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Chegando ao fi nal de mais um ano, chega o mo-
mento de refl exão, de avaliarmos tudo o que 
aconteceu ao longo dos últimos 12 meses, agra-

decermos a Deus pelas bênçãos, tentarmos compreen-
der o sentido e as lições das frustrações, e refl etirmos 
sobre as atitudes necessárias daqui pra frente para nos 
tornarmos melhores, na família, no trabalho, na comu-
nidade, enfi m... na vida.

Não podemos falar do 2021 sem citar a pandemia 
do Coronavírus, que infelizmente ceifou vidas em todo o 
mundo, inclusive aqui em Chiapetta. Pessoas queridas, 
conhecidas da comunidade, as quais lamentamos e es-
tendemos nossos votos de pesar aos familiares. Pande-
mia que mostrou o quanto somos frágeis, como a vida é 
um piscar de olhos, e por isso a necessidade de valorizar 
as coisas boas da vida, o ar que respiramos, a saúde, a 
escola, o trabalho, a família, os amigos... e as instituições 
existentes em nossa comunidade. Nosso agradecimento 
aos profi ssionais de saúde, verdadeiros anjos que esta-
vam no “olho do furacão”, arriscando suas peles para 
salvar vidas. Esperamos que, com a chegada da vacina, 
e o alto grau de imunização das pesso-
as, logo possamos dar adeus a esta 
pandemia, sabendo que teremos 
que conviver com o coronavírus 
ainda por muito tempo, mas que 
não seja mais tão letal como foi 
neste 2021.

Vida que segue, tam-
bém temos muito a 
comemorar ao fi ndar 
esse ano. Grandes con-
quistas que vem para 
proporcionar um fu-
turo cada vez melhor 
a nossa comunidade. 
A cidade limpa, bo-
nita, iluminada, bem 
cuidada, o interior com 
boas estradas e serviços 
cada vez mais quali-

fi cados aos nossos produtores rurais, saúde e assistên-
cia social sempre atendendo com muita prioridade os 
usuários que necessitam, educação se destacando ano 
após ano e aproximando nossos jovens do mercado de 
trabalho, meio ambiente sendo defendido para garan-
tir a vida as próximas gerações, comércio crescendo e 
se desenvolvendo continuamente, tudo aliado a uma 
gestão pública pautada nos princípios éticos e morais, 
com muita disciplina e responsabilidade, sempre com-
prometida com o atendimento das demandas atuais 
aliado ao desenvolvimento de projetos que visam um 
futuro cada vez melhor.

Nosso agradecimento, em nome da Administração 
Eder e Jorge, a todos os parceiros, secretários, servido-
res públicos, vereadores, conselheiros... enfi m, a todos 
aqueles que de uma forma ou outra contribuem para 
a execução do serviço público, para o atendimento das 
demandas presente e para o desenvolvimento dos pro-
jetos futuros. Esta revista é uma prestação de contas 
que resume um pouco das ações desta administração, 
focada na Gestão e Responsabilidade, ao longo deste 

2021. Muito foi feito, e muito ain-
da temos por fazer nos próxi-

mos anos, sempre mantendo 
nosso jeito de ser, de diá-
logo, trabalho, seriedade e 
compromisso com o povo de 
Chiapetta.

Pra fi nalizar, apro-
veitamos para desejar 
a toda a comunidade, 
um feliz e abençoado 
ano de 2022, que seja 
muito melhor do que 
esse que se encerra, es-
pecialmente com mui-
ta saúde, e que Deus 
abençoe sempre a to-
dos!

Forte Abraço!

Querida comunidade de 
Chiapetta!

Adm. 2021/2024 - Gestão e Responsabilidade

     Eder Luis Both                 Jorge Rochinheski
Prefeito municipal    Vice-prefeito
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Agricultura

Para a área da agricultura, 2021 tem 
sido de grandes conquistas. Três impor-
tantes aquisições marcam o ano para 

a Patrulha Agrícola do município de Chiapet-
ta, responsável pela prestação de serviços aos 
agricultores familiares. Escavadeira Hidráuli-
ca, Ensiladeira Autopropelida e Motonivela-

dora, investimentos que juntos ultrapassam os 
R$2 milhões e chegam para fortalecer ainda 
mais o setor agropecuário do município, opor-
tunizando diversifi car a produção e fortalecer 
as cadeias já existentes, agilizar o trabalho, 
facilitar escoamento e, consequentemente, a 
vida no campo.

Agricultura de Chiapetta recebe investimentos 
de mais de R$ 2 milhões

Além de proporcionar a diversifi cação da produ-
ção, o poder público também tem se preocupado em 
garantir a tecnologia as atividades já existentes no 
município. No setor leiteiro e pecuário, o destaque é a 
aquisição na Ensiladeira Autopropelida, investimento 
de mais de meio milhão de reais. Maquinário que tem 
dado maior agilidade aos serviços de silagem, já que 
a plataforma colhedora permite colher sete linhas de 
milho ao mesmo tempo, e efi ciência na produção pois 
possui sistema Cracker multi-disco como um dos seus 
diferenciais, permitindo o esmagamento do grão.

“Além da palha bem picada temos os grãos total-
mente moídos. Esse era o objetivo, pois são eles que 
vão dar rendimento na propriedade, tanto para gado 
de corte quanto leiteiro. Esse era o sonho e está aqui o 
resultado, temos uma máquina efi ciente para a pro-
dução de silagem”, avaliou o consultor agropecuário 
Carlos Scheffel durante os primeiros serviços da Ensila-

Ensiladeira Autopropelida: Agilidade e Qualidade na 
prestação de serviços de silagem

deira Autopropelida, realizada ainda no mês de junho na 
propriedade de Geraldo Guarda Lara, em Linha Iracema.

“Tenho confi namento de gado e utilizo dos maquiná-
rios da patrulha agrícola para fazer o serviço da silagem. 
Fui sempre muito bem atendido. Estamos muito felizes em 
receber os primeiros serviços da nova ensiladeira em nossa 
propriedade, equipamento que pra nós é muito importan-
te. Temos é que comemorar as coisas boas que vem para o 
nosso município” disse o agricultor Geraldo.

A Ensiladeira Autopropelida da marca Arley, é fruto de 
investimentos próprios do município (R$ 474.100,00) e da 
destinação de emendas parlamentares dos Deputados Fe-
derais Elvino Bohn Gass e Dionilso Marcon no valor total de 
R$95.5000,00 cada um.
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Ampliar a prestação de serviços, garantir condições de 
escoamento da produção e atendimento a outras deman-
das dos pequenos agricultores no dia-a-dia de suas proprie-
dades. A nova motoniveladora chegada a poucos dias no 
município é parte do compromisso fi rmado ainda em 2020, 
juntamente com a aquisição de Escavadeira Hidráulica e a 
Ensiladeira Autopropelida.

A mais nova aquisição da marca LiuGong tem investi-
mento total de R$852.800,00 e foi adquirida com recursos 
do Ministério da Agricultura intermediados pelo Deputado 
Estadual Dirceu Franciscon (R$ 620.750,00) e contraparti-
da do município de Chiapetta (R$ 232.050,00).

Com 520 quilômetros de estradas vicinais, o mais novo 
equipamento vem para atender, especialmente, as famílias 
rurais produtoras de grãos, piscicultura, suinocultura, bovino-
cultura de leite e de corte que necessitam transportar a sua 
produção, porém indiretamente toda a comunidade é bene-
fi ciada. A expectativa é de que a aquisição da motonivelado-
ra, proporcione ainda nivelar terrenos, terraplanagem, ajustar 
terrenos irregulares em plantações, dentre outras.

“É uma alegria imensa nós estarmos nesse dia recebendo 
esta motoniveladora, a qual agradecemos muito em nome 

A chegada da nova Escavadeira Hidráulica marcou os 
cem primeiros dias de gestão. O equipamento para com-
por a frota da Patrulha Agrícola foi adquirido com recursos 
próprios do município no valor total de R$510.100,00 para 
atender especialmente as demandas dos pequenos agricul-
tores, possibilitando a eles produzir mais, gerar renda e, con-
sequentemente, ter mais qualidade de vida no campo.

O maquinário tem auxiliado no fortalecimento do Pro-
grama de Incentivo a Piscicultura, pois oferece até 10 horas 
máquina de forma gratuita para a construção de açudes, 
adequação e limpeza de tanques já existentes. São 97 agri-
cultores inscritos. Já foram percorridas as localidades de Novo 
Horizonte, Linha Iracema, Cristo Rei, As Brancas e São Judas, 
onde já foram construídos 13 novos açudes, realizadas 23 re-

Escavadeira Hidráulica: desenvolvimento e 
fortalecimento da Piscicultura

formas de tanques já existentes.  
Além da construção de açudes, a SMAP e o município se-

guem oferecendo subsídio para a compra de alevinos. Em 2021, 
foram abertos quatro pedidos de alevinos, proporcionando 
aos agricultores que estão construindo açudes a oportunidade 
de adquirirem peixes com 50% de desconto. Ao todo, 22.520 
alevinos foram adquiridos e 50 produtores rurais benefi ciados.

Motoniveladora: ampliação dos serviços às propriedades rurais

da comunidade chiapetense o Deputado Dirceu Franciscon 
que foi fundamental para viabilização desta conquista e 
que completa um ciclo. Havíamos assumido um compromis-
so desde o ano passado com a comunidade de que já neste 
primeiro ano de governo Eder e Jorge nós adquiríamos uma 
Ensiladeira Autopropelida, uma Escavadeira Hidráulica e 
uma Motoniveladora para melhor atender nossos agriculto-
res que são fundamentais para o desenvolvimento de nosso 
município”, disse o Prefeito Eder Both durante a entrega da 
motoniveladora.
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Em andamento no município, importantes projetos de 
assistência aos produtores rurais do município. 

A Consultoria Bovinos de Leite, é desenvolvida pelo 
consultor Carlos Schefell, da qual participam 20 produ-
tores. A segunda iniciativa é o PISA (Programa de Pro-
dução Integrada em Sistemas Agropecuários), também 
voltado a bovinocultura de leite, porém com foco no Flu-
xo de Caixa da Propriedade Rural. A metodologia, de-
senvolvida é uma parceria entre FARSUL, SENAR-RS E 
SEBRAE RS, com a Consultoria de Teresinha Madaloz e 
desenvolvida com 15 agricultores.

Além da atividade de bovinocultura de leite e de cor-
te, as agroindústrias de origem animal também recebem 
a assistência técnica de profi ssional veterinário do muni-
cípio, responsável pela inspeção sanitária obedecendo a 
legislação, bem como auxilia nos trâmites burocráticos 
e transmissão das informações.  O Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM) concedido pela prefeitura possibilita à 
comercialização dentro do respectivo município. Atual-
mente, existem duas agroindústrias registradas no SIM: 
Granja DoCampo, a qual produz e comercializa ovos, a 
Agropeixe com a comercialização de peixe tilápia.

Além do SIM, o município conquistou ainda em 2019 a 
equivalência ao SUSAF-RS, que permite que os produtos 
produzidos em Chiapetta possam ser vendidos em outros 
municípios do estado.

Com objetivo de atender as outras demandas no 
município, no mês de novembro foi contratado mais um 
médico veterinário para prestação de serviços à comuni-
dade.

O Escritório da EMATER/ASCAR onde atuam três 

Implantado no município desde 2017, o Programa 
Dissemina tem como objetivo o melhoramento gené-
tico e o aumento da efi ciência produtiva do rebanho 
municipal, além de conceder subsídio de 50% no va-
lor pago por dose de sêmen.

Atualmente, é oferecido sêmen de raças leiteiras 
(Holandesa e Jersey) e raças destinadas para gado de 
corte, os quais vem superando as estimativas em pro-
dução e qualidade do rebanho. Em 2021, a prefeitura 
forneceu aproximadamente 200 doses de sêmen aos 
produtores.

Assistência técnica tem auxiliado agricultores familiares

profi ssionais também presta assistência técnica e extensão rural 
aos agricultores do município. Sua responsabilidade é orientar 
o uso de tecnologias nas mais diversas áreas, quer na área de 
saneamento básico ou ambiental, quer para melhorar o de-
sempenho de lavouras, auxiliando quem produz e gera ali-
mentos.

Programa Dissemina: melhoramento genético 
do rebanho municipal
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Ano de conquistas também para mo-
radores do Reassentamento Novo Hori-
zonte. No mês de junho, 36 famílias vive-
ram momento histórico, após mais de 20 
anos de lutas pelo título defi nitivo de suas 
propriedades. Agricultores receberam das 
mãos da Secretária Estadual da Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, 
Silvana Covatti, as escrituras de suas terras 
em cerimônia realizada Centro de Múlti-
plo Uso da Praça Carlos Chiapetta.

“Depois de tantos anos a comunidade 
esperando, uma caminhada longa que 
teve início em 2000. Como integrante da 
Emater, caminhamos junto com a comu-
nidade. Somente agradecer a conquista, 
os esforços para hoje estarmos com escri-
tura em mãos”, declarou o técnico em 
agropecuária Janavio Ferreira.

O produtor Rudimar Montanha, de 
50 anos, está no reassentamento desde 
o início e comemorou a titulação. “É com 
muita honra que estamos recebendo a ti-
tulação, depois de 20 anos de espera. É 
um direito nosso, de ter um documento 
para ter um registro e ser proprietário. 
Sem registro, a gente não é dono”, cele-
brou.

 “Uma comunidade que temos um 
carinho enorme, que chegou em nosso 
município, com muitas angústias, dúvidas 

Projeto estimado em R$ 380 mil, o município pre-
tende construir em área destinada abatedouro muni-
cipal. Para isso, já possuiu a confi rmação de R$ 250 mil 
via emenda parlamentar destinada pelo Deputado 
Federal Covatti Filho.

A construção do abatedouro é de suma importân-
cia para o desenvolvimento do município, pois gerará 
maior renda interna, redução de clandestinidade e 
melhor qualidade de vida. A ideia é depois de cons-
truído, fazer a cessão para que alguém privado atue, 
já que por legislação a prefeitura não pode operar o 
abatedouro. A expectativa é que o projeto de longo 
prazo traga resultados positivos, tanto para a pessoa 
que operar e que estará gerando empregos, como 
para os agricultores do município. 

O município de Chiapetta possui área própria 
para a construção do abatedouro, localizada às mar-

Depois de 20 anos, agricultores do reassentamento Novo 
Horizonte conquistam título defi nitivo das terras

e afl ições. Imaginamos o quão foi sofrido 
e difícil vir para um lugar desconhecido. 
Só temos a agradecer, pois vinda de vocês 
pra cá, contribuiu muito no desenvolvi-
mento do município de Chiapetta. E pra 
aumentar a augústia esperaram mais de 
20 anos chegar um dia como o de hoje. 
Depois de inúmeros entraves que com 
muita união e esforço de vários partici-
pantes foram sendo superados consegui-
mos chegar neste momento histórico. Por 
isso a comunidade está de parabéns e te-
mos que celebrar a entrega em defi nitivo 
das escrituras das suas terras que é nada 
mais que o seu direito”, contou o Prefeito 
Eder Both muito feliz com a solenidade.

“Por ser desta região, conheço a re-
alidade do produtor daqui e hoje, como 

secretária da Agricultura, me alegra ver 
cada agricultor regularizando sua situ-
ação, conquistando o título defi nitivo de 
suas áreas e dando um ponto fi nal a pro-
cessos que muitas vezes demoram para se 
resolver”, destacou a secretária estadual 
da agricultura, Silvana Covatti.

A área total do reassentamento Novo 
Horizonte é de 724 hectares e abriga 46 
famílias. Os reassentados praticam a 
agricultura familiar e de subsistência, e 
os principais produtos cultivados nessas 
propriedades são milho, trigo e soja, além 
do cultivo da aveia, mandioca, feijão e 
hortaliças. Os agricultores também desen-
volvem outras atividades, como a bovino-
cultura de corte, bovinocultura leiteira e 
piscicultura.

Confi rmado recurso para construção de abatedouro em Chiapetta

gens da ERS-520, a qual já dispõe de energia elétrica e água 
potável, tudo conforme exigências da Lei. 
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Com uma frota de mais de 40 equipamentos, a Patrulha 
Agrícola coordenada pela Secretaria Municipal da Agricultura 
e Pecuária disponibiliza de máquinas e equipamentos agríco-
las, e outros serviços, para os pequenos produtores rurais, espe-
cialmente àqueles vinculados à agricultura familiar e tem por 
objetivo a promoção do incremento da produção agrícola e 
agropecuária no município, bem como fomentar a geração de 
novos empregos e renda, proporcionando o desenvolvimento 
econômico e social na área rural.

