trabalha em casa ou com 
parentes pode ter uma manhã parentes pode ter uma manhã 
bem lucrativa. Além de contar bem lucrativa. Além de contar 
com a sorte, você também te-com a sorte, você também te-
rá criatividade de sobra, seja rá criatividade de sobra, seja 
para deixar o serviço mais fácil.para deixar o serviço mais fácil.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
No trabalho, há boas chances No trabalho, há boas chances 
de retomar um antigo proje-de retomar um antigo proje-
to. Também pode se destacar to. Também pode se destacar 
ao mostrar sua experiência em ao mostrar sua experiência em 
uma tarefa difícil.uma tarefa difícil.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Você também vai esbanjar vita-Você também vai esbanjar vita-

lidade e energia de sobra para lidade e energia de sobra para 
correr atrás do que quer. A correr atrás do que quer. A 
Lua facilita a comunicação e is-Lua facilita a comunicação e is-
so beneficia seu trabalho, prin-so beneficia seu trabalho, prin-
cipalmente para quem lida com cipalmente para quem lida com 
comércio ou precisa negociar comércio ou precisa negociar 
melhorias com os chefes.melhorias com os chefes.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
E você nem tem com o que se E você nem tem com o que se 
preocupar, bebê, pois o céu preocupar, bebê, pois o céu 
ainda anuncia uma fase bem fa-ainda anuncia uma fase bem fa-
vorável para o seu bolso.vorável para o seu bolso.

- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.)nov.)
O carinho da família também O carinho da família também 
será revigorante para você, será revigorante para você, 
que irá sentir que pode con-que irá sentir que pode con-
tar com o apoio dos parentes. tar com o apoio dos parentes. 
Mas controle suas reações e Mas controle suas reações e 
lembre-se: cada pessoa tem lembre-se: cada pessoa tem 

um ritmo diferente no trabalho.um ritmo diferente no trabalho.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
A Lua na Casa 12 pede um A Lua na Casa 12 pede um 
pouco de recolhimento e avi-pouco de recolhimento e avi-
sa que seu trabalho vai render sa que seu trabalho vai render 
mais se você puder ficar mais mais se você puder ficar mais 
quieta no seu canto e cuidar quieta no seu canto e cuidar 
das tarefas sem depender dos das tarefas sem depender dos 
colegas.colegas.

- Capricórnio (22 dez. a 20 - Capricórnio (22 dez. a 20 
jan.)jan.)
É um bom dia para investir nos É um bom dia para investir nos 
seus projetos para o futuro. A seus projetos para o futuro. A 
Lua facilita as parcerias e avisa Lua facilita as parcerias e avisa 
que você terá facilidade para que você terá facilidade para 
encontrar pessoas que pos-encontrar pessoas que pos-
sam apoiar seus objetivos.sam apoiar seus objetivos.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
A Lua desperta o lado mais A Lua desperta o lado mais 

ambicioso do seu signo e vo-ambicioso do seu signo e vo-
cê fará o que estiver ao seu cê fará o que estiver ao seu 
alcance para se destacar no alcance para se destacar no 
trabalho. É uma fase de realiza-trabalho. É uma fase de realiza-
ções, por isso, lute com garra ções, por isso, lute com garra 
pelos seus objetivos.pelos seus objetivos.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
 A Lua na Casa do Conheci- A Lua na Casa do Conheci-
mento estimula você a estudar mento estimula você a estudar 
e aprender coisas novas. É e aprender coisas novas. É 
um bom momento para iniciar um bom momento para iniciar 
cursos, treinamentos e coisas cursos, treinamentos e coisas 
que possam abrir portas para que possam abrir portas para 
um futuro melhor.um futuro melhor.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Dezembro!
 Ilvo Arendt 

01/12
Jean Burguel 

02/12 
Vilson Goedel 

02/12
Ai Ninow 05/12
Jonas Gonçalves 

06/12
Tadeu dos San-

tos 07/12
Luciane Diehl 

08/12
Katiana Arendt 

08/12
Elisete Monteiro 

11/12
Suelen Schenei-

der 12/12
Hermindo Pozza 

12/12
Douver Nicolini 

12/12
Marci Drebes 

12/12
Veridiane Malmann 

13/12
Dalcir Dassi 13/12
Antônio Caliari 

14/12
Valentina Tozzo 

14/12
Edson Adames 15/12
Luciano Port 16/12
Amair Moura 16/12
Danielly Freitag 

17/12
Paulina Becker 18/12
Vitor Mello 18/12
Sidriane Caliari 

19/12
Alda Rigo 19/12
Andressa Satler 

21/12
Mario Goedel 21/12
Nicolas Lamm 22/12
Salete Becker 22/12
Luana Nickhorn 

22/12
Celi de Negri 22/12
Isolde Irschlinger 

22/12
Julia Strauss 24/12
Adriana Goby 25/12
Vandro Amann 25/12
Vera Moraes 26/12
Raquel Altamnn 

26/12
Luís Muller 26/12
Hidegardt Newls 

28/12
Leila Schultz 28/12
Vitória Pazinato 

29/12
Eduardo Anunciação 

29/12
Cedenir Machado 

30/12
Paulo Goedel 30/12
João Backes 31/12
Simone Arendt 31/12
Mayra Corrêa 31/12
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MARIASMARIAS

Marias gravam websérie em São Paulo
Elenco de “Behavior - O jogo” ainda conta com a atriz Marianna Santos e o TikToker Nick Gállavan

Nos últimos dias, 
as Marias es-
tiveram com a 

mãe em Jundiaí (SP) pa-
ra a gravação da websérie 
“Behavior - O jogo”. A 
produção conta a história 
de um grupo de crianças 
que foi levado a uma espé-
cie de reformatório, onde 
todos correm o risco de 
nunca mais voltarem para 
casa.

