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No dia 1º de janeiro de 1942, no concer-
nente à fé católica, a vila de Santo Au-
gusto é elevada à condição de paróquia. 
Decreta a criação, Dom Antônio Reis, 
bispo de Santa Maria. Páginas 4 e 5

Com as reservas hídricas exauridas pela seca, produtor está diante 
de dias incertos. Precisa de mecanismo de socorro. Perda econômi-
ca já é irreversível. Efeitos também se estendem sobre a vida huma-
na e o ambiente natural. Páginas 6, 7, 8, 14, 15, 22 e contracapa

Produtor precisa de 
mecanismo de socorro

Com reservatórios comprometidos, seca também já afeta a vida humana, a fauna e a flora - Foto: Lúcio Steiner

Paróquia São João 
Batista, 80 anos

Igreja Matriz São João Batista, construção iniciou em 1946
Foto: Katiane Nascimento

TchêTurbo, referência 
em telefonia móvel e fixa

Desde o dia 29 de de-
zembro de 2021, filial da 
empresa está na Ave-
nida do Comércio, 234, 
Santo Augusto
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Alexandre GarciaAlexandre Garcia
Jornalista com mais de 50 anos de carreira. Traz 
para o leitor as notícias dos bastidores do poder e da 
política em Brasília, além de comentar os fatos mais 
importantes da República direto da Capital do país.EDITORIAL

Estávamos embalados nas mensagens da semana de 
Natal, quando surgiram informações bélicas em dois ou três 
sites de notícias que atingiram a paz tão desejada: o Tribunal 
Superior Eleitoral, que tem por tarefa preparar eleições, pare-
cia estar se preparando para guerra. Havia comprado armas 
e munições. No princípio, só me havia chamado a atenção 
nas notícias uma mesma informação em todas: que o TSE 
havia comprado 39 mil projéteis. Fiz ironia, no meu canal do 
Youtube : ora, se só tivesse comprado os projéteis, como iria 
arremessá-los? Com atiradeiras, estilingues, bodoques, fundas 
de Davi? Ou, se fossem grandes, por catapultas? Certamente 
- corrigi - os que redigiram essas notícias não sabem o que 
são projéteis, pois com certeza o tribunal comprou cartuchos.

Fui conferir no site do TSE. As compras eram anteriores 
ao Natal. E realizadas cautelosamente: pouco a pouco por 
mês. Em agosto, o TSE comprou 30 pistolas calibre 9mm por 
R$66.707,86. Em setembro, 10 armas de “incapacitação 
neuromuscular” com seis cartuchos cada, por R$58.887,70. 
Em outubro, depois de comprar 25 “bastões antitumul-
to”,  por R$1.850,00, fez o pregão de  36 mil cartuchos 
calibre 9mm Luger”, com pólvora química sem fumaça, a  
R$174.960,00 e, no mesmo dia, 3 mil cartuchos do mesmo 
calibre, tipo “+P+ expo 115 gr”, isto é, segundo o fabricante, 

PONTA OCA

uma munição cujos projéteis(agora sim) “possuem geometria 
especial: ponta oca e configuração hexagonal em seu interior, 
o que garante alto desempenho e a perfeita equação entre a 
expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo”. 

Todos já ouvimos falar dos projéteis de ponta oca, conhe-
cidos também como os mortíferos hollow point, que se abrem 
para causar maior impacto e maior estrago, maior dano cola-
teral no corpo do alvo. Também já ouvimos falar em Luger, de 
triste memória na II Guerra, nas execuções sumárias de reféns 
italianos ou judeus em campos de concentração. Para quê 
isso? Sem dúvida a Justiça Eleitoral tem direito à proteção, 
mas para isso há a Polícia Militar. Além de o Judiciário não ser 
um “poder desarmado”. A Constituição prevê, no art. 142, 
que qualquer dos três poderes tem a iniciativa de convocar 
as forças armadas para garantia da lei e da ordem. E é bom 
lembrar que o art. 144 da Constituição estabelece que a 
segurança pública é exercida pela polícia federal, as polícias 
rodoviária e ferroviária federais, as polícias civis, as polícias 
militares e os corpos de bombeiros militares e as guardas 
municipais. Não há menção de outra força policial ao abrigo 
da Constituição.

Imagino que o TSE esteja vendo inimigos muito além dos 
hackers. Porque para esses invasores de muralhas digitais, as 
armas de defesa são digitais, usando mais inteligência que 
esses invasores, para proteger o bem mais precioso, de que a 
Justiça Eleitoral é guardiã por obrigação: o voto de cada um.  
E contra hackers, não fazem efeito armas convencionais como 
cassetetes, armas de incapacitação, pistolas 9mm, munição 
sem fumaça ou ogivas que se abrem para destruir corpos 
não digitais, de carne e osso, de eleitores e contribuintes que 
ajudaram, com seus impostos, a comprar o intimidador arma-
mento.

O que há de edifi cante na personalidade do 
homem deve ser trabalhado a fundo pela edu-
cação. Por deriva, na pedagogia da refl exão e 
da clarifi cação de valores, o homem é o centro, 
o cerne, a raiz de todos os valores. Enfi m, ele é 
o ponto de referência ao qual todos os valores 
devem convergir. É o centro da dignidade e da 
sua natureza. Fundamentalmente, tudo se rela-
ciona com os sagrados valores da vida.

Do alto de sua dignidade, o homem busca 
alcançar a plenitude de sua estatura divina. 
Se pudesse, consciente de quanto é efêmero 
o curso da vida, pensaria bem antes de des-
perdiçar a oportunidade de gerar felicidade 
para o próximo. Perde minutos, talvez horas, 
quando não dias, às vezes anos, por uma coisa 
sem importância. Fica calado, quando deveria 
falar ou fala em demasia quando deveria per-
manecer em silêncio. Julga, quando deveria 
contemplar-se no espelho dos valores da vida. 
Não respeita, porque o orgulho, a pretensão de 
poder, arrogância, lhe embotam o raciocínio.

O sol nasce e entrega o dia à noite, enquan-
to o homem permanece dormente. Porém, 
reclama. Dos outros. Da vida. Enquanto isso, a 
vida corre. Passa pela vida sem viver. Até que 
um dia qualquer, acorda estupefato e olha para 
o passado. Então, a indagação perturbadora: e 
agora?

Até que um dia qualquer, 
a indagação: e agora?

Na última edição do ano mencionei a falta de diálo-
go entre executivo e legislativo três-passense. Opinei 
que o prefeito, por ter sido vereador, poderia ter se 
empenhado um pouco mais na direção do diálogo. 
Logo que recebeu o jornal, Arlei me passou uma men-
sagem via watts lembrando que em janeiro (de 2021) 
convidou todos os vereadores para uma conversa no 
gabinete. E questionou: “Será que faltou diálogo por 
eu ser ex-vereador ou por o presidente da Câmara ser 
ex-vice-prefeito?”. Para quem não sabe, Paulinho Sa-
ttler foi vice-prefeito em Tiradentes do Sul. O prefeito 
sublinhou que, mesmo pensando diferente, respeita a 
opinião do colunista. 

Pois agora estamos mais uma vez em janeiro e o pre-
feito Arlei teve uma boa iniciativa de no primeiro dia útil 
do ano fazer uma visita à mesa diretora da Câmara, que 
agora tem na presidência o vereador Edivan Baron (PTB). 
“Com o intuito de prestigiar o Poder Legislativo três-pas-
sense, a visita de cortesia serviu para mais uma vez re-
forçar a relação do Executivo e Legislativo Municipal, com 
respeito e independência dos poderes”, destacou a Câma-
ra em nota à imprensa. Sem dúvida, é bom que haja esse 

diálogo independentemente de cores partidárias.  
Está havendo problema sério no IPSTP (Instituto 

de Previdência Social de Três Passos). O diretor-pre-
sidente, Cleomar Jovani Thiesen; a diretora fi nancei-
ra, Marlise Cristina Schlemer Senger; e a diretora de 
Previdência, Salete Weiss Reigert, renunciaram em 
caráter irrevogável aos cargos diretivos que ocupam 
desde 26 de agosto de 2020 e que iriam até agosto de 
2023. A decisão foi tomada em reunião da diretoria 
executiva dia 5, quarta-feira à tarde. Alegam motivos 
de ordem pessoal, apontando falta de diálogo, não 
atendimento a reivindicações legais, entre outros 
com o executivo. Recebi cópia da ata da reunião, 
registrada em Cartório. O assunto deve ter ampla 
repercussão no município. 

Em ato realizado na tarde de segunda-feira (03), a 
21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) entre-
gou as chaves da Escola Estadual de Ensino Fundamen-
tal Gonçalves Dias para o Município de Três Passos. É 
mais um passo importante visando a municipalização 
do educandário localizado no bairro Pindorama. A trans-
ferência foi publicada no Diário Ofi cial do Estado no dia 
16 de dezembro último, através da Portaria nº 332/202. 
Servidores que têm interesse, poderão permanecer na 
escola e os demais serão remanejados. O secretário 
de Educação ressaltou que a escola estará em pleno 
funcionamento já neste ano letivo, inclusive com a pos-
sibilidade de abertura de novas vagas, conforme nota 
distribuída à imprensa.

Uma das grandes virtudes teologais é  a caridade, estando 
acima das outras duas; fé e esperança, na visão do apóstolo 
Paulo. Para se pensar e fazer a caridade necessitamos da objeti-
vidade (mãos) e subjetividade (coração). Mãos e coração são os 
artifícios dos quais o ser humano necessita para realizar no outro 
a obra da Criação.

A caridade requer ação. E uma ação urgente. Não há como 
se pensar em caridade para o ano que vem. Caridade pressupõe 
agilidade. Na parábola do Filho Pródigo, o pai pede que o filho 
que retornou seja vestido às pressas e com a melhor roupa. No 
episódio do Bom Samaritano, o mesmo leva o homem machu-
cado para a hospedaria, no mesmo momento que o encontra 
a beira do caminho. Não há como esperar mais tempo. A ca-
ridade é a “ menina dos olhos” de Deus. A caridade faz parte 
dos quesitos para se adentrar no Reino de Deus. Isso fica claro 
quando o próprio Jesus ensina: “ tive fome e me deste de comer; 
tive sede e  me deste de beber; estava nu e me vestiste, peregrino 

A PEDAGOGIA DA 
CARIDADE

e me acolheste, preso e fostes me visitar”.(Mt 25.35)
A caridade acontece através de uma ação feita pelas nossas 

mãos, depois do impulso do coração. É preciso mãos e coração. 
Caridade só com as mãos, sem coração é interesseira e visa o 
bem próprio. Caridade só com o coração é falácia. Ficamos so-
mente falando, falando e falando e nunca se age. Diz  a máxima 
popular: “ De boas intenções o inferno está cheio”. Quer dizer, 
temos que agir e interagir com os outros. Pois caridade egocên-
trica não existe. Caridade requer expressão exterior.

A caridade é marca do cristianismo. Impressa no coração 
das pessoas diante da convicção que temos em Jesus Cristo. 
Ele foi a própria caridade em pessoa. Amou até aqueles que o 
odiavam. A caridade no cristão está estampada no seu rosto, 
no seu jeito de ser, agir e pensar. Ela busca a  justiça, liberdade, 
igualdade. Amor e caridade são um só. Duas palavras que ex-
pressam a essência do próprio Criador. Deus nos fez por amor e 
caridade. Nada mais além disso. 

É preciso repensar a caridade. É preciso repensar uma Igreja 
que seja samaritana e caridosa. Os conflitos sociais são reflexos 
da forma pela qual pensa e age  uma sociedade. Nada do que 
pensamos sobre caridade é utopia. Pois é possível vivermos numa 
comunidade mais caridosa. Jesus assim o fez e façamos também 
nós. Mãos e coração pelo irmão. Nessa forma, quem sabe, possa 
ser representada simbolicamente a pedagogia da caridade.
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A
TchêTurbo é uma empresa 
de telecomunicações fundada 
em Frederico Westphalen, no 

ano de 2003. No início, contava ape-
nas com o serviço de internet. Hoje, 
ampliou de forma considerável o nú-
mero de opções disponíveis em seu 
quadro de serviços e planos, com a 
disponibilização de serviços de tele-
fonia fi xa e móvel. Em Santo Augusto, 
o grupo chegou há sete anos, com a 
terceirização do atendimento no pe-
ríodo inicial. Após algum tempo, a pri-
meira loja física da cidade foi aberta 
e, na última quarta-feira, 29, a empre-
sa inaugurou o seu novo espaço no 

município — planejado e remodelado 
com o padrão característico da Tchê-
Turbo  referência em qualidade, cone-
xão, modernidade e inovação. 

Este novo espaço foi projetado 
pela arquiteta Eduarda Dalmolin, que 
coordena os projetos de expansão da 
estrutura física da empresa. O local foi 
idealizado com base em uma arquite-
tura moderna, desenvolvida em tons de 
cinza e verde, alusivos à marca (contan-
do, também, com a existência de plan-
tas para dar vivacidade à nova sede). 
Segundo a TchêTurbo, o design bus-
ca “sempre remeter à conexão, ideias, 
tecnologias e tudo o que há de mais 

moderno”. 
Hoje, a empresa já está presente 

em 25 municípios do noroeste gaú-
cho. Em todo o perímetro de abran-
gência, há o fornecimento de inter-
net via fi bra óptica, telefonia fi xa e 
telefonia móvel. Entretanto, somente 
algumas cidades contam com a exis-
tência de espaços físicos: Frederi-
co Westphalen (duas lojas), Santo 
Augusto, Três Passos, Palmeira das 
Missões, Tenente Portela e Seberi. A 
nova loja do município de Santo Au-
gusto está localizada na Avenida do 
Comércio, 234.

Hoje, a TchêTurbo possui 100 co-

laboradores atuando nos diversos 
municípios — em Santo Augusto a 
equipe é formada por seis funcioná-
rios. De acordo com representantes 
da equipe no município, a empresa 
é composta por três pilares: Pessoas, 
Gestão e Tecnologia. “Estes três pila-
res é o que rege todas as decisões to-
madas e todos os projetos feitos aqui 
na empresa”.

Finalizando a programação de 
inauguração da loja, à noite aconte-
ceu na Praça Pompílio Silva o show 
cultural com a Banda Rock de Gal-
pão, a qual a TchêTurbo é uma das 
patrocinadoras.

TchêTurbo inaugura novo espaço 
físico em Santo Augusto

Fundada em 2003, a empresa chegou ao município há sete anos

Conheça mais sobre a TchêTurbo nas redes sociais @tcheturbo e no site www.tcheturbo.com.br
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Q
uando chegou a colonização ao Rincão de São Ja-
cob, com os pioneiros também vieram os pendores 
religiosos. Arlindo Rubert, padre, coloca o ano de 

1826 como referência do início da história religiosa neste 
quadrante, cujo território então pertencia ao bispado do 
Rio de Janeiro, sede do Governo Imperial. A mesma refe-
rência coloca em 1832 a criação da Câmara Eclesiástica de 
Cruz Alta, por deriva, aproximando o povo cristão católico 
daqui com a sua igreja.

Depois da Proclamação da República, em 1889, o avan-
ço da evangelização católica teve novo impulso. Com a 
chegada de Pompílio Silva ao Rincão de São Jacob, tido 
como expoente da colonização, visionário e empreendedor, 
na sua residência foi rezada a primeira missa em Santo Au-
gusto, tendo como celebrante o padre Manoel Roda, padre 
espanhol, então pároco em Palmeira das Missões. Esse mo-
mento aconteceu no dia 2 de março de 1918.

Superadas as resistências oferecidas pela Revolução de 
1923, surgem as capelas, como a de Santo Augusto, com 
São João Batista sendo entronizado como padroeiro. Foi o 
padre Luiz Paulo Quattropani quem rezou a primeira missa 
na capela, então já em curso a década de 1930.

No dia 1º de janeiro de 1942 a vila de Santo Augusto, no 
concernente à fé católica, é elevada à condição de paró-
quia. “Câmara Eclesiástica de Santa Maria – Dom Antônio 
Reis, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, bispo de 
Santa Maria. Aos que este nosso Decreto virem saudação, 
paz e bênção em Nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos sa-
ber que atendendo às necessidades espirituais dos Nossos 
Amados fi lhos, residentes no município de Palmeira, depois 
de ouvido nosso Venerável Conselho Diocesano e mais par-
tes interessadas, em virtude da Nossa Jurisdição Ordinária, 
de acordo com o Canon 454 terceiro, do Direito Canônico, 
havendo por bem criar, como de facto pelo presente Nosso 
Decreto criamos a Paróquia amovível de Santo Augusto”, 
registra o documento da criação em seus termos iniciais. 
Pelo mesmo decreto é nomeado vigário o padre Antônio 
Broeker e padre José Schumann como coadjutor.

Santo Augusto comemora os 80 
anos da Paróquia São João Batista

Manoel Roda rezou a primeira missa em Santo Augusto (Reprodução)

Segue na página 5
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O templo
O lançamento da pedra fundamen-

tal, desencadeando a construção da 
Igreja Matriz, aconteceu no dia 9 de de-
zembro de 1946, sob a supervisão do 
vigário Francisco Demann. Ao procla-
mar a bênção à obra, refl etiu que “em 
nome de Deus e em honra ao glorioso 
padroeiro colocamos a primeira pedra 
e com todos os esforços do povo ca-
tólico de Santo Augusto levantaremos 
um templo grande e espaçoso ao nos-
so protetor São João Batista”.

No dia 13 de novembro de 1954, o 
templo recebeu a bênção como sendo 
uma inauguração provisória. Ainda fal-
tava completar a estrutura necessária 
para dinamizar as celebrações. Na data 
estava em visita a Santo Augusto o 
monsenhor Achiles Luiz Bertoldo.

Outro fato histórico na vida da co-
munidade marcou o dia 9 de agosto 
de 1959. Na ocasião, sob grande sole-
nidade, aconteceu a inauguração do 
sino. Desde então, encontra-se operan-
te com sua sonoridade característica 
emanando do alto da torre da matriz, 
lembrando dos atos litúrgicos e parti-
cipando quando a vida de paroquiano 
se ausenta.

Construção da Igreja Matriz São João Batista iniciou em 1946 (Reprodução)

Livro dos 50 anos

Francisco Demann abençoou o lançamento 
da pedra fundamental do templo (Reprodu-

ção)

Padre Reneu Stefanello saudou confrades e 
paroquianos desde Roma (Reprodução)

Os jubileus
O transcurso do Jubileu de Prata 

teve intensa movimentação comunitá-
ria, já começando no mês de outubro 
de 1966. Houve desfi le de carros alegó-
ricos, desfi le da rainha Eunice Schirmer 
e das princesas Lurdes Lorenzon e Cé-
lia Pizolotto, missa em ação de graças, 
com grande presença de paroquianos.

No dia dos 25 anos, 1º de janeiro de 
1967, transcorreu missa celebrada pelo 
bispo Dom João Hoffmann. Vários pa-
dres que exerceram o ministério na pa-
róquia aniversariante participaram dos 

momentos festivos.
A passagem do Jubileu de Ouro 

teve seu início na Festa do Padroeiro, 
24 de junho de 1991, perdurando por 
um ano. Pois, no dia 24 de junho de 
1992, a comunidade, em estreita comu-
nhão, com celebração conduzida pelo 
bispo diocesano Dom Bruno Maldaner 
e presença de padres que passaram 
pela paróquia, louvou Deus pelas gra-
ças concedidas durante os 50 anos.

A ocasião recebeu a Benção Apos-
tólica do Papa. “Sua Santidade João 
Paulo II concede com todo o coração 
penhor de graças e favores celestiais 
uma especial Bênção Apostólica ao 
Povo da Paróquia São João Batista, 
Santo Augusto RS-Brasil na comemo-
ração do Ano Jubilar 1942-1992”, diz a 
mensagem do pontífi ce. De sua parte, 
encontrando-se em Roma, o padre Re-
neu Stefanello, que na década de 1970 
exerceu missão sacerdotal aqui, enviou 
mensagem aos paroquianos em festa. 
“Com a oração que elevo ao Pai, atra-
vés de Maria Rainha dos Apóstolos e 
pela intercessão de São João Batista, 
dentro da Basílica de São Pedro em 
Roma, saúdo a todo o povo e a vo-
cês todos pela comemoração do Ano 
Jubilar da Paróquia São João Batista. 
Recordo com carinho, agradeço de 
coração e enalteço o testemunho e a 

disponibilidade ao serviço apostóli-
co que encontrei no período em que, 
estando convosco, realizava meus pri-
meiros passos no exercício na missão 
sacerdotal”.

Durante a festa do cinquentenário 
houve o lançamento do livro de Teresi-

nha Derosso, em que retrata aspectos 
históricos da Paróquia São João Batis-
ta. A obra forneceu a base da narrativa 
com que aqui se pretende destacar a 
passagem dos 80 anos da criação da 
estrutura comunitária católica em San-
to Augusto.

Texto: Lúcio Steiner
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E
m situação emergencial desde o 
dia 15 de dezembro, Santo Au-
gusto foi o segundo município, na 

área de abrangência do jornal O Celeiro, 
a declarar tal condição (atrás apenas de 
Três Passos). Até o fechamento desta 
edição impressa, outras seis localida-
des anunciaram a mesma conjuntura — 
Bom Progresso (sem decreto), Coronel 
Bicaco, Chiapetta, Redentora, São Mar-
tinho, São Valério do Sul — totalizando 
mais de 65% dos 12 municípios de co-
bertura do jornal. 

Até a última quarta-feira, 5, já eram 
132 municípios gaúchos imersos no 
mesmo cenário negativo — ao menos 15 
localidades já tiveram a situação emer-
gencial homologada pelo governo es-
tadual (Santo Augusto teve o cenário 
legitimado no último dia 31). Agora, a 
comunidade santo-augustense aguarda 
o reconhecimento da condição por par-
te do Governo Federal.