Equipamentos à disposição da comunidade:
1 Escavadeira Hidráulica
5 Tratores
8 Carretas basculantes
2 Plantadeiras de soja e milho
2 Plantadeiras de trigo e aveia
1  Ensiladeira Autopropelida de silagem de 6 linhas
1 Máquina de silagem 6 linhas
3 Colhedoras de forragem de 2 linhas
1 Perfurador hidráulico

Uma das políticas que a SMAP desenvolve junto aos 
agricultores é o pedido de sementes de milho do Pro-
grama Troca-Troca. O objetivo é fomentar o cultivo do 
grão, por meio de sementes de qualidade com baixo 
custo para o agricultor.

São operacionalizas duas etapas do Programa em 
cada ano-safra: Safra e Safrinha. Em 2021, conforme le-
vantamento, foram encomendadas 53 sacas de milho e 
vinte produtores benefi ciados.  

Patrulha Agrícola

1 Guincho de 1.000 kg
2 Grade Gobe com comando Hidráulico
2 Tufão forrageiro
1 Batedor de feijão e milho
1 Distribuidor de ureia
1 Caminhão distribuidor de esterco
1 Caminhão para agroindústria familiar
1 Arado subsolador (Pé de pato) 
1 Scraper hidráulico
1 Lâmina hidráulica
3 Encanteiradores para hortaliças
1 Distribuidor de calcário
2 Roçadeiras hidráulicas
3 veículos para dar suporte a Patrulha Agrí-

cola e Secretaria da Agricultura. 
Vários implementos são emprestados gratui-

tamente, outros são operados pelos funcionários 
da Patrulha Agrícola, com preços bem acessíveis.

Programa Troca-Troca de Milho
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Inaugurado no mês de junho, o calça-
mento de 5,4 km de extensão na lo-
calidade de Monte Alvão, interior do 

município. Durante o ato foi realizado o 
descerramento da placa instalada na en-
trada da Chiapetta Empresa Agrícola, a 
qual marca a conclusão da obra fruto da 
parceria Pública-Privada, entre a Prefei-
tura e a Chiapetta Empresa Agrícola.

Com objetivo auxiliar no escoamento 
da produção, dar mais segurança aos usu-
ários e reduzir custos de manutenção de 
estrada, a calçamento com pedras irregu-
lares teve início no ano de 2018 e construída 
pela Eireli de Joel Santos Timbauva.

Participaram do ato o prefeito muni-
cipal Eder Both, vice Jorge Rochinheski, o 
proprietário da Empresa Agrícola Chiapet-
ta e seus fi lhos Marcelo e Gustavo, o depu-
tado estadual Ernani Polo, o presidente da 
Câmara de Vereadores Aldair Clovis Ma-
ron e demais vereadores, responsável pela 
empreiteira Eireli Joel Santos e funcionários.

O prefeito Eder exaltou sua admira-
ção pelos valores da Família Chiapetta e 
sobre a importância da obra para toda a 
comunidade:

“Essa obra é uma conquista históri-
ca para a nossa comunidade, feita por 
muitas mãos e nos enche de orgulho fa-
zer parte deste dia. Todos nós sabemos o 
quanto é importante o setor agropecuário 
e o quanto esse setor depende de boas es-
tradas. Essa estrada aqui precisava cons-
tantemente de reparos, de manutenções, 
havia problemas com barro, atolamento, 
transtornos na produção agropecuária 
de todo o município e boa parte da mo-
bilidade urbana passa por aqui. Agora 

Parceria público-privada viabiliza pavimentação 
na localidade de Monte Alvão

conseguimos uma solução defi nitiva. Uma 
obra muito bem-feita. Em nome da socie-
dade de Chiapetta quero agradecer, por 
essa parceria pública-privada, o municí-
pio fez sua parte, mas os grandes respon-
sáveis são os membros dessa família”.

Com o ato exemplar, Luiz Antônio 
Chiapetta e os fi lhos agradeceram o apoio 
da Administração Pública. “Agradecemos 
ao Prefeito por sempre nos apoiar, estar 
sempre do nosso lado, ainda mais com 
essa pandemia que foi um desafi o muito 
grande para que tudo isso ocorresse. Pos-
so dizer que o importante não é trocar o 
veículo, mas sim o meio por onde se trans-
porta, e é isso que fi zemos aqui. Agrade-
cemos imensamente ao munícipio que 
foi decisivo para que se concretizasse este 
projeto”, disse Gustavo Chiapetta durante 
o evento.

O deputado estadual Ernani Polo enal-
teceu a atitude da família em prol da con-
cretização de uma obra que benefi ciasse 
toda a comunidade. “O Senhor Luís, e sua 
família estão dando visibilidade constan-

temente a Chiapetta, participando ativa-
mente na comunidade. O envolvimento 
da família de vocês vem se eternizando 
com legados e feitos como este. Uma ação 
deste tipo é rara, uma ação com iniciativa 
da Família Chiapetta, que teve sim apoio 
da Prefeitura, mas ela tem um simbolismo 
muito importante, a sua essência tem um 
aspecto muito importante de desprendi-
mento pois se vocês pensassem apenas em 
vocês, investiriam na estrutura da Empre-
sa. Quem sabe comprariam mais um pivô, 
mais um armazém, uma casa nova... Vocês 
poderiam investir em algo para vocês. E 
essa estrada simboliza e demonstra o valor 
de dividir, fazendo uma obra para todos 
que utilizam esse trecho da estrada. Toda 
a comunidade ganha com isso, e são mui-
to poucos que tem condições de fazer algo 
desse tamanho e que tomam a decisão de 
fazer o que vocês acabaram de concretizar 
aqui. Estou muito feliz e quero parabenizar 
pela atitude e pela atitude nobre que vocês 
exercem: a vocação e o dom de produzir 
alimentos. Parabéns Família Chiapetta”. 
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Uma das áreas prioritárias da gestão, 
o foco em 2021 tem sido trabalhar na con-
servação, manutenção e recuperação de 
estradas em todas localidades do interior, 
bem como concluir obras e projetar outros 
tantos projetos de infraestrutura que con-
tribuirão com o escoamento da produção, 
trazer mais qualidade vida ao homem do 
campo e desenvolvimento ao município. 

Equipes da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura têm trabalhado incansa-
velmente nos 520 quilômetros de estradas 
vicinais do município de Chiapetta. De 
acordo com a SEINFRA todas as estradas 
gerais receberam a atenção com serviços 
de patrolamento, muitos trechos críticos 
receberam encascalhamento e tem se in-
tensifi cado o trabalho de limpeza das vias, 
possibilitando melhor escoamento da água 
da chuva e contribuindo para a conserva-
ção das estradas. 

Durante período de safras, o foco tem 
sido a manutenção e conservação das es-
tradas, permitindo o tráfego de veículos 
e caminhões que escoam a produção do 
município. Desde o início do ano, as ações 
ligadas ao patrolamento, compactação 
de cascalho, limpeza tanto das margens 
quanto de sarjetas e bueiros tem sido in-
tensifi cados. Trabalho simples e primordial 
que melhorou e muito a condição das es-
tradas rurais. 

Pensando em garantir a trafegabilida-
de durante o período mais chuvoso do ano, 
especialmente, para o transporte da pro-
dução leiteira e escolar, pós período de sa-
fra, o foco voltou-se a recuperação de tre-
chos que ainda não possuíam cascalho. As 
localidades de Vila Nova, São Judas, Linha 
Modesto, Rincão dos Estradas, Modelage, 
Linha Iracema, Cristo Rei, Nova Conquista, 

Manutenção, conservação e recuperação das estradas Vicinais

As Brancas e Novo Horizonte foram as que 
receberam serviços de encascalhamento. 

Exemplo disso foi a localidade de Vila 
Nova, a primeira a receber encascalha-
mento após período de safra de verão. O 
trecho de mais de um quilômetro, total-
mente de chão batido recebeu grande 
volume de cascalho. Inicialmente, as cargas 
eram depositadas em uma das laterais da 
via e após concluído o serviço de abertura 
e compactação. 

Outra localidade benefi ciada com cas-
calho foi Nova Conquista. A comunidade 
foi bastante prejudicada com as intensas 
chuvas no fi m de janeiro e início de feverei-
ro. Uma força tarefa com equipes da secre-
taria deu atenção especial aos trechos mais 
afetados. Ao longo do ano, outros serviços 
de colocação de cascalho também foram 
executados. 

São Judas também foi uma das locali-
dades que recebeu a atenção da SEINFRA 
no que diz respeito a recuperação de tre-
chos com cascalho. Por lá, o trabalho envol-
vendo o conserto na rede de água fez com 
que se reforçasse a via com pedras garan-
tindo proteção e durabilidade à rede, bem 
como facilitar o tráfego de veículos em dias 

de chuva. Antes ainda o trecho próximo ao 
Apsat e mais tarde o trecho localizado en-
tre o cemitério e a comunidade e indo em 
direção ao município de São Valério do Sul 
também receberam encascalhamento.

Uma das comunidades que mais rece-
beu os serviços de encascalhamento neste 
ano foi As Brancas. Na localidade cerca de 
4.500 metros de estradas receberam casca-
lho, bem como compactação do material.  
Entre os locais que receberam melhorias, 
trecho que dá acesso a comunidade Novo 
Horizonte e a ERS-155, e também nas es-
tradas gerais próximas as antigas escolinhas 
da localidade.

Ao todo, em 2021, conforme levanta-
mento da SEINFRA foi possível cascalhar 
mais de 15 quilômetros de estradas, sem 
contar o apoio prestado as propriedades 
rurais. E para atender a toda essa deman-
da, sempre que foi necessário, turnos de 
trabalho eram organizados durante fi nais 
de semana para que todos pudessem ser 
atendidos o mais rápido possível. Porém a 
Secretaria sempre priorizou serviços bem 
feitos, só indo atender a próxima demanda 
quando o trabalho que havia começado já 
tivesse sido devidamente concluído. 
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Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEIN-
FRA) concluíram no mês de setembro, projeto-piloto com a 
utilização de cascalho conhecido como bica corrida. O trajeto 
de cerca de um quilômetro situado entre a Granja Butiá e 
o abrigo localizado na travessa em Coxilha Bonita recebeu 
mais de 50 cargas de material que auxiliará na trafegabili-
dade do trecho especialmente em dias de chuva.

Um dos diferenciais da iniciativa foi a escolha do casca-
lho. Conhecida como bica corrida ou agregado graúdo, a 
pedra depositada no trecho foi gerada a partir da britagem, 
processo que possibilita pedras menores, todas do mesmo ta-
manho. Diferente do que acontece com o cascalho comum, 
onde as pedras são irregulares, difi cultando o trabalho de co-
locação e manutenção. 

Além disso, a estrada que se encontrava com verdadeiras 
crateras nas laterais agora está acima do nível da lavoura, 
impedindo que a água da chuva cause danos ao trajeto. 

Outras experiências com cascalho de bica corrida foram 

Uma das demandas mais urgentes da localidade de Novo Ho-
rizonte recebeu a atenção das equipes da SEINFRA ainda no mês 
de julho. A reforma da ponte localizada na estrada que também 
dá acesso a ERS-155 vinha sendo aguardada, pois sua estrutura de 
madeira encontrava-se bastante danifi cada, oferecendo riscos aos 
motoristas, principalmente, por receber tráfego intenso de cami-
nhões durante os períodos de safra.

O trabalho envolveu a retirada da estrutura antiga de madeira 
a qual foi substituída por tubos de concretos maiores, com capa-
cidade de escoamento da água do rio. A ponte recebeu ainda a 
construção de cabeceiras feitas com concreto e pedras de rachão. 
Visando a durabilidade dos serviços e segurança a quem passa pelo 
local, foi realizado o encascalhamento do trecho.

Para auxiliar ainda mais os serviços da SEINFRA, 
o município conseguiu junto a Secretaria Estadual 
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, 
por intermédio da Secretária Silvana Covatti, uma 
Escavadeira Hidráulica. O maquinário foi cedido na 
forma de comodato pelo prazo de 90 dias. Deverão 
ser intensifi cados os serviços de drenagem, limpeza e 
encascalhamento de estradas. Além do equipamen-
to, um operador foi cedido pelo estado para a reali-
zação dos serviços.

Concluído trecho de encascalhamento na localidade 
de Coxilha Bonita

feitas no município. Entre elas encascalhamento na localidade de São 
Judas, no trecho que dá acesso à sede da localidade e em pátios de ou-
tras comunidades, como por exemplo Cristo Rei, Modelage, Associação 
Relembrando o Passado e a própria sede de São Judas.

Escavadeira Hidráulica

Reforma e melhorias em ponte do Novo Horizonte
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Parte das ações da SEINFRA está concentrada na 
melhoria de bueiros pelo interior do município, para 
que possam suportar a vazão da água e evitem danos 
à pista. Durante o ano, tem desenvolvido intervenções 
desse tipo nas diversas localidades do município.

Em Linha Iracema, quatro bueiros receberam a 
atenção. Todos eles localizados na estrada geral e dan-
do acesso às propriedades. Em um deles a medida teve 
como principal objetivo aumentar o tamanho da estra-
da, evitando acidentes no local, já que o bueiro invadia 
a pista. Em outros foi necessária a substituição de tubos 
ou simplesmente a limpeza já foi sufi ciente para melho-
rar o escoamento da água.

Na comunidade Cristo Rei, o bueiro localizado pró-
ximo ao Parque de Rodeios necessitou intervenção. 
Com a colocação de mais tubos foi possível ampliar o 
local, pois a estrada era muito estreita. 

Além de bueiros, foi realizada a construção de com-
porta próxima a Granja Boa Vista localizada em As 

O Município prospecta para o próximo ano avançar 
no projeto de pavimentação asfáltica agora também no 
interior do município. A iniciativa que busca recursos do 
Governo Estadual através do Programa Pavimenta con-
tará em grande parte com recursos próprios para asfaltar 
o trecho de 5,2 km da saída da cidade até o entronca-
mento que dá acesso a Comunidade Cristo Rei.

A ideia é que a pavimentação asfáltica contribua 
com o desenvolvimento econômico do município, qualifi -
cando a infraestrutura da estrada e, consequentemente, 
o escoamento da produção, bem como desenvolver o 
turismo local, sem contar os benefícios na qualidade de 
vida e bem-estar da população que vive no meio rural. 

Sem dúvida, um projeto audacioso que deve mar-
car a gestão municipal, a qual tem se comprometido, 
desde a construção do plano de governo, em priorizar 

Bueiros vem recebendo a atenção e melhorias

Brancas. A atitude que tem colaborado para o escoamento 
da água da chuva e evitar acidentes, já que uma grande vala 
se formou próximo a pista.

Pavimentação Asfáltica no interior

a área de obras rurais, a qual vem trabalhando incansavel-
mente para possibilitar boas estradas para os cidadãos chia-
petenses, pois é por elas que são transportadas as riquezas 
produzidas na Terra da Produtividade.
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Aárea urbana de Chiapetta vem ganhando aten-
ção especial. A cada ano que passa novas con-
quistas, ações e projetos vem se somando, com o 

objetivo de contribuir com a beleza da cidade e o bem-es-
tar da população que vive aqui e também dos visitantes. 
Durante o dia, quem circula pela cidade pode admirar o 
colorido das fl ores, o trabalho das equipes para manter, 
organizar, limpar, sinalizar e pintar, construir e reformar 
calçadas mais acessíveis aos pedestres. Novas ruas sendo 
calçadas e pavimentadas e o projeto de revitalização da 
praça tomando forma. A noite o iluminado das luzes LED 
permite contemplar 100% da área urbana tornando tudo 
ainda mais visível e seguro. Tudo isso somado ao acesso 
asfáltico da ERS-571 totalmente recuperado.

A modernização da iluminação pú-
blica da área urbana de Chiapetta está 
totalmente concluída e 100% LED. Ruas, 
avenida, arredores da praça e bairros. To-
das as lâmpadas de vapor de sódio foram 
trocadas para luminárias mais econômi-
cas, oferecendo mais claridade e durabi-
lidade, valorizando os espaços urbanos e 
aumentando a percepção de segurança 
no período noturno.

A última etapa do projeto inovador 
que contou com a substituição de 509 
pontos de iluminação possível através de 
investimentos da Administração Muni-
cipal e de conquista junto ao Programa 
Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica-Procel da Eletrobrás, no valor de 
mais de R$450 mil, sendo grande parte 
do recurso, R$380 mil, a fundo perdido, ou 
seja, de forma gratuita ao município.

