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Novidade, chegou

os relógios digitais!

Responda mensagem

sem precisar do

seu celular!

CRÉDITO:DIVULGAÇÃO
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17 de Agosto: Dia Nacional do 
Patrimônio Histórico

Projeto Chamar 192

p.02

Santo Antônio do Pla-
nalto

Coprel inicia as obras da PCH

p .11

Tio Hugo

Mormaço

p. 06
O dia é dedicado ao incentivo e a preservação da história.

Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;

Assistência Técnica;
Indústria de óleo e Farelo de Soja;

Agricultura de Precisão;
Venda de Insumos, Fertilizantes

e Defensivos Agrícolas;
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Projeto Chamar 192

O Projeto Chamar 
192 foi criado pe-
la Secretaria Es-

tadual de Saúde, e é destinado 
a municípios de pequeno porte 
que não possuam cobertura 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, o SAMU. 
O estado pretende que o proje-
to abranja 100% desses locais.

Cidades pequenas rea-
lizam atendimento primário 
com recursos e equipes pró-
prias em geral, através do pro-
jeto além de capacitação mais 
especifica como a realizada no 
Município de Santo Antônio 
do Planalto, que aderiu ao pro-
jeto, e realizou  a segunda eta-
pa de cursos no dia 18 de agos-
to, voltado àqueles integrantes 
que não puderam comparecer 
no primeiro (08/02/2021), que 
possuiu treinamento remoto 

devido a pandemia de Co-
vid-19.

Segundo informações da 
Secretaria Estadual, no inicio 
do ano, o valor destinado aos 
municípios que aderiram ao 
projeto passou de R$ 15 mil 
para R$ 45 mil reais. Sen-
do uma forma a mais de in-
centivo e custeio a inserção. 
Também foram protocoladas 
medidas em que autorizam a 
equipe do plantão responsável 
ficar de sobreaviso, ou seja, 
não é mais necessário que per-
maneçam dentro da unidade 
durante o horário. 

O Rio Grande do Sul 
possui 226 municípios não 
cobertos pelo SAMU, destes 
até março (data em que foi 
divulgado dados consultados) 
apenas 50 tinham aderido ao 
programa. O curso na cidade foi realizado de forma remota

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

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Suinocultura, renda ao produtor e retorno ao 
município

A atividade de 
suinocultura in-
tegrada de ter-

minação encontra-se em ex-
pansão em Lagoa dos Três 
Cantos. Em 2020 eram 15 
produtores que alojaram em 
média 689 suínos por lote. 
Foram 3 lotes por produtor 
que resultaram na termina-
ção de pouco mais de 31.000 
suínos.

Neste ano são 17 produ-
tores que estão alojando cer-
ca de 12,3 mil suínos e um 
produtor em fase de constru-
ção da pocilga. A estimati-
va para o ano é de 37,1 mil 
suínos terminados. Os dados 
são da Emater/RS Ascar de 

Lagoa dos Três Cantos, Se-
cretaria Municipal de Agri-
cultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômi-
co e Inspetoria Veterinária.

O município de Lagoa 
dos Três Cantos tem lei de 
incentivo aos produtores e 
no caso da suinocultura de 
terminação é dado ao pro-
dutor dois reais por unidade 
de suíno terminado, entre-
gue no período de um ano a 
partir do início da atividade 
ou da sua ampliação.

O retorno de ICMS ao 
município, oriundo da sui-
nocultura de terminação, 
representa 15% da atividade 
primária. Dados da prefeitura mostram que a suinocultura tem crescido na cidade

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

Pontos de carregamento de celular 
na Praça Tancredo Neves

A Praça conta com 2 pontos de carregamento

A administração mu-
nicipal ao longo 
do ano já realizou 

diversas melhorias e inova-
ções na Praça Tancredo Ne-
ves. 

O resultado do trabalho 
realizado já se comprova pelo 
crescente número de turistas 
que visitam a praça diaria-
mente e principalmente nos 
finais de semana.

Sendo assim, visando 
maior comodidade aos muní-
cipes e visitantes, foram ins-
talados dois pontos de carre-
gamento de celulares, ambos 
contando com duas tomadas. 
Assim você não fica sem bate-
ria no celular para registrar os 
momentos mágicos que acon-
tecem na praça Tancredo Ne-
ves. Agora você e seu celular, 
depois de um dia na praça de 
Victor Graeff, voltam para ca-
sa com as energias renovadas.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Inscrição para adquirir 
sementes de feijão.

A Secretaria de 
Agricultura da ci-
dade de Mormaço 

informa que está recebendo 
pedidos de sementes de feijão: 
branco, preto e vermelho dos 
dias 18 de agosto até 17 de se-
tembro.

A solicitação pode ser 
feita por qualquer pessoa da 
comunidade. E o pagamento 
deve ser realizado logo após a 
solicitação.  Segundo o secre-

MORMAÇOMORMAÇO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

tário de agricultura José Panis 
essa iniciativa “incentivar aos 
agricultores o plantio dessa 
cultura tão importante, quan-
to esse alimento em nossas 
mesas e oportunizar sementes 
novas e boa procedência nas 
nossas propriedades, já que 
tem produtores não renovam 
as sementes”. 

Para mais informações 
bastar entra em contato com a 
Secretaria de Agricultura.

As incrições podem ser feitas até 17 de setembro

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Busca por alunos que não 
retornaram ao presencial

A Secretaria Munici-
pal de Educação e 
as professoras da 

EMEF José do Patrocínio têm 
realizado visitas aos estudantes 
que não retornaram às aulas pre-
senciais e que poucas atividades 
impressas estão realizando.

Segundo a professora Ane-
ci Miri, do 3° ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais são 
poucos as crianças que ainda 
não voltaram para as salas de au-
la, para que o impacto na apren-
dizagem não seja ainda maior é 

necessário que retornem o mais 
breve possível. Sabe-se a impor-
tância do 3° ano E.F. (etapa final 
da alfabetização), porém têm-se 
trabalhado com currículo adap-
tado em função da sequência do 
momento de pandemia vivencia-
do desde 2020.

O Conselho Tutelar tam-
bém tem sido parceiro das 
escolas, realizando visitas e 
ressaltando a importância da 
dedicação ao estudo e do retor-
no com segurança às atividades 
presenciais.

O número de alunos que não retornaram é baixo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Comitiva ibirapuitense protocola 
pedidos de recursos municipais

Cumprindo agen-
da em Porto 
Alegre na ul-

tima semana, a equipe de 
Ibirapuitã participou de 
audiências com deputados. 