As previsões meteorológicas para 
janeiro são mais animadoras que o re-
gistro pluviométrico constatado no úl-
timo mês, porém, ainda devem ser in-

sufi cientes para resolver os problemas 
hídricos que estão causando graves 
prejuízos nas culturas agrícolas e com-
prometendo toda a cadeia de produção 
e comercialização. No RS, a seca já dei-
xou — aproximadamente — 5,5 mil fa-
mílias sem acesso a qualquer fonte de 
água, cerca de 60 delas residentes no 
interior de Santo Augusto — comunida-
des Nossa Senhora do Bom Parto, Bela 
Vista, Nossa Senhora da Saúde, Utar e 
Pedro Paiva. Para amenizar o problema, 
a Administração e Defesa Civil do muni-
cípio estão fornecendo água em carros-
-pipa às pessoas necessitadas.

O coordenador de Defesa Civil de 
Santo Augusto, Antonio Augusto Sti-
val, frisa que a seca em Santo Augus-
to teve início ainda em novembro, com 
continuidade no último mês de 2021. De 
acordo com Stival, o volume pluviomé-
trico acumulado no período “foi insufi -
ciente para o plantio e desenvolvimento 
das principais culturas”. O coordenador 
ainda lembra que a atividade pecuá-
ria também teve perdas consideráveis: 
“com a falta de pastagens adequadas, o 

setor leiteiro sofrerá uma grande queda 
na produção em comparação com os 
anos anteriores. A produção de oleríco-
las (hortaliças) também será afetada no 
quesito da quantidade de produção”.

Sobre a importância da homologa-
ção da situação emergencial pelo Esta-
do, Stival destaca que possibilidade de 
renegociação das dívidas bancárias jun-
to ao Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
e ao Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro), além da liberar 
a solicitação de subsídio no Programa 
Troca-Troca de Sementes. “A partir do 
reconhecimento federal, o município de 
Santo Augusto está apto a efetuar a so-
licitação de ajuda fi nanceira ao Ministé-
rio da Integração Nacional”, conclui.

A situação da estiagem é, realmente, 
muito delicada. Outro possível proble-
ma, de acordo com o coordenador, são 
os incêndios, provocados pelas vegeta-
ções secas. Segundo ele, a população 
em geral, além de buscar maneiras de 
coletar água pluvial, nos períodos em 
que há alguma precipitação, e economi-

zar no uso do recurso hídrico — para evi-
tar ou retardar a política de racionamen-
to — deve fi car atenta ao surgimento de 
eventuais focos de fogo e, nestes casos, 
comunicar às autoridades imediatamen-
te, para que as medidas necessárias se-
jam tomadas o quanto antes. 

De acordo com dados da Emater, a 
seca já atingiu mais de 6,3 mil localida-
des, somando prejuízos consideráveis 
em cerca de 140 mil propriedades rurais, 
sobretudo, nas regiões Norte e Nordes-
te do RS. As culturas mais afetadas são 
o milho e a soja, com importantes per-
das relatadas por 101,4 mil produtores. 
As produções de pastagens também 
estão sofrendo com a seca — já acu-
mulam 60% de perdas, de acordo com 
levantamento da Emater — que acaba 
por reduzir a disponibilidade de alimen-
tos para os animais. Conforme destaca 
o diretor-técnico da entidade, Alencar 
Rugeri, os dados refl etem o tamanho da 
crise hídrica, para a qual não há pers-
pectiva de solução no curto prazo, vis-
to que o volume de chuva previsto não 
será sufi ciente para isso.

Volume de chuva deve aumentar 
em janeiro, mas estiagem continua
Oito municípios de abrangência do jornal O Celeiro já declararam emergência

Cultura do milho, a mais prejudicada pela estiagem - Foto: Reprodução

Segue na página 7
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Na última segunda-feira, 3, o Gover-
no do Estado realizou uma reunião para 
debater ações, priorizando o abasteci-
mento das comunidades mais atingidas 
pela ausência de precipitação. Partici-
param da discussão representantes de 
quatro secretarias — Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural, Obras 
e Habitação, Saúde e Meio Ambiente 
e Infraestrutura — além de integrantes 
da Defesa Civil. “Estamos fazendo essa 
reunião para alinhar as ações e para 
que cada secretaria verifi que o que 
pode aportar para os municípios. De-
pois teremos um encontro com o go-
vernador para ver até onde podemos 
ir com estas ações”, afi rmou coordena-
dor estadual de Proteção e Defesa Ci-
vil, Júlio César Rocha Lopes.

A secretária da Agricultura, Pecuá-
ria e Desenvolvimento Rural, Silvana 
Covatti, participou de outra reunião, 
também no dia 3 — promovida pela Se-
cretaria de Política Agrícola, do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) — para dialogar 
com secretários dos quatro Estados 
que mais sofrem com a estiagem: Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná 
e Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, uma das difi culdades 
identifi cadas está relacionada à libera-
ção do Programa de Garantia da Ati-
vidade Agropecuária (Proagro) pelos 
agentes fi nanceiros. Segundo o diretor 
de Gestão de Riscos do ministério, Pe-
dro Loyola, “O corpo técnico das Ema-
ters tem feito um trabalho ágil, mas os 
pedidos do Proagro fi cam represados 
nas instituições fi nanceiras. Vamos dia-
logar com esses agentes para dar a 
maior celeridade possível na liberação 
deste seguro”. De acordo com informa-
ções do governo estadual, o RS é o Es-
tado com o maior número de contratos 
realizados por meio do Proagro — 45% 
do total.

Silvana pontua que entidades já 
têm solicitado renegociação e parce-
lamentos dos custeios e investimentos 
do crédito rural. A questão precisa ser 
analisada pelos agentes fi nanceiros. 
Conforme destaca Loyola, o Ministério 

Por Vicente Giesel Hollas \ Jornalista

da Agricultura tem negado, até o mo-
mento, os pedidos de prorrogação da 
data-limite para a semeadura da soja, 
em razão de que a portaria que defi ne 
o Zoneamento Agrícola de Risco Cli-
mático para esta cultura, publicada em 
maio de 2021, é estruturada com base 
em estudos da Embrapa, que orientam 
a contratação dos seguros rurais. 

De acordo com o engenheiro agrô-
nomo Cristiano Nunes dos Santos, dou-
tor em produção vegetal e professor 
do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) 
– campus Santo Augusto, as chuvas 
que estão atingindo várias regiões do 
Rio Grande do Sul neste início de ano, 
apesar de não acumularem o volume 
necessário para destacar um início na 
resolução da crise hídrica, são, sem 
dúvidas, muito importantes. “Toda e 
qualquer chuva sempre amenizará uma 
estiagem, mesmo que o efeito seja qua-
se imperceptível”. Dos Santos destaca 
que, até a última quarta-feira, 5, a Esta-
ção Meteorológica do A805 do INMET, 
localizada no IFFar – campus Santo Au-
gusto, contabilizou uma precipitação 
acumulada de, aproximadamente, 9 mi-
límetros. Segundo o agrônomo, a quan-
tidade é pequena quando comparada 
com as médias computadas. Contudo, 
lembra que devemos considerar o fato 
de que, no verão, as chuvas convecti-
vas são predominantes — comumente 
conhecidas por chuvas de verão — as 

quais têm a característica de serem de 
curta duração, intensidade que varia de 
média à alta e pequena área de abran-
gência. Nesta época, localidades rela-
tivamente próximas umas das outras, 
podem registrar índices pluviométricos 
bem discrepantes. “Na Estação Meteo-
rológica só precipitou 9,0mm, mas te-
mos relatos de chuvas acumuladas de 
20,0 a 40,0mm em alguns locais do in-
terior e em outros municípios vizinhos. 
É diferente das chuvas geradas pelas 
frentes frias, que costumam abranger 
uma extensa área territorial”, salienta 
Dos Santos.

Sobre a possibilidade da estiagem 
ser solucionada ainda em janeiro, o 
agrônomo frisa que, assim como no ano 
passado, o planeta passa pelo fenôme-
no oceano-atmosférico batizado de 
La Niña, responsável por gerar índices 
médios altos de precipitação em deter-
minadas épocas, porém, contando com 
grande número de chuvas convectivas, 
de alta intensidade, mas por um perío-
do curto de tempo. 

“Em janeiro de 2021, que também es-
távamos com um evento La Niña, tive-
mos 262,6 mm de precipitação no mês, 
porém, 140mm foram de chuvas con-
centradas entre os dias 25 e 28/01, sen-
do que 107,4mm foram num período de 
48 horas entre 27 e 28/01. Teve chuva, 
em quantidade mais do que sufi ciente 
quando se olha os números totais, po-

rém com altos volumes de precipitação 
num espaço curto de tempo. Boa parte 
dessa chuva sequer foi absorvida pelo 
solo”, pontua Dos Santos. O docente do 
IFFar ainda destaca que as chuvas re-
solveram, em partes, os problemas da 
seca em 2021, porém, as pessoas e mu-
nicípios que realizam um planejamento 
efi ciente, focado no aproveitamento da 
água pluvial, reduzindo o volume que 
escorre para as estradas, rios e riachos.

Os fenômenos oceano-atmosféricos 
infl uenciam, e muito, o regime global de 
chuvas. Dos Santos enfatiza que “nes-
te momento, o NOAA prevê a manu-
tenção da La Niña até abril/junho, com 
60% de probabilidade de ingressar-
mos um período neutro a partir desse 
período. É importante que o produtor 
mantenha-se informado sobre as previ-
sões climáticas em sites especializados 
como o INMET, INPE e NOAA”.

Por fi m, o agrônomo orienta aos 
agricultores — como forma de reduzir 
os prejuízos em períodos de estiagem 
— adotar o sistema de rotação de cul-
turas, realizar plantios com semeadura 
direto na palha e manter, sempre, uma 
cobertura vegetal no solo. Além disso, 
cita a importância da existência de sis-
temas de terraços e canais para drena-
gem do excesso de água da chuva, as-
sociados a açudes ou reservatórios que 
armazenam o volume coletado para a 
utilização em momentos de escassez.

Lideranças do Estado avaliaram as implicações da estiagem - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Toda e qualquer 
chuva sempre ame-

nizará uma estia-
gem, mesmo que 

o efeito seja quase 
imperceptível.

Cristiano Nunes dos Santos, 
engenheiro agrônomo

“

“
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Texto e foto: Lúcio Steiner

A
falta de chuva em regime regular 
não castiga apenas a agricultu-
ra e a pecuária. Os cursos hídri-

cos, as nascentes e reservatórios (como 
açudes) sentem os efeitos da persisten-
te estiagem, além dos danos econômi-
cos, também se estendem a humanos e 
ambientais. Há perdas consolidadas no 
milho. A soja está secando. A produção 
de leite está diante de dias incertos por 
falta de pastagem. A queda de renda é 

crescente.
Face ao inesperado da estiagem e 

as consequências já refl etidas no setor 
agrícola, municípios há, vários da Re-
gião Celeiro, que já decretaram situação 
de emergência, porquanto necessitam 
usar de sua estrutura para abastecer 
comunidades e agricultores que fi ca-
ram com suas reservas exauridas. Mais 
uma vez a região vê a derrota das pre-
visões de uma grande safra. Portanto, 

já amargo o balanço de uma seca es-
turricante, principalmente atingindo a 
cultura do milho.

A despeito dos efeitos da estiagem, 
fator sobre o qual não se dispõe de ne-
nhum sistema de controle ou interferên-
cia, o sombrio quadro que se descortina 
para 2022 coloca em xeque, mais uma 
vez, a inexistência de uma política defi -
nida de sustentação ao setor agrícola, 
que seja capaz de suprir as necessida-

des de abastecimento do mercado con-
sumidor, que estimule o produtor e que, 
inclusive, considere em suas previsões 
de produção de safras a possibilidade 
de ocorrência de intempéries, no caso 
posto, a carência hídrica. Afi nal, plane-
jar também signifi ca levar em conta o 
imprevisto. Enquanto isso, as previsões 
da meteorologia para o mês em curso 
são catastrófi cas: vai continuar faltando 
chuva.

Planejar também deve considerar 
o imprevisto

A falta de chuva em volume compatível prejudica os reservatórios e afeta, também, a fauna
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U
m grupo de 05 egressos da 1ª tur-
ma do curso técnico em Adminis-
tração integrado ao ensino médio 

do IFFar - Campus Santo Augusto foi até 
a instituição, na manhã do dia 26 de de-
zembro, para abrir a cápsula do tempo 
enterrada pela turma em agosto de 2011. 

A abertura da cápsula foi marcada 
para o domingo após o Natal, pois foi a 
data que o maior número de egressos po-
deria participar, tendo sido a entrada dos 
mesmos na instituição no fi m de semana 
autorizada, pois estavam acompanhados 

No dia 17 de dezembro o Conselho 
Superior (Consup) do IFFar aprovou 
por unanimidade a proposta de reto-
mada integral das atividades presen-
ciais no início do ano letivo de 2022. 
Dessa forma, estudantes de todos os 
cursos e campi devem retomar as ativi-
dades presenciais no dia 16 de feverei-
ro, data de início das aulas estabelecida 
pelo calendário acadêmico 2022. Ser-
vidores docentes e técnicos-adminis-
trativos devem voltar ao trabalho pre-
sencial um pouco antes, a partir do dia 
1º de fevereiro. No retorno será exigido 
comprovante de vacinação de todos os 
servidores e estudantes e a realização 
do curso Orientações para Prevenção 
da Covid-19, sendo obrigatório o uso 
de máscaras faciais cobrindo nariz e 
boca e o uso do distanciamento nas 
salas e espaços de convivência.

Para todos os cursos, o primeiro se-
mestre de 2022 começará no dia 16 de 
fevereiro, de forma presencial, e irá até 
julho de 2022.

Confi ra as principais datas:
 Matrículas online para cursos Supe-

IFFar divulga as principais datas 
do calendário acadêmico 2022/1

riores de 10 a 14 de janeiro
 Ajuste de matrículas online dos cur-

sos de graduação: 16 a 22 de fevereiro
 Início do 1º semestre de 2022: 16 de 

fevereiro
 Final do 1º semestre de 2022: 15 de 

julho
 Inscrições para reingresso, transfe-

rências e ingresso de portador de di-
ploma: 30 de maio a 03 de junho

Ao fi nal do primeiro semestre, os 
alunos terão duas semanas de férias. 
As aulas do 2º semestre iniciam dia 1º 
de agosto. Confi ra o calendário acadê-
mico completo no site www.iffar.edu.
br/santo-augusto

Egressos do IFFar Campus 
Santo Augusto abrem cápsula 
do tempo enterrada há 10 anos

pela professora Simone Beatriz Nunes 
Ceretta e pela jornalista Carla Maron.

A cápsula do tempo contendo cartas 
e objetos dos alunos, professores, e tam-
bém do diretor da época, Marcos Valde-
mar Ruffo Goulart, fi cou enterrada du-
rante os últimos 10 anos no gramado do 
prédio principal da instituição. Após de-
senterrar e abrir o recipiente de vidro que 
serviu como cápsula, os egressos fi caram 
emocionados com os objetos encontra-
dos e as cartas e bilhetes que puderam 
ler, revivendo as recordações da época.

Egressos com a cápsula do tempo desenter-
rada após 10 anos

Turma reunida em 2011 no dia do enterro da 
cápsula
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O início do novo ano de 
2022 foi marcado pela reali-
zação de uma drenagem per-
cutânea de abcesso renal no 
Hospital Bom Pastor de Santo 
Augusto.

Trata-se de um procedimen-
to realizado em uma paciente 
do sexo feminino de 31 anos de 
idade, internada no dia 28/12 e 
realizado o procedimento no 
dia 1º de janeiro de 2022.

Para realização deste proce-
dimento de drenagem Dr Clau-
dio Polo (urologista) constituiu 
uma equipe médica auxiliar jun-
tamente com Dr Mario Polo (gi-
neco-obstetra), que monitorou 
o procedimento com ultrasso-
nografi a e Dr Alexandre Ceolin 
(anestesista) – médico visitante 
e convidado, além da equipe da 
enfermagem do Centro Cirúrgi-

co do Hospital.  
Trabalho exercido com com-

petência, comprometimento 
com a saúde das pessoas, no 
propósito de acolher e salvar 
vidas, como também de parce-
ria entre a equipe médica.

Reconhecimento e agra-
decimento especial da família 
Bom Pastor ao médico visitan-
te, Dr Alexandre Ceolin, que 
além de sobrinho dos médicos 
Dr. Claudio e Dr. Mario Polo, é 
fi lho do presidente da Asso-
ciação Hospitalar Bom Pastor, 
Davi Ceolin, e se constituiu par-
ceiro e voluntário nesta ação 
resolutiva junto a saúde da pa-
ciente e apoio à equipe técnica.

Hospital Bom Pastor desen-
volvendo ações de excelência 
no atendimento hospitalar à 
comunidade local e regional.

N
a manhã do dia 
27/12/2021, o Deputado 
Estadual Ernani Polo, 

visitou o Hospital Bom Pastor 
com o objetivo de acompanhar 
os trâmites da aquisição do 
mamógrafo digital.

O deputado Ernani foi re-
cepcionado pelos representan-
tes da diretoria, colaboradores 
e médicos do Hospital, além da 
imprensa local.

Na oportunidade foi realiza-
do agradecimento pelo apoio e 
contribuição singular junto as 
causas do Hospital, rememo-
rando os trâmites de transição 
de propriedade do prédio hos-
pitalar da Cotrijuí para o Estado 
do RS e deste para o Município 
de Santo Augusto; auxílio no es-
tudo técnico frente ao gás me-
dicinal – oxigênio, bem como 
mediação de reuniões online 
com hospitais; articulação de 
agendas nos órgãos da Secre-
taria de Saúde em Porto Alegre 
e acompanhamento de proces-
sos; articulação e destinação de 
recursos, entre outros.    

Em especial, realizado agra-

decimento a Ernani Polo pelo 
planejamento e articulação 
de recursos para aquisição de 
mamógrafo digital, uma ação 
oriunda do ato de quando pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados assumir o exercício do 
cargo de governador do Esta-
do do RS.

Da articulação do proje-
to demandado pelo hospital 
junto aos órgãos do governo, 
deputado Ernani viabilizou R$ 
600.000,00 da Secretaria de 
Saúde que somados aos R$ 
200.000,00 de recursos devol-
vidos da Câmara de Vereado-
res para o executivo de Santo 
Augusto, resultou no valor da 
contrapartida, possibilitando a 
execução do projeto.

De todo esse esforço, tra-
balho e competência despren-
didos resultaram na aquisição 
do mamógrafo digital, equipa-
mento de tecnologia de ponta 
para prevenção do câncer de 
mama, produzindo maior pre-
cisão e qualidade no diagnós-
tico e tratamento precoce, com 
intuito de salvar vidas.

Exame que será realizado 
com maior rapidez, benefi cian-
do a saúde da mulher, aten-
dendo além do município sede, 
os municípios vizinhos de São 
Valério do Sul, Nova Ramada, 
Campo Novo, Inhacorá, Chia-
petta, São Martinho, Humaitá e 
Sede Nova, bem como demais 
que demandarem.  

A proposta de aquisição do 
mamógrafo foi assinada em 
12/11/2021 – por importação di-
reta e negociado o câmbio no 
dia 03/12/2021, dos 144 mil dó-
lares, resultando o investimen-
to de R$ 812.160,00.

 Equipamento aguarda 
o embarque marítimo, para 
translado de Miami ao Brasil, 
com planejamento da instala-
ção no Hospital Bom Pastor de 
Santo Augusto em fevereiro de 
2022. 

Fica o reconhecimento e a 
gratidão ao deputado Ernani 
Polo pela ação realizada e lega-
do deixado pela oportunidade 
de exercer o cargo de governa-
dor do Estado do RS em janei-
ro de 2021.

Hospital Bom Pastor

Deputado Ernani Polo visita 
o Hospital Bom Pastor

Comprometimento 
e parceria nos ser-
viços hospitalares
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N
a manhã do dia 03 de janeiro, na 
Câmara Municipal de Vereado-
res, aconteceu a transmissão de 

cargos da Mesa Diretora e das Comis-
sões Permanentes da Gestão 2022.

A mesa diretora fi cou assim consti-
tuída: presidente: vereador Maicon Mau-
rício Lopes, vice-presidente: vereadora 
Glades de Fátima Vaz Bertollo, secretá-
rio: vereador César Paulo Philippsen.

Em seu pronunciamento, o presiden-
te Maicon Maurício Lopes agradeceu a 
Deus, seus colegas de partido, sua famí-
lia e aos colegas vereadores que acredi-
taram em sua competência para assu-
mir o cargo. Enfatizou que irá trabalhar 
pelo melhor do município, sempre com 
muito diálogo, seriedade e com empe-

nho de sua parte. Disse que tem orgu-
lho de ser um jovem que acreditou e 
fi cou em Santo Augusto e aproveitou 
para convocar os jovens a se interessa-
rem e participarem da política, pois são 
o futuro do município.

Conheça Maicon Mauricio 
Lopes

O jovem vereador santo-augustense, 
25 anos, fi lho de pequenos agricultores 
explica que a vontade de entrar para a 
política surgiu no seu aniversário em 02 
de agosto de 2008, quando veio com a 
família para a cidade comprar um bolo 
e acabaram passando por um comício 
político. “Paramos para escutar um pou-
co e cuidei que ninguém estava defen-

Maicon Lopes foi empossado como presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores

dendo as reivindicações do povo, então 
naquele momento decidi que um dia 
iria ser um político do povo. No início 
minha família deu risada, mas em 2016, 
com muita insistência, contrariando as 
expectativas, concorri pelo Partido dos 
Trabalhadores ao cargo de vereador, 
não consegui me eleger na época, mas 
ganhei conhecimento e experiência que 
me levaram à vitória nesta eleição.

Para Maicon a falta de política volta-
da para o povo que mais precisa sempre 
foi uma motivação. “Meu sonho é fazer 
algo para as famílias da mesma forma 

que eu fi z para a minha, trabalhadores 
sofridos e com poucas oportunidades. 
Nessa legislatura sou o mais jovem, mas 
já teve outros vereadores mais jovens 
em outros períodos.