“A gente fi ca muito feliz em viver esse 
momento. Nosso município que muitas 

vezes enfrentou problemas quanto a ilu-
minação pública hoje podemos dizer que 
Chiapetta está em outra fase nesse quesi-
to. Além da claridade que gera qualidade 
de vida, segurança e conforto para os mo-
radores, ela ainda tem uma durabilidade 
muito maior, sem contar na economia 
de aproximadamente R$ 20 mil mensais 
para os cofres públicos, dinheiro que pode 
ser investido em outras demandas em prol 
de nossa população”, destaca o Prefeito 
Eder Both.

Além da economia gerada pela im-
plantação da tecnologia LED, outra van-
tagem é a resistência das luminárias. As 
lâmpadas instaladas no município pos-
suem durabilidade de 20 mil horas, com 
garantia de 5 anos. Além da substituição 
de lâmpadas, os braços metálicos de su-
porte foram trocados e os em bom estado 
reutilizados.

Morador da Rua Presidente Castelo 

Branco, seu Ancelmo Conteratto está con-
tente com a nova iluminação em frente 
a sua residência. “Está 100%, boa mesmo. 
Clareia de verdade. Antes era bem mais 
escura e apagada, agora está bem mais 
iluminada”, ressaltou. Feliz também o 
morador da Rua Ilga Postay Anéas, Dir-
ceu Ghem, que em poucos meses pode 
visualizar grandes investimentos em sua 
rua, primeiramente a pavimentação as-
fáltica e agora a iluminação LED, “fi cou 
um dia, está muito bom. Tá aprovado, 
tanto o asfalto quanto as luzes”.

Para completar, em junho de 2020, 
foi implantado o Sistema de Energia Solar, 
instalado no telhado do Centro de Múltiplo 
Uso da Praça Carlos Chiapetta. São 204 
painéis solares os quais fornecem energia 
à Prefeitura Municipal, Praça e Ginásio de 
Esportes, Unidade Básica de Saúde, Par-
que de Máquinas e a Associação Munici-
pal Amigos dos Especiais (AMAE).

Chiapetta, cidade linda de se viver

Chiapetta conquista Iluminação Pública 100% LED

Foto: Samir Bermann
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A construção do novo setor comercial na Praça Carlos Chia-
petta começa a ganhar as primeiras intervenções. As obras fa-
zem parte do projeto de Revitalização e estão sendo executa-
das próximo ao Centro de Múltiplo Uso e da Rua do Lazer.  Com 
área total de 425m² e investimento de mais de R$330 mil, os re-
cursos estão sendo viabilizados através de emenda parlamentar 
junto ao Deputado Federal Jerônimo Goergen, no valor total de 
R$250 mil, e de contrapartida do município de Chiapetta.

A ideia é de que o novo setor comercial seja utilizado em 
dias normais pela Agricultura Familiar para a comercialização 
de seus produtos e, no mês de dezembro, as salas servirão para 
os expositores que participam da Mateada e Folclore. O espaço 
contará com nove salas comerciais, copa, banheiros feminino e 
masculino, paisagismo, bancos e área de circulação.

Posteriormente, a pracinha de brinquedos situada ao lado 
também receberá a revitalização.

Criado em 2019, a cada ano que passa mais 
cidadãos aderem ao programa de construção e 
reforma de calçadas e passeios públicos que tem 
como principal objetivo contribuir com a locomo-
ção dos pedestres e cadeirantes, bem como deixa-
do a área urbana com aspecto muito mais orga-
nizado. 

O Calçada Legal é uma política pública onde o 
município fornece mão de obra de forma gratuita 
para o serviço e o proprietário arca apenas com o 
custo do material. 

Em 2021, mais de 40 cidadãos se inscreveram 
para participar. Desde que foi implementado esse 
número ultrapassa as mais de cem calçadas e pas-
seios públicos que receberam as melhorias.

Para se inscrever os interessados devem com-
parecer ao setor de Protocolo Geral, na Prefei-
tura de Chiapetta, de segunda a sexta-feira, das 
8h às11h30 e das 13h30 às 17h. Poderão participar 

Obras de Revitalização da Praça Carlos Chiapetta tem início

Calçada Legal: passeios públicos mais acessíveis e seguros

todos os moradores do perí-
metro urbano do município 
de Chiapetta. A inscrição é 
gratuita.
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A Administração Municipal preocupada com a seguran-
ça da população chiapetense tem investido na ampliação 
do sistema de videmonitoramento. Durante este ano foram 
instalados treze equipamentos de vigilância em pontos estra-
tégicos da cidade.

Iniciado ainda em 2017, o projeto Chiapetta Mais Segura 
tem investido na instalação de câmeras bem como ampliado 
a cobertura de imagens da área urbana, as quais fi cam loca-
lizadas na central da Brigada Militar do município e também 
do 7º BPM em Três Passos. O município que inicialmente ad-
quiriu oito equipamentos, atualmente, conta 26 câmeras, 
sem contar as instaladas em prédios públicos, no comércio 
local e residências particulares.

Os equipamentos instalados em pontos estratégicos da ci-
dade captam em alta defi nição e permitem acesso em tempo 
real, com monitoramento 24hs por dia. Além da instalação 
das câmeras de segurança, outro importante investimento 
é a instalação da tecnologia LED  na iluminação pública de 

Dando continuidade aos 
investimentos em infraestru-
tura urbana, proporcionando 
mais acessibilidade, segurança 
e fl uidez do trânsito, conforto e 
qualidade de vida aos mora-
dores, neste ano mais ruas re-
ceberam melhorias, tanto em 
pavimentação asfáltica, calça-
mento com pedras irregulares, 
quebra-molas e drenagem 
pluvial.

No segundo trimestre, o 
trecho da entrada da cida-
de e a Rua Ilga Postay Anéas 
receberam investimentos em 
pavimentação asfáltica. No 
primeiro, foram investidos cer-
ca de R$57 mil para melhorias 
na camada asfáltica, dando 
outro visual para quem chega 
à cidade.

Executado no mesmo pe-
ríodo a pavimentação em 
frente ao Ginásio de Esporte, 
Creche Municipal e residên-
cias. Com área de 3.726m², e 
investimento total de R$266 

mil, as obras de infraestrutura 
foram executadas por meio da 
destinação de emenda parla-
mentar do Deputado Federal 
Jerônimo Goergen. Visando um 
trânsito mais seguro no local, 
foram construídos quebra-mo-
las para ajudar na redução da 
velocidade de veículos que tra-
fegam pela rua.

Ao longo do ano também 
vem sendo executados trechos 
de calçamento com pedras ir-
regulares. Dois deles já conclu-
ídos, próximo ao CTG Relem-
brando Tio Lautério, na Rua 
Valetin Backes e na Rua Um 
situada próxima ao cemitério 
urbano. 

Em andamento as obras de 
melhoria e calçamento da Rua 
José Gabriel. A via recebeu 
adequações, como a colocação 
de tubulação para melhor es-
coamento da água, construção 
de bocas de lobo e em breve 
será realizada a colocação do 
calcamento e meio fi o.

Área urbana com mais ruas pavimentadas

Município amplia sistema de videomonitoramento 
da área urbana

toda a área urbana, que permite muito mais lumi-
nosidade, aumentando a sensação de segurança da 
população, bem como contribui para a efi ciência na 
captação de imagens no período noturno.
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Cuidar da saúde mental deve ser uma ação 
tão importante e presente na vida das pes-
soas quanto o cuidado com o corpo. E é por 

isso que o município de Chiapetta tem investido em 
estratégias ligadas a saúde mental, exemplo disso é 
o Ambulatório de Saúde Mental inaugurado no mês 
de outubro, umas das grandes conquistas na área 
da saúde em 2021.

O novo local oferece atendimento psicológico, 
com atendimento de duas psicólogas, e Reiki, e têm 
como principal objetivo atender e minimizar algu-
mas das consequências deixadas pela pandemia 

Município inaugura ambulatório de Saúde Mental

do novo coronavírus, assim como atuar na prevenção. “Era 
um projeto que que já estava em andamento. Neste ano 
cadastramos e fomos contemplados. Com isso conseguimos 
montar uma estrutura bonita, acessível, um ambiente agra-
dável para atender os pacientes, desde as crianças até idosos. 
Quem ganha com certeza é a comunidade que necessita”, 
destacou a Secretária Cleomara Bertaso.

Os meses de setembro, outubro e novembro recebem um destaque maior 
devido às campanhas que favorecem o engajamento das pessoas, resultando 
assim no Setembro Amarelo, Outubro Rosa e no Novembro Azul, com foco na 
valorização da vida, câncer de mama e ao câncer de próstata, respectivamente. 
Em todos eles a Secretaria da Saúde adotou estratégias para discutir, conscienti-
zar, prevenir e tratar junto à comunidade chiapetense.

No mês de setembro, o trabalho voltou-se aos estudantes das Escolas Mu-
nicipais e Estadual. A palestra “Descongelando Corações” foi ministrada pela 
Assistente Social Diane Ceolin em dois momentos e teve como intuito de tratar 
e amenizar problemas, especialmente, psicológicos ocasionados pela pandemia. 

No mês do outubro rosa e novembro azul a estratégia foi oferecer horário 
diferenciado de aten-
dimento para homens 
e mulheres para que 
pudessem fazer um 
check-up de sua saú-
de. Consultas médicas, 
atendimentos odonto-
lógicos e exames foram 
os serviços ofertados aos 
pacientes.

Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul: 
Campanhas promovem a conscientização da população
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UBS recebe investimentos e melhorias
A Unidade Básica de Saúde tem recebido ao longo do ano 

importantes investimentos em sua estrutura física, melhorias essas 
que são essenciais para o bom atendimento dos pacientes que 
procuram os serviços da atenção básica diariamente e também 
dos profi ssionais que atuam no local. Só em 2021, a UBS registrou 
até novembro, 34.351 atendimentos, o que demonstra a impor-
tância de oferecer estrutura mais confortável e segurança.

Um dos primeiros investimentos do ano foi a troca de todo o 
telhado da Unidade, a qual sofria com infi ltrações e goteiras. As 
telhas de barro foram substituídas por telhado feito com material 
zinco, solucionando o problema. 

Além do telhado, a estrutura interna recebeu nova pintura, 
foram realizadas adequações nos murais de vidro os quais vi-
nham sendo exigidos pela vigilância sanitária e ainda instalação 

A frota da Secretaria Municipal da Saúde 
recebeu no início do ano um novo Micro-ôni-
bus com a capacidade para 27 passageiros e 
adaptado com acessibilidade permitindo acesso 
à cadeirantes.

A aquisição no valor total de R$ 293 mil foi 
realizada pela Secretaria Municipal da Saúde 
através de recursos do Governo Federal (R$ 190 
mil) e de contrapartida do município de Chia-
petta (R$103 mil). O Micro-ônibus estará à dis-
posição da comunidade, dos pacientes quando 
precisam se deslocar a tratamentos de saúde, 
da terceira idade e entidades que se pretende 
atender cada vez melhor.

Um ônibus de qualidade, confortável, com 
acessibilidade que vem ao encontro das necessi-
dades da população. “Vai ser usado na área da 

Secretaria Municipal da Saúde recebe novo Micro-ônibus

de adesivo na porta principal de acesso protegendo do sol a re-
cepção e sala de espera. 

saúde e também para os idosos, porque saúde busca o bem-estar e 
este o nosso compromisso”, salienta a Secretária Cleomara Bertaso.

Uma das áreas prioritárias da gestão, a Saúde 
vem ganhando a atenção e a destinação de recur-
sos para melhorar cada vez mais a prestação de 
serviços aos usuários. Só neste ano recebeu a confi r-
mação de R$ 550 mil em emendas parlamentares 
as quais tem sido investidos na Atenção Básica e na 
Associação Hospitalar Chiapetta.  

Do montante do recurso, R$ 300 mil estão sen-
do destinados a Associação Hospitalar Chiapetta 
para a compra de equipamentos aumentando o 
leque de serviços do hospital do município. O re-

curso foi destinado pelo Deputado Federal Marcelo 
Brum que se comprometeu em destinar mais re-
cursos para 2022. Ainda para a AHC, o valor de 
R$ 100 mil confi rmado pelo Senador Luis Carlos 
Heinze.

Para a atenção básica, o investimento é de 
R$100 mil destinado pelo Deputado Federal Pedro 
Westphalen e R$ 50 mil do Deputado Federal Ne-
reu Crispim.  Os recursos serão utilizados na compra 
de equipamentos para atendimento dos usuários 
da Secretaria da Saúde e também para custeio.

Saúde de Chiapetta conquista R$550 mil 
em emendas parlamentares
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Atendendo a uma demanda antiga de reati-
vação dos postinhos de Saúde do interior do muni-
cípio, facilitando o acesso da população aos serviços 
de saúde, sem que precisem se deslocar até a área 
urbana, a Secretaria Municipal da Saúde retomou 
no segundo semestre os atendimentos nos espaços 
localizados juntos a sede da comunidade Nova 
Conquista e na Chiapetta Empresa Agrícola. Para 
essa retomada investimentos em pintura e troca 
de piso foram realizadas.

Em Nova Conquista o Posto de Saúde é aberto 
todas as quartas-feiras, no período da tarde, nesse 
primeiro momento com atendimento odontológi-
co. A ideia é que mais especialidades possam ser 
ofertadas aos moradores das comunidades Nova 
Conquista e Cristo Rei. Iniciativa que tem benefi -
ciado principalmente os estudantes que frequen-
tam a Escola Haydêe Chiapetta, os quais são aten-
didos no mesmo turno da aula. 

Quem circula pela Praça Carlos Chiapetta pode desfrutar da Aca-
demia da Saúde, espaço público construído em meio a natureza e ar 
livre. Concluído em 2021, o investimento conquistado junto ao Minis-
tério da Saúde por intermédio do Senador Luis Carlos Heinze no valor 
de R$125.000,00 tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de 
ações de promoção da saúde para a população chiapetense.

A Academia da Saúde de modalidade intermediária tem 263,2m². 
A infraestrutura é composta de dois espaços: área coberta e área des-
coberta.  A área coberta de apoio tem sua funcionalidade referente à 
proteção ao clima (sol e chuva) e à realização de atividades simultâ-
neas e coletivas. Já a área descoberta é um espaço que deve ter uma 
parte livre, para atividades coletivas sem uso de aparelhos, e outra 
facultativa a ser preenchida por equipamentos de exercício físico de 
alvenaria.

Retomado dos atendimentos no Posto de 
Nova Conquista e Monte Alvão

Já na Chiapetta Empresa Agrícola Chiapetta os atendimentos 
odontológicos ocorrem quinzenalmente para trabalhadores e mo-
radores da granja e ainda aos estudantes da EMEF São José.

Concluída a Construção da Academia de Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura têm desenvolvido a ini-
ciativa voltada a informar e orientar estudantes e colaboradores 
das escolas municipais e estadual de Chiapetta. É o Programa 
Saúde na Escola (PSE) atuando por meio de ações de preven-
ção, promoção e atenção à saúde.

Durante o ano, todas as escolas receberam as visitas dos 
profi ssionais da saúde em ações que trabalharam questões 
como a COVID-19, Mosquito Aedes Aegypti, Saúde Bucal e 
Setembro Amarelo.

Saúde na Escola: informação e orientação aos 
estudantes e colaboradores
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Equipes de Imunização da Secretaria Municipal da 
Saúde estão sendo incansáveis neste ano de 2021. Além 
das inúmeras campanhas do calendário de vacinação, 
este ano mais um grande desafi o: a vacinação contra a 
COVID-19, uma esperança depois de vários meses com-

Unidade Sentinela: referência no atendimento de 
sintomas gripais e da COVID-19

Instalada ainda em 2020, antes dos primei-
ros casos de coronavírus no município, a Unidade 
Sentinela tem sido referência para o atendimen-
to de sintomas gripais e de diagnóstico da CO-
VID-19. A estrutura em anexo a Unidade Básica 
de Saúde conta com espaço adequado e equipe 
exclusiva.

Desde o início do ano, 2.154 atendimentos fo-
ram realizados. Para o diagnóstico da COVID-19 
são oferecidos teste de Antígeno (SWAB rápido), 
RT PCR (SWAB) que vai a UNILAB e resultado 
fi ca pronto em 24hs, bem como teste rápido para 
detecção do vírus. Durante período 1.688 exames 
foram realizados na Unidade. 

Vacinação para combater a COVID-19
batendo um vírus invisível. 

Iniciada em janeiro, a vacinação vem seguindo no decorrer 
do ano. Em expediente normal, a domicílio, horário estendido, 
feriados, fi nais de semana, todas as estratégias foram adotadas 
para garantir que a população seja imunizada com as duas do-
ses e, agora, a dose reforço. 