Integrando a comiti-
va o Vice-prefeito Jaime 
Martovicz, o Presidente 
da Câmara de Vereadores 
Luiz Carlos Finatto e o 
servidor municipal Airton 
Zandonai. Na ocasião foi 

A comitiva municipal cumpriu agenda na capital em busca de recursos 

protocolado junto ao De-
putado estadual Afonso 
Hamm (PP/RS) pedido de 
recursos para área de in-
fraestrutura e pavimenta-
ção.

Já com o Deputado 
Estadual Adolfo Brito 
(PP/RS), as autoridades 
do município, protocola-
ram ofício solicitando um 
Gabinete Odontológico e 
reivindicaram o apoio de 

Brito para agilizar as de-
mandas já protocoladas 
no Governo do Estado em 
relação a disponibilização 
de máquinas, como trator 
de esteira e escavadeira 
hidráulica para a presta-
ção de serviços na cidade 
e tambem a doação de um 
veículo do estado para uso 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Am-
biente.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DELAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)- Áries (21 mar. a 20 abr.)
É hora de concentrar suas É hora de concentrar suas 
energias nos seus obje-energias nos seus obje-
tivos mais ambiciosos e tivos mais ambiciosos e 
lutar pra valer, pois você lutar pra valer, pois você 
tem tudo para se desta-tem tudo para se desta-
car. Pode até conseguir car. Pode até conseguir 
uma promoção no trabalho!uma promoção no trabalho!
- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Não perca a chance de 
fazer cursos e aprender, 
pois o conhecimento pode 
levá-la ainda mais longe na 
carreira e na vida. Quem 
trabalha com animais ou 
importados pode ter al-
guns imprevistos no início 
do dia, mas serão passa-
geiros.
- Gêmeos (21 mai. a 20 - Gêmeos (21 mai. a 20 
jun.) jun.) 
Este é um bom momento 

para você investir nas coi-
sas que trazem segurança 
e estabilidade para a sua 
vida. 
- Câncer (21 jun. a 21 jul.) - Câncer (21 jun. a 21 jul.) 
a 22 ago.) a 22 ago.) 
Trabalhe em equipe e es-Trabalhe em equipe e es-
timule a cooperação entre timule a cooperação entre 
os colegas, pois juntos os colegas, pois juntos 
conseguirão ir muito mais conseguirão ir muito mais 
longe.longe.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Seu pique para o trabalho Seu pique para o trabalho 
será maior nesta quarta e será maior nesta quarta e 
você vai mostrar muita dis-você vai mostrar muita dis-
ciplina e responsabilidade ciplina e responsabilidade 
para cumprir as suas tare-para cumprir as suas tare-
fasfas
- Virgem (23 ago. a 22 - Virgem (23 ago. a 22 
set.) set.) 
Vai encarar a vida e todos Vai encarar a vida e todos 

os seus desafios com mui-os seus desafios com mui-
ta descontração e pode ta descontração e pode 
até contagiar os outros até contagiar os outros 
com o seu entusiasmo.com o seu entusiasmo.
- Libra (23 set. a 22 out.) - Libra (23 set. a 22 out.) 
Mesmo que discorde dos Mesmo que discorde dos 
familiares, seja gentil ao familiares, seja gentil ao 
expor suas opiniões. Gen-expor suas opiniões. Gen-
tileza gera gentileza, já di-tileza gera gentileza, já di-
zia o poeta!zia o poeta!
- Escorpião (23 out. a 21 - Escorpião (23 out. a 21 
nov.) . nov.) . 
Agora, é bom não confiar Agora, é bom não confiar 
demais nos outros para demais nos outros para 
não cair nas armadilhas da não cair nas armadilhas da 
fofoca. Cuidado para não fofoca. Cuidado para não 
deixar escapar um segredo deixar escapar um segredo 
nem revelar seus planos a nem revelar seus planos a 
gente de má fé.gente de má fé.
- Sagitário (22 nov. a 21 - Sagitário (22 nov. a 21 
dez.) dez.) 

Pode ter boas ideias para 
aumentar seus ganhos, se-
ja para aumentar sua pro-
dutividade no emprego ou 
algo para fazer nas horas 
vagas e faturar uma grana 
extra.
-Capricórnio (22 dez. a -Capricórnio (22 dez. a 
20 jan.)20 jan.)
Pode ter alguns imprevis-Pode ter alguns imprevis-
tos no trabalho e talvez tos no trabalho e talvez 
tenha que abrir mão de al-tenha que abrir mão de al-
gumas coisas que deseja gumas coisas que deseja 
muito, então procure con-muito, então procure con-
trolar bem as suas emo-trolar bem as suas emo-
ções e tente não mostrar ções e tente não mostrar 
a sua insatisfação aos che-a sua insatisfação aos che-
fes.fes.
-Aquário (21 jan. a 19 -Aquário (21 jan. a 19 
fev.) fev.) 
Não se cobre demais, Não se cobre demais, 
porque com calma e per-porque com calma e per-

sistência, você vai vencer sistência, você vai vencer 
desafios e superar seus desafios e superar seus 
próprios limites.próprios limites.
- Peixes (20 fev. a 20 - Peixes (20 fev. a 20 
mar.)mar.)
. O céu avisa que você po-. O céu avisa que você po-
de ter algum aborrecimen-de ter algum aborrecimen-
to com amigos ou colegas to com amigos ou colegas 
no início do dia. Procu-no início do dia. Procu-
re relevar o deslize, sem re relevar o deslize, sem 
guardar ressentimentos, guardar ressentimentos, 
afinal, coisas assim acon-afinal, coisas assim acon-
tecem.tecem.

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Agosto!
Ana Strasser 01/08
Carmo Goetz 01/08
Marilete Strauss 
01/08
Fernanda Strauss 
01/08
Lucas Arendt 02/08
Dilamar Zanatta 
03/08
Leni Grot 03/08
Raniere Fath 04/08
Isadora Matge 04/08
Roberta Muller 05/08
Aldemir Loser  06/08
Tânia Provenci 07/08
Eduardo Ubel 07/08
Moacir Schaitt 08/08
Leonardo Strasser 
08/08
Rômulo Lengert 
08/08
Caroline Hess 09/08

Oscar Gonçalves 09/08
Valdair 09/08
Darçi Zanatta 10/08
Moisés Pfad 10/08
Wagner Mello 11/08
Agostinho Bianchini 
12/08
Ivane Muniz 12/08
Elena Becker 12/08
Jamili Padilha 13/08
Ilário Kern 13/08
Juciely Granja 13/08
Loreni de Oliveira 16/08
Rosemeri Adler 17/08
Aidi Marquetti 17/08
Guilherme Uhich 18/08
Neiva Shultz 17/08
Lurdes Santos 18/08
Amabelina Roessler 19/08
Nelson Nascimento 19/08
Cebaldo Schneider 19/08
Elton Opelt 19/08