 A direção é de Rob-
son Araújo, com prepara-
ção de elenco por Thiago 
Coquelet e produção de 
Brunna Cris. No elenco, 
além da Maria Antônia e 
da Maria Gabi, estão ou-
tras 15 crianças. A atriz 
Marianna Santos (Poliana 
Moça, Carinha de Anjo) e 
o TikToker Nick Gállavan 
também estrelam a websé-
rie.

 “Foi uma experiên-
cia transformadora. Tra-
balhar ao lado de pessoas A direção é de Robson AraujoA gravação aconteceu em Jundiaí

tão competentes, focadas 
e queridas deixa o trabalho 
prazeroso e, com certeza, 
contribui para o resultado 
final”, disse Maria Gabi.

 Aliás, Maria Antô-
nia está ansiosa para con-
ferir a websérie na íntegra: 
“Gravar é uma coisa, mas 
ver tudo pronto é outra 

bem diferente. Mesmo 
que a gente já tenha par-
ticipado de vários filmes e 
séries, sempre ficamos na 
expectativa em assistir ao 
resultado.”

“Behavior - O jogo” 
será postado nos canais no 
YouTube de Mariana San-
tos e Nick Gállavan.

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/INTERNET
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LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Café com Atitude

A Câmara de Verea-
dores de Lagoa 
dos Três Cantos 

abrigou na noite da última 
terça-feira, 30 de novembro, 
um encontro de empresários e 
futuros empreendedores deno-
minado “Café com Atitude”.

O evento foi promovido 
pelo departamento de De-
senvolvimento econômico, 
órgão ligado a Secretaria de 
Agricultura do Município, em 
parceria com o SEBRAE e te-
ve como palestrante Marcus 
Tonin, formado em Marketing 
e Pós-Graduado em Branding 
– Gestão de Marcas. Tonin 
também é professor na UCS 
– Universidade de Caxias do 

Sul, onde ministra os cursos 
de Extensão de Marketing Di-
gital e de Branding e consultor 
de Marketing e Inovação no 
Sebrae.

O tema da palestra foi “O 
que eu preciso saber para em-
preender hoje”.

Conforme a Secretária de 
Agricultura, Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente 
Tatiana Sostemeier Eckstein, 
o evento foi além das expecta-
tivas, pois o plenário do legis-
lativo estava lotado e alguns 
empresários manifestaram, 
tardiamente, o desejo de par-
ticipar. “Outros eventos estão 
programados para 2022”, sa-
lientou. Empreendedores e futuros empresários estiveram na palestra
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dos: 
-introdução ao PROERD;
-informações sobre drogas para 
tomada de decisão responsável;
-riscos e consequências;
- pressão dos colegas;
-lidando com situações de tensão;
-bases de comunicação;
-comunicação não verbal e escuta 
ativa;
-bullyng ;
- ajudando os outros;
- Obtendo ajuda dos outros/ revi-
são

No fim os alunos tiveram 
que fazer uma redação com tudo 
que aprenderam. Nesta segunda-
-feira, dia 29 de novembro um 
total de 26 alunos que integraram 
o programa teve sua formatura. 
Na cerimonia esteve presente o 
prefeito da cidade Lairton Koe-
che, Tenente Petry que instruiu 
os alunos, o secretário de educa-
ção Fábio Dirings, o 1º Escrivão 
Luciano Puhl. 

Os alunos receberam pre-
sentes de empresas parceiras 
além de participar do sorteio de 
uma bicicleta que teve como ven-
cedora Rafaela Chaves . 

PROERD mais uma turma 
formada

Os alunos da 5º serie, 
da rede municipal de 
ensino Victor Graeff 

ao longo do último semestre par-
ticiparam do Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à 
Violência, mais conhecido como 
PROERD. As aulas foram minis-
tradas pelo instrutor do projeto o 
Tenente Marcelo Rodrigo Petry 
Comandante do 4º Batalhão da 
cidade de Não me toque.

Na semana anterior, os es-
tudantes como forma de pré-fe-
chamento fizeram uma visita ao 
quartel da Brigada Militar e além 
de aprenderem mais sobre a fun-
ção também viveram a experiên-
cia de patrulhar com os brigadia-
nos “Queremos que as crianças 
conheçam um pouco do nosso 
trabalho diário, além de mostrar 
para elas que os policiais milita-
res estão sempre prontos para au-
xiliar e ajudar as pessoas de bem 
da comunidade”, conta Petry.

O currículo do programa 
destinado ao 5º ao 7º ano é cha-
mado de “Caindo na real” e  é 
composto de 10 encontros aonde 
os seguintes temas são aborda-

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Os alunos foram instruidos ao longo programa pelo Ten. Petry
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Ação conjunta em prol da população
REGIÃOREGIÃO

A estrutura de madeira foi substituída por tubulações de concreto

Com avanço da 
agricultura os 
maquinários es-

tão cada vez maiores ne-
cessitando de adequações 
locais para que possam 
transitar e intensificar ainda 
mais a agricultura. Na loca-
lidade São Paulo, que faz 
divisa entre os municípios 
de Ernestina e Victor Graeff 
havia uma antiga demanda 
da população relacionada a 
isso.

Uma ponte que além de 
tamanho inadequado para 
o transporte agrícola se en-
contrava em péssimas con-
dições, gerando transtornos 
e até insegurança, em época 
de safra  a situação se in-
tensificava ainda mais, co-
mo conta o prefeito Renato 
Becker, da cidade de Ernes-

tina “as máquinas começa-
ram a ficar muito grande e a 
ponte era muito baixa então 
rio quando subia inundava 
tudo”.