Em Chiapetta, a população com pelo menos uma dose da 
vacina ultrapassa o índice de 96%, já com esquema vacinal com-
pleto chega a 90,3%.

Vale destacar que o andamento das campanhas de vacina-
ção, especialmente, contra a COVID-19 e o monitoramento da 
Febre Amarela realizadas pelas equipes de vacinação contaram 
com o apoio dos  Agentes Comunitários da Saúde (ACS), que 
além das visitas presenciais, num total de 6.365 visitas conforme 
levantamento até o mês de novembro, prestaram auxílio fun-

damental no acompanhamento da vacinação, tanto a domicílio 
quanto na Unidade Básica de Saúde, informando a população 
sobre as etapas e ainda fazendo a  busca ativa para que todos 
possam ter direito a imunização.

A Secretaria Municipal da Saúde de Chiapetta por meio do Programa 
Brasil Sorridente entregou as próteses dentárias aos pacientes. A ação faz 
parte da Política Nacional de Saúde Bucal que visa o acesso a serviços 
odontológicos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS).

O município de Chiapetta, diante da demanda cadastrou-se a este 
programa e nesse ano, apesar da pandemia, entregou mais de 150 pró-
teses dentárias (totais e parciais removíveis), promovendo a reabilitação 
oral, elevando a autoestima, trazendo benefícios na fala e, principalmen-
te, na mastigação. Fatores estes que interferem na qualidade de vida e 
saúde dos pacientes. 

Programa Brasil Sorridente
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Visando valorizar e fortalecer cada vez mais a Associação Hospi-
talar Chiapetta auxiliando na sua manutenção, o município ao lon-
go dos anos tem garantido o pagamento mensal de recursos, assim 
como tem buscado emendas parlamentares. Hospital de Pequeno 
Porte (HPP) a instituição é de suma importância para Chiapetta e 
municípios vizinhos.

Com 30 leitos, a instituição realiza partos e possui aparelho de 
Raio X. A expectativa é adquirir outros equipamentos aumentando 
assim a oferta de serviços, proporcionando atendimento da popula-
ção local, evitando deslocamento a outros municípios. Por isso, tem 
buscado junto a parlamentares a destinação de recursos tanto para 
ampliação de sua estrutura física como para aquisição de novos 
aparelhos, como por exemplo, mamógrafo e aparelho de ultrassom. 
Só em 2021, conquistou o montante de R$ 400 mil, recurso que com 
certeza irá contribuir e muito, tanto para sua manutenção como 
para mais investimentos. 

Além disso, o município tem se comprometido a repassar men-
salmente valor para auxiliar nas despesas, como pagamento de 

Sempre atencioso e preocupado com a área da 
saúde e a manutenção dos hospitais, o município além 
de investir em seu hospital tem atendido ao pedido de 
hospitais da região, especialmente, nesse período de 
pandemia, que tem demandado muitos investimentos 
pela alta procura pelos serviços. Com isso ao longo do 
ano tem destinado recursos às instituições da região 
que atendem a comunidade chiapetense.

No mês de abril, atendendo ao pedido da Câmara 
Municipal de Vereadores, aprovou o repasse fi nanceiro 
aos hospitais de Chiapetta, Santo Augusto e Tenente 
Portela. O auxílio no valor total de R$36 mil benefi ciou 
a Associação Hospitalar Chiapetta, o Hospital Bom 
Pastor de Santo Augusto e o Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela. Cada instituição recebeu R$12 mil.

Em junho, aprovado o convênio de repasse fi nan-
ceiro no total de R$25 mil ao Hospital Bom Pastor 
para aquisição de tanque de oxigênio e instalação da 
rede de abastecimento para solucionar o problema 

Associação Hospitalar Chiapetta

folha de funcionários, recolhimentos trabalhistas le-
gais, plantões médicos, despesas com medicamentos 
e materiais hospitalares, luz, água, telefone, despesas 
com FGTS e DARFS, oxigênio e manutenção hospita-
lar. Anualmente, são repassados R$ 660 mil. O valor 
de R$ 55 mil é pago mensalmente. 

Repasses fi nanceiros aos hospitais local e regionais

instalado com o agravamento da doença da COVID-19.  
Junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste o 

município participou ainda em março da doação de R$ 250 mil 
para os 4 hospitais de referência  de Ijuí, Três Passos e Tenente 
Portela. O valor foi destinado as ações de combate à COVID-19 
nas UTIs especializadas. Doados também quatro aparelhos au-
tofl uxo nasal, que reduzem a necessidade de intubação. 

Chiapetta também renovou nesse ano o convênio com o 
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela para atendimentos 
mais complexos. Por meio dele são oferecidas 14 especialida-
des, especialmente nas áreas de traumatologia, oftalmologia 
e exames. São repassados mensalmente R$20 mil, valor muito 
bem investido para que os cidadãos possam ser bem atendidos.
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O Programa Primeira Infân-
cia Melhor é uma política pública 
de promoção do desenvolvimento 
integral das crianças, desde a ges-
tação até os seis anos de idade. No 
município de Chiapetta, o PIM rea-
liza o atendimento de 93 crianças, 
tanto na cidade quanto no interior. 
A equipe é composta por sete visi-
tadoras e uma monitora. Os aten-
dimentos do PIM ocorrem por meio 
de visitas domiciliares e 
atividades em grupo re-
alizados periodicamente 
a famílias com gestantes 
e crianças menores de seis 
anos.

Durante o ano foram 
realizadas 1.623 visitas as 
crianças e gestantes aten-
didas. No período mais 
crítico da pandemia, as 
atividades eram reali-
zadas de forma híbrida 
associando visitas presen-

Desenvolvido com os integran-
tes dos grupos de hipertensos e dia-
béticos dos dois ESFs, o Programa 
Exercitando-se na Atenção Básica 
tem proporcionado a prática de 
exercícios bem como mais qualidade 
de vida, seja através de videoaulas, 

PIM desenvolvendo a Infância

Exercitando-se na Atenção Básica
realizadas remotamente em 
boa parte deste ano, como 
também presencialmente 
junto aos espaços das acade-
mias.

A iniciativa oportuniza 
os 27 usuários inscritos a fre-
quentarem a academia duas 
vezes por semana, de forma 
gratuita. Duas academias do 
município oferecem o atendi-
mento aos homens e mulheres 
de distintas idades. As aulas 
são ministradas pensando no 
cotidiano dos participantes e 
tem como objetivo transformar e trazer 
qualidade de vida aos alunos ao dia a 
dia, precavendo tombos, quebraduras, 
encurtamento muscular, encurtamento 
de mobilidade, e tudo que está ligado 
ou relacionado fraqueza muscular, assi-
milado com a progressão da idade. 

Antes dos exercícios, é realizada a 

aferição da pressão arterial de cada 
participante. Acompanhamento fei-
to por enfermeira e /ou técnica de 
enfermagem. A retomada dos en-
contros de hipertensos e diabéticos 
está prevista para ocorrer no próxi-
mo ano. 

ciais e remotas.  Com o passar, as visi-
tas domiciliares foram retomadas com 
todos os participantes.

As ações buscam desenvolver co-
nhecimentos de saúde, educação, 
cultura e desenvolvimento social e 
utilizam a ludicidade como uma abor-
dagem que incorpora brincadeiras e 
jogos e valoriza o potencial brincante 
das crianças e famílias nos processos de 
ensino e aprendizagem.

REVISTA CHIAPETTA.indd   21REVISTA CHIAPETTA.indd   21 06/12/2021   11:41:0306/12/2021   11:41:03



Chiapetta
56 anos Saúde

22 | 15 de dezembro de 2021

Garantir o respeito ao meio ambien-
te e a saúde da população é um dos 
principais objetivos das Vigilâncias Sani-
tária e Ambiental, vinculadas à Secreta-
ria Municipal de Saúde, que tem sob sua 
responsabilidade um conjunto extenso 
de ações que abrangem uma diversida-

de de serviços relacionados direta ou in-
diretamente com a saúde, com proces-
sos e ambientes de trabalho, bem como 
com ações educativas.

No que diz respeito a Vigilância Am-
biental o grupo de combate a endemias 
tem atuado para combater diversos 
transmissores de doenças, como mosquito 
Aedes Aegypti. Trabalho que envolve visi-
tas às residências verifi cando quintais, foco 
e possíveis criadouros, bem como Levan-
tamento de Índice Rápido (LIRA), e nas 
escolas municipais palestras orientativas.

Outra importante ação é a buscativa 

de animais peçonhentos, de interesse de 
saúde pública, como por exemplo escor-
piões. Além disso, no interior identifi cação 
e orientação do transmissor da doença de 
chagas (barbeiro). 

Na área de Vigilância Sanitária uma 
das ações de destaque foi a atenção es-
pecial a prevenção da COVID-19, com 
ações educativas a população, conscien-
tização e fi scalização de eventuais aglo-
merações, tanto na área urbana, quan-
to rural.  Trabalho se soma a todas ações 
corriqueiras que a equipe desempenha, 
tais como, renovação de alvará sanitá-

rio, inspeções em locais su-
jeito a vigilância sanitária, 
ação de segurança alimen-
tar em supermercados vi-
sando verifi car a qualidade 
de alimentos comercializa-
dos. Mensalmente também 
é feito trabalho do Vigia-
gua que consiste em coletar 
amostras de água distribu-
ída pela Corsan dentro da 
área urbana e também dos 
poços da área rural. 

Vigilância Ambiental e Sanitária atuando na 
prevenção de riscos e danos à Saúde

Com Clínica de Fisioterapia própria desde o 
ano de 2017, neste ano o espaço ganhou novo 
endereço. A realocação foi possível após estrutu-
ração do ambulatório de saúde mental.

A nova sala de fi sioterapia conta com amplo 
espaço para melhor atender a população que 
necessita de reabilitação física e atendimento 
de três profi ssionais fi sioterapeutas. Os grupos 
assistidos, que contam com políticas de aten-
ção primária envolvem a saúde nas áreas: da 
criança e adolescente, da mulher, do homem, do 
trabalhador e do idoso, sendo eles ortopedia e 
traumatologia, neurologia, geriatria, pediatria e 
da área da fi sioterapia respiratória em virtude 
da COVID-19.

O espaço conta com vários aparelhos e equi-
pamentos, possibilitando os profi ssionais fi siote-
rapeutas atuarem na melhoria da qualidade 
de vida, da prevenção e da reabilitação de pa-
cientes. A Clínica de Fisioterapia funciona de se-

Clínica de Fisioterapia ganha novo espaço

gunda a sexta-feira, durante horário de expediente e também 
em horário noturno, facilitando o atendimento de todos que 
necessitam.
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RESUMO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANO 2021

SERVIÇOS Nº DE ATENDIMENTOS

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 1.982

ATENDIMENTOS MÉDICOS 4.992

ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 9.104

ATENDIMENTOS NA FÁRMACIA DA UBS 18.273

SALA DE VACINAS VACINA DE ROTINA: 1.063

VACINAÇÃO INFLUENZA 1.908

VACINAÇÃO COVID-19 6.732

ATENDIMENTOS UNIDADE SENTINELA (MÉDICO E ENFERMAGEM 2.154

VISITAS REALIZADAS POR AGENTES DE SAÚDE 6.365

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO – 99
ALVARÁS – 47

NOTIFICAÇÕES – 23
ATIVIDADES EDUCATIVAS- 32

VIAGENS REALIZADAS 1.607

PASSAGEIROS TRANSPORTADAS 7.129

VISITAS REALIZADAS POR AGENTES DE ENDEMIAS 5.823

PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE 158 PROTESES  - VALOR INVESTIDO DE R$ 77.960,00

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS PELO SETOR DE REGULA-
ÇÃO (EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS)

24.321 ENCAMINHAMENTOS TOTAL INVESTIDO VIA 
CISA DE R$933.972,37

EXAMES LABORAITORIAS SUS 6.789

VALOR INVESTIDO (EMPENHADO) EM REMÉDIOS PARA A FAR-
MACIA DA UBS

R$ 474.696,72

PROJETO EXERCITANDO-SE NA ATENÇÃO BÁSICA COM (ATEN-
DIMENTO NA FORMA PRESENCIAL) 

27 PARTICIPANTES DIVIDIDOS EM  2 ACADEMIAS.

A soma de esforços do trabalho realizados pelas equi-
pes de imunização aliada a divulgação das informações 
relativas à vacinação Covid-19 fez o município atingir nota 
9,4 na Avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul — TCE/RS realizada no segundo semestre 
de 2021. No ranking de município que integram a Região 
Celeiro, Chiapetta fi cou em 2º colocado. 

Ao todo onze critérios foram avaliados, os quais pro-
curaram verifi car o cumprimento da legislação que, entre 
outras coisas, determina que os Municípios devem disponi-
bilizar informações atualizadas sobre o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e sua 
execução de forma padronizada e clara, no site ofi cial do 
município.

Município recebe nota 9.4 em Avaliação sobre a 
transparência da Vacinação COVID-19
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Criado durante a pandemia, o 
Projeto Juntos Somos mais For-
tes teve como propósito dar an-

damento as atividades desenvolvidas 
pelo CRAS durante período de distan-
ciamento social. Por cerca de um ano e 
meio, ofi cinas, tarefas, discussões a res-
peito de vários temas foram feitas de 
forma remota, utilizando celulares e os 
grupos de whatsapp como principal fer-
ramenta. 

A proposta deu certo e a participa-
ção dos usuários foi assídua, mas não 
substituía os encontros presenciais, a in-
teração, o contato e a troca de experi-
ências. Por isso, após período mais crítico 
da pandemia, a decisão da retomada 
dos encontros presenciais para todos os 
grupos integrantes dos Serviços de Pro-
teção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF) e de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV). 

Com o tema “Plante uma muda, 
cultive um sentimento”, a nova fase do 
projeto teve início no mês de setembro, 
com a retomada dos eventos presencias 
em etapas. Encontros foram organiza-
dos no Centro de Eventos para recepcio-
nar os integrantes. Primeiramente, no 
mês de setembro, o grupo de Caminha-
da Caminhantes do Amanhecer parti-
cipou de uma tarde de autocuidado e 
conhecimento sobre plantas medicinais 
ministrada pela extensionista da EMA-
TER/ASCAR Silvana Canova. 

Em outubro foi a vez das Mulheres 
Inovadoras, uma tarde de cuidado e de 
saberes sobre o tema “Gerando conexão 
com o amor” com a palestrante Diana 
Ceolin. Ainda em outubro, aproveitan-
do a programação de Dia das Crianças, 
uma manhã de muita diversão, brinca-
deiras e guloseimas para os participan-
tes do grupo do Sementes do Saber. No 
espaço do CRAS, durante a realização 
das ofi cinas foram entregues também as 
mudas de laranjeiras ao grupo Juventu-
de Ativa.

No mês de novembro, para encerrar 
as programações com os grupos, encon-
tro com os grupos do Serviço de Prote-
ção e Atendimento Integral à Família 

Ano foi marcado pela retomada das atividades presenciais

(PAIF). Dessa vez foi a a palestrante 
Maria Odila Taborda quem ministrou 
a palestra “É preciso saber viver” com 
integrantes do Janelas do Bem Viver e 
Viva a Vida. 

Na maioria dos encontros, além da 
apresentação do projeto e palestra so-
bre variados temas, a Secretaria de As-
sistência Social e Cidadania e o CRAS 
aproveitaram as campanhas dos meses 
Setembro Amarelo, Outubro Rosa e No-
vembro Azul para trabalhar a conscien-
tização e a prevenção com os usuários. 
Assim como dinâmicas de meditação, 
relaxamento e escalda-pés. O objetivo 
é fazer com que os integrantes possam 
praticar as técnicas aprendidas em suas 
casas, contribuindo com a qualidade de 
vida e bem-estar. 

Para além dos encontros presenciais, 
o projeto Juntos Somos mais Fortes tem 
como objetivo realizar ações ligadas 
ao cuidado com o meio ambiente e a 
sustentabilidade, com foco principal os 
sentimentos. Tema que vem sendo tra-
balhado pelas equipes de referência, 
assim como entregue mudas de laran-
jeiras para os usuários, onde cada uma 
traz a representatividade de uma emo-
ção, como por exemplo, amor, amizade, 
empatia, união, o companheirismo. “O 
desejo é que cada sentimento se multi-

plique no decorrer do projeto”, salienta 
a secretária Fernanda.