Douglas Klar20/08
Leandro Drebes 20/08
Valci Grevenhagem 20/08
Natália Strauss 21/08
Abgail Pazinato22/08
Cristiane Possebon 22/08
Marina Welter 22/08
Mercedes Pedroso 22/08
Clediane Fath 22/08
Salete Loser 22/08
Hermindo Santos 24/08
Alessandro Soletti 25/08
Romulo Negri 25/08
Elton Roessler 26/08
Leidiane Muller 29/08
Jair Strauss 29/08
Valdir dos Santos 29/08
Eduardo Bianchini 30/08
Hilário Welter 30/08
Arlindo Freitag 31/08 
Daniela Magarinus 31/08
Laci Goetz 31/08

04
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MARIASMARIAS

Em novo vídeo, Marias apresentam 
os tipos de alunos na sala de aula

O mais recente 
vídeo do canal 
“As Marias em 

Ação” é sobre os tipos de 
alunos na escola. Nele, Ma-
ria Antônia e Maria Gabi 
interpretam colegas de sala, 
enquanto o professor de tea-
tro, Beto Mayer, é o docen-
te. Com essas atividades, as 

meninas conseguem colocar 
em prática suas habilidade 
de apresentadoras e atrizes.

“Todo mundo tem aque-
le colega engraçado ou que 
pede material emprestado 
e às vezes é um desses que 
a gente mostrou no vídeo”, 
comenta Maria Gabi. Maria 
Antônia também se divertiu 

com a gravação e disse que 
“é bom porque a gente pode 
brincar e ao mesmo tempo 
fazer algo que é divertido 
para os outros assistirem.

O resultado foi um ví-
deo super divertido que 
você confere no canal “As 
Marias em Ação” no You-
Tube.

O vídeo encontra-se disponível no canal das meninas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA MARIAS

MORMAÇOMORMAÇO

Caixa financia projeto de pavimentação

Foi assinado o 
contrato que fi-
nancia a pavi-

mentação de ruas na cidade 
de Mormaço. A instituição 
financeira provedora será 
Caixa Econômica. No dia 
17 de Agosto o prefeito 
Rodrigo Trindade e o Pro-
curador jurídico municipal 
estiveram na agência para 
consolidação do contrato. Prefeito e Procurador estiveram na agência para assinar contrato

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Unidade da CRVR de Victor 
Graeff doa 21 cestas básicas 
para o município

O sentimento de so-
lidariedade tomou 
conta das unida-

des da CRVR neste período tão 
complicado para a sociedade. A 
pandemia causada pela Covid-19 
alterou a dinâmica econômica de 
muitas famílias, e os colaborado-
res da CRVR, cientes desta situa-
ção, se mobilizaram para arreca-
dar alimentos para doar a quem 
precisa. No município de Victor 
Graeff, foram doadas 21 cestas 
básicas para as famílias inscritas 
no CRAS.

A campanha batizada de 
“Um gesto de gratidão” está no 
segundo ano de realização e, só 
neste ano, foram arrecadadas 765 
cestas básicas que foram doa-
das para as famílias em situação 

de vulnerabilidade no entorno 
das seis unidades da CRVR. A 
campanha visa valorizar nossos 
colaboradores, que mantiveram 
suas atividades na linha de fren-
te, e amenizar as dificuldades de 
quem está sofrendo neste período 
crítico.

O supervisor da Unida-
de, Gilnei Rudek, ressalta que a 
CRVR sempre está em busca de 
contribuir socialmente para as 
comunidades onde estão instala-
das suas Unidades de Valoriza-
ção Sustentável (UVS). “A parte 
mais gratificante é entregar ali-
mento para quem está passando 
dificuldades no dia a dia e ver o 
sorriso no rosto destas pessoas ao 
receberem as doações”, ressaltou 
Gilnei.

Foram arrecadadas 765 cestas básicas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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ERNESTINAERNESTINA

A necessidade de 
preservar a me-
mória e a história 

não é apenas dos historiado-
res, mas sim, de todos. Por 
isso, a importância de incluir 
a educação patrimonial, como 
tema transversal nas escolas. 
Cabe destacar, que atualmente  
as escolas priorizam em suas 
grades curriculares,  a história 
geral ( Ocidente e Oriente) e 
esquecem da história local e 
regional, ou seja, não sabem 
às origens da sua própria cida-
de, muito menos do seu povo. 
A conservação e preservação 
do patrimônio histórico de um 
povo, localidade ou cidade é 
dever de todos.  Sua impor-
tância é tamanha que está pre-
vista na Constituição Federal, 
no artigo 216 “Constituem 
patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e 
imaterial [...] portadores de re-
ferência à identidade”. A data 
de 17 de agosto é considerada 
Dia Nacional do Patrimônio 
Histórico Cultural, reforçando 
ainda mais sua relevância.

O município de Ernestina 

referência desses locais, reple-
tos de história e que faz ques-
tão de preservá-la, seja através 
da Lei Orgânica da cidade em 
que específica o dever de pro-
teção a ela, seja com ações 
de salvaguardar esses bens 
materiais ou imateriais; além 
do cuidado com o acervo de 
documentação, depoimentos 
orais da comunidade local,  re-
gistro e catalogação de objetos 
do mundo do trabalho, realiza-
do pela equipe técnica  do Mu-
seu Histórico Municipal Dona 
Ernestina.

O atual prefeito Rena-
to Becker destaca: “ É dever 
do poder público zelar  pelo 
patrimônio  histórico do seu 
povo, pois é preciso conhecer 
para preservar, a nossa cidade 
é referência para toda região, 
pois tem o Museu Municipal 
Dona Ernestina há 21 anos, 
salvaguardando a memória e 
a história do povo de Ernes-
tina e região, pois um povo 
que não cuida e valoriza o seu 
passado, é um povo sem iden-
tidade e, que não conhecem o 
seu próprio passado. Temos 

que lembrar e valorizar todos 
aqueles que ajudaram cons-
truir com sangue e suor a Er-
nestina do ontem, bem como 
a Ernestina do hoje. A nossa 
gestão prioriza a preservação 
do nosso patrimônio histórico 
e cultural, por isso, que uma 
meta da minha administração 
é construí a tão sonhada sede 
própria do Museu Municipal 
Dona Ernestina, o projeto está 
em fase de construção, isso é o 
mínimo que podemos fazer em 

Casa comercial Goedel permanece com a mesma estrutura inicial
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respeito à memória e a história 
do povo ernestinense do cam-
po e da cidade." 