A obra foi realizada 
através de uma ação con-
junta entre as duas cidades 
tendo um custo estimado 
de 17 mil reais, segundo 
informações passadas pe-
lo prefeito Lairton Koeche 
através de sua assessoria de 
comunicação (ASCOM). 

Para a realização da re-
construção foram utilizados 
tubos de concreto de um 
metro de comprimento por 
dois de diâmetro, num total 
de 14 unidades, sendo que 
cada município ofertou a 
metade. A mão de obra tam-
bém foi compartilhada co-
mo conta prefeito Becker, 

Ernestina cedeu “uma re-
troescavadeira, dois cami-
nhões e uma carregadeira”, 
já Victor Graeff levou uma 
draga, caminhão e patrola. 
A ação integrada trará mui-
tos benefícios para ambos 
locais como ressalta, atra-
vés da ASCOM, prefeito 
Lairton Koeche  “parceria 
com o município irmão rea-
liza a economia de recursos 
aos cofres públicos, além de 
potencializar a união geran-
do bons frutos aos muníci-
pes victorenses e ernesti-
nenses”.

A obra teve inicio na 
terça-feira dia 30 de junho, 
no dia seguinte as equipes 
das secretarias de obras rea-
lizaram o empedramento no 
local para melhorar ainda 
mais o trafego. 
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Anitas do nosso tempo
Dilvana Aninha Müller é uma das Anitas do nosso tempo

Por relevantes ser-
viços prestados à 
sociedade gaúcha 

e pelo exercício de liderança 
tradicionalista” esse agradeci-
mento especial cuidadosamente 
inserido no certificado foi desti-
nado às mulheres que com garra 
e determinação fazem a diferen-
ça na tradição.  O tema da se-
mana farroupilha deste ano foi 
Caminhos de Anita, então fa-
zendo jus a isso 90º Convenção 
Tradicionalista homenageou as 
Patroas dos CTGs, durante o 
evento que ocorreu dia 28 de 
novembro na Assembleia Legis-
lativa.

Dilvana Aninha Müller, 
ernestinense, patroa do CTG 
Unidos da Tradição é uma das 
“Anitas” homenageadas. Na ci-
dade de Ernestina ela é uma das 
principais referências do tradi-

Certificado entregue as Patroas Gaúchas dos CTGs

Dilvana Aninha Müller ernestinense agraciada com o título

cionalismo e serve de inspiração 
para muitas outras mulheres. 
Ela conta que o evento foi de 
uma magnitude incomparável, o 
reconhecimento não ficou ape-
nas no certificado, mas no modo 
como foram tratadas, mesmo 
com a indecisão que  a rondava 
nos dias anteriores, se deveria 
ir ou não, ela resolveu dar esse 
passo que foi muito importante 
em sua vida “a gente pensou as-
sim bah vou chamar todas nós 
lá na frente e vão entregar e não 
a gente foi chamada uma a uma 
pelo nome e dizendo de que ci-
dade de que CTG que  estava 
representando. O auditório lá o 
Barrone da assembleia estava 
lotado”.

Esse prestigio não é por 
acaso, Anitas como Dilvana, 
lutam todos os dias para que a 
tradição do nosso povo não caia 

no esquecimento, em meio a 
uma geração que conectada ao 
mundo se desconecta de suas 
raízes, as fazendo cair no esque-
cimento. 

Essas Anitas, símbolo de 
força e resistência mostram que 
a mulher tem a força do tama-
nho que ela quiser que esteja 
limitada apenas a si mesma. 
Abrem caminho para que mui-
tas outras vejam que é possível. 
Não podemos negar que a cul-
tura gaúcha por vezes é tachada 
como machista isto está de certa 
forma incrustrados na nossa so-
ciedade. Então essas mulheres 
com determinação e simplici-
dade mostram que as mudanças 
são possíveis, necessárias e es-
tão acontecendo. E não só po-
dem como devem ser chamadas 
de Pioneiras, de Anitas do nosso 
Tempo.

“

O certificado homenageia essas mulheres que lutam pelo tradicionalismo gaúcho
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Espaço Cultural 

Zumbi dos Palmares 
Última Parte

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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 Apesar de ser vista por alguns 
movimentos e setores da sociedade como 
representantes da resistência à escravidão, 
muitos quilombos contavam com a 
escravidão internamente. Esta prática 
levou vários teóricos a interpretarem 
a prática dos quilombos como um 
conservadorismo africano, que mantinha 
as diversas classes sociais existentes na 
África, incluindo reis, generais e escravos.

Autores apontam a existência de 
uma escravidão até mesmo predatória 
por parte dos habitantes de Palmares, 
que realizavam incursões nos territórios 
vizinhos, de onde traziam à força indivíduos 
para trabalharem como escravos em suas 
plantações, desenvolvendo assim uma 
espécie de “escravismo dentro da própria 
‘república’.”[12][13] Escravos que se 
recusavam a fugir das fazendas e ir para 
os quilombos também eram capturados e 
convertidos em cativos dos quilombolas.

De acordo com Ronaldo Vainfas, 
professor da Universidade Federal 
Fluminense e autor do “Dicionário do 
Brasil Colonial”, “É uma mistificação 
dizer que havia igualdade em Palmares”, 
afirma o historiador. Ele ainda diz 
que Zumbi e os grandes generais do 
quilombo lutavam contra a escravidão 
de si próprios, mas também possuíam 
escravos. No século XVII, época em que 
os ideais de liberdade e igualdade ainda 
não haviam sido consolidados na Europa, 
não seria possível que, entre os negros, 
tais conceitos fossem a força e ideal da 
formação dos quilombos e das atividades 
de Zumbi.”