Além de trabalhar a questão dos 
sentimentos através de refl exões, pa-
lestras e atividades em grupo, a equi-
pe realiza durante a visita às famílias o 
acompanhamento do plantio e cuidado 
com as mudas no decorrer do projeto. 
E a tecnologia segue como aliada nessa 
retomada das atividades, servindo para 
que os integrantes também possam re-
gistrar o desenvolvimento de suas plan-
tas e compartilhar também suas refl e-
xões, pensamentos e ideias.
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Com a retomada das atividades pre-
senciais, também foram intensifi cadas as 
ofi cinas para todos os participantes dos gru-
pos. Uma infi nidade de ações e iniciativas 
que tem como intuito promover a geração 
de renda, autonomia, fortalecer os vínculos 
sociais, despertar as habilidades e potencia-
lidades de cada indivíduo, assim como seu 
bem-estar.

Pelo menos uma vez por semana crian-
ças, adolescentes, mulheres e idosos vêm 
até o espaço do CRAS para realizarem 
ofi cinas de beleza, artesanato, pintura, cro-
chê, violão, bordado em chinelo, manicure 
e pedicure. As ofi cinas de corte e costura 
são ministradas junto a sala localizada na 
Incubadora Municipal de Empresas a qual 
conta com os equipamentos necessários. Já 
as atividades de expressão corporal são re-
alizadas ao ar livre junto ao Centro de Mul-

tiuso e a Academia da Saúde.
Além das ofi cinas com os grupos, a 

equipe de referência aproveita os encontros 
para realizar intervenções com os grupos, 
trabalhando temas atuais e de interesse 
coletivo, especialmente, com integrantes do 
PAIF.

Atualização de cadastros
Uma das principais ações da Secretaria 

Municipal da Assistência Social e Cidadania 
é o Cadastro Único (CadÚnico).  É um ins-
trumento de coleta de dados e informações 
que objetiva identifi car todas as famílias de 
baixa renda existentes para fi ns de inclusão 
em programas de assistência social e redis-
tribuição de renda.

No decorrer do ano o município vem 
realizando as atividades de cadastramento 
e atualização dos dados. Em decorrência 

da pandemia, a ação foi realizada com as 
pessoas que participam do serviço de con-
vivência do CRAS e daqueles que possuem 
Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
Segundo levantamento do mês de setem-
bro, 622 famílias estão inseridas no Cadas-
tro Único. Destas 354 estão com cadastro 
atualizado nos últimos dois anos. Conforme 
a SMASC, a atualização dos dados deve 
ocorrer periodicamente.

Nos últimos meses vem sendo feita a 
atualização dos cadastros para o Auxílio 
Brasil, programa do Governo Federal que 
substituiu o conhecido Bolsa Família. No 
município, conforme levantamento do mês 
de outubro, haviam 176 famílias benefi ciá-
rias, sendo 540 pessoas diretamente bene-
fi ciadas pelo programa. Dentre essas famí-
lias, 79% dos responsáveis familiares eram 
do sexo feminino

CRAS desenvolve grupos de convivência e ofi cinas
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Todo ano, ações alusivas ao Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças 
e de Adolescentes são desenvolvi-
das com os grupos integrantes do 
CRAS. E em 2021 não foi diferente. 
Pensando em sensibilizar e promo-
ver a discussão sobre a responsa-
bilidade de prevenir e enfrentar a 
violência sexual, várias atividades e 
ofi cinas foram realizadas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e o 
CRAS promoveram no mês de junho, Drive-Thru para os idosos 
dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF). A ação é alusiva ao junho Violeta, mês de 
Conscientização e Prevenção contra a Violência à Pessoa Idosa.

Mobilizar, sensibilizar e convocar toda a sociedade a parti-
cipar dessa luta em defesa dos idosos, garantindo condições de 
vida digna, saudável e livres de abuso, violência física, fi nan-
ceira e mental, são alguns dos objetivos da ação denominada 
“Idade não é nada, respeito é tudo!” que ocorreu em frente ao 
prédio da Assistência Social e do CRAS, onde cada idoso recebeu 
uma violeta. Para as demais pessoas que passaram pelo local 
foi entregue um cartão com mensagem referente a data.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania inovou mais uma vez e promoveu 
ação envolvendo os casais participantes dos grupos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Casais se deslocaram até a Secretaria, observando todos os pro-
tocolos da COVID-19, para participar da iniciativa que contou com 
cenário todo decorado, benção da pastora da IECLB, espaço para fo-
tos e revelação ao mesmo tempo e entrega de um mimo a cada um.

Conforme a Secretária de Assistência Social, Fernanda Maçalai 
Both, a iniciativa surgiu para proporcionar aos usuários momento 
de refl exão e também de carinho. “Não existe receita pronta para 
um relacionamento feliz e duradouro, mas existem atitudes impor-
tantes que devemos cultivar no nosso dia a dia: o respeito, a confi an-
ça, o companheirismo, a empatia e a gratidão. Essa ação oportuni-
zou aos casais celebrarem esse momento, mas também refl etirem. 
Ficamos muito felizes, pois eles participaram efetivamente”, frisa.

Ação celebra o Dia dos Namorados

Drive-Thru alusivo ao junho Violeta entrega fl ores aos idosos

Campanha Faça Bonito é tema de ofi cinas e atividades
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Lançado em junho, o projeto “Res-
gatando sua história” está sendo desen-
volvido com o grupo Caminhantes do 
Amanhecer, com o objetivo de conhecer 
e resgatar a história de cada partici-
pante. Ao todo, participam do projeto 
67 usuários.

Ao longo do segundo semestre 
cada usuário do grupo está recebendo 
a equipe do CRAS em sua residência, 
tendo a oportunidade de contar a sua 
história e de sua família no município, 
infância e juventude, namoro e demais 

Representantes do grupo da Terceira Idade Amizade 
de Chiapetta receberam no fi m de outubro, as chaves 
do Centro de Eventos. A ação marca a retomada das 
atividades do grupo, que há quase dois anos não se reu-
nia devido a pandemia da COVID-19. 

O Centro de Eventos, inaugurado no fi nal de 2019, 
era muito aguardado pelo grupo, que antes não tinha 
espaço adequado para a realização de suas atividades 
de lazer, promovidas sempre às quartas-feiras no perí-
odo da tarde. Porém, logo após a inauguração veio a 
pandemia, adiando de vez o sonho do grupo se reunir 
presencialmente.

Durante período em que o grupo não pode se reu-
nir, a Administração Municipal aproveitou para realizar 
algumas ampliações e melhorias no Centro de Eventos 
para que após a retomada as atividades os participan-
tes pudessem desfrutar de um ambiente completo. Em 
anexo ao prédio foi construída cozinha e sala de jogos, 
que agora podem usufruídas pelos participantes. 

Para o grupo, a retomada dos encontros era muito 
aguardada e com certeza vai refl etir na qualidade de 
vida de cada um, pois as reuniões oportunizam os inte-
grantes descontração, diversão e integração, realidade 

Projeto Resgatando a sua História

Grupo da 3ª idade Amizade recebe as chaves 
do Centro de Eventos

muito diferente da vivida durante período de distancia-
mento social. Esperam ainda retomar em breve a realiza-
ção de eventos maiores, os quais pretendem ocorrer junto 
quadra poliesportiva da EMEF Lorette Fanck que tem re-
cebimento investimentos em melhorias e ampliação, assim 
como viagens aos município vizinhos.

fatos que o marcaram. 
Os depoimentos são gravados em 

vídeo e no fi nal do projeto a SMASC 
pretende fazer a veiculação dos mate-
riais no site do município para que todos 
tenham acesso. 

O Coordenador do CRAS, Tiago Pa-
dilha tem acompanhado de perto as 
gravações. “Está sendo uma alegria ou-

vir o relato de cada participante, onde 
nos contam fatos ocorridos, momentos 
marcantes que aconteceram em famí-
lia. Se percebe no olhar de cada um a 
emoção em contar e relembrar a sua 
história da vida. É uma forma de deixar 
viva a história da família e do Município 
de Chiapetta. Agradecemos a todos pela 
recepção”, relata a respeito do projeto.
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Equipes da Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania e o CRAS 
promoveram na véspera do Dia do 
Idoso, celebrado em 1º de outubro, 
uma programação voltada a me-
lhor idade. Organizado no Centro de 
Eventos, o momento reuniu muita 
música, conversas e confraternização.

Realizado no Centro de Eventos, 
os participantes foram recepcionados 
pelas equipes e direcionados ao am-

biente acolhedor preparado especial-
mente para o momento. Inicialmente 
foi servido café da manhã e logo após 
houve palestra motivacional ministra-
da por Roselei Angst. O palestrante 
abordou o tema “Felicidade” utilizan-
do de recursos como a música e o hu-
mor para tornar a manhã de celebra-
ção mais descontraída e envolvendo o 
público. Ao fi nal do evento, como lem-
brança, cada idoso recebeu uma foto.

Com objetivo de proporcionar um inverno mais aquecido às 
famílias, surgiu a Campanha “Aquecendo Vidas, Cobrindo Cora-
ções”. Promovida no mês de maio pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania, CRAS e Lions Clube Esperança de 
Chiapetta, a iniciativa buscou a arrecadação de cobertores e dis-
tribuição as pessoas que mais necessitam.

Com o apoio da comunidade chiapetense foram arrecadados 
mais de 30 cobertores, os quais foram entregues após o término da 
campanha às famílias carentes. 

Outra ação visando um inverno mais aquecido foi a confec-
ção de cachecóis pelas equipes da SMASC, CRAS e o grupo de 
Mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Dia do Idoso é celebrado com programação

Campanha “Aquecendo Vidas, Cobrindo Corações” 
distribui cobertores às famílias

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

(SCFV). A ação contemplou adolescentes que também 
receberam mantas e meias.  Já as Crianças receberam 
kit composto por touca, luvas e meias. 

Desenvolvido desde 2019, o Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA) tem oportunizado a compra 
de produtos produzidos por agricultores familiares de 
Chiapetta e a distribuição às famílias em vulnerabili-
dade social. Executado de janeiro a junho, a iniciati-
va aguarda a liberação de mais recursos para que se 
possa dar continuidade a este importante programa.

Com fi nalidade de promover o acesso a alimentação 
e incentivar a agricultura familiar, conforme levantamen-
to, cerca de 80 famílias eram benefi ciadas mensalmente 
com os produtos na forma de ovos, saladas e temperos, 
frutas, pães, e bolos caseiros, peixe, mandioca e batata 
doce. Além disso, durante período que o programa esteve 
em vigor, seis agricultores familiares participaram produ-
zindo alimentos e comercializando ao município.

Na entrega do mês de junho, realizada junto a Pa-
lanque Ofi cial da Praça Carlos Chiapetta durante o 1º 
Drive-Thru em comemoração ao Dia Internacional do 
Leite, além dos produtos da agricultura familiar, foram 
acrescentadas às sacolas alimentos derivados do leite (lei-
te, iogurte e achocolatado), demonstrando quanta coisa 
boa é produzida.
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Visando bem atender os alunos da Associação Munici-
pal Amigos dos Especiais (AMAE), o município deu início às 
obras de melhoria e revitalização do prédio situado às mar-
gens da ERS-520. As intervenções iniciaram no mês de maio 
e fi nalizadas neste mês de dezembro, deixando tudo pronto 
para o retorno das atividades presenciais em 2022.

Entre os investimentos realizados a limpeza do pátio, co-
locação de terra, plantio de grama, poda de árvores e troca 
de todo o telhado da instituição. Além disso, instalado novo 
piso em todas as salas, colocação de foro PVC, ampliação do 
espaço da cozinha, organização de uma lavanderia, troca 
de algumas aberturas e construção de uma área em frente 
ao prédio para melhor acomodação dos usuários. Por fi m, 
o prédio recebeu nova pintura e o conserto do cercado da 
associação .

A expectativa é receber os alunos em 2022 em um espa-
ço muito mais bonito, aconchegante, acessível e confortável 

Famílias inscritas no Cadastro Único 
(CadÚnico) e que recebem o benefício 
do bolsa família ou o titular familiar te-
nha algum dependente matriculado na 
rede estadual de ensino médio regular, 
receberam no mês de novembro os car-
tões referentes ao Programa Devolve 

ICMS. A entrega foi realizada pela equi-
pe da Agência Banrisul do município no 
prédio da Assistência Social.

O Programa Devolve ICMS é uma 
iniciativa do governo do Estado do RS, 
que visa devolver ICMS para famílias 
de baixa renda. Famílias enquadra-

das nos critérios do Governo Estadual 
receberão a devolução de R$ 400,00 
por ano, que serão pagas em quatro 
parcelas anuais de R$ 100,00. Famílias 
que não retiraram os cartões devem 
procurar o Banrisul munidos de docu-
mentação.

Previsto para ser entregue ainda nes-
te ano, um novo veículo para a frota da 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Cidadania (SMASC), que atualmente 
conta somente com um Fiat Uno Mobi. A 
aquisição foi possível através da conquista 

de recursos federais e chega para ampliar 
ainda mais os atendimentos da secretaria.  
O modelo licitado é um Fiat Argo 0km.

Executado nos meses de maio e junho, o Projeto “CRAS 
vai na sua casa” foi realizado com os grupos Janelas do 
Bem Viver e Viva a Vida que integram o PAIF e ainda 
com o grupo Caminhantes do Amanhecer do SCFV.

O projeto foi desenvolvido pela equipe de referência, 
formada por psicóloga e assistente social, além de facili-
tadora de ofi cina, e consistia na visita à casa dos partici-
pantes, onde eram realizadas intervenções e atividades 
de expressão corporal. 

A ação foi motivada por grande parte dos usuários, 
principalmente do PAIF, não possuírem celulares com 
acesso à internet, o que muitas vezes os impedia de par-
ticipar de atividades. Dessa forma, com as visitas foi pos-

AMAE recebe melhorias em sua infraestrutura

Famílias chiapetenses são benefi ciadas no Devolve ICMS

Assistência Social receberá novo veículo

Projeto CRAS vai na sua casa

sível estreitar os vínculos entre as famílias e os serviços 
oferecidos no CRAS. 

a todos. Durante período que a escola esteve em reformas os in-
tegrantes da AMAE participavam de atividades propostas pelo 
CRAS, principalmente, às quintas-feiras.
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O Programa Habitacional tem pos-
sibilitado aos cidadãos chiapetenses ad-
quirirem terrenos a preços subsidiados 
e fi nanciarem suas casas junto à Caixa 
Econômica Federal pelo Programa Mi-
nha Casa Minha Vida tornado possível o 
sonho da casa própria. 

A iniciativa criada em 2019 é volta-
da à construção de unidades habitacio-
nais urbanas nos terrenos que foram ad-
judicados em favor do município como 
compensação de dívidas tributárias e 
que, a partir de agora, tem sido possí-
vel dar fi nalidade social.  Para isso cada 
terreno teve custo de R$6 mil, valor con-
siderado muito acessível pois fi cam lo-
calizados no centro da cidade entre as 
Ruas Hiran Cunha e Carvi Chiapetta. O 

Programa Habitacional realiza sonho da casa própria

Já em clima de Natal, a Praça Carlos Chiapetta 
e a Avenida Ipiranga já estão todas com decoração 
natalina instalada. O trabalho é uma parceria das 
Secretarias da Assistência Social, Educação e Cultura, 
Saúde com o apoio das equipes de obras urbanas.

Luzes, pinheiros, enfeites e Papais Noéis foram 
utilizados na decoração que fi ca ainda mais linda no 
período da noite. Uma das novidades neste ano foi a 
instalação de pinheiros feitos em estrutura metálica 
e envoltos de luzinhas ao longo da Avenida Ipiran-
ga, recepcionando quem chega e percorre a cidade. 
A comunidade local e os visitantes estão convidados 
a contemplar as belezas do natal e viver o espírito 
natalino. 

município ainda disponibilizou projeto de engenharia sem custos aos participantes. 
Ao todo, o programa prevê a construção de oito unidades habitacionais. Cinco 

delas estão sendo construídas, algumas já com moradores instalados, e outras três 
em fase de aprovação pela Caixa Econômica. 

Decoração Natalina
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Após um ano com aulas no modelo remoto, as cinco 
escolas da Rede Municipal de Ensino enfi m retoma-
ram as aulas presenciais em todos os níveis e anos, 

da Educação Infantil até o Ensino Fundamental. Primeira-
mente no modelo híbrido, intercalando aulas presenciais e 
atividades online e, posteriormente, 100% presencial.