 Os pontos mais conhe-
cidos da cidade de Ernestina, 
são:

Casa Comercial Goedel

Sua construção é data-
da de 1939, sendo o primeiro 
centro comercial de Ernesti-
na, já foi chamado de arma-
zém, bodegão entre outros. 
Na época os produtos eram 
vendidos a granel, visto que 
embalagens como têm hoje 
não existiam. Tudo era guar-
dado em vasilhames de vidro 
ou latas após as compras. Em Cemitério da familía Grolli

sua trajetória a casa comercial 
já foi comandada por: Carlos 
Armando Kern (primeiro do-
no), Atalíbio Schimitt, Edgar 
Magarinus, Romeo Antônio 
Goedel, Bruno José Goedel e 
desde 1978 os proprietário são 
Reni Hoppen Goedel e João 
Goedel. Localizada exatamen-
te no mesmo lugar desde sua 
criação, recentemente recebeu 
restauração, com pintura pró-
xima a original.

Cemitério do Imigrante

O historiador Alexandre 
Aguirre, responsável por en-
contrar e catalogar o local con-
ta que aquele é um dos cemité-
rios mais antigos de Ernestina 

 “Só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece” Aloísio de 
Magalhães
Por Alexandre Aguirre e Amélia Freitas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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O Museu possui um acervo com mais de 600 peças
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“pois retrata a chegada dos 
primeiros colonizadores ao 
povoado, no século 20, como 
ocorreu com a família de Bor-
tolló Grolli (1865-1925) que 
se estabeleceu na localidade fe 
de Posse do Barão”.

Museu Histórico Muni-
cipal Dona Ernestina

Disponível para visita-
ção desde 7 de abril de 2000 
possui em acervo em torno de 
600 peças, desde objetos de 
trabalho, instrumentos agríco-
las, utensílios de cozinha, ins-
trumentos musicais, aparelhos 
de comunicação. O local onde 
fica a sede do museu era a re-
sidência e também consultó-
rio do primeiro dentista local, 
Alfredo Eitelwein, por muitos 
anos ele foi único profissional 
da área a atuar na cidade.

Escola Monteiro Lobato

Construída durante o go-
verno de Leonel de Moura 

Brizola, teve como  primeira 
merendeira, a senhora Erna 
Olívia Sehnem, que aos 94 
anos de idade relembra com 
ternura cada momento vivido 
na escola (Brizoleta). Cons-
truída na propriedade da famí-
lia onde se mantêm até os dias 
de hoje, fora inaugurada em 
1960, na Linha Gramado, na 

Vila Ernestina. 
Erna conta que “primei-

ra merenda que eu fazia para 
dar aos alunos eram coisas mi-
nhas”, no início a escola ainda 
não tinha cozinha, o lanche era 
preparado na casa dela, suas 
filhas Neusa e Nilva relatam 
que na época era tudo diferen-
te, a aprendizagem era mais ri-
goroso, o recreio era de muita 
diversão, no inverno os alunos 
eram levados para perto do fo-
gão à lenha da residência “7 de 
setembro era marchando, tudo 
de uniforme branquinho. Para 
entrar na escola era fila, tinha 
que estar exatamente a distân-
cia de um braço, cantar o hino 
nacional, hino da bandeira, um 
monte de coisa” elas contam.

Atualmente a estrutura da 
escola, encontra-se em más 
condições, com marcas do 
tempo, devido aos seus muitos 
anos de história, mas quando 
questionada, a senhora Erna 
afirma com veemência e muita 

Erna foi a primeira merendeira da escola e hoje é sua guardiã
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A escola foi uma das primeiras Brizoletas da cidade
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emoção “por isso eu quero pre-
servar e não vou tirar do local, 
deixa esse colégio aí, não que-
ro que derrube e leve”. Mesmo 
com seus 94 anos de idade, ela 
cuida e limpa, e preserva o lo-
cal, demonstrando na prática 
que a frase que intitula nossa 
reportagem é mais verídica do 
que nunca, quando conhece-
mos algo aprendemos amar e 
valorizar. E é isto que todos os 
lugares históricos necessitam 
ser preservados para que a fu-
tura geração tenha muito mais 
a aprender por que como diz o 
pensador Marcus Garvey cita-
do por Aguirre “Um povo sem 
o conhecimento de sua histó-
ria, origem e cultura é como 
uma árvore sem raízes”.

A secretária da Educação, 
Sueli Penz, destaca que: "Te-
nho orgulho em dizer que o 
nosso município e cidade de 

Ernestina tem museu, pois são 
poucos os municípios da nossa 
região que valorizam e preser-
vam seu patrimônio históri-
co e cultural. Hoje, Ernestina 
tornou-se referência para toda 
região Norte do estado, no que 
tange a pesquisa, a produção 
de conhecimento, além de 
termos o acervo de objetos e 
documentação do Museu  Mu-
nicipal Dona Ernestina  à dis-
posição da Rede Municipal de 
Ensino de Ernestina e região. 
A nossa gestão trata com zelo 
e respeito todas as iniciativas 
de preservação do patrimônio 
histórico e cultural de Ernesti-
na e região, pois a atual  ad-
ministração municipal trata a 
memória e a história do povo 
ernestinense, com prioridade, 
pois é fundamental conhecer-
mos o passado para planejar o 
futuro," frisou.
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Coral Adulto de Victor Graeff realiza 
o primeiro ensaio

Na noite de terça-
-feira, 17 de agos-
to, iniciaram-se os 

ensaios do  Adulto de Victor 
Graeff. Ação inovadora pen-
sada pelo departamento de 
cultura, juntamente com o 
regente Daniel Rodrigues. O 
município de Victor Graeff 
sempre contou com tradição 
no canto coral, muitas gera-
ções já foram coralistas du-
rante o coral infantil ou in-
fanto juvenil. Percebendo a 
importância de manter viva 
a chama do canto coral nos 
corações vitorienses, o Co-
ral Adulto surgiu com uma 
proposta de acolher todos os 
munícipes que sentem vonta-
de de se expressar através do 
canto. 

Os ensaios do coral adul-
to ocorrem logo após o ensaio 
do Coral Infanto Juvenil, sen-

do uma ótima oportunidade 
para um programa em famí-
lia. Os interessados podem 
solicitar mais informações 
diretamente com a diretora de 
cultura, Graziele Fischer, ou 
comparecer nos ensaios nas 
terças-feiras, a partir das 19h 
no Centro de Eventos.  