E ainda completa: Após os árabes 
conquistarem o norte africano, os próprios 
negros vendiam negros nas caravanas que 
cortavam o Saara. E ainda outros autores 
dizem: “Zumbi não tinha pretensões de 
libertar os escravos – maior mercadoria 
da África – e mantinha os costumes ali 
vigentes pelos quais algumas etnias 
escravizavam os seus inimigos.”

Para Décio Freitas, autor do livro 
Palmares – A Guerra dos Escravos, ao qual 
foi o primeiro trabalho capaz de apresentar 
dados concretos sobre a identidade do 
líder negro Zumbi e a formação social 
de Palmares, em entrevista para a “Folha 
de S. Paulo”, confessou que depois 
das pesquisas, ele tem hoje uma visão 
diferente do líder negro Zumbi. ‘Acho 
que, se ele tivesse sido menos radical e 
mais diplomático, como foi seu tio Ganga-
Zumba, teria possivelmente alterado os 
rumos da escravidão no Brasil.’
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Município de Ernestina faz entrega de prêmios aos contribuintes participantes cadastrados 
na Nota Fiscal Gaúcha

Foi realizado no dia 25 de Novembro  de 2021 o sorteio da Nota Fiscal Gaúcha nº 110.  A 
entrega dos cheques aos contribuintes sorteados no município de Ernestina cadastrado na Nota 
Fiscal Gaúcha.  Os valores foram de dois prêmios de R$ 200,00 (Duzentos Reais.) e teve como 
sorteados o Sr. NELCI VIRGINA SOARES DO PRADO de Marau, e o Sr. ELEMAR ANTO-
NIO BAUMGARDT da cidade de Ernestina.   O Município ainda informa que para participar 
dos sorteios mensais os contribuintes devem estar cadastrados no Programa NOTA FISCAL 
GAÚCHA e solicitar que seja colocado o número de seu CPF na nota no momento da compra 
feita no comércio local. Fazendo isto estarão ajudando a combater a sonegação fiscal e ainda 
concorrerão a prêmios no município de Ernestina e também nos sorteios da Nota Fiscal Gaúcha 
realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os contribuintes que quiserem fazer o seu cadas-
tramento no Programa podem procurar o Setor Tributário do município, ou fazer diretamente o 
cadastro no site da www.sefaz.rs.gov.br

Contribuinte de Ernestina: ajude a combater a sonegação, exija nota fiscal no momento da 
compra efetuada, peça para colocar o seu CPF, assim você combate a sonegação e ainda ganha 
dinheiro.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Município de Victor Graeff, através do seu Prefeito Municipal LAIRTON ANDRÉ 
KOECHE, informa a toda comunidade que as recentes notícias veiculadas nas redes socias 
sobre a desocupação de um imóvel demonstram o propósito de lastrear ofensas e falsas im-
putações. Em nome da transparência e da boa comunicação, é importante deixar claro que as 
informações lançadas de forma inoportuna e irresponsável, além de desinformar a população 
sobre a veracidade dos fatos e estimular a propagação de informações manifestamente falsas, 
também maculam a imagem, a honra e a dignidade do gestor Público. Sendo assim, é perti-
nente prestar os esclarecimentos necessários ao restabelecimento da verdade, isto porque há 
entre as partes um Contrato Administrativo de Permissão de Uso Gratuito de Bem Imóvel, 
com a possibilidade de rescisão por parte do Município a qualquer tempo, sem que fosse de-
vida qualquer indenização. Em que pese a previsão expressa, a Administração se solidarizou 
com os residentes do imóvel, prestou todos os benefícios assistenciais, realizou inúmeros 
contatos através da Secretária de Saúde e Assistência Social com o intuito de alinhavar e 
auxiliar o grupo familiar, e por fim, propôs, inicialmente, o pagamento de aluguel residen-
cial pelo período de 03 (três) meses e a inserção no mercado de trabalho dos integrantes da 
família. Veja-se que de maneira alguma a família ficará desassistida e desamparada como 
propagado nas redes sociais. Oportunamente, informa-se que os fatos referidos na postagem e 
nos comentários, estão sendo devidamente averiguados para que as providencias legais cabí-
veis sejam adotadas. Ainda que indesejada, considera-se a medida necessária, tendo em vista 
de que a reputação, honradez e a dignidade do atual Governo foram colocadas em dúvida e 
manchadas publicamente, através da propagação de informações mentirosas com a nítida in-
tenção de obstaculizar a atuação do Prefeito Municipal e de macular a sua integridade. Assim, 
presta-se o presente esclarecimento e confia-se nas providências que estão sendo adotadas pa-
ra rechaçar qualquer comportamento que coloque em risco a relação harmoniosa e respeitosa 
estabelecida pelo atual Governo do Município perante a comunidade, bem como prejudicar o 
bom andamento dos serviços prestados à população Victorense.

TIO HUGOTIO HUGO

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo: Início da 
competição foi no sábado 27

O primeiro jogo foi no dia 27 de novembro

As rodadas seguem agora pelo mês de dezembro

No sábado dia 27 
de novembro fo-
ram disputadas as 

primeiras partidas do Cam-
peonato de Futebol de Cam-
po de Tio Hugo edição 21/22.