Maicon Mauricio Lopes é agricultor, 
técnico em Agroindústria pelo IFFAR 
no ano de 2018, atualmente é acadêmi-
co de Agronomia na mesma instituição, 
proprietário da Pizzaria Coliseu onde 
iniciou seus trabalhos como entregador. 

Finaliza da seguinte forma “tenho 
muita vontade de fazer algo para aque-
le povo que é gente da minha gente.”
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Santo Augusto

T
raçando o objetivo de adquirir a 
tão sonhada área de terra para 
o Curso de Agronomia do IFFar, 

a atual administração em seu primeiro 
ano de governo fez economia, já que o 
valor necessário para este objetivo, não 
havia recurso orçamentário previsto. 

Na tarde do último dia 29/12/2021, 
no Tabelionato Schneider a prefeita Li-
lian, o vice Vanderlei, servidores muni-
cipais, com os vendedores assinaram a 
escritura da aquisição da área de terra 
para ser cedida ao IFFar, a qual possui 
6,5 hectares ao valor acordado de R$ 
1.144.000,00 (um milhão e cento e qua-
renta e quatro mil reais). 

Acompanhe o desenrolar dos fatos, 
através do setor competente – Secreta-
ria de Supervisão e Planejamento (SE-
SUPLAN) e Assessoria de Projetos da 
Prefeitura:

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Instituto Federal Farroupilha – Cam-

pus Santo Augusto ao tomar a iniciativa 
de propor a criação do curso de Agro-
nomia, gerou a necessidade de disponi-
bilizar uma nova área de terra para o de-
senvolvimento das atividades de campo, 
pois na área existente nas dependência 

do Instituto não dispunham de território 
sufi ciente para abrigar esse uso.

A Administração Municipal, junta-
mente com a Câmara de Vereadores 
fi rmaram Termo de Compromisso data-
do de 07/04/2015 em que, no caso de 
ser aprovado o curso superior; “adquirir 
área de até 25 hectares, para a realiza-
ção das atividade acadêmicas do re-
ferido curso, devido a importância do 
mesmo para a sociedade e relevante 
interesse público”.

Correram os tramites burocráticos, 
nas instância administrativas do MEC, e 
fi nalmente o curso foi aprovado e en-
trou em funcionamento no ano de 2017.

SITUAÇÃO ATUAL
A partir deste ano de 2021, a admi-

nistração municipal, após reuniões com 
a administração do Campus, resolveu 
tornar concreto o compromisso assumi-
do no passado, com isso contribuindo 
de forma positiva para o IFFar formar 
bons profi ssionais tão importantes para 
Santo Augusto e região.

Outro aspecto que foi debatido e 
acordado foi em relação a quantidade 
de terras necessária para que o curso 

Administração oficializa a aquisição de área de terra 
para cedência ao IFFar - campus Santo Augusto

tivesse as condições básicas de funcio-
namento, chegando-se ao acordo de 
que uma área de 6 a 10 hectares seria 
sufi ciente para as atuais necessidades 
e mais áreas serão importante para o 
futuro, quando a instituição tiver outras 
iniciativas de ampliar a área de pesquisa 
e fornecimento de cursos novos.

 A partir desta decisão a administra-
ção passou a tomar medidas adminis-
trativas de contenção de despesas com 
o objetivo de fazer um “caixa extraordi-
nário”, pois não constava no orçamento 
de 2020 qualquer recurso destinado a 
esse fi nalidade.

Foram bem administrados as despe-
sa e receitas do município, o que per-
mitiu que a partir de mês de outubro 
atingisse o valor necessário a aquisição 
da área e com isso, a administração au-
torizou o setor competente e localizar 
áreas de terras que viessem a atender a 
necessidade do IFF.

AS NEGOCIAÇÕES DA ÁREA
Com a área disponibilizada pelo pro-

prietária interessado, a equipe da SESU-
PLAN deslocou-se até o local para uma 
vistoria em loca e constatou o que segue.

A área de terra selecionada está lo-

calizada na coxilha frontal (fundos do 
IFFar). Trata-se de uma gleba de terras 
com frente para a Rua Inhacorá e fundo 
com o Lajeado Stival, totalizando 6,50 
ha. Possui pequena porção de matas e, 
mesmo não sendo frontal com a terras 
do IFF, distante aproximadamente 30 m 
das divisas, pode ser considerada como 
área próxima. As demais caraterísticas 
da área foram consideradas compatí-
veis com as necessidades do IFF.

Em contato com os proprietários, 
houve o interesse pela venda, a qual 
foi formalizada através do protocolo 
3.475/2021, no dia 29/10/2021, no gabi-
nete e propuseram o preço e área de 
terras, já citados, com a matrícula em 
nome do Espólio de Salvino Luiz Ber-
tollo, com os seguintes proprietários: 
Helena Maria Bertollo, Ademir Bertollo, 
Claudecir Bertollo e Claudimir Bertollo.

A prefeita Lilian destaca que após 
este momento, teremos em outra opor-
tunidade, a entrega ofi cial da área de 
terra ao IFFar Campus Santo Augusto.

Este é o Governo que veio com a 
proposta diferenciada de inovar, com 
ações concretas, fi rmes e com transpa-
rência, benefi ciando a população santo-
-augustense e regional!

Na última semana do ano de 2021 
a Administração Municipal, através da 
Secretaria de Saúde, trouxe mais uma 
ótima notícia para a nossa população.

Desde o último dia 23 de dezembro, 
vem atuando na Secretaria de Saúde 
Posto Centro/Interior com atendimento 
na equipe de ESF do interior, a médi-
ca Clediane Luiz Vanzin Cunha, a qual 
é natural da cidade de Frederico Wes-
tphalen e formada pela Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM).
Dra. Clediane vinha há cerca de dois 

anos trabalhando na cidade de Não-
-Me-Toque, é mais uma profi ssional que 
atua na atenção básica, com carga ho-
rária semanal de 32 horas, através do 
Programa Federal Mais Médicos. 

A nova profi ssional foi recebida na 
sua “nova casa”, pela secretária Caroli-
na e equipe que está à frente da nossa 
valorosa Secretaria Municipal de Saúde.

No início da manhã da quinta-feira 
30 de dezembro de 2021, no gabinete 
do Centro Administrativo Municipal, a 
prefeita Lilian Fontoura Depiere passou 
o cargo do Executivo ao vice, Vanderlei 
Carpes Martins, que assume interina-
mente como prefeito, no período de 15 
dias para férias da titular Lilian.

O momento contou com os prestí-
gios, dos secretários, coordenadores, 
assessores, servidores públicos, familia-
res, vereadores, correligionários parti-
dários e imprensa. 

Vanderlei, ora prefeito, agradeceu a 
oportunidade e destacou a sintonia que 
existe entre ele e a titular Lilian e que a 
prefeita pode descansar tranquilamen-
te, pois neste período, juntamente com 
a competente equipe da administração, 
estaremos dando continuidade ao nos-
so trabalho em prol das conquistas para 
Santo Augusto.

Lembramos que, entre os dias 27 e 29 
de dezembro último o cargo de Prefeito 
também foi passado ao presidente do 
Legislativo, vereador Omar Angelo Santi.

Município recebeu mais uma 
médica para atender a população

Dra. Clediane ao centro

Prefeita Lilian entra em férias e 
vice Vanderlei assume o cargo
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E
m ato realizado na tarde da quar-
ta-feira (29/12/2021), no centro 
da cidade, a Administração Li-

lian/Vanderlei recebeu, ofi cialmente, o 
caminhão de bombeiros (pipa) deno-
minado de viatura tipo auto-tanque, 
prefi xo 1944, marca Mercedes Benz, 
modelo L1516, ano 1982, oriundo do 5.º 
Batalhão de Bombeiros Militar.

Após a solicitação feita pela admi-
nistração municipal, Câmara de Verea-
dores e ACISA junto ao Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Rio Grande 
do Sul, por intermédio do deputado 
Ernani Polo, em seguida foi assinado 
do termo de aquisição do veículo que 
aconteceu no dia 10 de dezembro últi-
mo em Porto Alegre. 

Vencido todos os trâmites buro-
cráticos, o nosso município recebe ofi -
cialmente, nesta data, o caminhão de 
bombeiros (pipa) que com certeza vem 
para auxiliar a comunidade local e re-
gional, como um todo.

Salientamos que nos dias 6, a 8 de 
julho deste ano dois servidores da secre-
taria de obras e viação — SMOV, Paulo 
Osmar Marques e Emerson Pietchack, 

estiveram em treinamento de 12 horas no 
Corpo de Bombeiros de Ijuí, onde recebe-
ram as qualifi cações e orientações para 
oferecer mais segurança aos munícipes e 
na oportunidade receberam kit de roupas 
e equipamentos adequados (EPI), para o 
exercício das funções junto ao veículo.

O ato contou com as presenças: da 
prefeita, Lilian Fontoura Depiere; vice-
-prefeito, Vanderlei Carpes Martins; co-
mandante geral do Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do Rio Grande do 
Sul, Coronel Luiz Carlos Neves Soares 
Junior; deputado estadual, Ernani Polo; 
presidente da Câmara de Vereadores, 
Omar Angelo Santi; comandante do 12.º 
Batalhão de Bombeiros Militar de Ijuí, 
Tenente Coronel Romeu Rodrigues da 
Cruz Neto; comandante do 1.º Pelotão 
de Bombeiros Militar de Ijuí, 1.º Tenente 
Paulo Roberto de Almeida; aluna ofi cial, 
Janine da Rosa S. da Luz; presidente da 
Acisa, Neimar Hopen.

Presentes também, secretários, 
coordenadores, assessores e servidores 
que compõe a administração municipal, 
vereadores, presidentes de entidades, 
imprensa e comunidade.

A devolução dos valores, remanes-
centes do orçamento recebido pela 
Câmara de Vereadores de Santo Au-
gusto em 2021, foi realizada, na casa 
legislativa, no dia 31 de dezembro, na 
presença do prefeito em exercício, 
Vanderlei Carpes Martins, do presiden-
te do Poder Legislativo, Omar Angelo 
Santi, e dos vereadores Cesar Paulo 
Philippsen, Ederson Fucilini e Glades 
de Fátima Vaz Bertollo.

Em seu pronunciamento, o presi-
dente da Casa destacou que o Legis-
lativo teria o direito de receber 7% da 
receita líquida do município, mas que 
não chegam a receber 5% e, apesar 
disso, conseguiram devolver o mon-
tante de R$ 1.227.831,20, remanescen-
te do total repassado para o ano de 
2021. De acordo com Santi, em julho a 
Câmara já havia devolvido o valor de 
R$ 748 mil, quantia que seria destina-
da à construção de uma sede própria, 
mas foi entregue à administração mu-
nicipal para investimento no Hospital 
Bom Pastor, na Secretaria de Habita-
ção e Assistência Social, realização 

de reformas em moradias e melhorias 
na Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), na Associação 
Santo-Augustense de Proteção aos 
Animais e Meio Ambiente (ASAPAN) e 
no Lar dos Idosos.

Santi concluiu afi rmando que a so-
bra signifi cativa no orçamento só ocor-
reu em razão da boa economia realiza-
da pela Casa e a gestão efi ciente dos 
recursos públicos. O Poder Legislativo 
sugere que a Administração de Santo 
Augusto utilize o dinheiro devolvido na 
construção de habitações e, também, 
na resolução de problemas relaciona-
dos ao fornecimento e utilização de 
água em algumas localidades do inte-
rior do município.

O prefeito em exercício, Vanderlei 
Carpes Martins, comentou sobre a im-
portância da implementação de uma 
política pautada no diálogo e boa re-
lação entre os poderes Executivo e Le-
gislativo. Segundo Martins, as suges-
tões da Câmara serão consideradas e, 
inclusive, já estão no planejamento de 
ações do Poder Executivo.

A Administração Municipal, cum-
prindo com as propostas do plano de 
governo, anuncia mais uma grande 
conquista para a população, especial-
mente para quem espera em ter a sua 
casa própria. 

Nesse sentido, mais um passo im-
portante foi dado no dia 23 de dezem-
bro de 2021, com a presença da prefeita, 
Lilian Fontoura Depiere, do vice-prefei-
to, Vanderlei Carpes Martins e do Sr. 
Ivo João Kovalski, outorgante desa-
propriado, assinaram a escritura públi-
ca no Tabelionato Schneider, do termo 
de compra de uma fração de área de 
9.636,40m, em condomínio num imóvel 
rural, situada nas proximidades da Rua 
Senhor dos Passos, no Bairro São João.

O valor pago pelo município soma 
R$ 134.909,60 (cento e trinta e quatro 
mil, novecentos e nove reais e sessenta 
centavos), e terá num primeiro momen-
to a construção de cerca de 35 casas 

populares, com o objetivo até o fi nal do 
mandato, construir cerca de 100 casas.

A prefeita Lilian, preocupada em 
agilizar as negociações, na oportunida-
de já encaminhou a aquisição, para bre-
ve, de mais uma área no mesmo local.

Após um hiato de vários anos, a ad-
ministração que veio para inovar e sa-
nar cada vez mais as difi culdades de 
quem mais precisa, está fazendo esse 
investimento na área da construção de 
novas casas populares, com toda a or-
ganização da equipe da Secretaria de 
Habitação, Assistência Social e Cida-
dania (SEHAS) e com a parte técnica 
através da Secretaria de Supervisão e 
Planejamento (SESUPLAN).

“Agora vamos aguardar os próximos 
passos, que serão as licitações e todos 
os detalhes para iniciarmos essa obra 
muito importante que o nosso governo 
prometeu e está cumprindo”; destaca a 
prefeita Lilian.

Santo Augusto

Santo Augusto 
recebeu caminhão 
de bombeiros (pipa)

Legislativo repassa ao 
executivo valores restantes 
do orçamento de 2021

Governo Lilian/Vanderlei adquire área de 
terra para construção de casas populares

2
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Chiapetta

O
município de Chiapetta decre-
tou no mês de dezembro, situa-
ção de emergência em razão 

de estiagem. O decreto considera o le-
vantamento da Emater, Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura e Defesa Civil do 
município apresentado durante reunião 
no gabinete municipal.

Conforme levantamento apresen-
tado no dia 23 de dezembro, as per-
das nas áreas de milho para grão e 
silagem, soja e leite, principais ativi-
dades desenvolvidas no município, ul-
trapassam mais de R$ 86 milhões, as-

sim como é registrada a falta de água 
em cerca de 40 propriedades rurais. 
Outras culturas também sofrem com 
a estiagem, como lavouras de feijão e 
hortifrutigranjeiros.

Para amenizar o problema da falta 
de abastecimento, a Prefeitura tem ofe-
recido caminhão-pipa para abastecer 
as propriedades, bem como tem au-
xiliado na abertura de poços e açudes 
para obtenção de água para os animais.

O documento já foi encaminhado à 
Defesa Civil do Estado, aguardando a 
vistoria e homologação do decreto.

Seguem abertas até o dia 04 de fe-
vereiro, as matrículas e rematrículas na 
rede municipal de ensino, formada por 
cinco escolas – EMEI Pequeno Príncipe, 
EMEI Bem-Me-Quer, EMEF São José, 
EMEF Haydêe Chiapetta e EMEF Pro-
fessora Lorette Fanck. As inscrições 
ocorrem junto as secretarias das esco-
las, nos turnos de trabalho.

Para a efetivação de novas matrí-
culas serão necessários os seguintes 
documentos: cópia da certidão de nas-
cimento, comprovante de residência, 
histórico escolar para alunos de outras 
escolas, relatório de aprendizagem da 
Educação Infantil, apresentação da car-
teira de vacinação atualizada, número 
do cartão do NIS, documento de iden-
tidade e CPF dos pais ou responsável 
pelo aluno.

As matrículas e rematrículas nas 
Escolas de Educação Infantil e Esco-
las Municipais que atendem turmas do 
pré-escolar deverão observar os se-
guintes critérios: Creche (0 a 3 anos), 
Pré-Escolas Nível I (04 anos completos 
até 31 de março de 2022), Nível II (05 
anos completos até 31 de março de 
2022).

O ingresso no 1º ano do Ensino Fun-
damental de 09 anos de duração será 

Agora a comunidade chiapetense 
pode colaborar com as crianças de 0 
a 3 anos que frequentam a EMEI Pe-
queno Príncipe através de uma simples 
atitude, ou seja, a inclusão da entida-
de (CPM da Creche Pequeno Prínci-
pe) como benefi ciária do Programa da 
Nota Fiscal Gaúcha. Habilitada desde 
o mês de dezembro, a escola iniciou 
campanha junto aos pais e a comuni-
dade para que façam a alteração no 
cadastro e incluam a escola, podendo 
assim receber recursos fi nanceiros que 
serão revertidos na educação dos es-

tudantes.
Cada cidadão pode indicar até cin-

co entidades do município para rece-
berem recursos.  Em Chiapetta são três 
entidades habilitadas, a EMEI Pequeno 
Príncipe como Entidade de Assistência 
Social, a Associação Hospitalar Chiape-
tta na área da Saúde e a EEEM Anchieta 
como entidade de Educação.

Além dos benefícios às entidades, 
estar cadastrado no NFG dá a oportuni-
dade de o contribuinte concorrer men-
salmente a prêmios em dinheiro, basta 
incluir o CPF nas notas fi scais.

Município decreta situação de 
emergência devido à estiagem

Matrículas e rematrículas na 
Rede Municipal de Ensino

obrigatório para crianças nascidas até 
31 de março de 2016, portanto com 06 
anos completos até 31 de março de 
2022.

Inscrições para Transporte Escolar
Estão abertas também as inscrições 

para os estudantes que necessitam de 
transporte escolar. Para se inscrever 
é necessário dirigir-se até a Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura 
(SMEC), durante horário de expediente. 
Dúvidas ou mais informações pelo fone 
(55) 3784-1623.

EMEI Pequeno Príncipe está 
habilitada no Programa 
Nota Fiscal Gaúcha

Seca prejudica culturas de verão como a soja
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São Martinho

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FA-
ZENDA comunica que desde o dia 1º de 
janeiro de 2022, todos os prestadores 
de serviços que emitem NOTA FISCAL, 
obrigatoriamente devem emitir Nfe-s 
conforme determina o Decreto Munici-
pal 64/2021 de 31 de maio de 2021.

Ficam desde já, por meio deste, 
cientes e notifi cados os prestadores de 
serviços da obrigação da nfe-s.

A obrigatoriedade se estende aos 
autônomos, MEIs ou eventuais presta-
dores.

A emissão de Nota Fiscal em mode-
lo manual (talonário, bloco) pelos pres-
tadores a partir da data acima citada 
caracteriza infração ao CTM- CÓDIGO 

N
a manhã desta terça-feira, 04 de 
janeiro, a vice-prefeita Municipal 
Maria Madalena Attuati da Silva, 

no exercício do cargo de prefeita muni-
cipal, decreta situação de emergência 
em todo o município de São Martinho 
devido à estiagem. 

O decreto de emergência possibilita 
ao município solicitar o apoio do gover-
no estadual e federal no atendimento 
às famílias atingidas da zona rural onde 
dependerá da homologação.

Conforme dados da Emater da úl-
tima segunda-feira, 03 de janeiro, os 
prejuízos no setor primário, até o mo-
mento em São Martinho, totalizam R$ 
38.764.204,20 (trinta e oito milhões, 
setecentos e sessenta e quatro mil, du-
zentos e quatro reais e vinte centavos).

As perdas fi nanceiras afetam a cul-

O prazo para a Revisão Anual Obri-
gatória dos Blocos de Produtor Rural 
encerra no dia 28 de fevereiro de 2022.

Dirija-se até o Setor de Blocos da 
Prefeitura de São Martinho e apresen-
te seus talões para que a equipe possa 
realizar a revisão.

 Qualquer dúvida ou informação 
pode ser obtida junto ao Setor de Blo-
cos ou pelo telefone 3533-1688.

Foi feito pelos técnicos da EMATER, 
Cristiano e Mariani, e com o secretário 
da Agricultura, Pecuária e Meio Am-
biente, Joel Weiller, na semana passa-
da, um relatório das atividades desen-
volvidas pela entidade juntamente com 
a Secretaria de Agricultura Pecuária e 
Meio Ambiente.

 Esse relatório descreve todas as ati-

vidades e programas que foram desen-
volvidos ao longo do ano de 2021.

Anexo a esse relatório, foi apresen-
tado um plano operacional para as ati-
vidades que serão desenvolvidas ao 
longo do ano de 2022, com a Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Meio Am-
biente e Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Habitação e demais parcerias.

A prefeitura de São Marti-
nho, retifi cou o Concurso Pú-
blico para preenchimento de 
vagas de formação de cadas-
tro reserva para o quadro de 
pessoal.

Segundo o mais recente 
documento (retifi cação III), as 
inscrições para o concurso fo-
ram reabertas. O novo período 
teve início em 28 de dezembro 
de 2021 e deve seguir até o dia 
18 de janeiro de 2022, por meio 
do site da Fundatec, mediante 
pagamento de taxa de inscri-
ção de R$ 54,33 a R$ 162,98.

Ainda de acordo com o do-
cumento, foram adicionados os 
cargos de Assistente Social (2); 
Professor de Espanhol; Profes-
sor de Matemática; Psicólogo 
(1); Agente Comunitário de 
Saúde - Micro área 01; Agente Comuni-
tário de Saúde - Micro área 11; Secretário 
(a) de Escola (2) e eletricista (2).

A data da prova de cargos como 
Assistente Social, Professor de Espa-
nhol, Professor de Matemática, Psicó-
logo, Agente Comunitário de Saúde e 
Secretário (a) de Escola agora está pre-
vista para o dia 19 de fevereiro de 2022, 
no turno da tarde. Já para os cargos de 
Nível Superior Completo e Nível Funda-
mental Completo e Incompleto (exceto 
Assistente Social, Professor de Espa-
nhol, Professor de Matemática, Psicólo-
go), passou para o dia 20 de fevereiro 
de 2022 no turno da manhã. Para os 
cargos de Nível Técnico e Nível Médio 
Completo (exceto Agente Comunitário 
de Saúde e Secretário (a) de Escola), a 
prova será realizada na data de 20 de 
fevereiro de 2022 no turno da tarde.