Os ensaio haviam sido interompidos na pandemia
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"É mais uma inovação 
que estamos implementando 
em Victor Graeff, são peque-
nos gestos, mas com grande 
impacto na vida das pessoas, 
mesmo com o uso das másca-
ras, fica evidente o "sorriso" 
no olhar de cada coralista" 
afirmou Graziele Fischer.

ERNESTINAERNESTINA

Secretaria da Educação 
lança projeto que visa 
reforçar o ensino-
aprendizagem dos 
alunos da Rede de 
Ensino Municipal 

Na manhã de terça-
-feira, (17/08), a 
Secretaria Munici-

pal da Educação de Ernestina 
lançou o Projeto: Oficinas Pe-
dagógicas (Reforçando Sabe-
res), que será desenvolvido nas 
escolas da rede Municipal de 
Ensino de Ernestina. O projeto 
acontecerá através de oficinas de 
reforço escolar, ou seja, devido à 
pandemia da Covid-19, a apren-
dizagem em todos os níveis de 
ensino foi prejudicada, bem 
como os impactos irreversíveis 
que causou na educação. Nes-
se sentido, temos consciência 
das dificuldades que os alunos 
estão enfrentando devido quase 
um ano com aulas à distância, 
por isso, a importância deste 
projeto, pois têm por objetivo 
sanar as principais dificuldades 

O projeto acontecerá através de oficinas de reforço escolar

na aprendizagem dos alunos, ou 
seja, cada escola contará com 
uma professora (que já faz par-
te do quadro), que trabalhará o 
reforço com os alunos em turno 
inverso, propiciando assim, uma 
aprendizagem mais direcionada 
dos conteúdos que os mesmos 
encontrem maior dificuldade na 
aprendizagem. A reunião contou 
com a presença das professoras: 
Fabiana Penz, Carina Müller e 
Denise Giovanella; na oportu-
nidade as educadoras também 
abordaram sobre outro projeto 
que está sendo executado na 
Rede de Ensino, através de jo-
gos pedagógicos para facilitar o 
ensino-aprendizagem, desta for-
ma, buscaremos alcançar uma 
educação de excelência para to-
dos os nossos alunos da Rede de 
Ensino Municipal.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

SAÚDESAÚDE

Saúde
Covid-19: governo antecipa para 
agosto entrega de 3,9 milhões de 
doses

O Ministério da Saú-
de informou hoje 
(19) que conseguiu 

antecipar a chegada de mais 3,9 
milhões de doses, para o mês de 
agosto, de vacinas contra a co-
vid-19. Com a nova previsão de 
entregas, o mês deve fechar com 
68,8 milhões de doses disponibi-
lizadas para a população.

Por conta da antecipação, 
a expectativa é que os laborató-
rios entreguem 62,6 milhões de 
vacinas no mês de setembro. De 
acordo com a pasta, serão 131,4 
milhões de doses em dois meses. 
A medida faz parte do empenho 
do governo em vacinar toda a 
população adulta com pelo me-
nos uma dose até o fim de setem-
bro.

Até o momento, 207,4 mi-
lhões de doses foram entregues 

ou estão em processo de distri-
buição aos estados e municípios 
para a campanha de vacinação. 
Dessas, 172,9 milhões já foram 
aplicadas, sendo 119 milhões de 
primeira dose e 52,9 milhões de 

segunda dose ou dose única da 
vacina.

O andamento da vacinação 
pode ser conferido na plataforma 
LocalizaSUS, atualizada diaria-
mente.

O país terá 68,8 milhões de doses distribuídas no mês

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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Espaço Cultural 
Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

Segundo o contexto da fé dos monges eles 
estavam “mortos para o mundo”, ou seja, 
dedicados inteiramente à meditação e a oração, ou 
seja, apartados das vaidades humanas. O corpo só 
deveria exercer as funções fisiológicas primárias. 

 Para a sua alma havia a dadiva da agua 
benta que era o banho verdadeiro segundo suas 
convicções religiosas. 

 Essa ruptura da mentalidade da higiene 
associada ao pecado vai ocorrer no século XIII 
(1201 á 1300). Há higiene com o corpo foi 
melhorando e os cuidados há ele  foram seguidos 
de banhos, saunas e termas,  que passaram a fazer 
aparte da vida cotidiana da sociedade medieval.

 As cidades foram as primeiras a se 
dedicarem as práticas balnearias e a literatura 
medica começou a valorizar a agua e suas virtudes 
terapêuticas param melhorar a saúde da população.

Dentre os muitos tratados de medicina da 
época podemos citar os chamados REGIMEN 
SANITATIS ou TACUINUM SANITATIS, que 
descrevem os benefícios da agua como os de 
VICENTE DE BEAUVAIS, de ARNAU DE VILA 
NOVA, de BARTOLOMEU, O INGLÊS ou ainda 
os dos italianos: ALDO BRANDINO, de SIENA 
e MICHELE SAVONAROLA, estão entre os mais 
conhecidos.

Vários registros são encontrados a respeito 
dos cuidados do corpo durante IDADE MÉDIA. 
São registros de grande importância que ajudam a 
compreender os costumes que conciliam o intimo 
da nudez com a sociabilidade. 

A higiene com o corpo começou a se tornar um 
habito, pois já tinham o banho privado, que era 
praticado em casa por aqueles que possuíam uma 
banheira MODESTA OU LUXUOSA.

Esses objetos já faziam parte da residência 
e eram instalados no quarto, perto da cama e da 
lareira, para aproveitar o calor do ambiente.

A tina podia ser redonda ou retangular, pequena 
ou grade, de madeira, metal, prata ou ate mesmo 
de ouro, no caso dos mais ricos.

Nas “CRONICAS” Jean Froissart, 1382, 
conta que o conde Flandref tinha uma magnifica 
banheira de ouro e prata. 

Na próxima edição você pode conferir a 
terceira parte desta serie especial.

Como eram os banhos na Idade 
Média (Segunda Parte)

Telefone: (54) 999006677

TIO HUGOTIO HUGO

VII Conferência Municipal de Assistência Social 
ocorreu no dia 12 de agosto

No dia 12 de 
agosto de 2021 
foi realizada na 

sede da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
e do Cras Mãos Amigas a 
VII Conferência Municipal 
de Assistência Social. Nes-
te ano o tema abordado na 
conferência foi “Assistên-
cia Social: Direito do povo 
e dever do estado; com fi-
nanciamento público para 
enfrentar as desigualdades 
e garantir a proteção so-
cial”.