Para se adaptar a esta nova realidade a SMEC ela-
borou um Plano de Contingência conforme orientações 
do Ministério da Saúde e SES/SEDUC-RS, COE Municipal 
e COEs Local. Todas as escolas passaram por adaptações 
para oferecer segurança e evitando a contaminação tanto 
de estudantes quantos dos profi ssionais da educação. As 
medidas foram tomadas logo no início do ano, com forma-
ções aos educadores para como proceder de forma ade-
quada em prol do melhor atendimento aos alunos.

Sem dúvida um dos diferenciais das escolas que integram a 
Rede Municipal é o Sistema de Ensino SIM/FTD. Proposta essa 
utilizada nas melhores escolas particulares do país, contando 
apoio pedagógico e com uma consultoria educacional qualifi -
cada e especializada. Este é o terceiro ano que o sistema está 
implantado no município, sendo cada vez mais ampliado. Em 
2021, foi a vez dos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental 
receberem o material bem como os alunos do pré-escolar II.

Os investimentos em materiais nesse ano chegam a R$100 mil. Os 
Kits são formados por apostilas das diferentes áreas, livros de literatu-
ra, diário e são utilizados durante todo o ano letivo. Além dos alunos, 
os professores das turmas recebem material de apoio e formação. 
Outro diferencial do sistema de ensino reconhecido nacionalmente é 
a aplicação de simulados ao longo do ano letivo, com intuito de auxi-
liar o estudante, ao proporcionar uma avaliação de seu rendimento, 
e de prepará-lo para exames mais formais, como por exemplo a pro-

Com objetivo de desenvolver cada vez mais a educação atra-
vés do incentivo à leitura, a Secretaria de Educação e Cultura 
adquiriu neste ano uma biblioteca repleta de livros destinados à 
Educação Infantil. Foram contempladas as EMEIs Pequeno Prín-
cipe e Bem-Me-quer na área urbana e as EMEFs Haydêe Chia-
petta e São José, escolas do campo que atendem também alunos 
da educação infantil.

A biblioteca adquirida com investimento de quase R$8mil 
é composta por 331 livros, repletos de histórias, cores, formatos 
e texturas. Os livros podem ser manuseados pelos alunos e são 
usados no processo de ensino e aprendizagem - ou simplesmen-
te para brincar. São materiais encantadores preparados para as 
idades de zero a cinco anos, com diferentes propostas e que, com 
certeza, contribuem e enriquecem o trabalho das escolas.

Retomada das aulas presenciais

Ampliação do Sistema SIM/FTD

Incentivo à leitura: Bibliotecas infantis recebem novos livros

va Brasil, avaliação que mede o IDEB das escolas.
A ideia é de que a implantação seja gradativa até que 

todos os anos do ensino fundamental (1º ao 9º ano) e edu-
cação infantil tenham acesso ao sistema de ensino.
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Além de formar alunos e cidadãos, a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura tem oportunizado o crescimento profi ssio-
nal dos seus docentes. Isso é muito importante, pois a formação 
de professores representa um papel estratégico na qualidade da 
educação. Ao longo do ano letivo tem proporcionado aos profi s-
sionais da educação espaços de aprendizado e formação, tanto 
de forma presencial quanto à distância, devido a pandemia. 

Entre as formações proporcionadas aos profi ssionais da 
educação, conhecimentos da Plataforma do Google, com a 
criação de classroom exclusivo para o município, capacitação 
e implantação dos Diários On-line dentro do Programa Edu-
car (sistema este que realiza gestão de dados de alunos e pro-
fessores) e formações ligadas ao Sistema de Ensino SIM/FTD e 
do Programa A União Faz a Vida.

Outra iniciativa é o programa de bolsas de estudo para 
professores municipais que desejam cursar mestrado ou dou-
torado. A política de valorização dos educadores é uma ini-
ciativa que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento 
de projetos que visem a melhoria das práticas educacionais 
nas escolas da rede municipal de Ensino. Criado no ano de 
2018, o programa oferece bolsas de estudos com duração de 
24 meses para mestrado e de até 48 meses para doutorado. 

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino é oferecido ali-
mentação de qualidade, preparada por profi ssionais expe-
rientes (merendeiras), seguindo cardápio elaborado pela Nu-
tricionista RT (Responsável Técnico), calculada conforme as 
necessidades diárias dos escolares, por faixa etária e período 
que permanece na escola. 

Conforme a legislação do PNAE também é adquirido produ-
tos oriundos da agricultura familiar, fornecidos pelos agricultores e 
cooperativas, semanalmente. Além dos estudantes receberem ali-
mentação saudável, de excelente qualidade, também está sendo 
um grande incentivo pra os pequenos agricultores do município.

Segundo a nutricionista “temos o objetivo de promover 
hábitos alimentares mais saudáveis e seguros desde a infân-
cia através da alimentação escolar, oferecendo aos alunos o 
aporte nutricional adequado, saudável e nutritivo”.

Formação de professores: aprendizado constante

De forma a proporcionar novas experiências e 
conhecimentos, também são realizadas viagens de 
estudos aos educadores. Organizada pela SMEC e 
pela Associação dos Professores Municipais de Chia-
petta, neste ano o destino escolhido foi Ametista 
do Sul, conhecida como Capital Mundial da Pedra 
Ametista. 

Merenda Escolar
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Com o retorno das aulas presenciais, as escolas muni-
cipais vêm aplicando os recursos recebidos do Programa 
de Inovação Educação Conectada, através do PDDE 
Qualidade, para a ampliação do sinal de internet nos 
espaços escolares. Ao todo, as cinco escolas municipais 
receberam R$ 12.255,00 para a aquisição de equipa-
mentos e melhoria da infraestrutura interna de conecti-
vidade. Além disso, com outra etapa de recursos foi pos-
sível a aquisição de um Chromebook para cada escola.

Relançado em agosto, o Projeto Vin-
cular é uma iniciativa de transformação 
social criada em 2019, a qual tem como 
principal objetivo a integração das 
quatro principais peças da educação no 
município de Chiapetta: família, escola, 
aluno e professor. 

O projeto dispõe de uma profi ssional 
Psicóloga Escolar, que tem por papel 
proporcionar o desenvolvimento dos es-
tudantes, famílias, professores e demais 
colaboradores envolvidos no contexto 
escolar. Sua ação tem por base a pre-
venção, especialmente na melhoria da 
adaptação dos indivíduos, fortalecendo 
os vínculos familiares e a relação famí-
lia/escola, envolvimento das crianças e 
adolescentes em atividades comunitá-
rias e na promoção do bem-estar e da 
excelência acadêmica.

Com o lema “A educação feita por 
muitas mãos”, em 2021 o projeto desen-
volvido com alunos do 1º ao 9º ano passa 
abranger não somente a Escola Lorette 
Fanck, mas também a EMEF Haydêe 
Chiapetta. Outra novidade é o sistema 
de avaliação por mérito, que premiará 

Escolas municipais recebem ampliação do sinal de internet

Projeto Vincular, a educação feita por muitas mãos

os estudantes com viagens, camisetas, 
bolas, fones de ouvido bluetooth.

Os encontros da Família na Esco-
la desenvolvidos no mês de novembro 
demonstram que a iniciativa tem dado 
resultado e veio para fi car. A participa-
ção da família nestes eventos tem sido 
expressiva, bem como em outros cha-
mamentos. 

 “O Projeto Vincular, nasceu da ne-
cessidade de cuidar do principal, o Ser 
Humano. Tanto de profi ssionais da 
educação como de alunos e da família. 
Tivemos um feedback muito positivo. 
Especialmente a participação entusias-
mada das famílias na vida escolar, um 
dos nossos grandes objetivos”, relembra 
o prefeito Eder Both.
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Uma parceria do município junto a 
instituições educacionais e entidades de re-
nome tem contribuído para que estudan-
tes do município tenham acesso ainda no 
Ensino Fundamental e Médio ao campo 
da tecnologia e inovação e também ao 
mundo do empreendedorismo. Tudo isso 
de forma gratuita aos alunos que além das 
habilidades e competências já saem prepa-
rados para o mercado de trabalho.

Entre as iniciativas, o Projeto Programe 
seu futuro, APP-Inventor e o Jovens Em-
preendedores Primeiros Passos (JEPP). A 
primeira delas tem a parceria da UNIJUÍ de 
Ijuí e é voltada à produção de novos conhe-
cimentos, a partir do desenvolvimento de 
novas habilidades/competências no cam-
po da tecnologia e da inovação, ou seja, os 
primeiros passos no campo da tecnologia e 

inovação. As formações se dão em forma 
de ofi cinas e palestras virtuais semanais, 
com professor capacitado da Universidade. 

A partir da iniciativa Programe seu Fu-
turo, os estudantes podem aprimorar seus 
conhecimentos no Projeto APP Inventor 
desenvolvido em parceria com a Faculda-
de SETREM de Três de Maio. Em sua versão 
2.0, a iniciativa que em 2020 desenvolveu 
aplicativos para smartphones, ferramenta 
totalmente proposta e formatada pelos 
jovens, agora está oportunizando o aper-
feiçoamento dos aplicativos, bem como a 
preparação para venda do produto no 
mercado nacional. Duas equipes partici-
pam de consultorias individuais com profes-
sor capacitado da própria faculdade, além 
de workshops e visitas técnicas. 

E por fi m o JEPP que tem como par-

ceiro o SEBRAE, iniciativa desenvolvida 
com jovens do 1º ao 9º ano da EMEF Lo-
rette Fanck que tem por fi nalidade fo-
mentar a educação e a cultura empre-
endedora, com espírito de coletividade e 
a orientação para os negócios nas novas 
gerações. Este ano com a realização da 
Feira, onde os alunos terão a oportuni-
dade de expor e vender seus produtos 
com possibilidades de fontes de renda 
criativas com a missão de contribuir 
para a formação sócio educativa.

As escolas também desenvolveram 
projetos do PET – Programa Empreender 
para Transformar, do SICREDI, que tem 
por objetivo fomentar ações sustentáveis e 
contribuir com o desenvolvimento huma-
no, bem como promover os princípios do 
cooperativismo. 

Devido à grande demanda de alunos na Escola Haydêe 
Chiapetta em 2021 e visando melhor atender pais que procuram 
a direção da escola, foi necessário ampliar o espaço da escola. 
Uma nova sala de aula e uma secretaria estão sendo construídas 
em anexo ao prédio da instituição que fi ca localizada na sede da 
comunidade Nova Conquista. 

Para se ter noção do aumento no número de alunos, no início 
de 2020 eram 34 estudantes matriculados, já em 2021, são 50. E 
por isso a necessidade de uma nova sala. 

Já a demanda por um novo espaço para a secretaria surgiu 
da necessidade de um local mais privado para atender pais, alu-
nos e professores o qual foi reivindicado pela direção e atendida. 
Atualmente, isso acontece no mesmo junto a biblioteca da escola.

A previsão é de que a obra em construção esteja concluída 
até o início do ano letivo, proporcionando melhor acomodação e 
conforto aos estudantes. Em 2022 a escola vai oferecer ofi cinas de 
técnicas agrícolas e agroecologia as quais vem de encontro com o 
meio em que a mesma está inserida voltada à permanência das 

Projetos desenvolvem habilidade na área da Tecnologia, 
Inovação e Empreendedorismo

Ampliação da EMEF Haydêe Chiapetta

famílias no meio rural e fortalecimento da agricultura 
familiar. Busca-se ainda tornar a instituição legalizada 
como Escola do Campo, um sonho que se espera con-
quistar e dividir com a comunidade regional. Este ano 
a escola já vem realizando diversas atividades voltadas 
para o campo, com parceria da EMATER.
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Para melhor atendimento, às 
crianças que frequentam o Pré-es-
colar, a EMEI Bem-Me-Quer rece-
beu a ampliação de sua estrutura 
física. Com área de 115,46m² o novo 
espaço foi construído no padrão 
FNDE. 

As obras iniciadas em 2020 e 
concluídas neste ano contaram com 
investimento total de R$ 265.293,84 
provenientes de emenda parlamen-
tar do Senador Lasier Martins e de 
contrapartida do município. 

Construída junto ao prédio da 
escola a nova estrutura conta com 
duas salas amplas, banheiros em 
anexo e solário. A obra de infraes-
trutura vem atender a demanda 
que se tinha na escola por mais es-
paços de sala de aula. Com atendi-
mento de 93 crianças, a escola ne-

A frota do transporte escolar do Município de 
Chiapetta recebeu no fi m do mês de outubro um 
veículo 0km para atendimento da demanda no in-
terior do município.

O novo ônibus escolar tem capacidade para 29 
passageiros e foi adquirido com recursos próprios 
do município, no valor de R$275 mil. Muito conten-
te com a chegada do veículo, o Prefeito Municipal 
Eder Luis Both destaca que o investimento é parte 
da constante renovação da frota na qual tem como 
objetivo atender bem os estudantes proporcionan-
do-os conforto e segurança.

“Um pedido que havíamos feito desde o início do 
ano, quando começaram as aulas presenciais, para 
atendimento da localidade de São Judas. Com cer-
teza esse veículo vem a somar. Uma das metas que 
temos, é de a cada ano renovarmos a frota de veícu-
los para bem atender a população do interior e zelar 
pela segurança dos estudantes”, ressaltou o Coorde-
nador de Transportes Eder Bermann.

Este é o segundo veículo para a frota do trans-
porte escolar adquirido nos últimos meses. O primeiro 
foi adquirido via destinação de recursos pelo Senador 
Luis Carlos Heinze.

Em Chiapetta, o Transporte Escolar é responsá-

Concluída a ampliação da EMEI Bem-Me-Quer

Transporte Escolar recebe novo micro-ônibus

vel por transportar diariamente estudantes da rede municipal 
e estadual moradores do interior, bem como transporte aos 
alunos da área urbana que frequentam as escolas munici-
pais. Além disso é ofertado transporte aos usuários da AMAE 
e CRAS.

Com uma frota de 11 veículos, entre eles, ônibus, micro-ô-
nibus, van e Kombi, o município possui dez roteiros próprios e 
dois terceirizados. Somente em linhas do município, mensal-
mente são percorridos 16.700 quilômetros. Ao todo, esse nú-
mero chega a 25.780 KM, por isso a preocupação de sempre 
oferecer bons veículos e investir na renovação da frota.

cessitava de salas maiores para melhor 
acomodar os estudantes, o que foi possí-
vel com os investimentos realizados. 

Nesse ano, também a cozinha da es-
cola e o refeitório receberam a atenção 
especial. Após construção de um novo 
espaço para o local onde a merenda 
é armazenada e produzida foi possível 
ampliar o refeitório, proporcionando 
maior conforto e segurança as crianças 
durante as refeições.
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Segurança escolar tem sido um dos assuntos que tem ganhado destaque 
nos últimos tempos e sido vista como uma prioridade. Em Chiapetta, a Ad-
ministração Municipal e a Secretaria da Educação têm executado uma série 
de medidas que visam garantir maior bem-estar e tranquilidade aos pais, 
professores e funcionários e, principalmente, aos alunos.

No mês de maio, as três escolas da área urbana, a EMEI Pequeno Prín-
cipe, EMEI Bem-Me-Quer e EMEF Lorette Fanck receberam a instalação de 
porteiros eletrônico a fi m de evitar o ingresso de pessoas não autorizadas e 
sem o conhecimento da direção da escola. A fi m de reforçar ainda mais a 
segurança, vigias atuam durante o dia nas três escolas. 

Cumprindo mais uma etapa dos investimentos em sistema de videomo-
nitoramento nas escolas, neste ano foi a EMEI Bem-Me-Quer quem recebeu 
as câmeras de vigilância, sendo assim, todas as escolas municipais da área 
urbana contam com os equipamentos instalados em pontos estratégicos, com 
qualidade HD e monitoramento 24h por dia, inclusive fi nais de semana.

A gestão tem primado pela boa infraestrutura das escolas 
do município e para tanto tem investido ao longo do ano em 
melhorias, como no caso do telhado da EMEI Pequeno Príncipe, 
que atua no atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade.

A instituição vinha sofrendo com problemas relacionados a in-
fi ltração e goteiras nas salas de aula. Por isso, optou-se pela retira-
da de todo o telhado construído com telhas de barro e substituído 
por aluzinco. O trabalho foi concluído no mês julho e, de acordo 
com a direção da escola, o problema foi totalmente solucionado. 

“A obra era muito aguardada e traz mais conforto e segu-
rança a todos. Com a troca da estrutura o problema foi resolvi-
do e isso acaba refl etindo em maior qualidade do atendimento 
às nossas crianças e valorização do trabalho dos profi ssionais da 
escola” enfatiza a direção da escola.