Em campo duelaram as 
equipes do Barragem FC, 
Progresso FC, Amigos do 
Gole e EC Divino. Os jogos 
aconteceram no campo da 
Associação Esportiva e Re-
creativa Tio Hugo na Linha 
Graeff. Confira os resultados:

1º Jogo: Barragem FC 5 

x 0 Progresso FC

2º Jogo: EC Divino 4 x 1 
Amigos do Goles FC

A próxima rodada do 
certame acontece no sábado 
dia 11 de dezembro no cam-
po do Progresso. Veja os due-
los:

1º Jogo: Barragem FC x 
EC Divino

2º Jogo: Linha Machado 
FC x Largados FC
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Uma competição sustentável

No dia 24 de novem-
bro os alunos do 4º 
ano A realizou seu 

merecido passeio, o destino foi a 
brinquedoteca  da Universidade 
de Passo Fundo, eles participa-
ram de oficinas, piquenique e 
muitas atividades divertidas. A 
conquista veio por meio de uma 
competição realizada na Escola 
São Paulo, entre agosto a outu-
bro. 

Os alunos foram desafia-
dos em uma gincana especial, 
eles deveriam trazer garrafas 
pet de diversos, cada uma delas 
possuía uma pontuação. Após a 
contagem do material recebido, 
a turminha foi a vencedora, se-
gundo a assessoria de imprensa 
da administração municipal, fo-
ram 3.497 litros arrecadados no 
total.

Esses materiais serão a ba-
se para a confecção dos enfeites 
de natal da praça municipal.

O material recolhido na gincana será transformado em enfeites

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DESANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Prefeito Lairton participa do 
lançamento do programa Avançar 
RS voltado a agricultura 

Na tarde de quinta-
-feira, 2 de de-
zembro, viajaram 

à capital do estado o Prefeito 
Lairton Koeche, seu assessor 
Fernando Ellwanger, a Presi-
dente da Câmara de Vereado-
res Eunice Wentz e o Vereador 
Adriano Mattge. Na oportu-
nidade, prestigiaram o lança-
mento do programa Avançar 
na Agricultura, do Governo 
Estadual do Rio Grande do 
Sul. Desta vez, o enfoque es-
pecial é para ações e inves-
timentos na agropecuária e 
no desenvolvimento rural. 
O evento de lançamento foi 
realizado pelo Governador 
Eduardo Leite e pela Secre-
tária da Agricultura Silvana 
Covatti. Sendo esse o maior 
plano de investimento do 
governo estadual para for-
talecer e valorizar a agricul-

O enfoque do evento é nas ações do setor agrícola

tura e a pecuária gaúchas.  
 O programa conta-
rá com um apoio de R$275,9 
milhões em investimentos até 
o ano de 2022. Isso represen-

ta duas vezes a mais do que 
o valor dos programas reali-
zados nos últimos 10 anos.  
Os benefícios serão destina-
dos às seguintes atividades: 
- Qualificação na irrigação; 
-Fortalecimento 
da agricultura familiar; 
- Construção de açudes; 
- Perfuração de poços; 
-Aquisição de equipamentos; 
-Qualificação de acessos locais;  
- Construção de cisternas. 
“Este programa é muito im-
portante pois fortalece o jo-
vem no campo, aumenta a 
sustentabilidade, garante a 
produtividade e consolida a 
agricultura nas cidades. Nos-
sa equipe irá fazer o que for 
necessário para aderir o pro-
grama e beneficiar os nossos 
munícipes que tanto agregam 
no agro gaúcho” afirmou o 
prefeito Lairton Koeche.A comitiva victorense prestigiou o evento
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
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Respingos 
da Barragem

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

AS ALPARGATAS VERMELHAS 
DO SICHA

 As alpargatas vermelhas do Sicha mar-
caram época...

Depois de tantas e tantas andanças fi-
caram perdidas no meio do caminho. 
Aquelas alpargatas rubras da poeira do 
Paraíso e das distâncias do mundo fica-
ram ali, extraviadas no meio de um brete 
extraviado no meio do nada ou do qua-
se nada, distante da nossa eterna Arena 
Mista, onde a rivalidade do Grenal era 
apenas uma desculpa para o cultivo da 
amizade.

Mas eu achei as alpargatas vermelhas 
do Sicha! Senti que ele não estava longe. 
Andei alguns quilômetros e o encontrei, 
na beira de uma sanga mansa, matean-
do com os amigos e molhando os pés, 
ao certo doloridos por caminhar sem 
suas queridas alpargatas vermelhas! Vi 
que estavam com ele o Miguel, a Ama-
dinha, o Arison, o Emerson, o Rômulo, 
o Seu Chaves, o Gordo, o Flama e eu. 
Sim! Eu também estava ali na sanga, lo-
go abaixo do barranco de onde eu nos 
olhava. Todos estávamos de alpargatas 
vermelhas, menos o Sicha, que beijava a 
sanga com seus pés. 

Aí me dei conta: Eu nunca tive alpar-
gatas vermelhas! Nem o Miguel, nem a 
Amadinha, nem o Arison, enfim...nem 
o Sicha... Mas desta feita ele teve sim! 
Duas alpargatas vermelhas e felpudas... 
e foi por causa delas que esta noite eu 
nos reencontrei.

Obs. À memória do grande poeta João 
Ari de Lima Ferreira, o Sicha. Meu irmão 
de arte e vida, que certo dia revoou.

Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 

Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Cristian 
Baumgratz, Juliano Arend, 
Leonir de Souza Vargas, 
Raquel Goedel, Tiago José 
Dummel, Victor Penz. 