O objetivo do certame é preencher 
18 vagas para os seguintes cargos:

Nível Fundamental: Doméstica; 
Operário (1); Mecânico Auxiliar; Meren-
deira; Borracheiro; Construtor; Motoris-
ta; Operador de Máquinas (1); Telefonis-
ta/ Recepcionista; Eletricista (2)

Decretada Situação de 
Emergência em São Mar-
tinho devido à estiagem

tura do milho (grão e silagem), soja, fei-
jão, pastagens e produção de leite.

Concurso público da prefeitura 
municipal de São Martinho é reti-
ficado e tem inscrições reabertas

Nível Médio/ Técnico: Agente Ad-
ministrativo; Assistente Administrativo; 
Auxiliar de Ensino; Auxiliar de Saúde 
Bucal; Mecânico Especializado; Tesou-
reiro (1); Técnico em Contabilidade; 
Técnico em Informática; Agente Comu-
nitário de Saúde - Micro área 01; Agente 
Comunitário de Saúde - Micro área 11; 
Secretário (a) de Escola (2);

Nível Superior: Coordenador do CRAS; 
Especialista em Educação; Fiscal Am-
biental (1); Fiscal Tributário (1); Fisiotera-
peuta (1); Médico I; Médico II; Procurador 
Jurídico; Professor de Anos Iniciais (5); 
Professor de Arte; Professor de Educação 
Infantil; Psicólogo Educacional; Assistente 
Social (2); Professor de Espanhol; Profes-
sor de Matemática; Psicólogo (1).

A carga horária varia de 20 a 40 ho-
ras semanais com remuneração de R$ 
1.107,26 a R$ 9.471,39.

Este certame será realizado por 
meio de prova teórico-objetiva para to-
dos os cargos, além de prova prática e 
prova de títulos para alguns cargos. A 
validade deste concurso público será 
de dois anos podendo ser prorrogado 
por igual período.

Atenção, produtor 
rural de São Martinho!

Entregue pela Emater  
relatório das atividades da 
Secretaria da Agricultura

Comunicado da 
Secretaria da Fazenda

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL e estarão su-
jeitos às penalidades previstas.
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D
ia 8 de janeiro, é comemorado o 
Dia Nacional do Fotógrafo, ativi-
dade que registra momentos cor-

riqueiros ou históricos por meio de habi-
lidade de capturar imagens. A chegada 
da fotografi a no Brasil ocorreu em 1940, 
com a apresentação do daguerreótipo 
(o daguerreótipo é considerado o pri-
meiro processo bem-sucedido da histó-
ria para tirar fotografi as).

O jornal O Celeiro conversou com o 
fotógrafo Olívio Thomaz, 83 anos, pro-
fi ssional há mais de 50 anos nessa área.

JC: Como foi o início de seu traba-
lho com a fotografi a?

Olívio Thomaz: Iniciei o curso de fo-
tografi a em 1958 em Três de Maio. Teve 
duração de 3 anos. Após a conclusão 
do curso fi z vários cursos em São Paulo, 
onde me especializei e tive o reconheci-
mento pelo trabalho em toda a região.

JC: Quando surgiu a Foto Minolta?
Olívio Thomaz: A Foto Minolta foi 

adquirida em 17 de março de 1972, ten-
do como só-
cio Aloisio 
Antes. No 
início dos 
trabalhos as 
fotos eram 
reveladas em 
Porto Alegre, 
com o passar 
do tempo e 
devido a de-
manda foi 
necessário a 
aquisição do 

Por Katiane Nascimento

Olívio Thomaz, mais de 1 
milhão de fotos produzidas

equipamento para revelação de fotos em Santo Augusto.
Olívio compartilha uma de suas experiências vividas, tais 

como o “Salão da Criança”, quando a equipe da Foto Minolta 
fazia registros de crianças em toda a região, retornava a Santo 
Augusto realizavam a impressão e emolduravam, organizavam 
a exposição em clubes de cada munícipio e comercializavam 
os quadros, tendo como responsável pela parte comercial 
Aloisio.

Em 1983, Olívio tornou-se proprietário exclusivo da em-
presa. Aloisio mudou-se para Mato Grosso. Em 2000, Aloisio 
retorna a Santo Augusto. Com o avanço da máquina digital, 
optam por comercializar cursos de fotografi as, que seriam mi-
nistrados por Olívio, sendo capacitados cerca de 350 alunos.

JC: Quantas fotos aproximadamente o Sr. já registrou?
Olívio Thomaz: Aproximadamente 1 milhão de fotos.
JC: Qual fato ou foto marcou sua vida no decorrer desses 

50 anos de trabalho?
Olívio Thomaz: Os registros de homicídios. Por ser o único 

fotógrafo do munícipio, era chamado para fazer os registros 
policiais.

Prestes a completar 50 anos, a Foto Minolta tem como pro-
prietárias as fi lhas de Olívio, Deise e Claudia. 

S
onhar é importante para nos mantermos felizes e na ati-
va, mas manter os pés no chão é primordial. É perto da 
meia noite que a emoção toma conta no virar de ano, lá 

no (já) distante  31 de dezembro,- entre os nossos familiares e 
amigos- somos inundados por uma força maior: as promessas. 
A esperança dos novos tempos, a sede por mudanças e os 
desejos adormecidos ressurgem entre os fogos e a contagem 
regressiva. Neste combo as cobranças são inevitáveis. E no 
meio desse ritual bonito e perverso ao mesmo tempo a pres-
são ditada pelos outros e por nós ganha vida. A psicóloga Ana 
Paula Savagnago dá dicas sobre as expectativas, as metas e a 
pressa constante típica da sociedade atual.

Confi ra abaixo entrevista com Ana Paula Savagnago:

Bruna) Algumas pessoas se frustram por não alcançarem 
as metas desejadas no início do ano. Como devem proce-
der?

Ana P.) “Ter metas é essencial, mas devem ser realistas. Se 
a meta for muito além do que eu posso alcançar ou num prazo 
muito distante, pode aparecer a desmotivação e colocar tudo 
a perder. Uma dica é dividir a meta em pequenos desafi os, por 
exemplo: se a meta é emagrecer 10kg, ao invés de pensar nos 
10kg e deixar pra começar na próxima segunda-feira, por ser 
um número grande e desafi ador, pense que deve emagrecer 
1kg por mês. É mais fácil acordar todo dia pensando no que 
fazer para atingir a meta de -1kg neste mês do que em -10kg! 
Até o fi nal do ano terá emagrecido os 10kg esperados e, pos-
sivelmente, de uma forma mais saudável”!

Bruna) Muitas pessoas passaram por momentos ruins no 
último ano. O que você aconselha para essas pessoas terem 
vivências mais gratifi cantes?

Ana P.) “Tudo é uma experiência e, que as experiências di-
fíceis nos sirvam de lição, gerem aprendizado. Eu creio que, 
se tirarmos, pelo menos, um aprendizado de cada experiência 
vivida, nos tornaremos mais fortes”.

Bruna) Em tempos de rede social, como encarar a vida 
real e manter o psicológico saudável?

Ana P.) “Tendo consciência de que o que aparece nas redes 
sociais é só um esquete da vida real. Ali é só o resultado de 
todo um processo que as câmeras não mostram”. 

Bruna) Ansiedade e depressão são palavras frequentes da 
juventude atual. Como você avalia a urgência em conquistar 
tudo em tempos de redes sociais e comparações?

Ana P.) Já diziam os nossos pais: a 
pressa é inimiga da perfeição. Essa 

geração do imediatismo colhe 
as consequências deste esti-

lo de vida em que as res-
postas estão a um clique. 
Qualquer desafi o que 
leve um pouco mais de 
tempo gera frustração 
e, em tempos de youtu-
bers e digital infl uencers, 

em que só a aparência 
conta para uma felicidade 
maquiada, tudo piora. Viver 
a essa margem pode preju-

dicar a saúde mental, o ideal 
é que se mantenha as cone-

xões virtuais, mas sem excessos, 
sem esquecer a vida real e os pro-

cessos envolvidos.

Janeiro: o mês das promessas
Psicóloga Ana Paula Savagnago dá dicas para iniciar o ano com o pé direito (e a mente sã)

Psicóloga Ana Paula Savagnago

Ter metas é essencial, mas 
devem ser realistas. Se a 

meta for muito além do que 
eu posso alcançar ou num 

prazo muito distante, pode 
aparecer a desmotivação e 

colocar tudo a perder. 

“
“

Ana P.)
pressa é inimiga da perfeição. Essa 

geração do imediatismo colhe 
as consequências deste esti-

dicar a saúde mental, o ideal 
é que se mantenha as cone-

xões virtuais, mas sem excessos, 
sem esquecer a vida real e os pro-

cessos envolvidos.

Quote_____________________________

Que seja um primeiro mês de um ano recheado de amor, paz 
e prosperidade. Já diria Leoni, no fundo é simples ser feliz, o 
difícil é ser tão simples. É época de iniciar um novo livro de nos-
sas vidas, e fazermos o possível para que a história seja feliz do 
início ao fi m. O feliz 2022 só depende de nós. Que não fi quemos 
até novembro tentando cumprir as promessas deste janeiro.



TOURO 21/04 a 20/05

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

VIRGEM 23/08 a 22/09 ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

21/03 a 20/04ÁRIES SAGITÁRIO 22/11 a 21/1223/09 a 22/010LIBRA

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

22/12 a 20/01CAPRICÓRNIO

A semana pode trazer desafi os de realização. 
Encontrar meios de organizar todas as tarefas 
pode parecer impossível e algumas coisas nat-
uralmente precisarão esperar. É uma semana 
para simplifi car e sustentar apenas o que im-
porta. Fazer escolhas inteligentes será essen-
cial para avançar com mais equilíbrio. Tome 
cuidado com atitudes impulsivas ou violentas.

A semana começa confusa, cheia de desafi os 
e atrasos. Manter a calma e o pensamento 
claro é essencial, mas isso também pode ser 
difícil. O ideal nesta semana é se organizar 
aos poucos. Boa semana para descansar, 
estudar e planejar. Tome cuidado com an-
siedades: as coisas fl uirão mais lentamente.

A semana começa com uma grande neces-
sidade de persistir e de focar no que é de 
fato importante, por isso vencer a tendên-
cia a procrastinar é essencial. Podem sur-
gir novidades no âmbito de amigos ou de 
ideias para novos projetos. Tenha coragem 
de planejar para pôr em prática em um 
futuro próximo.

Semana importante de avanços e decisões, 
tanto profi ssionalmente quanto em relação 
ao amor. É importante se manter equilibrado 
e calmo para fazer suas escolhas. Manter-se 
organizado também, sabendo o que precisa 
permanecer e o que precisa ser descartado. 
Autoconfi ança e motivação serão essenciais.

A semana pode começar bem caótica e será 
importante soltar o controle de como as 
coisas acontecem na sua rotina. Contar com 
a ajuda de alguém será essencial, por isso 
reforçar ou retomar laços de confi ança com 
pessoas na família ou no trabalho pode ser 
interessante. É importante cuidar bem da sua 
rotina de saúde.

A semana pode trazer emoções intensas, en-
tão tome cuidado com brigas, raiva ou excesso 
de controle sobre tudo e todos. É importante 
soltar e viver novas experiências na sua roti-
na. Ter em mente que nem tudo será como 
planejou é importante. Tome cuidado com a 
teimosia.

A semana pode ser pautada por mudanças 
planejadas e inesperadas. Prepare-se para 
uma semana agitada e maluca. Manter a cal-
ma e a confi ança no processo é importante. 
Seus sonhos podem estar saindo fi nalmente 
do papel ou você pode estar planejando 
estrategicamente e até de forma silenciosa 
seus próximos passos.

A semana traz importantes decisões a serem 
tomadas, inclusive no seio familiar. Pode ser 
preciso renunciar a se envolver em questões 
que não se resolvem. Existe uma entrega e cer-
to cansaço. Você pode perder a confi ança em 
alguém próximo que só promete e não cumpre. 
Tome cuidado com atitudes radicais demais.

A semana pede muito cuidado com as 
questões fi nanceiras. Você pode resolver uma 
pendência antiga, mas também pode assumir 
dívidas. É importante pensar bem antes de 
tomar decisões, para não se arrepender de-
pois. Tome cuidado com atitudes impulsivas 
e egoístas. As relações podem ser o grande 
desafi o da semana.

A semana começa com muitos planetas no 
seu signo, inclusive com Vênus retrógrada. 
Saiba ter calma e mantenha os limites para 
não se perder em atividades desgastantes e 
que não trazem a paz de que você precisa. 
Mantenha a fl uidez e deixe o novo surgir na 
sua rotina. Novidades estão a caminho.

A semana te desafi a a soltar e a liberar espaço 
para criar coisas novas. Portanto manter sua 
agenda lotada será uma receita para raiva e 
caos. Tome cuidado com a difi culdade de falar 
as coisas com clareza. Você pode se irritar 
com facilidade, mas se mantiver contato com 
suas emoções e deixar a vida ser mais leve, 
pode usufruir de inspiração.

Semana em que a cabeça está nas nuvens. 
Suas ideias podem estar criativas, mas difí-
ceis de serem realizadas. Tome cuidado com 
a falta de praticidade ou a difi culdade de se 
relacionar. Semana positiva para meditar, 
estar em contato com a natureza ou para 
terapias de autoconhecimento.
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LINC
PANODEFUNDO

RECRUTANOAR
RHSAHSR
FESTIVALE
IARNOBOATO

ALANISTOUR
MELAEDOTE

TALGARISMOS
APUUMSIDE

RETIRARMP
RISOTOFEMUR
POSSEPIANO

EMORNAEV
EGOLODOA

FLORDELOTUS

Heavy (?),
o rock de
Marilyn
Manson

Organiza-
ção revo-
lucionária

basca

O som do
"ph" em 
palavras
inglesas

Alvo da
pintura
com o

esmalte
Contexto
no qual
ocorre

algo (fig.)

Algo que
está

incerto ou
indefinido

(?) Zero,
perso-
nagem 
de HQs

(?)
Andreas, 

falha geoló-
gica (EUA)

(?) de
Gramado,
evento de
Cinema

A doença
como o

lúpus e o
vitiligo

(?) Moris-
sette,

cantora 
canadense

Serviço
precur-
sor do

WhatsApp

O açúcar
branco de

poucas
vitaminas

Prato
italiano 
à base 

de arroz

"By My
(?)", músi-
ca da ban-
da INXS

Oliviero
Toscani,
fotógrafo
italiano

Planta or-
namental
de jardins
aquáticos

Depósito
de terra 
do fundo
de rios

Eliseo
Visconti,

pintor
brasileiro

Eriberto
Leão, ator

Música da
cantora
Beyoncé

Investidura em cargo
público

Afastar;
recolher

Produto
apícola de
aplicação

antis-
séptica

Refeição rápida
O de países desen-
volvidos tende a ser
mais velho (Geog.)

Professores que tra-
balham após o Enem

Divisão Antisse-
questro (sigla)

Pai da
mãe

Tímido;
medroso

Senhor
(abrev.)

(?)-guará,
canídeo

Rio que
banha Pisa

Alagoas
(sigla)

Excursão,
em inglês

Mulher
nobre

Fofoca
Portal

xintoísta
japonês

Símbolos
numéricos
Fruto em

calda

Poeta da
Grécia

Registros
jurídicos

Cachaça
(bras.)

Artigo de
contrato

Tépida
Orlando
Rangel,
químico

Instrumen-
to do jazz

Jornal
argentino

O maior
osso

humano
Vantagem

M E L

3/upa. 4/arno — side — tori — tour. 9/autoimune. 12/perfil etário.

Chloe é uma adolescente que usa 
cadeira de rodas e possui vários pro-
blemas de saúde. Por conta de suas 
limitações, ela é educada em casa pela 
mãe, Diane, e nunca tem contato com 
o mundo exterior. Com o passar do 
tempo, Chloe amadurece e percebe o 
comportamento estranho de Diane. Ao 
vasculhar alguns documentos, ela des-
cobre segredos perigosos e começa a 
desconfi ar das verdadeiras intenções 
de sua mãe.

Fuja

SelfiSelfi
Nome: Vicente Giesel Hollas
Profi ssão: Jornalista 
Data de nascimento:
17/03/1999
Estado civil: Solteiro
Filhos: Não
@ (perfi l do insta): @vgiese-
lhollas
Um lugar: Locais em meio à na-
tureza
Uma conquista: Formatura no 
Ensino Superior
Uma alegria: Estar com as pes-
soas que amo
Uma tristeza: Desapontar quem 
considero especial
Uma saudade: Amizades de 

infância
Seus hobbies: Praticar esportes, ouvir músicas, rodas de conversa e 
chimarrão, entre outros
O que te tira do sério: Deslealdade
Marca pessoal: Determinação
O melhor presente: Dedicação de tempo
Quer ir para: Se pudesse, conheceria um pouco de cada país
Não vive sem: Família
Se pudesse compraria: Pacotes de viagens pelo mundo
Melhor hora do dia: Lazer e descanso nos fi ns de tarde
Prazer à mesa: Churrasco
Livro ou fi lme marcante: O Monge e o Executivo (livro)
Som preferido: Músicas nacionais (vários estilos)
Lazer: Séries/fi lmes, passeios com a família
É lixo: Soberba
É luxo: Autenticidade
Homem bonito: Eu
Mulher bonita: Minha namorada
Se não fosse o que é, seria: Educador Físico (provavelmente)
Qual a qualidade em outra pessoa que mais agrada você: 
Empatia 
Uma personalidade que admira: Papa Francisco
Santo augusto é:
Terra até há pouco desconhecida, mas que estou adorando desbravar
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Professor de Filosofi a e Escritor

FILOSOFANDO
Valdir Vianna

Jornalista
J. R. Guzzo

Imagine por um instante — só por curiosi-
dade, certo? (Só por curiosidade; é claro que 
ninguém aqui está sugerindo nada, pelo amor 
de Deus, e muito menos qualquer tipo de ato antidemocrático.) Então: imagine por um 
instante o que aconteceria se um dia desses o presidente da República, ou alguém do 
seu governo, recebesse a milésima ordem do Supremo Tribunal Federal para explicar 
“em 48 horas”, ou “três dias”, ou coisa que o valha, por que fez isso ou por que deixou 
de fazer aquilo, e não desse resposta nenhuma. O que aconteceria, em outras palavras, 
se dissesse ao ministro Barroso, ou ao ministro Alexandre, ou à ministra Rosa, ou qual-
quer um dos 11: “Olha, ministro tal, vá para o diabo que o carregue”?

Como nunca aconteceu até hoje, e como nunca o STF mandou o presidente da 
República explicar seja lá o que fosse em nenhum governo anterior ao atual, não dá 
para responder com certeza científica; falta, como se diz, a prova da experiência. Mas, 
pela Lei das Probabilidades, que no fundo vale bem mais que muita lei aprovada por 
esse Congresso que está aí, pode se dizer com grande margem de segurança que não 
iria acontecer rigorosamente nada. Claro, claro: a mídia ia ficar enlouquecida, mais do 
que em qualquer momento do governo de Jair Bolsonaro, e o centro liberal-civilizado-
-moderno-intelectual-etc. entraria numa crise imediata de histeria. As instituições, iriam 
gritar todos, as instituições: o que esse homem fez com as nossas sagradas instituições, 
meu Deus do céu? A Constituição Cidadã está sendo rasgada. A democracia acaba de 
ser exterminada no Brasil. É golpe. É ditadura militar. Mas seria só uma crise de nervos 
no mundinho da elite, mais nada. Na prática, e nas coisas que realmente interessam, o 
governo poderia mandar o STF não encher mais a paciência, pronto — e não mudaria 
absolutamente coisa nenhuma.

A população, com certeza, estaria pouco se lixando para a indignação do STF, das 
gangues políticas, da elite meia-boca a bordo dos seus SUVs, das classes pensantes e 
dos banqueiros de investimento de esquerda; é possível, aliás, que dissesse “bem feito”. 
Todo mundo iria continuar trabalhando. Os boletos bancários continuariam vencendo. 
Os ônibus continuariam saindo das rodoviárias. Os serviços de água encanada, energia 
elétrica e coleta de lixo, nos lugares em que existem, continuariam funcionando. Nin-
guém iria desmarcar uma consulta médica, nem faltar a um compromisso, nem fazer 
qualquer coisa diferente. Nenhum país iria romper relações com o Brasil. Os evangélicos 
iriam ouvir o pastor nas igrejas. Os portos continuariam a embarcar soja. Os colégios 
chiques continuariam a aumentar as mensalidades, e a chamar seus alunos de alunes. 
A centésima primeira variante do vírus iria aparecer num canto qualquer. É possível, até, 
que a Bolsa de Valores subisse. Enfim: a solidariedade, o respeito e o apreço dos brasi-
leiros pelo STF e pelo resto das nossas “instituições democráticas” permaneceriam exata-
mente onde estão, ou seja, no zero absoluto.

E, de mais a mais, o que os ministros do STF, o Jornal Nacional e todos os demais 
indignados poderiam fazer na prática? Chamar o Exército para prender o presidente 
da República? Chamar a PM de Brasília? Chamar a tropa da ONU? Os presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, esses que estão aí hoje, iriam fazer algum 
gesto heroico de “resistência”? Rolaria, enfim, o impeachment que não rolou até ago-
ra? Lula, o PT e a CUT iriam decretar uma greve geral por tempo indeterminado, até a 
queda do governo? A verdade é que não existe, na vida como ela é, nenhum meio real-
mente eficaz para exigir obediência do Executivo se ele não quiser obedecer. Não só do 
Executivo, por sinal — do Legislativo também não. Ainda outro dia, por exemplo, acon-
teceu exatamente isso. Foi a primeira vez, mas aconteceu: a ministra Rosa, em mais um 
desses acessos de mania de grandeza que são a marca do STF de hoje, anulou uma lei 
aprovada pela Câmara —, e a Câmara não tomou conhecimento da anulação. Tratava-
-se, no caso, de um projeto que afetava diretamente o bolso dos deputados, entregando 
a eles bilhões em “emendas parlamentares”. Aí não: a decisão foi ignorada, a lei conti-
nuou valendo e depois de muito fingimento de parte a parte, para disfarçar o naufrágio 
da decisão do STF, ficou tudo como estava.