Prestes a ser concluída a reforma e ampliação da 
Quadra Poliesportiva da EMEF Lorette Fanck. A es-
trutura que já possuía cobertura, vêm recebendo me-
lhorias, como a construção de novo piso, fechamento 
nas laterais, cozinha, copa, banheiros, vestiários, de-
pósito e arquibancadas. 

O objetivo é utilizar o espaço para as práticas es-
portivas dos estudantes, bem como para eventos das 
escolas e demais entidades que necessitarem. 

A expectativa é de que a quadra possa ser inau-
gurada ainda em breve, pois restam poucos ajustes 
para serem feitos. 

Reforço na segurança das Escolas

EMEI Pequeno Príncipe recebe melhorias no telhado

Avançam as obras de melhorias na quadra da EMEF Lorette Fanck
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Cumprindo uma das metas do plano de governo de clima-
tizar todas as salas de aula das escolas municipais, assim como 
oferecer melhores condições de aprendizagem e conforto para 
professores e estudantes, o município adquiriu neste ano climati-
zadores para a EMEF São José Chiapetta, proporcionando salas 
de aulas com clima mais fresco, especialmente, nas altas tempe-
raturas registradas no verão.

 A instituição localizada em Monte Alvão não só recebeu os 
equipamentos como também a instalação de cortinas retráteis, 
oferecendo bem estar aos estudantes e professoras em relação a 
proteção do frio, chuva e sol.

Ainda durante o ano, foi realizada a troca de espaço da se-
cretaria para a cozinha, visto que o espaço é mais amplo, bem 
como pinturas no entorno da escola, proporcionando um espaço 
mais alegre e prazeroso a todos que frequentam a escola.

Consolidado no município, o Festival da Música Sertaneja de 
Chiapetta tem levado música, cultura e entretenimento mesmo 
durante a pandemia. Observando todos os protocolos exigidos pela 
COVID-19, a 26º edição do festival foi novamente um sucesso de 
participação de calouros, vindos de municípios dos três estados da 
Região Sul, quanto de público que acompanhou de todos os cantos 
a transmissão dos dois dias de evento.

Mais de 40 intérpretes participaram das duas noites de audições 
no Centro de Tradições Gaúchas Relembrando Tio Lautério, nos 
dias 27 e 28 de agosto. Ao todo foram distribuídos mais de R$11 mil 
em prêmios. Organizado pela Administração Municipal de Chia-
petta, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Lions Clube e 
a parceria da Câmara de Vereadores, o 26º FEMUSEC contou com 
acompanhamento da Banda Renovasom, e patrocínio do Banrisul 
e da Rádio Ciranda, também contando com o suporte técnico de 
internet da Sky Net. Além da cultura e entretenimento, durante o 
evento foi realizada ação em benefício ao Banco Ortopédico, co-
ordenado pelo Lions Clube, ação que tem auxiliado a comunidade 
com o empréstimo gratuito de equipamentos ortopédicos a quem 
precisa.

O festival conta com as categorias Infantil, Juvenil, Terra da 
Produtividade e Regional. 

“A gente fi ca muito contente e realizado ao ver o nosso Festival 
da Música Sertaneja chegando tão longe dentro desse nosso país e 
até fora dele. Sabemos que os artistas e as pessoas que vivem de 
eventos nesta pandemia são os mais impactados e este festival é 
um compromisso que temos, é o apoio que oferecemos para os que 
vivem da música, que participam dos festivais”, destaca o Prefeito 
Eder Luis Both agradecendo a participação e a colaboração de 
todos no evento e convidando para que retornem ao município na 
próxima edição.

EMEF São José recebe investimentos em climatização

Eventos

XXVI FEMUSEC: música, cultura e entretenimento
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Em meio a pandemia, a Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura escolheu como Tema da Abertura da Sema-
na da Pátria “Celebrando a Vida”, como forma de gratidão 
homenagear por todos aqueles que contraíram a COVID-19 
e conseguiram se recuperar, além de render homenagem à 
memória das 17 vítimas da COVID-19 no município de Chia-
petta.

A Solenidade que marcou a celebração dos 199 anos de 
Independência realizada em 1º de setembro contou com o 
acendimento do fogo simbólico em frente à residência do 
Advogado, Servidor Público e Presidente da Associação Hos-
pitalar Chiapetta, Jairo Bernardo Bohn, e conduzido até o 
Palanque Ofi cial, onde transcorreu toda a cerimônia, has-
teamento das bandeiras, pronunciamento das autoridades, 
benção, apresentações das escolas e as homenagens as víti-
mas da COVID-19.

Jairo Bernardo Bohn foi o escolhido neste ano para re-
presentar todos os pacientes que testaram positivo para a 
doença e aos que necessitaram de internação hospitalar de-
vido as complicações do coronavírus. O advogado trouxe sua 
história de superação, já que permaneceu internado por 46 
dias, necessitou UTI, intubação e conseguiu vencer a COVID. 

A celebração contou ainda com a homenagem em me-
mória às vítimas da COVID-19. Familiares das 17 pessoas que 
perderam a vida por conta de complicações do coronavírus 
receberam um balão branco contendo no interior de cada um 
sementes de ipês brancos. Os balões foram soltos ao mesmo 
tempo e percorreram o céu da cidade.  A ideia é que as se-
mentes possam encontrar um solo fértil, germinar e dar conti-
nuidade a vida da natureza, simbolizando o legado deixado 
pelos entes queridos. Por fi m, também foi realizado o plantio 
de uma árvore, ação que simboliza o Memorial da Vida.

38 | 15 de dezembro de 2021

A Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura juntamente com o Conselho Muni-
cipal de Educação e o Fórum Municipal de 
Educação promoveram em novembro, a IV 
Conferência Municipal de Educação. Com 
a temática nacional “Inclusão, Equidade e 
Qualidade: compromisso com o futuro da 
educação brasileira”, o evento realizado no 
Centro de Eventos contou com apresenta-
ções culturais de alunos das escolas e a dis-
cussão dos eixos temáticos ministrada pela 
palestrante Fátima Ehlert.

Com caráter deliberativo, os professores, 
equipes diretivas e pedagógicas, Rede de 
Proteção e Apoio as Escolas, representan-
tes intersetoriais e autoridades formularam 

Abertura da Semana da Pátria traz como Tema “Celebrando a Vida”

VI CONAE – Conferência Municipal de Educação

um conjunto de propostas e emendas as quais serão encaminhadas a 
Etapa Estadual da IV CONAE 2022. Também foram indicados os dele-
gados que representarão o município nas próximas etapas.
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Afi m de proporcionar aos atletas e amantes 
do futebol Society uma infraestrutura de 
campo adequada para os jogos, a Adminis-

tração Municipal tem investido na troca do grama-
do sintético da quadra da Praça Carlos Chiapetta.

O novo gramado foi instalado no fi m de novembro 
proporcionará melhores condições para os jogos, já que 
o antigo gramado já se encontrava bastante danifi cado 
devido ao tempo de instalação.

A expectativa é que as melhorias na quadra sin-
tética possam ser inauguradas no tradicional Torneio 
Jânio Luis Scherer, competição que é sempre realizada 
no mês de dezembro, junto as celebrações do aniversá-
rio do município de Chiapetta.

Palco de grandes eventos esportivos e sociais no município, o Gi-
násio Municipal de Esportes durante período que precisou fechar as 
portas por conta da pandemia do Novo Coronavírus recebeu uma 
série de melhorias da Administração Municipal, visando proporcionar 
à comunidade, um local muito mais agradável, bonito e acessível.

A pintura fez parte de um conjunto de melhorias planejado 
para o Ginásio. A área interna recebeu a pintura nas cores bran-
co e azul, incluindo copa, cozinha, banheiros e arquibancada. Já a 
quadra de futsal, se manteve as cores que representam a bandeira 
municipal. O piso ao redor da quadra também recebeu uma de-
mão de tinta. No ano anterior a estrutura externa havia recebido 
investimentos em pintura, rampa de acesso e melhorias na calçada.

Investimentos em grama sintética para a quadra da praça

Ginásio de Esportes recebe pintura interna

Depois de mais de um ano sem com-
petições esportivas devido a pandemia 
do Coronavírus, no mês de outubro, o 
início do campeonato de bochas marcou 
a retomada das práticas esportivas no 
município.

A competição conta com a partici-

pação de 13 equipes divididas em duas 
chaves. As rodadas do campeonato 
ocorrem nas canchas de cada comuni-
dade e/ou entidade participante.  Os 
jogos ocorrem nas sextas e sábados. 

Para o próximo ano a expectativa é 
que as demais competições que já são 

tradicionais no município possam ser 
retomadas, como por exemplo, o Cam-
peonato Municipal de Futsal, tradicional 
nos meses de janeiro e fevereiro, tam-
bém o campeonato de vôlei e demais 
torneios de futebol de campo e Society.

Campeonato de Bochas marca a retomada das 
competições esportivas no município
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O Conselho Municipal de Despor-
tos (CMD) deu início ao tão sonhado 
projeto de treinamento e qualifi cação 
das categorias de base do município 
de Chiapetta e arredores. A iniciativa 
que tem como objetivo dar oportuni-
dade para adolescentes que buscam e 
sonham um dia em ser jogador profi s-
sional começará pelo Sub 17, com trei-
nos tanto no Campo do Ouro e Prata e 
Pampeiro. Participam mais de 20 atle-
tas, entre eles, meninos de Chiapetta, 
Santo Augusto e Alegria.

Os treinos ocorrem aos sábados, com 
o preparador físico Daian Dorneles. In-
tegram a comissão técnica de base o 
Professor Gean Machado, Goleiro Pro-
fi ssional na década de 90, treinador 
e ultimamente comandava a Equipe 
Sub20 da SER Santo Ângelo, o Professor 
Tiago Eickhoff e Pedro Bino, que tem 
auxiliado e apoiado sempre o esporte 
de Chiapetta.

O coordenador de esportes ressalta a 
importância que este projeto tem para 
o município, especialmente, aos jovens. 
“Hoje temos meninos daqui de Chia-
petta que vão a outros lugares buscar 

E para começar com o pé di-
reito, a Equipe CMD Chiapetta se 
consagrou campeã invicta da 1ª 
Copa Missões de Base Sub 17 no fi m 
do mês de novembro, três semanas 
após ter início os trabalhos com as 
categorias de base. Realizada em 
Santo Ângelo, a competição reuniu 
quatro equipes e serviu de prepa-
ração para a competição do próxi-
mo dia 17 de dezembro.

Município dá início ao projeto de treinamento para 
as categorias de base do SUB-17

CMD Chiapetta é campeão da 1ª Copa Missões de Base Sub 17

essas oportunidades. Pensando nisso, 
queremos fazer com que todos possam 
ter essa oportunidade aqui na nossa ci-
dade. Contamos com apoio da Adminis-
tração Municipal, Câmara de Vereado-
res e empresas que estão ao nosso lado 
incentivando cada vez mais, bem como 
fazendo com que os atletas sejam vistos 
por muitos, pelas Copas e Competições 
que iremos participar”, frisou Leandro 
Bermann.

Falando em competições, a partir do 
dia 17 de dezembro, os atletas estarão 
participando de uma Copa na região 
de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. 
A competição contará com equipes do 
Paraguai, Paraná, Santa Catarina e das 
Escolinhas do Grêmio de Porto Alegre. 
Uma grande oportunidade aos meninos 
para que possam apresentar os seus ta-
lentos para vários olheiros que lá esta-
rão.
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Com objetivo de incentivar a prática esportiva, a integra-
ção, o desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como 
promover espaço de diversão e socialização, o Conselho Muni-
cipal de Desportos retomou no segundo semestre, os treinos das 
Escolinhas de Futsal. Mais de 140 participantes praticam futsal 
divididos nas categorias Infantil, Juvenil e Mirim.

Os treinos ocorrem no decorrer da semana, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes com horários defi nidos. Eles são coordenados 
por professor de Educação Física que os orienta a jogar, intera-
gir com a bola, os colegas, adversários, cumprir as regras, enfi m, 
contribuir com o desenvolvimento de atleta e cidadão. 

A participação tanto das crianças e adolescentes tem sido 
expressiva e assídua. Tanto meninos quanto as meninas tem se 
dedicado e participado dos treinos. Além da prática esportiva, 
as escolinhas tem viés social, pois proporcionam as crianças e 
adolescentes oportunidade para interagirem com os demais, 
preenchendo os espaços, pois muitos no turno inverso as aulas 

Chiapetta
56 anosEsporte
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Uma iniciativa do município juntamente com 
a diretoria do Ouro e Prata Esporte Clube permi-
tirá investimentos na infraestrutura física no está-
dio, que passará a ser municipal. Reativado em 
2021, a nova diretoria aprovou a doação da área 
onde situa-se o campo para o município e agora 
realiza encaminhamento da documentação.

O campo sendo municipal permitirá que a 
gestão possa buscar recursos tanto estaduais 
como federais. A expectativa é de que o estádio 
possa receber iluminação, caminhódromo, ba-
nheiros, vestiário, arquibancada, copa, cozinha, 
além de melhorias no cercamento do campo.

Escolinhas de Futsal: oportunizando a prática esportiva e 
trabalho social com crianças e adolescentes

Campo do Ouro e Prata deverá receber investimentos em 
infraestrutura física

fi cam ociosos, sem atividades para participarem. 
Como forma de incentivo a participação e evitando o 

compartilhamento de materiais devido a questão da CO-
VID-19, a parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde 
e CMD fez com que todos os integrantes das escolinhas re-
cebessem kit contendo máscara, mochila, toalha e squeeze 
personalizados. 
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Omunicípio de Chiapet-
ta através da Secretaria 
Municipal de Desenvol-

vimento Econômico Sustentável 
tem adquirido ao longo do ano 
1.500 mudas de árvores nativas.. 
A ação faz parte do projeto de 
Arborização Urbana e Rural, que 
visa tornar as ruas ainda mais 
verdes e agradáveis aos morado-
res e visitantes, bem como refl o-
restamento de sede de bairros e 
comunidades, assim como a recu-
peração de nascentes. 

Na área urbana, as ações ini-
ciaram pelo Bairro Nova Esperan-
ça II, onde as mudas de árvores 
foram plantadas no espaço desti-
nado a área verde, arredores da 
sede do bairro e nos passeios públi-
cos. Ruas, Avenida e Praça da ci-
dade também receberam o plan-
tio de árvores. No dia da Árvore, 
celebrado no mês de setembro, a 
SMDES promoveu a doação de 
mudas para a comunidade inte-

ressada.
No interior do município, fo-

ram recuperadas duas nascentes. 
Na primeira delas, na localidade 
da Modelage o plantio ocorreu 
com a participação de líderes de 
turmas da EMEF Lorette Fanck. 
Ao todo 200 mudas de árvores 
nativas foram utilizadas no refl o-
restamento próximo a nascente. 
A ação marcou o início do Projeto 
JEPP desenvolvido com os alunos 
de 1º ao 9º ano, oportunidade que 
rendeu a discussão de temas en-
volvendo formação de lideranças, 
empreendedorismo e educação 
ambiental.  Outras 200 mudas 
nativas foram plantadas próximo 
a um açude na propriedade loca-
lizada em Linha Iracema.

A comunidade de Cristo Rei 
também foi uma das benefi cia-
das com as mudas de árvores 
nativas, as quais foram utiliza-
das para arborização da sede da 
comunidade. 

Chiapetta tem promovido ao longo 
do ano campanhas para descarte cor-
reto dos materiais, especialmente, lixo 
eletrônico e pneus. Além de uma inicia-
tiva que contribui com o meio ambiente 
ao mesmo tempo tem colaborado para 
uma cidade mais organizada.

Ao descartar incorretamente, em lo-
cais inapropriados tais como próximos 
matas e beiras de estradas, estes mate-
riais acabam prejudicando o meio am-
biente, especialmente, a contaminação 
dos recursos hídricos. Já os pneus arma-

zenados em locais abertos propiciam a 
proliferação do Mosquito Aedes Aegyp-
ti. Por isso, ciente dessas questões, a Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável tem apostado na realização 
de campanhas junto à Comunidade 
Chiapetense.

No mês de agosto a 9ª Campanha 
de Arrecadação de Lixo eletrônico arre-
cadou mais de cinco toneladas de mate-
riais, em sua maioria televisores, compu-
tadores, lâmpadas e eletreodomésticos. 
O lixo é transportado por empresa es-

pecializada em recicla-
gem até o município de 
Horizontina, é realizada 
a descaracterização, se-
paração, moagem vol-
tando para as indústrias 
e transformando o ma-
terial em matéria prima 
reutilizável no mercado.