SESSÃO PLENÁRIA OR-
DINÁRIA DE 29.11.2021

GRANDE EXPEDIEN-
TE: 

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da banca-
da do PDT, justificou o pe-
dido de providências de sua 
autoria. Sobre a Mensagem 
nº 74/2021, parabenizou o 
Poder Executivo Municipal 
pelo envio do Projeto, o que 
possibilitará que os profes-
sores para a rede municipal 
estejam contratados no iní-
cio do ano letivo.
 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pedido 
de providências de sua au-
toria. Parabenizou o Poder 
Executivo pelo envio do 
Projeto de Lei que trata da 
contratação emergencial de 
professores para o ano letivo 
de 2022. 
 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da ban-
cada do PP, afirmou que 
também já fez um pedido de 
providências para o mesmo 
trecho que o colega Vereador 
Tiago. Acerca da Mensagem 
nº 074/2021, agradeceu à 
Secretaria da Educação por 
estar organizada previamen-
te para o início do ano letivo 
de 2022.
 O Vereador Vic-
tor Penz, da bancada do 
PSDB, concordou com os 
colegas sobre a atuação 
exemplar do Poder Execu-
tivo com o envio do Projeto 
de Lei para as contratações 
emergenciais de professo-
res.
 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, parabenizou a se-
cretária da Educação pelo 
envio do Projeto de Lei da 
contratação emergencial de 
professores. Justificou o pe-
dido de providências de sua 
autoria, informando que está 
em contato com deputados 
visando viabilizar a libera-
ção de recursos para o Mu-
nicípio.

COMUNICAÇÕES:

 O Vereador An-
tonio Carlos Ferreira, da 

bancada do PDT, infor-
mou que o Projeto de Lei 
nº 4367/2020, de autoria do 
Deputado Federal Pompeo 
de Matos recebeu parecer 
favorável na CCJ da Câmara 
Federal, disse que o projeto 
trata do pagamento de um bô-
nus a todos os aposentados do 
INSS, de forma extraordiná-
ria, nos anos de 2020 e 2021. 
O projeto seguirá o trâmite no 
Senado.
 O Vereador Ju-
liano Arend, da bancada 
do PSDB, explanou sobre 
a inauguração do prédio da 
Brigada Militar e sobre a pre-
sença do Deputado Estadual 
Mateus Wesp, dizendo que o 
mesmo fez promessas eleito-
reiras para a região. Afirmou 
que o referido Deputado pres-
tou informações incorretas 
sobre recursos recebidos do 
Governo Federal. 
 O Presidente, Ve-
reador Américo Luiz For-
mighieri, da bancada do 
PSDB, sobre a inauguração 
do prédio da Brigada Militar e 
a fala do colega Vereador Ju-
liano, disse que, no seu enten-
dimento, deveria ser motivo 
de agradecimento a presença 
do Deputado Mateus Wesp, 
uma vez que fora a único 
parlamentar estadual a com-
parecer e que tem se mostra-
do interessado nas pautas do 
Município e região.

ORDEM DO DIA: 

 Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 67/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Estabele-
ce normas para instalação de 
Estação Rádio Base-ERB, 
Microcélula de Telefonia Ce-
lular e Equipamentos afins.”. 
As Comissões apresentaram 
parecer favorável. Em discus-
são: Não houve orador.
 Em votação: aprova-
do por unanimidade de votos. 

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, sobre a fala 
do colega vereador Juliano, 
acerca do Deputado Mateus 
Wesp, disse que a responsa-
bilidade pelas promessas é do 
Deputado e, caso não sejam 
cumpridas, a população co-
brará o mesmo. Parabenizou 
o Executivo pela realização 
de melhorias na Rua Júlio 
dos Santos, solicitando que 
o mesmo conclua os trechos 
ainda não contemplados. In-
formou que a Consulta Po-

pular foi prorrogada até o 
dia quinze de dezembro, 
convidando todos a partici-
par. Afirmou que novamente 
foram abandonados cães no 
perímetro urbano. Agradeceu 
aos que estão alimentando os 
animais. Parabenizou o Poder 
Executivo pela inauguração 
do prédio da Brigada Mili-
tar. Disse que deveriam ter 
sido citadas no protocolo a 
ex Presidente do Legislativo, 
Sr.ª Vena Francisca Baum-
gratz e o ex Prefeito, Sr. Odir 
João Boehm, visto que, con-
tribuíram significativamente 
para a concretização da obra. 
Agradeceu ao Prefeito e ao 
Secretário de Obras por aten-
dimento de pedido seu. Pediu, 
encarecidamente, que a popu-
lação mantenha os cuidados 
com o Covid-19. Agradeceu 
ao Sr. Oneide Gayger pela 
presença e as informações 
prestadas. 
 O Vereador Antônio 
Carlos Ferreira, da ban-
cada do PDT, explanou so-
bre a inauguração do prédio 
que abriga a Brigada Militar. 
Informou sobre o efetivo e 
sobre a forma de atuação da 
mesma. Parabenizou a todos 
os Vereadores da Legislatu-
ra anterior, ao atual e ao ex 
Prefeito pela concretização 
desta obra. Explanou sobre a 
permuta do terreno onde hoje 
é a sede da Brigada, realizada 
na administração do ex Pre-
feito Odir. Agradeceu ao Pre-
feito Renato pela conclusão 
da obra. Parabenizou a todas 
as autoridades que estiveram 
presentes na inauguração. So-
bre o Deputado Mateus Wesp, 
disse que as promessas dele 
são responsabilidade do mes-
mo e que a população cobra-
rá.
 O Vereador Tiago 
José Dummel, da bancada 
do PDT, parabenizou o ex 
Prefeito Odir e seu vice Pre-
feito Arno, assim como a ex 
Vereadora Vena Francisca 
Baumgratz e o atual Prefeito 
Renato, pela concretização 
da obra. Afirmou que a loca-
lização está em ponto estra-
tégico. Reiterou um pedido 
que havia feito sobre a colo-
cação de paver na lateral da 
Rua Albino Wollman. Disse 
que ocorreu em Santo An-
tonio do Planalto a seletiva 
regional para o campeonato 
de futebol sete, pedindo que, 
futuramente possa ocorrer um 
evento destes no nosso Muni-
cípio. Informou que a final do 
campeonato de futebol sete 
ocorrerá no próximo final de 
semana, convidando a todos. 
Pediu ao Executivo que faça 