Não há nenhum sinal, entretanto, de que possa acontecer alguma coisa parecida 
com a atual Presidência da República. Poucas vezes na história deste país, ou nunca, se 
viu um governo tão banana quanto o que está hoje no Palácio do Planalto. Tem mui-
ta “laive”, passeata de motocicleta e implicância com a vacina, mas comandar que é 
bom, como determina a lei e como o eleitorado decidiu, muito pouco, ou nada. Para 
começar, o Executivo não controla nem a metade do Orçamento federal; o resto poderia 
estar sendo gasto no Paraguai. O presidente não manda na máquina pública; não pode 
nomear nem o diretor da Polícia Federal. Também não pode demitir. Cada um faz mais 
ou menos o que bem entende, frequentemente em obediência ao PT e a grupos de es-
querda. O governo dá ordens que são pura e simplesmente ignoradas. Decidiu que não 
poderia haver demissões de empregados que não tivessem tomado vacina; um tribunal 
qualquer, desses que se reproduzem como coelhos em Brasília, decidiu o contrário e 
ficou por isso mesmo. As Secretarias Estaduais de Saúde dão ordens opostas às do Mi-
nistério da Saúde; o que fica valendo é a decisão das secretarias. O procurador-geral da 
República, nomeado pelo presidente Bolsonaro, dirige uma equipe que lhe faz oposição 
aberta e direta.

Um dos maiores aliados do governo, o ex-deputado e dirigente partidário Roberto 
Jefferson, está na cadeia há mais de quatro meses — é, por sinal, o único preso político 
do Brasil. Outro, o jornalista Allan dos Santos, teve de se refugiar nos Estados Unidos e 
está com a prisão solicitada à Interpol. Governadorzinhos e prefeitinhos de fim do mun-
do governam como bem entendem. Qualquer nulidade do Congresso ou da vida polí-
tica, desde que tenha carteirinha de militante de “esquerda”, vive correndo ao STF para 
que o governo faça assim, ou não faça assado; é atendido sempre, como nos pedidos 
permanentes de “explicações”. Que raio de governo “autoritário” é esse que não tem 
autoridade nenhuma?

É muito interessante, assim, o ponto de vista do ministro Gilmar Mendes sobre essa 
anarquia cada vez mais grosseira. Segundo Gilmar, diante das realidades que estão aí 
na frente de todo mundo, o mais sensato para o Brasil seria a adoção do parlamentaris-
mo. É, possivelmente, a única contribuição construtiva jamais dada para o atual debate 
político por um membro do STF. O que adianta ter presidente da República se a Presi-
dência da República não manda nada? Para que esse drama de eleição presidencial a 
cada quatro anos se o eleito, seja quem for, vai passar o tempo todo em crise? Eis aí um 
excelente recado: se não governa, pede para sair.

E SE O GOVERNO 
MANDASSE O STF 

PASSEAR?

Conhece gente que não pode te ver melhor que elas, hein? Que em-

pina o nariz quando lembra das tuas virtudes e nunca te elogia para os 

outros. E o pior, não percebe que você sabe disso. Tem algo mais chato 

do que gente que não espera você terminar de falar e ela nem te escu-

tou, apenas estava esperando tu acabar para poder falar, muitas vezes 

sobre si, mas no que tu disse ela nem prestou atenção. Pois é, isso é triste, 

pois gente assim vive com o ego amaciado, normalmente tem aval de 

alguém para fazer o que faz, ainda mais se o mentor for alguém que não 

se importa com nada mais do que consigo. Gente ególatra se diz amigo 

de todo mundo, quando na verdade não é amigo de ninguém. “Amizade 

é um amor que nunca morre”, como dizia Quintana. O Ególatra vê o vir-

tuoso como inimigo, não como alguém disposto a ajudá-lo e passar co-

nhecimento, o ególatra quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele, o 

ególatra nunca te pede ajuda, porque achou um aliado para suas tolices. 

Ego infl ado, coisa que Freud tanto explicou. Bah! O que fazer com gente 

assim? Simples: se distancie! Suma, seja frio, pessoas costumam gostar 

do que não têm. Quando vierem te procurar, mostre o valor daquilo que 

você faz e do que se é, não o preço. 2022 está aí, algumas dúvidas che-

garam com ele. Será que a pandemia irá acabar esse ano? Mais quantas 

mutações essa desgraça de vírus irá sofrer? E agora tem a H3N2 Darwin, 

pois é, como bom estoico, me preocupo com aquilo que posso evitar, isto 

é, vacinado e bom brasileiro ao seu dispor. Não podemos nos preocupar 

com aquilo que não podemos evitar, com aquilo que não está sob nosso 

controle, logo, vacinas salvam vidas e assim seguimos. Danem-se os ne-

gacionistas e os ególatras. Todo fi nal de ano é a mesma conversa, voltam 

as mudanças que faremos e os sonhos que desejamos concretizar. Vou 

lhe dizer algumas coisas, nobre leitor que me acompanha aqui há um bom 

tempo, saibas que a vida deve ser encarada com coragem e ânimo, pois, 

sigo uma máxima sartreana que diz o seguinte: “Não interessa o que a 

vida fez contigo, mas o que você fez com aquilo que a vida fez contigo”. 

O que você tirou de lição de 2021? O que nossa década lhe ensinou? O 

que a história lhe ensinou? Nossos tempos são turbulentos, ansiosos e 

eufóricos, não tão diferente da ânsia que nos dilacera em nossos pensa-

mentos diariamente. Tudo é aprendizado, tudo é refl exo das tuas ações 

no mundo, nunca compare tua felicidade com a do outro, o mal está na 

comparação. Se você fi car bajulando alguém só porque esse tem um sta-

tus fi nanceiro ou algo do tipo, então o problema é você, que limita tua 

humildade líquida aos gananciosos. Se tu fazes alguma boa ação social 

esperando um resultado para ti ou teu negócio que não seja simplesmen-

te fazer o bem, então você é ganancioso, e isso é um vício. Mergulhe na 

humildade e na benevolência e te mantenhas longe de gente ególatra, 

cuidado, eles estão sempre cercados de muitas pessoas. 2022 chegou 

para nos trazer ventos de mudança e uma delas será excluir gente assim 

de nossas vidas. 

O EGÓLATRA NUNCA PEDE AJUDA E 
AINDA SE FAZ DE HUMILDE
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Coronel Bicaco

N
uma iniciativa do Grupo de Edu-
cação Fiscal, Secretaria de In-
dústria e Comércio, Fazenda e 

Educação, com base legal no Decreto n. 
095/2021 de 12 de abril de 2021, acon-
teceu, no dia 30 de dezembro, o sorteio 
fi nal da Campanha 2021 Premiado.

O ato foi realizado junto a Secreta-
ria Municipal de Indústria e Comércio e 
contou com a participação de integran-
tes do Grupo de Educação Fiscal, servi-
dores municipais e com a cobertura da 
imprensa local e regional.

Os sorteados desta etapa fi nal fo-
ram os seguintes:

1° prêmio: Marli Bresolin - Uma TV 
led 55 polegadas.

2° prêmio: Valentina Dorneles - Um 

notebook, HD 500 gb, Memória de 4 gb.
3º prêmio: Paloma Cembranel - Uma 

máquina de lavar 16 kg.
4° prêmio: Lurdes Rutili - Uma bici-

cleta 21 marchas.
5° prêmio: Helio Doni Cruz - Um for-

no micro-ondas 34 litros.
A Campanha 2021 Premiado teve uma 

ampla adesão da comunidade, com cer-
ca de 60 mil cupons distribuídos, onde a 
população exerceu sua cidadania e contri-
buiu para o desenvolvimento do municí-
pio, comprando no comércio local, e as-
sim, melhorando a arrecadação municipal, 
a qual retorna em benefício de todos.

Para este ano o objetivo é ampliar a 
premiação, trazendo maiores estímulos 
à participação popular.

Realizado sorteio da 
Campanha 2021 Premiado

Na segunda-feira, 03 
de janeiro de 2022, este-
ve em visita ao municí-
pio de Coronel Bicaco o 
deputado federal Ubira-
tan Antunes Sanderson, 
o qual foi recebido pelo 
prefeito Jurandir em seu 
gabinete e posterior-
mente pelo presidente 
da Câmara de Vereado-
res, Antônio Olgi Mar-
tins, naquela Casa.

Sanderson residiu 
em Coronel Bicaco na década de 1980 
e ainda cultiva amizades com diversos 
munícipes. Na data de ontem, foi mais 
uma oportunidade de reencontrar colegas 
de escola e amigos que por aqui ainda re-
sidem, e relembrar histórias e vivências.

Mesmo em uma visita com cunho in-
formal, o evento reuniu diversas lideranças 
e agentes políticos e foi uma oportunidade 
do deputado explanar sobre seu trabalho 
junto a Câmara dos Deputados, inclusive 
como vice-líder do Governo. Colocou seu 
gabinete a disposição da comunidade, e 
disse que viaja pelos municípios buscando 
identifi car a realidade e as demandas de 
cada um deles.

O deputado Sanderson vem contri-
buindo com o município de Coronel Bica-
co junto a área da Saúde, tendo destinado 
recursos em fevereiro de 2020, na ordem 
de R$ 200.000,00 diretamente ao Hospi-

tal Santo Antônio de Pádua e posterior-
mente, em agosto do mesmo ano, viabi-
lizou o envio de 02 ventiladores artifi cial 
eletrônico - UTI, oriundos do Ministério da 
Saúde, avaliados em R$ 121.439,59.

No fi nal do ano anterior, através de 
uma emenda de relatoria, por indicação 
do deputado Sanderson, foram destina-
dos outros R$ 200.000,00 diretamente 
ao Fundo Municipal de Saúde, na moda-
lidade custeio.

O evento foi uma oportunidade de se 
reforçar as demandas locais, e neste sen-
tido foram entregues ao deputado, solici-
tações de recursos por parte da APAE e 
do Hospital Santo Antônio de Pádua, que 
através do município, trabalha para im-
plantação de leitos de longa permanência, 
cujo projeto de ampliação já está aprova-
do junto a Vigilância Sanitária, e aguarda 
apenas a captação de recursos para a sua 
implantação.

Deputado federal Ubiratan 
Sanderson visita município

Braga

Ocorreu no dia 30 de dezembro de 
2021, às 9h, a posse da Mesa Diretora 
do Poder Legislativo de 2022. O presi-
dente e vice-presidente atualmente são 
escolhidos conforme ordem de votação 
nas eleições municipais, e o 1º e 2º se-
cretário são escolhidos pelo presidente. 
A Mesa Diretora fi cou assim formada: 
presidente: Everaldo Mangini, vice-pre-

sidente: Orlando Ricardo Tavares, 1º se-
cretária: Ivone Amaral da Silva e 2º se-
cretário: Fábio Rocha.

O trabalho da nova Mesa Diretora 
teve início no dia 1º de janeiro de 2022, 
sendo que, as sessões ordinárias do Po-
der Legislativo retornarão no dia 07 de 
fevereiro de 2022, em virtude do reces-
so parlamentar.

Empossada a mesa diretora 
para o exercício de 2022
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Inhacorá

N
ova Mesa Diretora Gestão 2022, 
reuniu-se em sua primeira ses-
são extraordinária do ano, reali-

zada no dia 04.01.2022, terça-feira, nas 
dependências da Câmara Municipal de 
Vereadores de Inhacorá/RS.

Na ocasião foram aprovados os 
projetos de reposição geral anual dos 

vencimentos e dos subsídios dos servi-
dores do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo, incluindo prefeito, vice-pre-
feito, vereadores e secretários. O índi-
ce concedido a todos foi de 10% (dez 
por cento) e os salários serão reajusta-
dos já neste mês de janeiro.

2º secretário: Edelvan Cossetim da Silva (PP); vice-presidente: Jovelina Belter dos Santos 
(PSB); presidente: Inês dos Santos Bueno (PP); 1º secretário: Roque Clairto da Silva (PSB)                                                                                                 

Os vereadores reuniram-se em sessão extraordinária para votação do reajuste salarial dos 
servidores do Poder Legislativo e Poder Executivo

Nova mesa diretora 
realiza primeira sessão

São Valério do Sul

Para fechar o ano de 2021 com cha-
ve de ouro, o município de São Valério 
do Sul recebeu no último dia 30, um veí-
culos 0km, modelo TRANSIT (FORD), o 
qual irá auxiliar nos trabalhos da Secre-
taria Municipal de Educação do Muni-
cípio. A aquisição do novo veículo teve 
investimento de R$ 261.750,00, a qual 
foi adquirida com recursos do MDE e de 
alienação de bens da educação.

Estiveram recebendo o veículo o 
prefeito municipal Idilio José Speroni, 
vice-prefeito Tiago Junior Mattioni, se-
cretários municipais e demais servido-
res.

Ressalta-se que a nova aquisição 

visa dar condições aos profi ssionais 
para realização do trabalho, em es-
pecial o transporte escolar, ofertando 
mais comodidade e segurança para os 
alunos e motorista.

O prefeito Idilio José Speroni come-
morou a aquisição do veículo e falou da 
felicidade em mais uma conquista para 
o município.

“Esta iniciativa faz parte de um 
grande processo de modernização nos 
setores e revitalização da frota munici-
pal. A população pode ter certeza que 
seguimos otimistas e trabalhamos para 
atender as necessidades de São Valério 
do Sul”, concluiu.

São Valério do Sul 
adquire veículo 0km
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
A Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS torna pública a realização do Se-

gundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 1, de 2019. Contratante: Câmara 
Municipal de Vereadores de Santo Augusto/RS. Contratado: Ademir Fucilini, CPF Nº 
249.964.240-87. Pagamento: Passam os valores constantes na cláusula Sexta do 
Contrato nº 1/2019 para R$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais), a contar de 01 de agosto 
de 2021, perfazendo o valor total anual de R$ 85.200,00 (Oitenta e cinco mil e duzen-
tos reais).

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, em 09 
de agosto de 2021.

Ver. Omar Angelo Santi
Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 A Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS torna pública a realização 

do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 3, de 2020, de prestação de serviços de 
divulgação de atos e atividades administrativas através de jornal, prorrogando o prazo 
por 12 (doze) meses, de 01/01/2022 até 31/12/2022. Contratante: Câmara Municipal 
de Vereadores de Santo Augusto/RS. Contratada: Jornal O Celeiro Ltda - ME, CNPJ 
Nº 10.480.535/0001-60. Pagamento: Passam os valores constantes na cláusula 5 do 
Contrato nº 3/2020 para R$ 876,73 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e três 
centavos), totalizando R$ 10.520,76 (dez mil, quinhentos e vinte reais e setenta e seis 
centavos), caso todos os espaços sejam ocupados. 

 Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, 
em 23 de dezembro de 2021.

Ver. Omar Angelo Santi
Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 A Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS torna pública a realização do 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4, de 2018, de serviços de telecomunicações 
para fornecimento de link de acesso à internet através de fi bra ótica, prorrogando 
por 12 (doze) meses a contar do dia 29 de outubro de 2021. Contratante: Câmara 
Municipal de Vereadores de Santo Augusto/RS. Contratada: TCHÊTURBO Provedor 
de Internet Ltda – ME, CNPJ Nº 06.089.278/0001-63. Pagamento: Passam os valores 
constantes na Cláusula Segunda do Contrato nº 4/2018, para R$ 104,74 (cento e qua-
tro reais e setenta e quatro centavos), a contar de 29 de outubro de 2021, perfazendo 
o valor total anual de R$ 1.256,85 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta 
e cinco centavos).

 Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, 
em 26 de outubro de 2021.

Ver. Omar Angelo Santi
Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 A Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS torna pública a realização do Se-

gundo Termo Aditivo ao Contrato nº 2, de 2020, de prestação de serviços de manutenção 
e assistência técnica nos equipamentos de informática, prorrogando o prazo por 12 (doze) 
meses, de 01/01/2022 até 31/12/2022. Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de 
Santo Augusto/RS. Contratada: Vargas e Siqueira Ltda – ME, CNPJ Nº 15.580.880/0001-
90. Pagamento: Passam os valores constantes na cláusula 5.1 do Contrato nº 2/2020 para 
R$ 286,04 (duzentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), totalizando R$ 3.432,48 
(três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

 Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, 
em 23 de dezembro de 2021.

Ver. Omar Angelo Santi
Presidente da Câmara de Vereadores

N
os últimos dias de 2021, a Admi-
nistração de Campo Novo — por 
meio da Secretaria da Agricul-

tura — realizou visitas às comunidades 
rurais mais atingidas pela estiagem.

Representantes do município já ha-
viam participado de reuniões da Ema-
ter, Amuceleiro e secretarias munici-
pais, que sinalizaram perdas na colheita 

do milho, bacia leiteira e difi culdades no 
fornecimento de água para animais e, 
até mesmo, para o consumo humano.

A administração municipal já atende 
residências com o fornecimento de água 
potável, além do abastecimento de água 
para o consumo dos animais. Há possi-
bilidade do município decretar situação 
de emergência, nas próximas semanas.

Campo Novo

Produtores mais atingidos 
pela seca são atendidos

A diretoria da CACIS – Câmara do Co-
mércio Indústria e Serviços para o biênio 
de 2022/2023 foi empossada na noite de 
05 de janeiro, em cerimônia realizada no 
Auditório do Centro Empresarial, sede da 
CACIS, com expressiva participação de 
empresários e convidados. 

O agora ex-presidente Aldir Mauro Hu-
ber, destacou algumas ações de sua ges-
tão como, a realização de Palestras, Cami-
nhão de Prêmios, doações ao Hospital de 
Caridade e Assistência Social, Debate en-
tre os Candidatos a Administração Munici-
pal, viagem à Brasília em busca de recursos 
para o município, entre tantas outras ações 
importantes. Aldir Mauro Huber também 
aproveitou para agradecer o apoio de sua 
família e amigos neste período que esteve 
à frente da entidade. Também agradeceu 
os diretores que o acompanharam nes-
tes dois anos, aos parceiros de ações e ao 
novo presidente Enir Luis Reginatto, dese-
jou sucesso neste novo desafi o.

O presidente Enir Luis Reginatto, agra-
deceu a confi ança nele depositada pelos 
associados e em toda a nova equipe de 
diretores. Enfatizou “estar ciente de que é 
necessário realizar ações para ajudar na re-
tomada do crescimento econômico, após 
a pandemia, que prejudicou muito as em-
presas”. Também disse que essa diretoria 
tem a responsabilidade de dar prossegui-
mento ao trabalho da gestão anterior, e 
isso será feito com muito trabalho e dedi-
cação. Enir ainda agradeceu a família pelo 
apoio, nessa nova missão, pois já foi presi-
dente da CACIS em 2014/2015.

O ato de posse da diretoria para o 
exercício 2022/2023 foi ofi cializado pelo 
presidente da CDL – Câmara de Dirigente 
Lojista de Três Passos, Paulo Cesar Bohn, 
que desejou sucesso ao presidente Enir 
Luis Reginatto. E para dar início a essa 
nova gestão, de maneira simbólica, entre-
gou um PIM a cada diretor.

O prefeito Arlei Luis Tomazzoni, desta-
cou a importância da CACIS no município, 
e enfatizou que a Administração Munici-

Três Passos

Empossada diretoria da CACIS 
para o exercício de 2022/2023

Presidente Enir Luis Reginatto

pal, pretende manter a parceria na reali-
zação de projetos que contribuam para o 
desenvolvimento municipal.

O presidente do Sindilojas Antônio 
Afonso Granich, ao se manifestar, des-
tacou a parceria com a gestão anterior, 
enfatizando que a parceria permanecerá 
para futuros projetos.

Alisson Müller foi incumbido em nome 
da Diretoria 2020/2021, em agradecer ao 
presidente Aldir Mauro Huber pelo exce-
lente trabalho desempenhado, pois foram 
dois anos difíceis, com união e empenho 
pessoal, entregando-lhe um mimo.

O evento foi prestigiado por associa-
dos e convidados, entre eles o vice-pre-
sidente Regional da FIERGS Senhor Otto 
Trost, da cidade de Panambi.

O protocolo fi cou a cargo de Herton 
Baun. Após foi servido coquetel aos pre-
sentes. 

Completam a diretoria, o vice-pre-
sidente – Marcos Foerch, a Diretora do 
Comércio – Cristiane Sell Müller, o Diretor 
da Indústria – Tiago Roberto Diettrich, o 
Diretor de Serviços – Tadeu dos Anjos 
Steffanelo, a Diretora de Turismo – Beatriz 
Vargas Griffante, o Diretor de RPM e Pro-
jetos – Dünner Smaily Bönemann, o Re-
presentante da CDL – Paulo Cesar Bohn, 
o Diretor Secretário – Gledison Devens, 
o Segundo-Secretário – Sergio Volmir 
Gomes, o Diretor Tesoureiro – Hortêncio 
Alfredo Krever, e o Segundo-Tesoureiro – 
Marcos André Gräbin.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços n° 16/2021 (Processo Administrativo nº 279/2021). 

Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Contratação para execução de remodelação de 
pontes nas localidades de Bela Vista (SG 030), Pinhalzinho (SGL 030-035), Passo de 
Laje 1 (SG 450) e Rincão dos Moreira (SGT 420), interior do Município de Santo Augus-
to, mediante o regime empreitada por Preço Global, conforme Projeto Técnico (ANEXO 
II). Edital: Disponível na Secretaria de Administração, situada no 3º piso do Centro Ad-
ministrativo, sito na Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, n° 465 e sítio ofi cial do Município 
www.santoaugusto.rs.gov.br. Sessão abertura: dia 26/01/2022, às 09h, na Sala de Li-
citações (3° piso do Centro Administrativo). Informações: Secretaria de Administração 
ou pelo telefone (55)37815239. Santo Augusto-RS, 05 de janeiro de 2022. Vanderlei 
Carpes Martins, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL   
SANTO AUGUSTO

NOMEAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
O Vice-Prefeito Municipal de Santo Augusto, no exercício do cargo de Prefeito, tor-

na pública a nomeação do (a) aprovado (a) abaixo para o provimento de cargo público 
efetivo, referente ao Concurso Público instaurado pelo Edital nº 01/2019 de 27 de 
dezembro de 2019, resultado fi nal homologado pelo Edital nº 11/2020, publicado em 
20 de maio de 2020.

NOMEIA SAMUEL STEFANELLO, para exercer o cargo de ENGENHEIRO CIVIL, 
classifi cado em 1º lugar;

A Portaria de Nomeação será publicada no mural de Publicações Ofi ciais do Poder 
Executivo, junto ao hall de entrada do Centro Administrativo, a partir de 07 de janeiro 
de 2022.
GABINETE DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, 07 DE JANEI-

RO DE 2022.
VANDERLEI CARPES MARTINS

Vice-Prefeito Municipal de Santo Augusto, no exercício do cargo de Prefeito 
Matrícula 3103-1

- O setor de trans-
porte escolar informa 
que não terá atendi-
mento até o dia 21 de 
janeiro de 2022, em 
razão do responsável 
encontrar-se em férias 
regulamentares. O re-
torno do atendimento 
será no dia 24 de janei-
ro. 

- As escolas da rede 
municipal estarão fe-
chadas em regime de 
férias coletivas durante 
o mês de janeiro. O re-
torno será no dia 02 de 
fevereiro de 2022.

- Alunos concluintes 
do 9º ano, das escolas 
São João, Antonio Li-
berato e Antônio João que ainda não re-
tiraram o seu histórico, os mesmos estão 

disponíveis na Secretaria de Educação e 
Cultura – SMEC, 2º piso do Centro Admi-
nistrativo Municipal, no turno da manhã.

 COMUNICADOS DA SMEC NO PERÍODO 
DE RECESSO ESCOLAR

DECRETO  EXECUTIVO Nº 4.291, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.                    
Estabelece Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais para o ano de 2022.
A Prefeita Municipal de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas munici-

pais de Santo Augusto, as seguintes datas: 
I — 3 de janeiro: ponto facultativo, até às 13:30 horas;
II — 28 de fevereiro (segunda de carnaval): ponto facultativo;
III — 1 de março (terça de carnaval): ponto facultativo;
IV — 2 de março (quarta-feira de Cinzas): ponto facultativo até às 13:30 horas;
V — 22 de abril (sexta-feira): ponto facultativo;
VI – 17 de junho (sexta-feira): ponto facultativo;
VII – 19 de setembro (segunda-feira): ponto facultativo; 
VIII – 28 de outubro (sexta-feira, dia do servidor público): ponto facultativo;
IX — 14 de novembro (segunda-feira): ponto facultativo; 
X —30 de dezembro (sexta-feira): ponto facultativo;
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde estará fechada nestes dias e os casos 

de urgência e emergência, devem encaminhar-se para atendimento no Hospital Bom Pastor.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO/RS, EM 23  DE 

DEZEMBRO DE 2021
                       
Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se: 23.12.2021

Juliana Backes Lutz,
Secretaria Municipal de Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL   
SANTO AUGUSTO

DECRETO EXECUTIVO Nº. 4.289, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.
Institui turno único nos órgãos e/ou repartições públicas municipais de Santo Au-

gusto.
A Prefeita Municipal de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído turno único de 06 (seis) horas diárias, nos órgãos e/ou re-

partições públicas municipais de Santo Augusto, a ser cumprida entre as 7h e 13h, de 
segunda a sexta-feira. 

§ 1º Os servidores que trabalham na parte administrativa do Posto de Saúde Cen-
tral farão turno único e as equipes do ESF - Programa Estratégia Saúde da Família 
cumprirão horário normal;

§ 2º As Escolas de Educação Infantil Pequeno Paraíso e Vaga Lume cumprirão 
horário normal. 

Art. 2º O turno único, instituído por este Decreto, vigorará no período de 03 a 31 
de janeiro de 2022.

Art. 3º Na vigência do turno único de 06 (seis) horas diárias, os servidores a ele 
sujeitos, perceberão os vencimentos integrais de seus cargos, nos termos da Lei Mu-
nicipal Nº. 1.690, de 30 de dezembro de 2003, fi cando vedada a convocação para 
prestação de serviço extraordinário, ressalvado os casos de situação de emergência 
ou calamidade pública, com prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal, pa-
gando-se nessas hipóteses, apenas as horas excedentes à jornada de trabalho nor-
mal, estabelecida para os respectivos cargos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
* O atendimento ao público será no horário das 7h30min às 12h30min.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO/RS, EM 23 DE DE-

ZEMBRO DE 2021.

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal.

Registre-se e publique-se: em 23/12/2021

Juliana Backes Lutz,
Secretária Municipal de Administração.



Veículos/Imobiliárias

Perini Negócios Imobiliários Ltda  – 
CRECI/RS 25819-J

Rua Rio Branco, nº 475 – Centro
Fone: 3781-1212

E-Mail:  jaimeperini@bol.com.br
Portal:  www.jotapeimoveis.com.br

Rua Rio Branco, 977 – Centro.
(55) 3781-1308 / 9.9962-7527

Corretores
Pedro Augusto Lazzari           CRECI – 31258
Vera Lúcia Lazzari                  CRECI – 36309

www.lazzariimoveis.com.br

FIAT STRADA 1.4 COMP. CS BRANCA   2016
GOL 1.0 2P COMPL. BRANCO                  2015
FIESTA SE 1.6 COMP. PRATA                   2014
CRUZE LTZ, AUT, PRATA    2014
HYNDAI TUCSON AUT. PRATA                 2014
CROSS FOX 1.6 COMP. VERMELHO       2014
GRAN SIENA 1.4 COMPL. PRATA             2014
FÓCUS HATCH 1.6 PRATA    2013
FOX TREND 1.0 4P BRANCO COMPL.   2013
SIENA COMP. PRETO 1.0                         2013
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 PRATA       2012
FORD K 1.0 COMPL. PRETO                    2012
AMAROK HIGHLINE CD AUT. 4X4 BRANCA 2012
RANGER XLT CD FLEX 2.3 PRETA          2012
SIENA 1.4 CELEBRATION COMPL. VERM. 2012
GOLF 2.0, AUT, TIP, PRETO    2011
FOCUS SEDAN 2.0 COMP. PRATA                 2011
FOCUS SEDAN 1.6 PRETO       2011
UNO WAY 1.0 COMP. 4 P PRATA              2010
VECTRA ELEGANCE 1.8 COMPL. PRATA 2009
FOCUS HATCH 1.6 COMP. PRETO                2007
POLO SEDAN 1.6 COMP. PRETO             2006
GOL 4P VERMELHO COM AR     2006
VW FOX 1.0 2 PORTAS PRETO                 2006
PARATI 1.6 COMPL CINZA      2003
SANTANA COMP. PRATA      2001
FIAT TEMPRA COMP. AZUL     1996
VERSAILLES BRANCO ORIGINAL    1995

ATENÇÃO! Vários carros em oferta. 
Financiamentos direto na loja.Veja fotos no site: simonautomoveis.com.br

Av. do Comércio - 1623, SANTO AUGUSTO - RS
Fone: 55 3781-1560

ASTRA HATCH 4P 2009
BORA aut. Preto 2008
CITROEN C3 2013 e 2017
CELTA 2003, 2008, 2010
COBALT LT 1.4 completo, prata 2014
CORSA CLASSIC, 2000
COROLLA ALTIS, prata, 2011
CRUZE HATCH LT 1.8 AUT, vermelho, 2012
CROSSFOX 1.6 prata, 2007
ECOSPORT 1.6 XLT, prata, 2012
ECOSPORT 2.0 Titanium aut. branca, 2015
FIESTA HATCH 1.6, preto, 2005
FIESTA SED. TITANIUM branco 2015
FOCUS HATCH 2012 e 2014
FOCUS SEDAN, 2005/ 2008/2010/203/2014/2015
FOX 1.0 4p, completo, preto, 2010
FUSION 2.0 GTDI Eco. FWD prata 2014
GOL SPECIAL 1.0 2P 2001/2003
GOL G5 1.0 4P Vermelho completo, 2010
GOL G7 4P, completo, branco, 2016
CRUZE HATCH LT 1.8 AUT, vermelho, 2012
Hb-20 hatch, 2013 e 2017
HB20 SEDAN, prata, 2016
HYUNDAI I30, prata, 2011
KA 1.0, 2000 e 2018
LOGAN EXP. 1.6, completo 2009
PARATI 1.6, completa, prata, 2006
POLO HATCH automático 2012
PRISMA 1.4, 2011/2014
SAVEIRO 1.6 2014 
STRADA 1.4 2015/2017
S-10 DUPLA DIESEL 2007
VECTRA GT-X, completo, cinza, 2009
PUNTO 1.6, branco, 2012
UNO 1.0 4P 2010

IMÓVEIS URBANOS À VENDA
Residências - Bairro Centro 
- Casa de Alvenaria Rua Moisés Vianna, n° 68, terreno 
390m². 
- Casa de Alvenaria Rua Floresta, n° 835, com 211m².
- Casa de Alvenaria Rua Brasília, n° 15, terreno 252m². 
- Casa de Alvenaria Rua São João, n° 87 , terreno de 250m². 
- Casa de Alvenaria Rua Floresta, n° 556, terreno 203m².
- Casa de Alvenaria Rua Travessa Aurora, n° 115ª, 
terreno 300m².
- Casa de Alvenaria Rua Travessa Aurora, n° 115B, 
terreno 300m².
- Apartamento, Rua Rio Branco. 
- Casa de Alvenaria, Rua Brasilia, n° 20, com terreno 
de 170m².
- Casa de Alvenaria, Vicente Silva, n° 59, com terreno 
de 900m². 
- Casa de Madeira, Rua Moisés Viana, n° 41, com 
terreno de 425m².
- Casa de Alvenaria, Rua Floresta n° 926, com terreno 
de 811,73m².
- Casa de Alvenaria, Rua Independência, n° 427, com 
terreno de 345m².
- Casa de Alvenaria, Rua Floresta, esq. Com a 
Damaceno Bones, n° 192, com terreno de 2.165,00m².

ALUGUÉIS RESIDENCIAS
- Apartamento, Rua São João, n° 209, Apto 106, com 
01 suíte e 01 e 01 quarto. 
- Apartamento, Rua São João, n° 209, Apto 103, com 
01 suíte e 01 e 01 quarto. 
- Apartamento, Rua São Vicente, n° 12, Apto 01, com 
02 quartos. 
- Apartamento, Rua Floresta, n° 155, Bairro Floresta 
com 03 quartos. 

JOTA PE IMÓVEIS “VENDE” 
- IMÓVEIS RURAIS
R-021: 4,45 ha, sem benfeitorias. 
Timbaúva, Santo Augusto.
R-024: 3,5 ha, sem benfeitorias, saída 
para Bela Vista, próximo ao IFFAR.
R-056: 20,17 ha, sem benfeitorias, 
Rincão dos Correas, São Valério do 
Sul.
R-057: 7,0 ha, sem benfeitorias. Dis-
trito de São Valentim, Santo Augusto.
R-069: 3,9 ha, com benfeitorias. Linha 
Maurício Cardoso, Chiapetta.
R-072: 3,0 ha, com benfeitorias. Nos-
sa Senhora da Saúde. Santo Augusto.         
R-077: 8.681,50m2, RS-155 – Próximo 
ao Trevo de acesso à cidade de Santo 
Augusto.
R-078: 3.000m², prolongamento da 
Rua Francisco S. Sobrinho. Distrito 
Sede.

JOTA PE IMÓVEIS “ALUGA” 
- A PARTAMENTOS
LA-023: 02 dormitórios.  Rua Vicente 
Silva, 46. Centro.
LA-032: 02 dormitórios. Rua Rio 
Branco, 12l9. Centro.
LA-059: Kitnet de 01 dormitório, mo-
biliado. Av. do Comércio, 328. Centro.
LA-067: 01 dormitório. Av. do Comér-
cio, 57. Centro.
LA-085: 02 dormitórios. Rua São João, 
209. Centro.
LA-086: 02 dormitórios. Av. do Comer-
cio, 390. Centro.
- CASAS 
LC-212: Alvenaria, 03 dormitórios. Av. 
do Comércio, 2050. Getúlio Vargas.
LC-365: Alvenaria, 07 dormitórios, 
sendo dois suítes. Rua São João, 500. 
Floresta.
LC-366: Alvenaria, 03 dormitórios. Av. 
do Comércio,1068. Centro.
LC-376: Alvenaria, 02 dormitórios. 
Rua Uruguai, 640. Centro.
LC-386: Madeira, 03 dormitórios. 
Rua Egon Herbert Konig, 285. Getúlio 
Vargas.
- SALAS COMERCIAIS
LCM-018: 02  Salas com 30,00 e 
60,00m². Rua Rio Branco, 781 – Gale-
ria Dresch. Centro.
LCM-045: Sala com 130,00m². Av. do 
Comércio,1682. Getúlio Vargas.
LCM-048: Sala com 217,00m². Rua 
Júlio de Castilhos, 270. Centro. 
LCM-066: 02 salas com  63 e 126m². 
Rua Independência, 07. Centro.
LCM-091: Sala com 110,00m². Rua 
Independência, 214. Centro.
LCM-081: Sala com 80,53m² Avenida 
do Comércio, 328 – lateral. Centro.
LCM-109: Prédio Comercial 
c/840,00m2. Av. Central, 217. Glória.
LCM-113: Sala com 130,00m². Av. do 
Comércio, 849. Centro.
LCM-115: Sala com 28,00m². Rua 
Independência, 80. Centro.

O IMÓVEL QUE VOCÊ PROCURA 
ESTÁ NA JOTA PE IMÓVEIS! VISI-
TE NOSSO SITE WWW.JOTAPEI-

MOVEIS.COM.BR OU LIQUE PARA 
0 3781-1212.

Rua Independência, 30, Centro, Santo Augusto/RS
Tel |55| 3781-1921

SALAS COMERCIAIS
Ideal para clínica, em anexo ao 

Hotel Dom Augusto. Maiores 

informações entrar em con-

tato pelos telefones |55| 3781-

1921 ou |55| 9 98459-3410

Aluga-se

Jornal O Celeiro  
07 de janeiro de 202224

VENDE-SE UMA CAMIONETE MASTER PASSAGEIRO 
16 LUGARES, RENAULT, ANO 2006, COMPLETA. 

ÚNICO DONO, COR BRANCA.
CONTATO (55) 9-9951-0846 COM TONETTO

VENDE-SE



Profi ssionais
Valdir Vianna ADVOCACIA 

SAÚDE

Dr. Sidnei Ronaldo 
Daniel

CRM 18.429
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA  
CLÍNICA GERAL, CIRURGIA

(varizes e esclerose das veias)

Atende: IPE, UNIMED e particular

Consultório: R. Independência, s/n(ao lado da 
Farmazé) - Fone 55 3781-1928 - Santo Augusto

ODONTOLOGIA

IMÓVEIS

SEVERO & FILHOS
ADVOGADOS

 F
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EDITAL N.: 05/2021 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO 
REQUERENTE(S): SUCESSÃO DE EUGENIO PINTO DE ALMEIDA e CELIA DE 
ALMEIDA 
 

PROCESSO DE USUCAPIÃO  
 
PROTOCOLO N.: 26026 
MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: NÃO CONSTA 
IMÓVEL: TERRENO URBANO 
MODALIDADE DE USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA 
 
A OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO-RS, 
COMARCA DE SANTO AUGUSTO-RS, Dra. DENISE KNAACK DE MENEZES, no uso das 
suas atribuições legais, e considerando os termos do Provimento CNJ n. 65/2017 do 
Egrégio Conselho Nacional de Justiça, bem como as Normas de Serviço da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça deste Estado do Rio Grande do Sul. FAZ SABER a todos 
que o presente virem, especialmente os Senhores TERCEIROS EVENTUALMENTE 
INTERESSADOS, que tramita nesta Serventia Imobiliária processo de usucapião em 
epígrafe, instaurado a pedido do(s) Requerente(s) SUCESSÃO DE EUGENIO PINTO DE 
ALMEIDA e CELIA DE ALMEIDA, tendo por objeto o imóvel situado no perímetro urbano, 
com a área de 539,52m² (quinhentos e trinta e nove metros e cinquenta e dois decímetros 
quadrados), com benfeitorias, localizado na quadra nº 24, lote urbano nº 10, nesta cidade 
de São Martinho-RS. Alega(m) manter posse mansa, pacífica e ininterrupta, (a justo e boa-
fé), com ânimo de dono(s) sobre o aludido imóvel há 32 anos, desde o ano de 1989. E 
para fazer chegar ao conhecimento de seus destinatários e ao público em geral, é 
publicado o presente para, querendo, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, oferecer 
impugnação ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. A não apresentação 
de impugnação implicará anuência tácita ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O processo poderá ser consultado de forma presencial na Serventia situada à 
Avenida Nicolau Unser, 235, centro, na cidade de São Martinho-RS, no horário 09:00hs às 
11:30hs e/ou as 13:30hs às 17:00hs. Isto posto, lavro o presente para ser afixado no lugar 
de costume nesta Serventia e publicado por duas vezes, em jornal local de grande 
circulação, no prazo de 15 (quinze), cada um. São Martinho-RS, 20 de dezembro de 2021.  
 
 
 
 
                                                  ____________________________ 
                   Belª. Denise Knaack de Menezes 

                                                              Registro de Imóveis 

DENISE KNAACK DE 
MENEZES:5781784
7053

Assinado de forma digital 
por DENISE KNAACK DE 
MENEZES:57817847053 
Dados: 2021.12.20 10:35:06 
-03'00'
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES   
CHIAPETTA

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Chiapetta
     A Câmara Municipal de Vereadores deste município esteve reunida na última 

sessão do ano de caráter ordinário no dia 20 de dezembro de 2021, sob a Presidência 
do Vereador Enio Alberto Delatorre, com a presença dos seguintes Edis: Aldair Clovis 
Maron; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; João Carlos Antenoff ; Joel 
Pires Corrêa; Jonatan Cristiano Kuhn; Mario Maçalai e Valdir Declero de Lima, e não 
havendo nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal foi analisado o 
seguinte projeto de resolução: Projeto de Resolução nº 006/21 de 17 de dezembro de 
2021, de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Concede o Título de Cidadão 
Chiapettense, ao senhor Jerônimo Pizzolotto Goergen”. Matéria aprovada por unanimi-
dade”. Em seguida foi feito a eleição da nova Mesa Diretora para o exercício de 2022 a 
qual foi aprovada por unanimidade, que fi cou assim constituída: Presidente: Aldair Clo-
vis Maron, Vice-Presidente: Jonatan Cristiano Kuhn, 1º Secretário: Valdir Declero de 
Lima, 2º Secretário: João Carlos Anternoff .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES   
SÃO MARTINHO

EVENTOS NO PODER LEGISLATIVO 
DEZEMBRO DE 2021

No mês de dezembro de 2021 a Câmara Municipal de São Martinho foi sede de even-
tos que merecem destaque e conhecimento da comunidade sãomartinhense em geral:

Na sexta-feira, dia 03 de dezembro, pela parte da manhã, foi realizado uma reunião 
do Programa Rede Bem Cuidar.

Na quarta-feira, dia 15 de dezembro, pela parte da manhã, ocorreu a análise e des-
tinação dos recursos recebidos de programas da saúde referente exercícios fi nanceiros 
anteriores.

Na sexta-feira, dia 17 de dezembro, pela parte da manhã, foi realizado uma reunião 
do Fundo de Previdências Próprio do município.

Na terça-feira, dia 21 de dezembro, pela parte da tarde, foi realizado a Assembleia 
de prestação de contas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Martinho/RS.

Ademais, convidamos a todos os munícipes para prestigiar a próxima sessão le-
gislativa na sala de reunião da Câmara, que ocorrerá excepcionalmente no dia 07 de 
fevereiro de 2022, iniciando às 19:15 horas.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES   
SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27 DE 
DEZEMBRO DE 2021

Sob a presidência do Vereador Jorge Antonio Scherner (PP) e com a presença dos 
senhores edis, deu-se a leitura dos avisos legais.

A ordem do dia foi a seguinte:
• PROJETO DE LEI N° 123/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito suplementar no valor de R$ 224.000,00. – PROJETO APROVADO POR UNANI-
MIDADE.

Finalizando, convidamos a todos os munícipes para prestigiar a próxima sessão 
legislativa na sala de reunião da Câmara, que ocorrerá excepcionalmente no dia 07 de 
fevereiro de 2022, iniciando às 19:15 horas. Finaliza com votos de próspero Ano Novo.

EDITAIS DE CASAMENTO
Fernando Scherer, Registrador Público, Registro Civil das Pessoas Natu-

rais de Santo Augusto/RS, situado na Rua Vicente Silva, 17, Sala 01, Centro, 
Santo Augusto/RS, telefone (55)3781-4700, horário de atendimento das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Faz saber que pretendem se casar:
Edital número 4583 - RONALDO DA SILVA PORTELLA, fi lho de Ademar Machado 

Portella e Loreni da Silva, e MICHELE PINHEIRO DE MELLO, fi lha de Tereza Pinheiro 
de Mello.