Arborização Urbana e Rural

Campanhas de arrecadação de lixo eletrônico e coleta de Pneus

No mês de novembro, foi desenvol-
vida a coleta de pneus junto aos mora-
dores e borracharias da cidade. Devido 
a boa adesão a campanha foram ne-
cessários dois dias de coleta. Dois cami-
nhões lotados de pneus foram recolhidos 
e encaminhados para a reciclagem.
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Visando incentivar a contratação 
de munícipes chiapetenses e o seu 
deslocamento até as empresas 

localizadas na ERS-155, o município tem 
disponibilizado transporte gratuito aos 
trabalhadores. A iniciativa possibilitou a 
contratação de 17 funcionários que de-
sempenham funções em três empresas 
situadas no município de Chiapetta, as 
margens da RS 155 sentido a Ijui. 

 “Com a disponibilidade de trans-
porte diário e nos horários dos turnos 
da Fazenda, foi possível abrir mais 
vagas, nos três setores da empresa, na 
Agricultura, Pecuária e Fábrica, já que 
a Fazenda não havia disponibilida-
de de novas moradias. Esse translado 
é importante para todos, a Fazenda 
ganha na escolha do colaborador mais 
qualifi cado, o município com a gera-
ção de emprego e renda e as pessoas 

Administração Municipal disponibiliza transporte 
gratuito aos trabalhadores

Durante o IV Seminário Estadual Brasil Mais 
Simples, junto a MERCOPAR a Sala do Empre-
endedor de Chiapetta, recebeu a certifi cação 
Bronze.

Referências em locais de atendimento e solu-
ção de dúvidas de quem quer abrir um negócio 
ou legalizar a sua atividade, as Salas do Empre-
endedor tornaram-se conhecidas pela maneira 
simplifi cada e desburocratizada de atender, 
além de oferecer orientação e capacitação. 
Em Chiapetta, a Sala funciona junto ao prédio 
da ACIC (Associação Comercial e Industrial de 
Chiapetta), com atendimento de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

O processo de certifi cação é resultado de 
uma parceria entre a Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ) e o Sebrae RS e visa reconhe-
cer os esforços de melhoria dos serviços e oferecer 
um atendimento ainda mais qualifi cado para os 
empreendedores locais. 

Sala do Empreendedor recebe certifi cação

permanecendo moradores da ci-
dade e, o colaborador, pode esco-
lher mais um ramo de atividade 
disponível para trabalhar, assim 

como continuar estudando já que 
nossos horários tem turnos alter-
nados”, explica Sula, proprietária 
da Fazenda San Diego.
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A Incubadora Municipal de Empresas (INO-
VACHI), localizada no município de Chiapetta/
RS, abriu suas portas em agosto de 2019 e vem 
desde então dando acesso a infraestrutura quali-
fi cada para impulsionar os negócios, com a oferta 
de suporte físico, técnico, gerencial, administrativo 
e mercadológico para micro e pequenas empre-
sas iniciantes do município e região.  Seu foco é 
impulsionar o empreendedorismo no município, 
gerando novos empregos e renda para a popu-
lação. 

A iniciativa disponibiliza vagas de Pré-incu-
bação, Incubação e Associação de Empresas, a 
partir de etapas de credenciamento. Em 2021, o 
espaço conta com seis empresas incubadas, qua-
tro delas selecionadas neste ano.

Ações desenvolvidas em 2021 na INOVACHI:
* TREINAMENTO “GESTÃO FOCADA EM 

RESULTADOS” 
* LIVES “MERCADO DE TRABALHO E GE-

RAÇÃO Y” E “AUTOCONHECIMENTO E EVOLU-
ÇÃO PROFISSIONAL”

* IMPLANTAÇÃO DA “PLATAFORMA DE 
GESTÃO SINTONIA” 

INOVACHI

* WORKSHOP “CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO JOVEM” 
* WORKSHOP “MARKETING E VENDAS NAS MÍDIAS SOCIAIS”
* PARTICIPAÇÃO NA “MERCOPAR 2021”
* WORKSHOP “MEU CURRÍCULUM VITAE” 
* RODA DE CONVERSA “EMPREENDER NO AGRO” 

      *       CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
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Além de propor experiências dentro do 
espaço da INOVACHI, tem se oportuniza-
do viagens de estudos dentro do projeto 
Programe Seu Futuro. Estudantes das Es-
colas Municipais Lorette e Haydêe e Escola 
Estadual Anchieta participaram no mês de 
novembro de ofi cinas temáticas no Cam-
pus da UNIJUÍ em Ijuí. 

Na universidade, foram realizadas vi-
sitas ao laboratório de anatomia, espaços 
dos cursos de Comunicação, Marketing e 
Produção de Conteúdo Audiovisual e ofi -
cinas de impressão 3D no Espaço Mais Ino-
vação, no centro da cidade de Ijuí.

Idealizado pela Administração Municipal o 
PEICHI - Programa de Empreendedorismo e 
Inovação de Chiapetta tem como intuito unir os 
diversos agentes responsáveis pela formação do 
jovem profi ssional: Secretarias Municipais, ACIC, 
Escolas, SEBRAE, Universidades e outros parceiros.

Atualmente, o tema do empreendedorismo 
é trabalhado desde muito cedo, já na educação 
básica alunos do 1º ao 5º ano aprendem sobre 
educação fi nanceira, mais tarde, do 6º ao 9º ano 
são oportunizados outros importantes programas: 
O JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Pas-
sos), Projeto Vincular, APP-Inventor e o Progra-
me seu Futuro, esses dois últimos com a parceria 
das universidades e que também contemplam 
os estudantes de ensino médio. Por fi m, também 
é disponibilizado espaço para pôr em prática o 
modelo de negócio junto a Incubadora Municipal 
de Empresas (INOVACHI) e acesso a Sala do Em-
preendedor. 

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DE 
CHIAPETTA (PEICHI)

ESTUDANTES DO PROJETO PROGRAME SEU FUTURO 
PARTICIPAM DE OFICINAS TEMÁTICAS NA UNIJUÍ
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Uma metodologia de ensino desenvolvida pelo SE-
BRAE, a formação JEPP objetiva fomentar a cultura 
empreendedora, através de práticas de aprendizagem, 
considerando a autonomia do aluno para aprender, além 
de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes 
necessários para a gestão da própria vida. As atividades 
foram desenvolvidas com alunos de 1º à 9º anos da EMEF 
Lorette Fanck. O Projeto se deu no formato de ofi cinas se-
manais, com atividades lúdicas em ambientes de apren-
dizagem que sensibilizam os estudantes a assumirem ris-
cos calculados, identifi cação de oportunidades e inovação 
em situações desafi adoras. A culminância das ações foi a 
Feira JEPP, que ocorreu no pátio da Escola Lorette, onde 
estudantes puderam apresentar seus projetos empreen-
dedores e comercializar os produtos desenvolvidos por eles 
nas ofi cinas.

Projeto em parceria com a Faculdade SE-
TREM, que visa trabalhar noções de programa-
ção e desenvolvimento de aplicativos e aper-
feiçoamento de jovens para fornecer soluções 
tecnológicas ao mercado. As ações se deram em 
forma de Consultorias presenciais por professor 
capacitado da própria faculdade. O público alvo 
deste projeto foram alunos que realizaram a pri-
meira fase do App-Inventor em 2020, se desta-
caram e foram selecionados. O principal objetivo 
foi criar e aperfeiçoar soluções tecnológicas que 
possam ser entregues e contribuir com a popula-
ção como um todo.

Em parceria com a UNIJUI, trinta alunos de 8° e 9º anos 
da Rede Municipal e 8º, 9°, 1º e 2º anos da Rede Estadual 
participaram de aulas semanais online. O principal objetivo 
destas formações foi o desenvolvimento de novas habilida-
des/competências no campo da tecnologia e da inovação, 
considerando, entre outras, o desenvolvimento do pensamen-
to computacional e da programação. O projeto se dá através 
de palestras e ofi cinas de programação para conhecimento e 
desenvolvimento da lógica necessária ao uso das ferramen-
tas computacionais, de modo especial o desenvolvimento de 
aplicativos por parte dos estudantes participantes.

Chiapetta
56 anos Desenvolvimento econômico

PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEPP)

PROJETO PROGRAME SEU FUTURO

PROJETO APP INVENTOR
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 Através de uma parceria com a ACIC, a INOVACHI foi 
uma das benefi ciadas com recursos do Programa Empreen-
der para Transformar (PET) do Sicredi. O valor total de R$ 
3.000,00 teve como principal objetivo subsidiar parte da 
estruturação da nova Sala de Inovação.  O espaço é desti-
nado a criação, prototipagem de novos produtos, processos 
e negócios e estará disponível para a comunidade para re-
alização de formações, consultorias, reuniões, treinamentos 
de estudantes, jovens empreendedores e empresários. Tal 
ação objetiva fomentar o desenvolvimento econômico e so-
cial do Município de Chiapetta e Região. 

NOVA SALA DE INOVAÇÃO INOVACHI

Como a grande maioria dos muni-
cípios brasileiros, as principais receitas 
municipais de Chiapetta (mais de 90%) 
vem do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM) e Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
que são recursos provenientes dos im-

postos pagos pelos cidadãos brasileiros 
aos governos estaduais e federal e retor-
nam aos municípios através dos critérios 
distintos.

Os gráfi cos a seguir representam o 
crescimento constante da participação 
do município no bolo de ICMS do Estado, 

resultante da pujança dos seus empre-
endedores urbanos e rurais, da comuni-
dade que valoriza o comércio local e dos 
esforços da equipe de servidores públi-
cos envolvidos nos trabalhos voltados ao 
aumento da arrecadação. 

Município em constante evolução e crescimento
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Uma parceria que tem se consolidado ano após ano é 
a da Administração Municipal com a Associação Comer-
cial e Industrial de Chiapetta (ACIC). A união de esforços 
tem contribuído para desenvolver cada vez mais o comér-
cio local, e consequentemente, o município como um todo.

Exemplo disso, é a Campanha Chiapetta Dá Prêmios, 
desenvolvida já pelo quinto ano consecutivo, tem incen-
tivado os munícipes às compras no comércio local assim 
como a emissão das notas fi scais. 

Em 2021, um dos diferencias da campanha é o sorteio 
de uma motocicleta 0km oferecida pela Prefeitura Muni-
cipal de Chiapetta e os mais de R$8.000,00 em vale-com-
pras patrocinados pelas empresas associadas da ACIC. São 
vale-compras que vão de R$600,00 a R$2.200,00. O sor-
teio ocorre no dia 15 de dezembro de 2021.

Visando desenvolver e fortalecer o mercado local, 
outra iniciativa é as compras públicas. De acordo com 
levantamento, nos últimos anos, foi possível aumentar o 
valor gasto pela prefeitura no comércio de empresas de 
Chiapetta

Campanha de incentivo às compras no comércio local 
distribuirá R$ 20 mil em prêmios

Premiação:

1º Motocicleta 0km – Prefeitura Municipal

 2º R$ 2.200,00 em Vale-compras – Su-
permercado Maçalai, Supermercado Cotrijuí, 
Supermercado Paradzinski, ReD Saúde.

3º R$ 1.400,00 em Vale-compras – Agrowel 
Rede Construir, Lojas Becker, Lojas Holz, Lojas 
Movilar, Agropecuária Amigos, Agrotec Insumos.

4º R$ 1.350,00 em Vale-compras – Django 
Modas Acessórios, Exclusiva Modas e Acessórios, 
NR Boutique, Loja Arco-Íris, Tele Loja Tanara, 

Mega 10.

5º R$ 1.150,00 em Vale-compras – Cresol, 
Sicredi, 3Tentos, Banrisul.

6º R$ 1.000,00 em Vale-compras – Costinha 
Auto Elétrica, Posto Mattioni, Big Moto Peças.

7º R$ 850,00 em Vale-compras – Vida 
Farmácias, Farmácia Associadas, Farmácia Eco-
nomia, Barbearia Ofi cio, Tita Cabeleireira, Cleci 
Cabelereira.

8º R$ 600,00 em Vale-compras – HPR/Óti-
ca Pires, Skynet.

REVISTA CHIAPETTA.indd   48REVISTA CHIAPETTA.indd   48 06/12/2021   11:42:3406/12/2021   11:42:34



Chiapetta
56 anosOutras iniciativas

15 de dezembro de 2021 | 49

Acomunidade chiapetense e re-
gional pode acompanhar nos 
meses de junho e julho a tão 

aguardada recuperação dos 16 quilô-
metros da ERS-571 entre os municípios 
de Santo Augusto e Chiapetta. A rodo-
via foi a primeira da região Noroeste a 
ser benefi ciada com recursos do Gover-
no do Estado.

O anúncio da obra de recuperação 
vinha sendo aguardado desde o mês 
de janeiro, período em que o Governo 
do Estado sinalizou que daria atenção 
à rodovia em 2021. “Unimos forças para 
reivindicar esta obra e juntamente com 
o Vice-Prefeito e os nove vereadores do 
município fomos até Porto Alegre no 
fi m de janeiro, participamos da audi-
ência com o Deputado Estadual Ernani 
Polo, que na data assumia como Go-
vernador em exercício, e também com 
a participação do Secretário de Logísti-
ca e Transportes, Juvir Costella. Oportu-
nidade em que foi entregue um dossiê 
completo sobre a rodovia e assumido o 
compromisso de restauração da ERS-
571”, salienta o prefeito Eder Both.

Concluída recuperação da ERS-571, entre 
Santo Augusto e Chiapetta

Principal rodovia que dá acesso ao município, é pela ERS-571 que es-
coa a produção de Chiapetta e de municípios vizinhos, são transportados 
os pacientes até centros de referências e os estudantes até as instituições 
de ensino da região, por onde circulam os viajantes que movimentam o 
comércio local, bem como os visitantes que chegam até o município. 

Os mais de R$ 5 milhões para melhorias na rodovia incluíram operação 
tapa-buracos, reparos no pavimento, limpeza das margens e pintura da pista. 

Foto: jornal O Celeiro
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Outras iniciativas

Ao longo de toda a revista o cidadão pôde 
observar importantes projetos em desenvol-
vimento no município. E a grande maioria 
deles passam pela Câmara de Vereadores, 
a qual tem apreciado e discutido junto as 
comissões, sempre parceira e atenciosa aos 
projetos em prol da Terra da Produtividade e 
da população. É a casa do povo colaborando 
com o futuro do município. Em 2021, o Poder 
Executivo protocolou junto a Câmara de Ve-
readores 54 projetos de Lei.

Já o Poder Legislativo também tem apre-
sentado questões de interesse da comunida-
de, usando como ferramentas, proposições, 
moções, requerimentos e indicações, atuando 
sempre nas três funções primordiais de legislar, 
fi scalizar e representar o cidadão. No exercício 
2021, 69 proposições foram aprovadas. 

A Administração Municipal vem cumprindo rigorosa-
mente a entrega mensal de uma cesta básica para cada 
servidor integrante dos quadros de pessoal do município. E 
para agregar ainda mais, tem incluído produtos produzidos 
pelos agricultores familiares do município de Chiapetta.

A política pública de inclusão de alimentos da agricultu-
ra familiar vem sendo desenvolvido desde agosto de 2017 e 
é uma forma de valorizar os servidores agregando o orça-
mento familiar e a alimentação, além de garantir merca-
do para uma boa quantidade de alimentos produzido por 
agricultores.

Chiapetta
56 anos

Câmara de Vereadores, a Casa do Povo

Cesta Básica aos servidores públicos com produtos 
da agricultura familiar

Brigada Militar de Chiapetta recebe nova viatura
A Brigada Militar de Chiapetta conta com uma 

nova viatura para reforçar o policiamento ostensivo. O 
veículo Duster semiblindado foi entregue durante ato 
realizado pelo Governo do Estado, no mês de maio, na 
Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. 

A prioridade neste lote foram os municípios de pe-
queno porte. “Nós fi camos muito felizes com a che-
gada da nova viatura, afi nal é uma ferramenta de 
grande valia para o enfrentamento da criminalidade, 
ainda mais que conta com um acréscimo em seguran-
ça dos policiais muito importante, que é a semiblinda-
gem”, destacou o Comandante da BM de Chiapettta, 
Sargento Andrei Lauschner.
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Terra da Produtividade, de belezas naturais, cidade linda de se viver, de povo 
trabalhador e hospitaleiro.

São mais de cinco décadas de trabalho, empenho e dedicação, promovendo 
oportunidades e qualidade de vida para a população chiapetense.

Seguimos com GESTÃO,  RESPONSABILIDADE e a confi ança de continuar tri-
lhando os caminhos do desenvolvimento.

Parabéns, Chiapetta
56 anos
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