investimentos no campo de 
futebol sete na sede do Muni-
cípio.
 O Vereador Cris-
tian Baumgratz, da banca-
da do PP, explicou a ausên-
cia na inauguração do prédio 
da Brigada Militar, dizendo 
que estava cumprindo com-
promissos profissionais. Pa-
rabenizou a todos que con-
tribuíram para a realização 
desta importante obra, os an-
tigos gestores, assim como os 
atuais. Agradeceu a presença 
do Sr. Oneide Gayger pelas 
informações prestadas. Reite-
rou a necessidade de manter-
-se com o nome limpo para 
habilitar-se ao financiamento 
das casas. Agradeceu ao Se-
cretário Everton pelas melho-
rias na Rua Júlio dos Santos. 
Informou que a revisão na 
iluminação pública nas co-
munidades do interior ocorre 
mensalmente.   
 A Vereadora Raquel 
Goedel, da bancada do PP, 
parabenizou o Poder Execu-
tivo pelo envio da Mensa-
gem nº 074/2021 que trata da 
contratação emergencial de 
professores. Lembrou que as 
matrículas e rematrículas na 
rede municipal devem ser fei-
tas até o dia dez de dezembro. 
Afirmou que a prorrogação 
do prazo de votação da Con-
sulta Popular é importante, 
para possibilitar a participa-
ção maior. Sobre o prédio 
da Brigada Militar, disse que 
faziam 22 anos que o Muni-
cípio não mais contava com 
uma sede própria para o Bata-
lhão. Parabenizou a todos os 
envolvidos na construção do 
prédio. Agradeceu ao Secre-
tário Maurício Goedel pelo 
atendimento de pedidos seus.
 O Vereador Victor 
Penz, da bancada do PSDB, 
agradeceu ao Prefeito Muni-
cipal pelas melhorias promo-
vidas na Rua Júlio dos Santos, 
assim como, pelo atendimen-
to de demandas suas na Co-
munidade da Esquina Penz. 
Pediu que o Secretário de 
Serviços Urbanos fizesse al-
gumas intervenções na Rua 
Elemar Eggers.  
 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, parabenizou a todos 
os envolvidos na construção 
do prédio da Brigada Mili-
tar. Disse que gostaria que 
todos os Vereadores tivessem 
a oportunidade de se pro-
nunciarem na inauguração, 
mas que o protocolo incluiu 
somente o Presidente do Le-
gislativo. Informou que está 
em contato com deputados 
para obtenção de equipamen-

tos para a Brigada Militar. 
Falou da importância de 
haver continuidade na ad-
ministração pública, prin-
cipalmente relacionado às 
obras não acabadas numa 
administração. Solicitou 
informações acerca de al-
guns terrenos do Distrito 
Industrial, sugerindo rein-
tegração de posse. Parabe-
nizou o Sr. Oneide Gayger 
pela presença e informa-
ções prestadas. Pediu que 
os interessados mantives-
sem o nome limpo para 
possibilitar a seleção.  En-
cerrou a fala dizendo “Bol-
sonaro 2022!”.
 Voltando a falar, 
o Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da banca-
da do PDT, convidou a 
todos a participar do Con-
gresso Unificado da Igreja 
Assembleia de Deus, dos 
dias 03 a 05 de dezembro. 
 Voltando a falar, o 
Vereador Juliano Arend, 
da bancada do PSDB, su-
geriu que os recursos que 
forem devolvidos pelo Po-
der Legislativo, ao Poder 
Executivo, no encerramen-
to do exercício, sejam utili-
zados na Escola Municipal 
João Alfredo Sachser e no 
campo de Futebol Sete. 
 O Presidente, 
Vereador Américo Luiz 
Formighieri, da bancada 
do PSDB, solicitou que o 
Secretário de Obras rea-
lize alguns serviços nas 
propriedades dos Senhores 
“Gaúcho e Nenê Mello”, 
na localidade de Capão 
do Valo e ao Secretário 
de Serviços Urbanos, que 
faça a troca de lâmpadas 
queimadas na Comunida-
de de Três Lagoas. Sobre 
a inauguração do prédio da 
Brigada Militar, informou 
ao colega Vereador Juliano 
que foi convidado a se pro-
nunciar por ser o Presiden-
te da Câmara e que a lista 
de autoridades era grande, 
sendo necessário limitar os 
pronunciamentos. Sobre 
a destinação dos recursos 
que serão devolvidos ao 
Poder Executivo no en-
cerramento do exercício, 
disse que conversou com o 
Prefeito para que seja des-
tinado à construção de uma 
cobertura na Escola João 
Alfredo Sachser, mas que a 
decisão é do Poder Execu-
tivo. 

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 
06 de dezembro, às 18 ho-
ras. 

ERNESTINAERNESTINA

Gerencia Geral da EMATER visita Ernestina

Discutir assun-
tos pertinentes à 
agricultura faz-

-se necessário principalmen-
te em cidades aonde o setor 
é um dos mais fortes. Esse 
foi um dos temas em pauta 
durante a visita do gerente 
regional da EMATER Darta-
nhã Luiz Vecchi ao prefeito 
Renato Becker. Também foi 
abordado o retorno da enge-
nheira agrônoma que se en-
contrava em licença materni-
dade Joana Graciela Hanauer 
que voltará ao escritório da 
unidade em Ernestina. Entre os assuntos discutidos está o retorno da agrônoma

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

TIO HUGOTIO HUGO

Consulta Popular: Votação prorrogada

Foi prorrogada pelo 
Governo do Estado 
até o dia 15 de de-

zembro a votação da Consulta 
Popular 2021 – Processo que 
conta com a participação da 
comunidade para a escolha de 
prioridades regionais que rece-
berão recursos do estado.