Edital número 4584 - ROBERTO CARLOS BOSSE, fi lho de Mario Bosse e Eronilda 
Martins Bosse, e LINÉIA APARECIDA DE LIMA, fi lha de Alvorino de Lima e Ema de 
Lima.

Edital número 4585 - LUCAS BARTSCH, fi lho de Evaldo Bartsch e Ilei Fatima 
Kowaleski Bartsch, e LUANA CRISTINA DUARTE, fi lha de Luiz Artur Duarte e Vander-
leia de Fatima Duarte.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o
na forma da Lei.

Santo Augusto/RS, 28 de dezembro de 2021.
FERNANDO SCHERER

Registrador Público

LICENCIAMENTO AMBIENTAL   

AUGUSTO KUDIESS MENEGHETTI, MARTHA DOROTHEA KUDIESS MENEGHET-
TI E RICARDO AUGUSTO REINBRECHT MENEGHETTI

CPF: 042.672.870-07, 430.925.190-00 e 375.819.100-91
       Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-

mico Sustentável, a Licença de Operação , para a Atividade, IRRIGAÇÃO PELO MÉ-
TODO DE ASPERSÃO OU LOCALIZADO COM BARRAGENS, localizado em Monte 
Alvão, Município de Chiapetta-RS, conforme Legislação Ambiental e Plano Diretor.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 15, de 2021

A Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, reconhece ser dispensável a lici-
tação, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas altera-ções, para aquisição de: ITEM I – R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 
cinco reais), ITEM II – R$ 600,00 (seiscentos reais) e ITEM III – R$ 1.575,00 (um mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais) para Câmara Municipal de Vereadores de Santo 
Augusto/RS. Empresa fornecedora: Vargas e Siqueira LTDA, CNPJ 15.580.880/0001-
90, situada na Rua Damaceno Bones, nº 351, no Mu-nicípio de Santo Augusto/RS.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, em 24 
de dezembro de 2021.         

Omar Angelo Santi
Presidente da Câmara de Vereadores

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES   
SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES   
SANTO AUGUSTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 16, de 2021

A Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, reconhece ser dispensável a lici-
tação, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas altera-ções, para aquisição de 19,72m² de cortina rolô screen 5% duplex com ban-
dô e suportes com colocação para Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto/
RS, pelo valor de R$ 8.646,62 (oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta 
e dois centavos). Empresa for-necedora: Casa das Cortinas e Persianas Marina Ltda, 
Casa Das Cortinas, CNPJ 93.825.362/0001-00, com sede na Rua Amador Alves da Sil-
va, nº 37, Bairro São Francisco, no Município de Santo Augusto/RS.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santo Augusto/RS, em 24 de 
dezembro de 2021.

Omar Angelo Santi
Presidente da Câmara de Vereadores
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE 
CORONEL BICACO

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CORONEL BICACO
14ª LEGISLATURA – 46 SESSÃO - 39º ORDINÁRIA  

DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada 
neste Legislativo Municipal, sessão ordinária. Presentes os vereadores: Itamar Sartori (PP), 
Florisbal Scherer (PDT), Loredi Adriel Saquet (PP), Paulo Gilberto Hermel (PDT), Elson 
Bueno Martins (PDT), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz 
Flavio Rangel (PP) e Antonio Olgi Martins (PP).  Na Presidência o Ver. Itamar Sartori. Após 
lida, a ata da sessão anterior, Nº 45/2021, foi posta à apreciação do Plenário e aprovada por 
unanimidade. A seguir, postas em votação as matérias constantes da ordem do dia, foram 
aprovados por unanimidade:

-Pedido de Informação nº 018, do Ver. Luiz Flavio Rangel solicitando relação completa 
dos benefi ciários dos Programas do Governo Federal: Bolsa Família e Renda Brasil, do ano 
de 2021 do município de Coronel Bicaco, contendo nome e valor recebido;

-Substitutivo ao Projeto de Lei nº086/2021 (30/11/202021) do Executivo, que altera reda-
ção do artigo 1º e 3º da Lei Municipal nº 4.755/2021, que autorizou a contratação temporá-
ria, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem 
junto a Secretaria Municipal da Saúde (4 fi sioterapeutas). 

-Autógrafo do Projeto de Lei nº 088/2021 (10/12/2021) do Executivo, que altera a reda-
ção do artigo 3º da Lei Municipal 4756/2021, que autorizou a contratação temporária, em 
caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto a 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto (contratos até 16/1/2022); 

-Autógrafo do Projeto de Lei nº 089/2021 (10/12/2021) do Executivo, que altera a reda-
ção do artigo 3º da Lei Municipal 4756/2021, que autorizou a contratação temporária, em 
caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto a 
Secretaria Municipal da Saúde (contratos até 31/3/2022- auxiliar saúde bucal); 

-Autógrafo do Projeto de Lei nº 090/2021 (10/12/2021) do Executivo, que altera a re-
dação do artigo 3º da Lei Municipal 4653/2020, que autorizou a contratação temporária e 
emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto a Secre-
taria Municipal da Saúde (contratos até 31/3/2022- agente de combate a endemias);

- Autógrafo do Projeto de Lei nº 091/2021 (10/12/2021) do Executivo, que altera a re-
dação do artigo 3º da Lei Municipal 4743/2021, que autorizou a contratação temporária e 
emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto a Secre-
taria Municipal da Saúde (contratos até 31/3/2022-técnicos de enfermagem);

- Autógrafo do Projeto de Lei nº092/2021 (14/12/2021) do Executivo, que autoriza o 
Executivo a fi rmar Termo de Contrato de Prestação de Serviços com o IPE SAÚDE, sendo 
que a municipalidade contribuirá com 12,38% sobre o vencimento dos servidores e os ser-
vidores contribuirão com 12,37% sobre seus vencimentos;

- Autógrafo do Projeto de Lei nº 093/2021 (13/12/2021) do Executivo, que estima a recei-
ta e fi xa a despesa do município de Coronel Bicaco para o exercício fi nanceiro de 2022; com 
a Emenda Modifi cativa 001 Projeto de Lei do Legislativo nº 002 (23/12/2021), que altera 
redação do inciso I do art. 3º do Projeto de Lei nº 093/2021;

Já o Projeto de Lei nº 073/2021 (7/12/2021) do Executivo, que altera dispositivos da Lei 
Municipal nº1196/1995, que instituiu o Código Tributário do Município e deu outras providên-
cias (taxa de serviços urbanos – coleta domiciliar de lixo, limpeza e conservação das vias 
públicas urbanas), foi reprovado por unanimidade.

camaracoronelbicaco.atende.net/sessões/sessõesaovivo ou ainda:
https://soundcloud.com/sessoesdacamara/46-sessao-39-ordinaria-27-de-dezembro-

-de-2021
Secretaria da Câmara Municipal, aos 28 de dezembro de 2021.
Carina Laís Ribeiro de Oliveira
Agente Legislativo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

IRMÃOS BAHRY LTDA – ME – CNPJ 13.224.145/0001-18

Torna público que requereu, em 28/12/21, à Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Meio Ambiente – LICENÇA AMBIENTAL de Renovação de opera-
ção, para a atividade de FABRICAÇÃO DE EMBUTIDOS – Cód. 2622-20, localizada 
na Estrada saída p/ Costa do Turvo (SG-050), 700, Acesso Vila Céu Azul, Zona Rural, 
em Santo Augusto - RS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES   
BRAGA

O Poder Legislativo de Braga/RS, em sua última Sessão Extraordinária, realizada no 
dia 30 de dezembro de 2021, Presidida pelo Ver. Bolivar José Della Libera, fez a resti-
tuição do Superávit Financeiro do Exercício de 2021, ao Poder Executivo, no montante 
de R$122.624,23 (cento e vinte e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e três 
centavos). Na oportunidade foi sugerida a aplicação do referido valor nas seguintes enti-
dades e melhorias necessárias no município:

1- R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a reforma da Sociedade Hospitalar San-
to Antônio de Braga/RS;

2- R$ 10.000,00 (dez mil reais) para auxiliar a Entidade Piquete Tia Bilica para a 
realização do próximo Rodeio;

3- R$ 3.000,00 (três mil reais) para a aquisição de material didático-pedagógicos 
para o Programa Primeira Infância Melhor (PIM);

4- R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a Entidade CTG Querência da Saudade, para 
que auxilie no pagamento do Professor de danças das Invernadas Artísticas, além de 
outras despesas que se fi zerem necessárias; 

5- R$ 8.000,00 (oito mil reais) para que seja a aquisição de 1.700 metros de ca-
nos, para que seja arrumado o encanamento que levará água potável para cerca de 
quatro famílias residentes na Localidade da Barra do Gravatá no Município;

6- R$ 10.000,00 (dez mil reais) para auxiliar a Entidade Fazenda da Esperança 
Mãe Admirável, que presta um trabalho de suma relevância para muitas pessoas;

7- R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para auxiliar o Clube Esportivo e Re-
creativo Gaúcho de Braga/RS, tendo em vista que o Clube tem cedido seu campo para 
que as escolas possam usar, sendo assim, uma contrapartida necessária para contribuir 
na manutenção adequada do mesmo.

8- R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o Esporte Clube São Luiz, tendo 
em vista, que o Clube também tem cedido seu campo para que as escolas possam usar, 
sendo assim, uma contrapartida necessária para contribuir na manutenção adequada do 
mesmo.

9- R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o Sindicato dos Municipários de Bra-
ga/RS – SIMBRA, para que auxilie na manutenção de sua Sede e demais despesas que 
se fi zerem necessárias;

10- R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que seja auxiliado na abertura das valas e o 
aterramento dos canos da Rede de Água na Localidade de Sítio Ienerich no Município de 
Braga/RS.

11- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Entidade APAE do município de Braga/RS;
12- E o restante de R$ 23.124,23 (vinte e três mil cento e vinte e quatro reais e vinte 

e três centavos) para a Sociedade Hospitalar de Caridade de Campo Novo/RS.
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ATA Nº 46/2021: 
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Le-

gislativo Municipal, a quadragésima sexta sessão, trigésima nona ordinária, da décima quarta 
legislatura. Presentes os vereadores: Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lore-
di Adriel Saquet (PP), Florisbal Scherer (PDT), Luiz Flavio Rangel (PP), Paulo Gilberto Hermel 
(PDT), Lucas Santos da Cruz (PDT), Elson Bueno Martins (PDT) e Antonio Olgi Martins (PP). 
Após lida, a ata da sessão anterior, Nº 45/2021, foi posta à apreciação do Plenário e aprovada 
por unanimidade; a seguir, apreciados na ordem do dia foram aprovados por unanimidade: 
Pedido de Informação nº 018, do Ver. Luiz Flavio Rangel solicitando relação completa dos 
benefi ciários dos Programas do Governo Federal: Bolsa Família e Renda Brasil, do ano de 
2021 do município de Coronel Bicaco, contendo nome e valor recebido; Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº086/2021 (30/11/202021) do Executivo, que altera redação do artigo 1º e 3º da Lei 
Municipal nº 4.755/2021, que autorizou a contratação temporária, em caráter emergencial e 
de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto a Secretaria Municipal da 
Saúde (4 fi sioterapeutas);Projeto de Lei nº 088/2021 (10/12/2021) do Executivo, que altera a 
redação do artigo 3º da Lei Municipal 4756/2021, que autorizou a contratação temporária, em 
caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto a 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto (contratos até 16/1/2022); Projeto de 
Lei nº 089/2021 (10/12/2021) do Executivo, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 
4756/2021, que autorizou a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional 
interesse público, de servidores para atuarem junto a Secretaria Municipal da Saúde (contratos 
até 31/3/2022- auxiliar saúde bucal); Projeto de Lei nº 090/2021 (10/12/2021) do Executivo, 
que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 4653/2020, que autorizou a contratação 
temporária e emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto 
a Secretaria Municipal da Saúde (contratos até 31/3/2022- agente de combate a endemias); 
Projeto de Lei nº 091/2021 (10/12/2021) do Executivo, que altera a redação do artigo 3º da 
Lei Municipal 4743/2021, que autorizou a contratação temporária e emergencial e de excep-
cional interesse público, de servidores para atuarem junto a Secretaria Municipal da Saúde 
(contratos até 31/3/2022-técnicos de enfermagem); Projeto de Lei nº092/2021 (14/12/2021) do 
Executivo, que autoriza o Executivo a fi rmar Termo de Contrato de Prestação de Serviços com 
o IPE SAÚDE, sendo que a municipalidade contribuirá com 12,38% sobre o vencimento dos 
servidores e os servidores contribuirão com 12,37% sobre seus vencimentos; Projeto de Lei 
nº 093/2021 (13/12/2021) do Executivo, que estima a receita e fi xa a despesa do município de 
Coronel Bicaco para o exercício fi nanceiro de 2022; com a Emenda Modifi cativa 001 Projeto 
de Lei do Legislativo nº 002 (23/12/2021), que altera redação do inciso I do art. 3º do Projeto de 
Lei nº 093/2021; Já o Projeto de Lei nº 073/2021 (7/12/2021) do Executivo, que altera disposi-
tivos da Lei Municipal nº1196/1995, que instituiu o Código Tributário do Município e deu outras 
providências (taxa de serviços urbanos – coleta domiciliar de lixo, limpeza e conservação das 
vias públicas urbanas), foi reprovado por unanimidade; Na sequência foi realizada a eleição 
da MESA DIRETORA para o exercício de 2022, que por unanimidade, fi cou constituída da 
seguinte forma: 

PRESIDENTE: Ver. Antonio Olgi Martins(PP)
VICE-PRESIDENTE: Ver. Leandro Rodrigues Briato(PP)
SECRETÁRIO: Ver. Paulo Gilberto Hermel (PDT)
2º SECRETÁRIO: Ver. Itamar Sartori (PP)
Declarados empossados, os integrantes da Mesa Diretora, foi realizada a eleição das Co-

missões, fi cando assim compostas:
Comissão de Finanças e Orçamento
Presidente: Lucas Cruz
Secretário: Loredi Saquet
Relator: Florisbal Scherer
Comissão de Saúde, Educação e Desporto
Presidente: Luiz Flavio Rangel
Secretário: Florisbal Scherer
Relator: Elson Bueno Martins
Comissão de Constituição e Justiça
Presidente: Itamar Sartori

Secretário: Elson Bueno Martins
Relator: Luiz Flavio Rangel
Após empossados os membros das comissões iniciou-se o grande expediente, manifes-

tando-se os Edis: Paulo Hermel (PDT) elogiou a Administração pelo trabalho realizado nesse 
primeiro ano de mandato, parabenizou a inciativa da Secretaria de Educação de fornecer cesta 
de alimentos aos alunos da Rede Municipal; Luiz Flavio Rangel (PP) agradeceu a comunida-
de pela confi ança depositada a ele para pleitear pelos interesses do povo, frisando que seu 
compromisso é para que os recursos públicos sejam bem administrados; Lucas Cruz (PDT) 
elogiou os trabalhos desempenhados pelas Secretarias Municipais  e pelo Prefeito Municipal 
ao longo do ano; Loredi (PP) solicitou vigilante no cemitério municipal para evitar desordem 
naquele local; Leandro Briato (PP) requereu limpeza e conserto na parada de ônibus em fren-
te ao Distrito Industrial, reforçou a importância de aumento salarial aos servidores públicos 
municipais, cobrou a demora na entrega dos tablets aos professores, solicitou em nome do 
Sindicato dos Servidores uma cesta básica aos servidores; Itamar Sartori (PP) frisou que no 
próximo iniciará as obras da construção da Câmara Municipal, ressaltou que no corrente ano 
houve economia de R$390.000,00 do orçamento, sendo esse valor R$ 200.000,00 destinado 
a amortização do IPE SAÚDE dos servidores, com a diminuição de 1%, sendo o restante desti-
nado à aquisição de área de terra para futuras instalações de casas populares; Florisbal (PDT) 
agradeceu o trabalho desempenhado pela Administração Municipal e Secretarias no decorrer 
do ano; Elsinho (PDT) registrou a contemplação do Município no valor de R$750.000,00 no 
Programa Pavimenta do governo estadual para pavimentação asfáltica, bem como foi fi rmado 
o convênio com o Governo do Estado de R$500.000,00 para encascalhamento no interior, 
solicitou urgência na decretação de situação de emergência em razão das estiagem; Toinho 
(PP) frisou que em seu mandato como Presidente priorizará o diálogo na condução da Casa, 
registrou que o  Ver. Elsinho será o líder da bancada do PDT no próximo ano enquanto que no 
Progressista será o Ver. Luiz Flavio Rangel; No espaço de liderança Leandro Briato solicitou 
parada de ônibus e lixeiras para a comunidade da Esquina Evangélica e demais bairros que 
não foram contemplados com lixeiras; Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encer-
rou a sessão da qual Carina Laís Ribeiro de Oliveira, Agente Legislativo redigiu a presente ata, 
à apreciação do Plenário. Nada mais a constar.

EXTRAVIO DE BLOCO DE PRODUTOR
INOCÊNCIO DOS SANTOS BARCELOS comunica o extravio de bloco de Produtor 

Rural, CGT/TE 187 1024746, Nº de bloco P 178 821651 A 821660, da localidade de 
Sitio Lütz, no Município de Coronel Bicaco - RS.

INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE JANEIRO DE 2022        

                 
 A Câmara reuniu-se extraordinariamente na Sala de Sessões da Câmara Municipal 

de Vereadores de Inhacorá, às 19h00min.
No expediente do dia foram analisadas, baixadas e votadas duas (2) matérias em 

caráter de urgência: Projeto de Lei n.º 001/2022 “Estabelece o índice para a revisão 
geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores do Município, inclusive do 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários, e dá outras providências”, o qual foi 
baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer fa-
vorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado por maioria simples absolu-
ta; Projeto de Lei Legislativo n.º 01/2022 “Estabelece o índice para a revisão geral anual 
dos vencimentos e dos subsídios dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Inhacorá”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, 
onde recebeu parecer favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado por 
maioria simples absoluta.                 

Nessa sessão houve a formação das Comissões Permanentes para o ano de 2022, 
fi cando compostas da seguinte forma:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Presidente: Roque Clairto da Silva
Relator: Edelvan Cossetim da Silva
Secretário: Arnaldo Mariano de Oliveira
Suplente: Jovelina Belter dos Santos
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação
Presidente: Elésio Roberto da Silva
Relator: Jeferson Sedinei Moura da Silva
Secretário: Daniel Bertoldo Streit
Suplente: Edelvan Cossetim da Silva

A Câmara de Vereadores, conforme o Art.9º do seu Regimento Interno está em 
recesso até o dia 15 fevereiro de 2022.

A primeira Sessão Ordinária fi cou marcada para o dia 22 de Fevereiro de 2022, às 
19h: 00min, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES   
BRAGA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL   
BRAGA

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
Modalidade: DISPENSA nº 001/2021. Objeto: Aquisição de combustíveis automoti-

vos para a manutenção da frota municipal de veículos, em caráter de emergencialidade 
tendo em vista que o Registro de Preços não pode ser homologado em virtude do cum-
primento dos princípios constitucionais da legalidade e economicidade. Além disso, já se 
encontra publicado novo Edital de Licitação para o Registro de Preços para a aquisição 
de combustíveis. Contratados: Comércio de Combustíveis Machado. Valore total: R$ 
92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos). Prazo de contratação: 30 dias 

Braga/RS, 06 de janeiro de 2021.
LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº. 003/2022 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) nº 001/2022 - Tipo: MENOR PREÇO 
POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de com-
bustíveis automotivos para manutenção da frota municipal de veículos, por um período de 
06 (seis) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especifi -
cações constantes no Edital. Data/Hora para entrega dos envelopes (Proposta e Habi-
litação): 20/01/2022 até as 08:00 horas. Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Braga, RS. Data de abertura dos envelopes: 20/01/2022 às 08:10 horas. Informa-
ções: pelo e-mail: licitacao@braga.rs.gov.br edital disponível no site: www.braga.rs.gov.br.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL   
BRAGA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL   
BRAGA

EXTRATO DE LICITAÇÕES 2021
Processo Licitatório: 073
Modalidade: Pregão Presencial nº 029/2021
Data do Processo: 11/08/2021
Data de Homologação: 02/09/2021
Objeto licitado: Aquisição de peças para concerto do caminhão de placas: INX 0393, 

conforme especifi cações constantes no edital de licitação.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): Noroeste Peças e Assessórios – R$ 9.846,00

Processo Licitatório: 074
Modalidade: Pregão Presencial nº 030/2021
Data do Processo: 11/08/2021
Data de Homologação: Licitação Deserta.
Objeto licitado: Contratação de duas linhas de transporte para deslocar trabalhadores 

residentes em Braga/RS ate a fábrica de calçados, “Malu Calçados”, na cidade de Crissiu-
mal/RS.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Licitação Deserta.

Processo Licitatório: 075
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2021
Data do Processo: 12/08/2021
Data de Homologação: 14/09/2021
Objeto licitado: Aquisição de um veículo automotor, tipo utilitário pick-up, cabine dupla, 

com capacidade para 5 passageiros, caçamba com capacidade para transporte de 550kg, 
motor FLEX, com recursos do Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Marina Veículos LTDA – R$ 99.900,00

Processo Licitatório: 076
Modalidade: Pregão Presencial n° 031/2021
Data do Processo: 19/08/2021
Data de Homologação: Licitação Deserta
Objeto licitado: Aquisição de materiais de alvenaria, elétricos e hidráulicos para a cons-

trução de box de armazenar resíduos , no Hospital Santo Antônio.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): Licitação Deserta.