Durante a atividade fo-
ram discutidos cinco eixos 
temáticos, sendo apresenta-
das em cada eixo duas pro-

postas para o município, 
uma proposta para o estado 
e uma proposta para a união. 
Ao todo foram abordadas 
dez propostas para execu-
ção em âmbito municipal, 
cinco para o estadual e cin-
co para o federal. Segundo 
a comissão organizadora da 
conferência, os resultados e 
as ações discutidas durante 
a reunião serão encaminha-
das para o Conselho Esta-
dual da Assistência Social.

O responsável pela 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Eliton 
Schreiner, revela que a con-
ferência contou com a par-
ticipação de representantes 

de todos os segmentos do 
nosso município, os quais 
possuem envolvimento di-
reto com as políticas dire-
cionadas para a assistência 
social. “Agradecemos a 
participação de todos, sa-
bemos que é um momento 
difícil devido a pandemia, 
mas realizamos as ativida-
des seguindo os protocolos 
de distanciamento, preven-
ção e combate ao coronaví-
rus”, enfatizou.

Durante a reunião tam-
bém foi discutido e avalia-
do o estágio de implemen-
tação do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS 
e do II Plano Decenal.
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Foi realizado no evento discussão e propostas de ambito municipal quanto estadual

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Comitiva cumpre agenda em Porto Alegre

O prefeito de Nicolau 
Vergueiro, Geraldo 
A. Muniz, o secre-

tário de Obras e Desenvolvimen-
to, Jair C. Strauss, os vereadores 
Odeli F. P. de Souza e Ivete K. da 
Silva e o representante da Secre-
taria de Agricultura e Meio Am-
biente, Daniel Welter, cumpriram 
agenda em Porto Alegre no dia 
13/08.

A comitiva participou de 
uma reunião, articulada pela de-
putada Franciane Bayer (PSB), 
com o secretário de Articulação 
e Apoio aos Municípios, Luís 
Carlos Busato. O encontro teve 
o objetivo de reivindicar a exe-
cução do projeto cadastrado no 
programa Pavimenta, do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, 
para a pavimentação asfáltica na 
estrada para a RSC-153, trecho 
compreendido até a divisa com o 
município de Ernestina. Também 
foi protocolado ofício solicitando 
a revisão de uma emenda desti-
nada ao município em 2014, para 
a construção de uma escola de 4 

salas, a qual não foi utilizada na 
época.

Na oportunidade, as lideran-
ças também estiveram na Secre-
taria de Cultura do Estado, com 
a secretária adjunta da Cultura, 
Gabriella Meindrad, onde solici-
taram recursos para a aquisição de 
computadores destinados à reali-
zação de um projeto de integração 
intergeracional, idealizado pela 

Secretaria de Educação e Cultu-
ra do município e também para 
a renovação dos instrumentos da 
Banda Marcial.

Já na Secretaria de Obras e 
Habitação do Estado, a comitiva 
esteve reunida com o assessor do 
secretário José Luiz Stédile, com 
a finalidade de requerer auxílio 
com horas/máquinas para a manu-
tenção das estradas do município.

A agenda cumprida tinha objetivo a busca por melhorias

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Américo 
Luiz Formighieri 
Demais vereadores: 
Antônio Carlos Ferrei-
ra, Ari Antonio Mello, 
Cristian Baumgratz, 
Juliano Arend, Leo-
nir de Souza Vargas, 
Raquel Goedel, Tiago 
José Dummel, Victor 
Penz. SESSÃO PLE-
NÁRIA ORDINÁRIA 
DE 16.08.2021

GRANDE EXPE-
DIENTE: 

O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da 
bancada do PDT, 
justificou o pedido de 
providências de sua 
autoria, no qual solici-
ta ao Poder Executivo 
Municipal que seja fei-
to estudo técnico para 
viabilizar auxílio para 
estudantes universi-
tários ou disponibili-
zação de veículo para 
transporte. Justificou 
também o pedido de 
providências no qual 
solicita ao Poder Exe-
cutivo Municipal que 
sejam feitos reparos 
na Rua Elemar Eggers, 
em toda a sua exten-
são. Justificou ainda 
o pedido de providên-
cias no qual solicita ao 
Poder Executivo Mu-
nicipal que seja feita a 
colocação de três car-
gas de pedra no aces-
so à leitaria do senhor 
Luiz Nivaldo da Silva 
Ramos, na localidade 
de Três Lagoas. Fina-
lizando, parabenizou 
a administração mu-
nicipal pelo projeto 
oriundo da Mensagem 
nº 042, que institui a 
política habitacional 
de interesse social do 
Município de Ernes-
tina, manifestando 
apoio ao mesmo. 

O Vereador Antô-
nio Carlos Ferreira, 
da bancada do PDT, 
também parabenizou a 
administração munici-
pal pela apresentação 

do projeto de lei que ins-
titui a política habitacio-
nal de interesse social do 
Município de Ernestina, 
salientando a importân-
cia do mesmo. 

O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada 
do PDT, justificou o pe-
dido de providências de 
sua autoria, no qual soli-
cita ao Poder Executivo 
Municipal que seja feito 
patrolamento, empedra-
mento e passagem de 
rolo na Travessa da Rua 
Ernesto Goedel, proxi-
midades da residência do 
senhor Jorge Cavalhei-
ro. Justificou também o 
pedido de providências 
no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que 
seja feita a substituição 
de uma lâmpada queima-
da da iluminação pública 
na Rua Olivério Güntzel, 
no poste localizado no 
final da pavimentação, 
proximidades da residên-
cia do senhor Renato. 

O Vereador Cristian 
Baumgratz, da banca-
da do PP, citou o pedido 
apresentado pelo Verea-
dor Leonir para viabili-
zar auxílio aos estudan-
tes universitários, sobre 
o qual já tinha conver-
sado pessoalmente com 
o Prefeito Municipal, 
informando que prova-
velmente a partir do mês 
de setembro o auxílio 
seria repassado à ASU-
NER. Também manifes-
tou apoio ao projeto de 
lei que institui a política 
habitacional de interesse 
social do Município de 
Ernestina. 

O Vereador Victor 
Penz, da bancada do 
PSDB, também mani-
festou-se favorável à 
aprovação do projeto de 
lei que institui a política 
habitacional de interesse 
social do Município de 
Ernestina. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 

PSDB, salientou a im-
portância do projeto de 
lei que institui a política 
habitacional de interesse 
social do Município de 
Ernestina. Também ma-
nifestou-se favorável aos 
projetos de leis nº 042, 
043 e 044, que autorizam 
contratações emergen-
ciais para os cargos de 
professor, servente e pro-
fissionais da saúde. 
O Presidente, Vereador 
Américo Luiz Formi-
ghieri, da bancada do 
PSDB, também mani-
festou-se favorável ao 
projeto de lei que institui 
a política habitacional e 
aos projetos de leis que 
autorizam contratações 
emergenciais. 