Para votar, o cidadão de-
verá entrar no site: https://con-
sultas.colab.re/consultapopular 
ou baixar o aplicativo “Colab”, 
realizando cadastro prévio para 
acessar a cédula de votação;

Para os eleitores de Tio 
Hugo e dos demais municípios 
pertencentes ao Corede Botu-
caraí, são dispostas 4 demandas 
para votação. O cidadão deverá 
escolher apenas uma prioridade. 
São elas:
1 – Apoiar a Cultura Tradiciona-
lista na Região do Botucaraí
2 – Desenvolver o Turismo Re-
gional
3 – Desenvolvimento Regional 
do Agronegócio

4 – Qualificação Profissional 
Regional

Para o cidadão que não pos-

sui acesso a internet, as reparti-
ções públicas municipais estão a 
disposição para votação!

Também é possível votação direto nas repartições públicas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Na noite de quarta-
-feira (1), a Escola 
de Educação In-

fantil – EMEI – Rainha pro-
moveu em suas dependências 
uma noite de apresentações 
natalinas com festividade, en-
volvendo toda a comunidade 
escolar.

As apresentações envol-
veram crianças do berçário até 
a Pré-escola B, com músicas e 
muita descontração. A forma-
tura dos alunos acontecerá dia 
16 de dezembro.

EMEI Rainha promoveu Noite Natalina

A galeria de fotos completa você pode conferir no site da cidade

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA  DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Primeiro Festival Municipal da Canção 

Valorizar a prata da 
casa, esse foi o in-
tuito do Primeiro 

Festival Municipal de Canção 
que marcou a abertura do Na-
tal Encantado de Nicolau Ver-
gueiro, na sexta-feira dia 26 de 
novembro.  Como conta Ana 
Paula Stumpf, coordenadora 
cultural da cidade “O festival 
de hoje ele tem o intuito prin-
cipal de valorizar os talentos 
locais, por isso que ele é um 
festival municipal, a gente tem 
o intuito de talvez futuramente 
crescer ele, tornar ele regional, 
mas primeiro a gente precisa 
valorizar o que a gente tem den-
tro de casa”.

Todo trabalho feito visa 
atender a comunidade, ideal 
defendido tanto pelo prefei-

to Geraldo Muniz “Para nós é 
um prazer ter esse pessoal que 
estão ai colaborando com nós 
hoje eu sou prefeito eu estou lu-
tando pela população eu quero 
que todos se sintam bem aqui e 
não é mérito meu, eu amo esse 
município, não é para mim, não 
estou fazendo evento para mim 
[...] é para toda a população”  
quanto pela coordenadora Ana 
“Por exemplo, a gente investia 
muito num coral municipal e o 
coral era ótimo, era ótimo, mas 
ele agregava somente treze, 
quatorze, quinze pessoas. Hoje 
a gente tá investindo o mesmo 
valor, mas a gente tem uma 
banda marcial e vários grupos 
de dança. A gente tá conseguin-
do  atender noventa e poucas 
pessoas dentro do município 

entre crianças, jovens, idosos. 
Então, eu acho que essa forma 
de trabalhar escutando o anseio 
da população e buscando trazer 
o que eles querem. Acho que é 
bastante nesse sentido assim, 
que muitas vezes várias ações 
elas não dependem nem  cus-
to financeiro. Um exemplo é o 
projeto das datas comemorati-
vas em destaque.Ele não teve 
um real de custo para muni-
cípio. Todos os trabalhos que 
foram desenvolvidos para pos-
tagens que foram feitas, eles 
vieram de forma totalmente 
gratuita, era mais tu instigar a 
comunidade e aceitar as dele. 
Então acho que é isso assim. É 
entender que a cultura de um 
município ela tem que vim do 
povo para o povo e não partir 

A valorização dos artistas locais foi um dos objetivos do evento

Equipe de jurados do concurso

simplesmente de uma adminis-
tração pública” reitera Ana.

O festival contou com a 
presença de 10 competidores, 
divididos em três categorias: 
infantil, juvenil e adulto. Para 
o primeiro lugar de cada uma 
houve além do troféu uma pre-
miação em dinheiro. 

Na noite do evento teve 
uma participante que não con-
correu apenas se apresentou a 
pequena Nataly Maia que en-
toou a canção Dias de Guerra, 
que como ela conta representa 
muito para ela. 

O natal encantado de Ni-
colau Vergueiro segue ao longo 
dos próximos dias “dia 04/12  
a gente tem o primeiro festival 
regional de danças onde vai se 
apresentar os grupos daqui e 
mais alguns outros grupos da 
região, vem o pessoal de Três 
Palmeiras, de Quatro Irmãos, 
um pouco daquela região ali  

participando. Dia 11 a gente 
tem a tarde divertida que é com 
brinquedos na praça pras crian-
ças, dia 18/12 a gente tem um 
espetáculo de teatro com técni-
ca circense  voltado pras famí-
lias que ele é ele é patrocinado 
pela Secretaria de Educação 
são as duas escolas municipais 
e ele é voltado para as famí-
lias das escolas porque a gente 
tomou no âmbito das escolas 
municipais a decisão de  não 
comemorar mais o dia  e o dia 
das mães, devido a ter várias 
crianças no município ou que 
ou não tem o pai ou não tem 
a mãe, alguns moram com os 
avós e tudo mais, então a gente 
não comemora mais o dia dos 
pais e dia das mães, a gente faz 
uma festa única no final do ano 
comemorando o dia da família 
dentro das escolas” conta Ana, 
coordenadora cultural da cida-
de de Nicolau Vergueiro.
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