Processo Licitatório: 077
Modalidade: Licitação Inexigível n°005/2021
Data do Processo: 31/08/2021
Data de Homologação: 19/10/2021
Objeto licitado: Contratação de empresa hábil na prestação de serviços de assessoria 

e consultoria especializada na área Tributária, com a fi nalidade de recuperar receitas tribu-
tárias próprias.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Consultoria Brasil Fiscal LTDA – Valor estimado R$ 
43.200,00

Processo Licitatório: 078
Modalidade: Pregão Presencial n°032/2021
Data do Processo: 31/08/2021
Data de Homologação: 22/09/2021
Objeto licitado: Aquisição de personagens natalícios conforme disposição tradicional 

do presépio, peças produzidas em fi bra de vidro, conforme especifi cações constantes no 
edital de licitação.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): R. Trein, Comércio, Produções e Decorações – R$ 
34.169,00

Processo Licitatório: 079
Modalidade:  Pregão Presencial n°033/2021
Data do Processo: 01/09/2021
Data de Homologação: 07/10/2021
Objeto licitado: Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de jaquetas para 

alunos do município e profi ssionais de saúde.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): B.J de Quadros Confecções EIRELI – R$ 31.399,20

Processo Licitatório: 080
Modalidade:  Pregão Presencial
Data do Processo: 08/09/2021
Data de Homologação: Licitação Deserta
Objeto licitado: Aquisição de um veículo de passageiros, tipo camioneta, usada.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): Licitação Deserta.

Processo Licitatório: 081
Modalidade:  Pregão Presencial n°035/2021
Data do Processo: 10/09/2021
Data de Homologação: 13/10/2021
Objeto licitado: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da alimentação es-

colar para todas as escolas da rede municipal de ensino, referente ao segundo semestre 
de 2021.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Supermercado Roque Eireli – R$ 11.637,28 / Ra-
fael A. Salante ME – R$ 13.072,42

Processo Licitatório: 082
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°030/2021
Data do Processo: 21/09/2021
Data de Homologação: 22/09/2021
Objeto licitado: Aquisição de jaquetas para funcionários da Secretaria Municipal de 

Saúde.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): Bonanza Bonés LTDA – R$ 8.550,00

Processo Licitatório: 083
Modalidade:  Pregão Presencial n°036/2021
Data do Processo: 22/09/2021
Data de Homologação: 18/10/2021 
Objeto licitado: Aquisição de aparelhos Tablet com capa e película, fundamentais para 

o andamento das atividades da Saúde da Família e da Atenção Primária.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): Cristiane Aparecida Colpo Borchardt ME – R$ 

22.480,00

Processo Licitatório: 084
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°031/2021
Data do Processo: 22/09/2021
Data de Homologação: 23/09/2021
Objeto licitado: Aquisição de materiais de alvenaria e elétricos para a construção de 

um box para armazenar resíduos, visando a melhoria da estrutura física do Hospital Santo 
Antônio de Braga/RS.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Cotricampo – R$ 3.640,25 / Olaria e Serraria Scar-
tazzini – R$ 4.207,60 

Processo Licitatório: 085
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°032/2021
Data do Processo: 29/09/2021
Data de Homologação: 01/10/2021
Objeto licitado: Locação de 60 horas de trabalho do Rolo Compactador, na manu-

tenção de estradas e essencial ao andamento das atividades da Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços e Viação.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Portela Terraplanagem – R$ 13.800,00

Processo Licitatório: 086
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°033/2021
Data do Processo: 06/10/2021
Data de Homologação: 07/10/2021
Objeto licitado: Contratação de duas linhas de transporte para deslocar trabalhadores 

residentes em Braga/RS ate a fábrica de calçados, “Malu Calçados”, na cidade de Crissiu-
mal/RS.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Juliane Cristine Sausen Weiss – R$ 27.000,00 / 
Serv. Transp. E Turismo Magali – R$ 18.000,00

Processo Licitatório: 087
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°034/2021
Data do Processo: 06/10/2021
Data de Homologação: 07/10/2021
Objeto licitado: Aquisição de tintas para pintura de diversos setores do município, in-

cluindo faixas de pedestres.
Empresa Adjudicada e Valor (R$):

Processo Licitatório: 088
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°035/2021
Data do Processo: 13/10/2021
Data de Homologação: 14/10/2021
Objeto licitado: Aquisição de um Kit embreagem para o Trator Massey n°4295, Placa 

0056, n°56 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
Empresa Adjudicada e Valor (R$):

Processo Licitatório: 089
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°036/2021
Data do Processo: 18/10/2021
Data de Homologação: 19/10/2021
Objeto licitado: Aquisição de toalhas de banho para todos os servidores públicos mu-

nicipais como forma de reconhecimento pelos serviços prestados e em comemoração ao 
Dia do Servidor Público.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Deonísio Formentini ME – R$ 11.197,50

Processo Licitatório: 090
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°034/2021
Data do Processo: 06/10/2021
Data de Homologação: 07/10/2021
Objeto licitado: Aquisição de peças para: Micro-ônibus Volare V8 placas IQQ-0861 

(2010), Micro-ônibus Volare V8 placas IQQ-0863 (2010), Micro-ônibus Volare V8 placas 
IQW-3419 (2010) e Caminhão VW placas INX-0352, Caminhão VW placas INX-0375 e 
Caminhão VW placas INX-0393

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Licitação Deserta.

Processo Licitatório: 091
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°037/2021
Data do Processo: 21/10/2021
Data de Homologação: 22/10/2021
Objeto licitado: Aquisição de luzes para ornamentação natalina do município.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): Robson Machado – ME – R$ 13.760,00

Processo Licitatório: 092
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°038/2021
Data do Processo: 26/10/2021
Data de Homologação: 27/10/2021
Objeto licitado: Contratação de um médico veterinário para desenvolver atividades 

relacionadas as agroindústrias em nosso município.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): M.R Andres – R$ 17.254,80

Processo Licitatório: 093
Modalidade:  Dispensa de Licitação n°039/2021
Data do Processo: 03/11/2021
Data de Homologação: 04/11/2021
Objeto licitado: Aquisição de pneus novos para os veículos Ônibus Volare da secreta-

ria Municipal de Educação e caminhão VW/11-180 da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambiente.

Empresa Adjudicada e Valor (R$): Buricá Pneus LTDA ME – R$ 10.720,00

Processo Licitatório: 094
Modalidade:  Pregão Presencial n°038/2021
Data do Processo: 03/11/2021
Data de Homologação: 19/11/2021
Objeto licitado: Aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, tipo ônibus, com capa-

cidade de 48 passageiros.
Empresa Adjudicada e Valor (R$): Roque Goldschidt – Transporte de Passageiros – 

R$ 35.000,00
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O
Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo 
de Coronel Bicaco edi-

ção 2021. De acordo com a di-
retoria do Conselho Municipal 
de Desportos, a competição 
teve início no dia 28 de novem-
bro e tem a participação de 
seis equipes: Ouro Verde, Tria-
non, Sementes Hammel, Amé-
rica, Palmeiras e estreante Avaí. 

 O certame deve durar em 
torno de três meses. Na pri-

meira fase as equipes enfren-
tam-se entre si em turno único, 
onde se classifi cam os quatro 
melhores para as semifi nais.

O campeonato teve con-
tinuidade no domingo, dia 02 
de janeiro com mais dois jogos 
no Estádio Municipal. A rodada 
será sediada pela equipe do 
Sementes Hammel. Jogam na 
primeira partida da tarde.

 Trianon 0 x 0 Avaí 
Palmeiras 2 x 4 Ouro Verde.

Classifi cação:
1° Trianon com 11 pontos
2°Avai com 7 pontos
3° Ouro Verde 6 pontos
4° América 5 pontos
5°Sementes Hammel 4 pon-

tos
6° Palmeiras
Próxima rodada dia 

09/01/22
Ouro Verde x América
Palmeiras x Sementes Ham-

mel

O mês de janeiro de 2022 
marcará a retomada  da 22ª 
Taça Noroeste/Deltasul/Lojas 
ZUK/Karling Confecções de 
Futsal. Taça Noroeste de Futsal 
com vários jogadores do futsal 
brasileiro, com uma das maio-
res premiações em torno de 
22,5 mil para equipes que fi ca-
rem com  titulo em 2022. 

Campeão: R$ 15 mil; 

Vice-campeão: R$ 5 mil; 
Terceiro colocado: R$ 1,5 mil;
Atleta destaque: R$ 1 mil
O torneio iniciou dia 03 de 

janeiro e tem seu término dia 14 
com a grande fi nal. Cristian Ba-
tista está jogando pela 6ª vez 
seguida este campeonato ago-
ra defendendo as cores do Vila 
Romana, de Santa Rosa.

Taça Noroeste de 
Santa Rosa 2022

Cristian Batista e Ale Falcone jogador do Marreco Futsal com passagem 
pela ACBF jogaram junto pela equipe do Juventude Futsal de Caxias do Sul

Campeonato Municipal de Coronel Bicaco

Trianon líder do Campeonato Municipal de Coronel Bicaco

Ouro Verde defende o titulo em 2022

Sementes Hammel, boa equipe com chance de classificação
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Uma pesquisa do Instituto Atlas, 
divulgada dia 26 de dezembro, mostra 
Edegar Pretto (PT) e Onyx Lorenzoni 
(DEM) liderando a disputa eleitoral 
pelo Palácio Piratini com 18,6% e 17,8% 
das intenções de voto, respectivamen-
te. Essa diferença de 0,8% representa 
empate técnico, se levado em conta 
a margem de erro, que é de 3%. Na 
sequência, aparecem o senador Luis 
Carlos Heinze (PP) com 9,2%, Pedro 

Ruas (PSOL) com 8,4%, o ex-deputado 
federal Beto Albuquerque (PSB) com 
7,8%, o vice-governador Ranolfo Vieira 
Júnior (PSDB) com 4,5% e o deputado 
federal Alceu Moreira (MDB) com 3,5%. 
A pesquisa trouxe ainda outras infor-
mações importantes. A esquerda, que 
além de Edegar Pretto, tem as pré-can-
didaturas de Beto Albuquerque e Pedro 
Ruas, soma hoje 34,8% das intenções 
de voto. Guardadas as devidas propor-
ções, a confi guração do tabuleiro nesse 
momento, caso não ocorra uma concer-
tação política entre as esquerdas, traz o 
risco do cenário de 2018 se repetir este 
ano. Embora os nomes de Ranolfo e 
Alceu Moreira apareçam mal posiciona-
dos, quem representar o governo tem 
boas chances de estar no 2º turno. Sem 
subestimar o campo bolsonarista, divi-
dido entre Onyx Heinze. 

Mais um ano se inicia e com ele ini-
ciamos um novo ciclo, de novas oportu-
nidades, novos recomeços, novos pla-
nos, novos desafi os, novas expectativas. 
Sejamos otimistas, pois depende de nós 
mesmos. Então vamos à batalha, colher 
o que plantamos anteriormente e regar 
futuras colheitas, com o olhar de espe-
rança de dias cada vez melhores. Enca-
re este novo ano como a ocasião para 

ser a melhor versão de si mesmo. Aliás, 
o grande barato da vida é olhar para 
trás e sentir orgulho de sua história. Re-
fl ita sobre seus êxitos e progressos no 
ano que passou. Além disso, dedique 
um pouco de seu tempo para pensar a 
respeito dos contratempos e das adver-
sidades vividas, perguntando-se: O que 
posso fazer para que eles não se repi-
tam neste ano que recém começou? 

Não é mera expectativa, é fato. Este 
ano de 2022 será marcado por esco-
lhas que defi nirão os rumos do Brasil 
pelos próximos quatro anos. Mais que 
votar em pessoas, existem dois projetos 
claros que a mídia, hoje engajada na 
proposta de trazer de volta ao país o 
socialismo disfarçado de democracia, 
tem escondido. A narrativa da oposição 
propondo um projeto democrático, de 

maior distribuição de renda, é a mesma 
promessa que levou os povos de Cuba, 
da Venezuela, da Coréia do Norte e, 
mais recentemente, da Argentina a uma 
situação de perda de liberdade e em-
pobrecimento. A polarização será inevi-
tável entre dois projetos decisivos para 
o futuro do Brasil. Mas, uma terceira via 
competitiva está para ser consolidada, 
embora o espaço seja tênue. 

A terceira via entrou em 2022 
“congestionada”. São ao menos sete 
pré-candidaturas alternativas às do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-
-presidente Luiz Inácio (PT) que, neste 
momento, ainda são os protagonistas 
da corrida eleitoral. Ciro Gomes (PDT), 
Simone Tebet (MDB), Sergio Moro 
(Podemos), Rodrigo Pacheco (PSD), 

João Doria (PSDB), Alessandro Vieira 
(Cidadania) e Felipe D’Ávila (Novo) 
colocaram seus nomes à disposição 
para disputar a Presidência na eleição 
deste ano. A tendência é que nem 
todos mantenham a opção de concor-
rer. Mas, por enquanto, são baixas as 
chances de uma candidatura única de 

terceira via para fazer frente à polariza-
ção Bolsonaro/Lula. Ciro, Doria e Moro, 
os três principais nomes da chamada 
terceira via, não parecem estar dispostos 
a abrir mão de concorrer à Presidência 
da República. Contudo, a política é dinâ-
mica, e o cenário pode mudar nos próxi-
mos meses.

A disputa presidencial deste ano 
tem tudo para ser o grande acerto de 
contas do eleitorado com o presidente 
Jair Bolsonaro (PL), com o ex-presi-
dente Lula (PT) e com a Operação 
Lava Jato. Devem estar na disputa 
pela presidência da República, o jui-
z-símbolo da operação, Sergio Moro 
(Podemos), que condenou e decretou 
a prisão de Lula; o presidente Jair Bol-
sonaro, que se benefi ciou da Lava Jato 

para se eleger; e o ex-presidente Lula, 
condenado e preso pela operação. Os 
três, (líderes em todas as pesquisas 
de opinião), deverão estar nas urnas, 
abrindo a possibilidade para que a po-
pulação possa dar, simultaneamente, 
seu veredito sobre o papel de cada um 
na Lava Jato e na política brasileira. A 
justiça do voto nem sempre corres-
ponde à justiça dos tribunais, mas será 
interessante verifi car como os valores 
positivos e negativos que a Lava Jato 
despertou na população nos últimos 
anos se refl etirão nas urnas. E as cam-
panhas já se preparam para isso. Ape-
sar de as pesquisas apontarem que a 
economia é a preocupação maior do 
brasileiro em 2022, o discurso lavaja-
tista – e o seu contrário – estarão nas 
falas dos três.

Nunca o voto útil terá tanta impor-
tância quanto na eleição presidencial 
deste ano, que pode decidir a votação 
a favor do Lula, ou do presidente Jair 
Bolsonaro. Ou mesmo substituir um 
dos dois por um candidato da terceira 
via (no momento o ex-juiz Sergio Moro 
parece o mais provável). Moro poderá 
encarnar esse papel. Muitos eleitores 
que hoje apostam em Lula, mas não são 
petistas, podem virar-se para Moro se 

ele demonstrar bom desempenho nas 
pesquisas de opinião. Os eleitores de 
centro-direita, que continuam rejeitan-
do Lula, poderão aderir a Moro, tirando 
as chances de candidatos do mesmo 
grupo, como João Doria, ou outros me-
nos votados. Se o apoio do União Brasil 
a Moro se concretizar, será um grande 
impulso, pois o ex-juiz terá uma con-
dição ímpar de tempo de propaganda 
eleitoral e fi nanciamento partidário. 

Uma pesquisa Data Veritas divul-
gada no dia 24 de dezembro apontou 
que 76% dos entrevistados apoiam a 
operação. Embora a Lava Jato tenha 
praticamente se encerrado ano passa-
do, o brasileiro ainda reconhece a im-
portância da operação, que descorti-
nou o maior esquema de corrupção da 
história do Brasil, e, quiçá, do mundo. 
Os números da força tarefa com atua-
ção em Curitiba são impressionantes: 
foram oferecidas 179 ações penais; 174 
réus foram condenados em primeira 
e segunda instância; foram realizados 

209 acordos de colaboração premiada; 
e 17 acordos de leniência com as em-
presas. Ocorreram 79 operações poli-
ciais e 1.450 buscas e apreensões; de-
cretadas 163 prisões temporárias; 132 
prisões preventivas e 211 conduções 
coercitivas; 533 pessoas foram proces-
sadas pelo Ministério Público Federal; 
e 4,3 bilhões de reais foram devolvidos 
aos cofres da Petrobrás e União, e ain-
da há 14 bilhões de reais previstos para 
serem recuperados. Isso só a força 
tarefa de Curitiba, sem contar a do Rio 
de Janeiro. 

Em relação aos criminosos investi-
gados na Operação Lava Jato, dois ex-
-presidentes da República foram presos, 
o ex-presidente Lula e o ex-presidente 
Temer, sendo que o primeiro (Lula) foi 
condenado em três instâncias e per-
maneceu preso por um ano e meio, 
aproximadamente. Além deles, outros 
dois ex-presidentes foram acusados por 
corrupção ou formação de organização 
criminosa – o ex-presidente Fernando 

Collor de Mello e a ex-presidente Dilma 
Rousseff. Dois ex-chefes da Casa Civil – 
que é o segundo posto mais importante 
do Poder Executivo – foram condenados 
e presos por corrupção. Dois ex-presi-
dentes da Câmara também foram deti-
dos: Henrique Alves e Eduardo Cunha. O 
resultado da pesquisa demonstra que o 
Brasil não esqueceu dessa operação po-
licial e MP histórica, que tentou depurar 
o país do grande mal que é a corrupção. 

O Rio Grande do Sul terá, pelo 
menos, oito candidatos ao governo 
este ano. Seis partidos já têm nomes 
defi nidos: Beto Albuquerque (PSB), 
Edegar Pretto (PT), Luis Carlos Heinze 
(PP), Onyx Lorenzoni (DEM), que deve 
concorrer pelo PL, Pedro Ruas (PSOL) 
e Rodrigo Maroni (PSC). O MDB e o 
PSDB ainda não defi niram nomes. Pela 
sigla emedebista os nomes mais co-
tados são do deputado federal Alceu 
Moreira, e do ex-governador José Ivo 

Sartori. No PSDB, o nome mais pro-
vável é o do vice-governador Ranolfo 
Vieira Júnior. Portanto, o cenário conta 
com duas pré-candidaturas de direita: 
o senador Heinze e o ministro do Tra-
balho, Onyx. No campo da esquerda 
três candidaturas: Ruas, Pretto e Beto. 
O PDT ainda não defi niu se lançará 
candidatura própria ao governo do 
Estado. Se não lançar candidato, o PDT 
deverá coligar com o PSB de Beto Al-
buquerque. 
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76% apoiam a Lava Jato
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Sucessão no RS

Edegar e Onyx lideram
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N
ão bastasse a situação dramá-
tica vivenciada por produtores 
de milho e soja, que vêem suas 

lavouras acumularem prejuízos quase 
totais devido à estiagem, o que impac-
ta também na produção de leite e suí-
nos por exemplo, a falta de chuvas tem 
afetado seriamente outras culturas do 
Estado como fruticultura, tabaco, hor-
tigranjeiros entre outras, situação agra-
vada também no Estado pela falta d´á-
gua para consumo humano e animal.

Preocupado com a situação próxima 
a de calamidade, o deputado estadual 
Ernani Polo cobra medidas urgentes 
dos governos estadual e federal para o 
enfrentamento da estiagem, que envol-
vem iniciativas como perfuração de po-
ços artesianos, bem como um profundo 
debate para viabilizar a fl exibilização de 
armazenagem de água por agricultores. 
“Vou reforçar a gravidade da situação à 
ministra da agricultura Tereza Cristina e 
ao governador Eduardo Leite para que 
ações urgentes sejam tomadas. Os pre-
juízos são enormes”, alerta Ernani Polo.

Semana passada o deputado esteve 
em reunião da Amuceleiro onde rece-

beu pleitos dos prefeitos que relataram 
a situação dramática de falta de água 
para consumo humano e para a produ-
ção de alimentos. “ A situação da região 
Celeiro é muito séria e levarei isto aos 
governos estadual e federal pedindo 
medidas urgentes”, afi rmou Ernani Polo.

“Como deputado ligado ao setor 
agropecuário, ex-secretário de agricul-
tura, ex presidente da Assembleia Le-
gislativa e como agricultor, sentindo os 
prejuízos na propriedade da família, no 
interior de Santo Augusto, estou cobran-
do medidas para serem adotadas o mais 
rápido possível pelo governo do Estado 
e governo federal. Precisamos de ações 
emergenciais, imediatas e estruturantes, 
para garantir água para abastecimento 
humano e animal. Destaco que nesse 
momento de difi culdade se faz neces-
sário e urgente o debate sobre a fl exi-
bilização de armazenagem de água por 
parte dos agricultores, pois precisam ter 
um mecanismo de socorro quando não 
há chuvas para que possam irrigar suas 
lavouras. Neste sentido há um projeto de 
lei tramitando na Assembleia Legislati-
va”, afi rma o deputado Ernani Polo.

Deputado estadual Ernani Polo reforça a 
necessidade medidas urgentes contra estiagem
Deputado destaca necessidade de ações imediatas dos governos estadual e federal frente à situação e de-
bate sobre fl exibilização de armazenagem de água para enfrentamento da seca recorrente no Estado

O deputado Ernani Polo ressalta 
que a situação já se espalhou por di-
versas outras culturas: “Colhemos junto 
a Emater dados extremamente graves, 
que trazem perdas para aproximada-
mente 15 mil produtores de leite e no 
setor do tabaco, afetando já 9 mil pro-
dutores. Na fruticultura, cerca de 5 mil 
produtores de citrus, uva e pêssego es-
tão afetados. O setor de hortigranjeiros 
também acaba fi cando fragilizado pe-
las elevadas temperaturas”, ressalta.

Segundo o diretor técnico da Ema-

ter, Alencar Ruggeri, a situação do Rio 
Grande do Sul é preocupante e detalha 
em números: “Mais de 140 mil proprie-
dades foram atingidas pela estiagem. 
Em torno de 6 mil famílias não tem 
acesso à água. Cerca de 60% da pro-
dução de alimentos para os animais da 
pecuária, do leite especifi camente, fo-
ram perdidos. As temperaturas eleva-
das têm agravado ainda mais a situa-
ção, com o desconforto térmico para os 
animais, além da evapotranspiração e a 
evaporação das culturas”, pontua.