COMUNICAÇÕES:

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada do 
PSDB, comentou so-
bre o cenário da política 
nacional, citando insti-
tuições como o STF e 
o Congresso Nacional, 
dizendo que os políticos 
não deveriam ser identi-
ficados pelo partido que 
representavam. Citou 
nominalmente os deputa-
dos federais gaúchos que 
votaram contra o projeto 
do voto impresso.

ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 
39/2021, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal, que “Autoriza a con-
tratação temporária, em 
caráter emergencial, de 
Professor de Letras e dá 
outras providências”. 
Aprovado por unanimi-
dade de votos. 

EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS:

O Vereador Leonir de 
Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, comentou 
sobre a possível demar-
cação de todas as proprie-
dades do interior do mu-

nicípio através de GPS, 
citando a ajuda oferecida 
pelo Tenente Alex. Disse 
que outros municípios 
já contavam com o sis-
tema, o qual funcionava 
muito bem.  Agradeceu 
o convite do ex-Prefeito 
de Passo Fundo, Lucia-
no Azevedo, para fundar 
o PSD no município de 
Ernestina, assunto que 
ainda seria discutido. 
Agradeceu o Secretário 
Maurício Goedel e sua 
equipe por atendimento 
de um pedido seu. Citou 
o Dia do Patrimônio His-
tórico e Cultural, come-
morado em 17 de agosto, 
parabenizando o trabalho 
desenvolvido pelo pro-
fessor Alexandre Aguirre 
no município.  Informou 
que na próxima semana 
estaria em Brasília, jun-
tamente com os Vereado-
res Ari Mello e Américo 
Formighieri, onde seriam 
levados vários projetos 
para o município. Fina-
lizando, citou o voto do 
deputado Afonso Motta 
contra o voto impresso, 
dizendo que o voto de 
cada um deveria ser res-
peitado, pois vivemos 
num país democrático. 
O Vereador Antônio Car-
los Ferreira, da bancada 
do PDT, explicou como 
funciona o processo le-
gislativo numa Câmara 
de Vereadores, todos os 
trâmites até existir uma 
lei, como seus pré-re-
quisitos, sua importân-
cia, quem pode propor 
e quem deve cumpri-la. 
Desejou uma boa viagem 
aos Vereadores que iriam 
à Brasília. 
O Vereador Tiago José 
Dummel, da bancada do 
PDT, comentou sobre al-
guns eventos esportivos 
dos quais participou nos 
últimos dias, bem como 
uma avaliação que se-
ria feita para jovens do 
município nascidos entre 
2001 e 2005, os quais po-
deriam entrar em contato 
com o Vereador. Mani-
festou-se a favor do pro-
jeto de lei que institui a 

política habitacional de 
interesse social do Mu-
nicípio de Ernestina. 
O Vereador Cristian 
Baumgratz, da banca-
da do PP, questionou 
sobre o valor que esta-
va sendo cobrado pela 
utilização das máquinas 
de fazer feno, de pro-
priedade do município, 
devido a várias recla-
mações de pessoas que 
as utilizaram. 

O Vereador Victor 
Penz, da bancada do 
PSDB, solicitou ver-
balmente ao Secretário 
Maurício Goedel que 
fosse feita a passagem 
de rolo na estrada que 
dá acesso ao condomí-
nio Reserva do Lago. 
Parabenizou todos os 
professores municipais 
da educação infantil pe-
lo importante trabalho 
que desenvolviam. 

O Vereador Juliano 
Arend, da bancada 
do PSDB, disse que a 
Constituição Federal 
havia sido rasgada e 
que a democracia não 
existia mais no Brasil. 
Desejou uma boa via-
gem aos Vereadores 
que iriam à Brasília e 
parabenizou o Vereador 
Tiago Dummel pelo seu 
trabalho na área do es-
porte. 

O Presidente, Verea-
dor Américo Luiz For-
mighieri, da bancada 
do PSDB, solicitou 
verbalmente ao Secre-
tário Maurício Goedel 
serviço em estrada do 
município.

A próxima Sessão Ple-
nária Ordinária será 
no dia 23 de agosto, às 
18 horas. 
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Respingos 
da Barragem

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

A ARTE É A MAIOR ARTE

A arte vem de antes destas eras,
Viaja dos confins da pré-história;
Revoa por milhões de primaveras
E chega junto a nós na sua glória.

A arte é a expressão de cada gente,
De cada ser pensante, racional;
Que fez da sua estética ritual,

O tom da liberdade, simplesmente.

A arte é oriental e ocidental...
A arte é de toda a humanidade,

Que insiste em criar seu manancial.

E enquanto num artista houver 
verdade,

A arte mostrará seu potencial
No dom universal da eternidade.

II
A arte fez desenhos nas cavernas...
Marcou identidade em cada povo;

Pois hoje o que é passado já foi novo...
A arte não tem dono, se governa.

São traços, objetos, esculturas,
São danças e são cânticos sagrados;
Os restos de um desenho desgastado
Carregam a amplidão da arte mais 

pura.

São tantas influências de riqueza...
Riqueza espiritual, que sempre cresce

Nos tantos alicerces da beleza.

A arte é o dom divino, que nos desce
E somos instrumento da clareza

Do fogo espiritual, que nos aquece.

III

No hoje temos muitas referências...
Cantamos e pintamos...poetamos;

No teatro, no cinema interpretamos
Conforme nossos rumos e 

consciências.

A arte é o melhor da nossa essência,
As fotos, tantas fontes digitais;
As novas esculturas são iguais
Em alma, às que vêm de outra 

existência.

São jogos eletrônicos, quadrinhos,
A dança, que extravasa todo o mal,
Fazendo do universo o nosso ninho.

A arte é o amor atemporal,
Pois Deus, o Artesão desses caminhos,

Beijou o coração de Nicolau!

TIO HUGOTIO HUGO

Coprel dá início às obras da PCH Tio 
Hugo

A pequena central 
hidrelétrica (PCH) 
Tio Hugo, loca-

lizada no Rio Jacuí, entre os 
municípios de Tio Hugo/RS e 
Ibirapuitã/RS, contará com 10,1 
megawatts (MW) de potência 
instalada. O investimento pró-
prio da Coprel, está sendo mon-
tado para dar início aos trabalhos 
no local. Por meio do Leilão de 
Energia Nova A-3 ocorrido no 
início do mês de julho, a Coprel 
Geração e Desenvolvimento 
realizou a venda de energia da 
futura usina, no valor negociado 
de R$ 206.396.121,60. A opera-
ção considera o suprimento de 
energia elétrica a partir de janei-
ro de 2024, tendo como prazo 30 
anos de fornecimento. 

Para o engenheiro e faci-
litador de negócios da Coprel, 
Mateus Stefanello, a PCH Tio 
Hugo é o terceiro leilão em que 
a cooperativa participa e vence. 

“As expectativas são muito boas, 
pois conseguimos viabilizar o 
empreendimento com o leilão de 
energia e temos a expectativa de 
conclusão e início da geração de 
energia no primeiro trimestre de 
2023”, afirma.    

Os leilões de energia elétri-
ca são realizados pela Câmara 
de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), por delega-
ção da Aneel, e é considerada a 
principal opção de contratação 
de energia no Brasil. Conces-
sionárias, permissionárias e au-
torizadas de serviço público de 
distribuição de energia elétrica 
do Sistema Interligado Nacional 
(SIN), tem a possibilidade de fa-
zer negócios que visam investi-
mentos eficientes, sob o critério 
de uma menor tarifa.

De acordo com a CCEE, o 
leilão de energia nova tem como 
finalidade atender ao aumento 
de carga das distribuidoras, ou 

seja, são vendidas e contrata-
das energia de usinas que serão 
construídas futuramente. Nes-
te caso, há dois tipos de leilão: 
A-3 (operação prevista em até 3 
anos) e A-5 (operação em até 5 
anos).

Para a Coprel, a venda fu-
tura de energia garante a segu-
rança e retorno do investimento. 
Com este passo importante, a 
Coprel inicia as obras da PCH 
Tio Hugo, com a segurança da 
venda da energia que será pro-
duzida. “Esta forma de operação 
do mercado de energia é benéfi-
ca para todos. O investimento da 
Coprel nesta usina também pro-
porciona mais desenvolvimento 
à região, sua construção gera 
empregos e renda, valoriza a re-
gião, proporciona a implantação 
de programas ambientais na área 
e retorna impostos aos municí-
pios”, salienta o presidente da 
Coprel, Jânio Vital Stefanello. 

A foto acima pertencence a unidade de Igrejinha e ilustra como deverá ser o trabalho em Tio Hugo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA COPREL

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Novoas integrantes no Grupo de Mulheres

No encontro rea-
lizado no dia 17 
de agosto o Gru-

po de mulheres se reuniu na 
sede do CRAS. Na ocasião as 
novas integrantes tiveram seu 
inicio junto ao grupo. A elas 
foram apresentados os proje-
tos já iniciados, também hou-
ve a finalização do conjunto 
de tapetes que teve seu inicio 
no primeiro encontro.  No 
final elas confraternizaram 
com lanche e chá preparados 
pela equipe. Em publicação 
oficial foi ressaltado a im-
portância da participação de 
todas. As novas integrantes foram acolhidas e instruídas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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Interessados entrar em contato pelo número:

(54) 99959-8691 / Gelci 

Vende-se casa com

3 quartos, 2 banheiros,

garagem, churrasqueira,

área de serviço e cozinha

sob medida. O terreno

possui árvores frutíferas.

Localizada em um

condomínio fechado,

com portão eletrônico.

Valor R$ 330 mil. 

VENDE-SE

Temos pizzas de vários

sabores venha conferir!

Rua Fernando Duderstadt, 81 - Ernestina 
FONE: (54) 3378-1172 (54)99955.6055 e 99667.4353 

Por encomenda ou a
pronta entrega.

Assistência Técnica de celulares e informática

Venda de aparelhos novos e usados

 99110-3160 / Michael54

 99112-7051 / Jonaten54

JM ELETRONICOS ERNESTINA

Rua julio dos santos,  3787, sala 02 - centro - ernestina/rs ´

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Biblioteca do 
município está aberta 
comunidade

Contando com um 
grande acervo de li-
vros dos mais varia-

dos temas e para todos os gostos, 
além de vasto material para pes-
quisa e aprendizagem, a biblio-
teca pública de Lagoa dos Três 
Cantos está aberta para os adep-
tos a leitura.

Conforme Andréia Weber, 
Coordenadora de Cultura e Tu-
rismo do município, a biblioteca 

fica aberta em horário de expe-
diente normal, das 7h30m às 
11h30min e das 13 às 17h, com 
rigoroso protocolo de proteção 
contra a Covid-19. “Nós convi-
damos todos os munícipes para 
visitar a nossa biblioteca, fazer a 
retirada de um livro, ou mesmo 
uma revista para uma boa leitu-
ra, pois o acervo é muito grande 
e qualificado nos mais variados 
temas”, salientou.

A biblioteca possui uma vasta variedade de obras

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

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Através da Indicação 
de nº 051/2021, 
os vereadores El-

der Knapp/MDB, Leonel Adler/
PDT, Douglas Rafael Allebrand/
DEM, Andrea Cristina de Olivei-
ra/PTB e Veleda de Paula/PTB 
solicitaram o envio de um ofício 
ao prefeito santo-antoniense, do-
cumento no qual reiteram o pedi-
do para que o chefe do Executivo 
analise, junto ao setor competen-
te, a possibilidade de liberar o 
Ginásio Municipal para que os 
times de futebol de salão e de vo-
leibol de Santo Antônio do Pla-

Vereadores pedem que Prefeitura libere 
Ginásio Municipal para treinos dos times de 
futsal e voleibol

nalto possam treinar ao menos 
uma hora por semana.

Os vereadores autores da 
Indicação destacam que esse Gi-
násio Municipal com estrutura 
para atividades esportivas é de 
propriedade do Município, e por 
isso entendem que seria muito 
oportuno que o uso seja concedi-
do a estes times santo-antonien-
ses.

Ainda no documento, os 
vereadores salientam, mais uma 
vez, que o esporte beneficia mui-
to as pessoas, contribuindo com 
uma vida mais saudável e redu-

zindo a probabilidade do desen-
volvimento de doenças, refletin-
do diretamente na melhoraria da 
qualidade de vida das pessoas. 
Além disso, os vereadores des-
tacam que o esporte é muito 
importante como ferramenta de 
inclusão social, pois promove a 
interação e sociabilidade entre as 
pessoas. “Por isso, justificamos 
nosso pedido, pois no nosso pon-
to de vista é essencial estimular 
a prática do esporte na comuni-
dade de Santo Antônio do Pla-
nalto”, afirmam os vereadores na 
Indicação.

A solicitação é para que o executivo libere o ginásio para prática esportiva

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO


