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limpeza, reestruturação e aber-
tura de novos açudes estão sen-
do subsidiados pelo município, 
com a exigência de laudo e li-
cença ambiental do produtor.  
 "Precisamos estimular 
todos os tipos de empreendimen-
tos em nosso município, geran-
do empregos diretos e indiretos, 
além de contribuir na arrecada-
ção municipal. Estes serviços 
são um investimento valioso do 
município" afirmou o prefeito 
Lairton Koeche.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Victor Graeff realiza incentivo 
à piscicultura

A administração muni-
cipal, via secretaria 
da agricultura está 

realizando o incentivo à pisci-
cultura. O município de Victor 
Graeff possui grande potencial 
nas mais diversas vertentes, se-
jam elas industriais, da bacia-
-leiteira, produção de grãos, 
gado, suinocultura, aviários e 
também na piscicultura. Com-
preendendo a importância de 
viabilizar e potencializar estes 
empreendimentos, serviços de 

Prefeito Lairton em visita a uma das propriedades

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Raquel Goedel- presidente da Câmara de Vereadores de 
Ernestina

Raquel Goedel

CRÉDITO:  AMÉLIA FREITAS / JORNAL OM

Nesta semana apre-
sentamos a presi-
dente da Câmara 

de Ernestina, a vereadora Ra-
quel Goedel. 

Em seu primeiro manda-
to como vereadora ela contou 
um pouco sobre sua história 
de vida, influência politica, 
amadurecimento pessoal e etc.

Raízes
Agricultora, vereadora, 

mãe, esportista, são muitas 
facetas em uma única mulher. 
Esta é Raquel Goedel.

Filha de agricultores, li-
gada a terra desde a infância, 
em Ernestina, como agriculto-
ra familiar, comercializa seus 
produtos junto à família na 
feira do produtor. A responsa-
bilidade adquirida no trabalho 
duro tornou Raquel uma pes-
soa disposta a correr riscos 
e enfrentar os problemas de 
frente.

Esportista, apaixonada 
por futebol, tendo como time 
do coração aquele que desde 
o inicio lhe ensinou disciplina 
nos gramados, garra e deter-
minação que levou para vida 
“como a gente diz o nosso ti-
me da cidade, o meu hoje con-
tinua sendo o Tupã”.

Politica
Este é o primeiro manda-

to de Raquel, que teve como 
inspiração os avós, primos, 
tios e, principalmente, a mãe 
Rosane Goedel, que também 
já foi vereadora “olhando a 
mãe e o pai conversando so-
bre isso, me espelhando nela 
porque ela foi vereadora no 
município, um pouquinho da-
quela vivência trouxe a von-
tade de também conhecer este 
universo um pouco mais de 
perto, pensando que, talvez a 
gente consiga contribuir para 

algumas melhorias no nosso 
município, trabalhando sem-
pre amparado pela Legislação 
vigente. Pois, como a gen-
te diz, você olhar de fora é 
uma coisa, mas quando você 
participa diretamente vê que 
é outra totalmente diferente, 
uma vez que a atuação do ve-
reador se dá, principalmente 
na fiscalização e na análise e 
aprovação, ou não, de Proje-
tos de Lei”. Efetivamente, o 
vereador não pode, por exem-
plo, arrumar uma estrada, mas 
pode, e deve buscar recursos 
para a realização do serviço e 
fiscalizar a aplicação dos re-
cursos investidos no mesmo.

Estar à frente de uma 
instituição pública, dar voz a 
comunidade não é uma tarefa 
fácil. É algo que exige cora-
gem. Na sua atuação como 
vereadora, seja de bancada ou 
agora como presidente do Le-
gislativo os ideais se mantêm 
os mesmos, atender a comu-
nidade, mas dentro das viabi-
lidades, para ela é só estando 
no meio comunitário que se 
pode ver a real necessidade de 
uma população. 

Em Ernestina, os Pode-
res Executivo e Legislativo 
trabalham de forma próxima, 
as solicitações são feitas di-
retamente aos responsáveis 
sem muitas vezes fazer reque-
rimentos e pronunciamentos 
junto a Câmara que, assim, 
deverão ser encaminhados 
ao setor, avaliados e depois 
respondidos. A comunicação 
direta não necessita de todo 
esse trâmite, podendo ser so-
lucionada a demanda com ce-
leridade. Solicitações e suges-
tões de melhorias em todas as 
áreas têm essa comunicação 
mais direta, buscando atender 
de forma rápida a população.

Além da atuação como 

fiscalizadora, aonde há o cuidado 
para ver se os investimentos fei-
tos estão sendo bem usados, há 
também o acompanhamento dos 
gastos públicos, por exemplo: no 
ano que passou, diversos foram 
os Projetos que a Câmara rece-
beu, solicitando autorização para 
repassar recursos públicos para 
entidades municipais, a atuação 
fiscalizadora se dá, nesses casos, 
no cumprimento do plano de tra-
balho e, principalmente, na con-
trapartida da entidade, propor-
cionando o trabalho social para 
o atendimento da comunidade 
ernestinense.

O aprendizado têm sido al-
go constante, uma lição diária, 
e como presidente só se inten-
sifica, aumentando ainda mais 
os desafios, ainda mais por ser 
mulher. Suas responsabilidades 
aumentam, há descrença de que 
uma mulher pode estar em todas 

as áreas, de que domina os mais 
variados assuntos. Existem bar-
reiras que podem ser quebradas 
quando se dá a oportunidade de 
conhecer melhor a força e a ca-
pacidade de uma mulher!

“A oportunidade de presi-
dir a Câmara Municipal dá vez 
e voz para as mulheres do meu 
Município, as quais represento 
com muito orgulho e dedicação. 
É através destas oportunidades 
que conquistamos o respeito e o 
espaço de representação da força 
feminina num campo ainda tão 
pouco ocupado pelas mulheres 
que é a política”.

Para o ano de 2022 alguns 
planos estão sendo idealizados, 
juntamente com o Executivo 
e, tão logo as expectativas se 
concretizem serão amplamente 
divulgadas, visando sempre a 
construção de um Município me-
lhor para cada cidadão.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Vacinação infantil

Iniciou em fevereiro, 
mais especificamen-
te no dia 02/02 a va-

cinação de crianças contra a 
COVID-19 em Santo Antônio 
do Planalto a faixa etária aten-
dida vai dos 05 ais 11 anos de 
idade.

O atendimento ocorre 
mediante um pré-agendamen-
to intermediado pelas agentes 
comunitárias de saúde, evi-

Primeiro dia de vacinação na cidade

tando assim filas e aglomera-
ções,  em comunicado oficial 
o enfermeiro da UBS informa 
"Toda a equipe e o ambiente 
estava equipado com carro de 
emergência, médico, oxigê-
nio e todo material necessário 
conforme normativa técnica". 
Até o momento nenhum caso 
adverso foi registrado em caso 
de duvidas a população pode 
contatar a equipe da unidade.

SAÚDESAÚDE

Fevereiro Laranja: mês de conscientização 
sobre a leucemia

O Instituto Nacional 
de Câncer (IN-
CA), estima que 

cerca de 10 mil pessoas sejam 
diagnosticadas com leucemia no 
Brasil por ano. A doença tem o 
seu início na medula óssea, local 
onde são fabricadas as células 
sanguíneas e que dão origem aos 
glóbulos brancos, aos glóbulos 
vermelhos e às plaquetas. Nessa 
doença os glóbulos brancos dei-
xam de defender o corpo e são 
produzidos descontroladamente, 
acumulando-se na medula óssea 
e substituindo células saudáveis. 
A leucemia aguda progride rapi-
damente e produz células que não 
estão maduras e não conseguem 
realizar as funções normais.

Com o elevado número de 
casos entre a população, orienta-
ções sobre o diagnóstico precoce 
e a importância da doação de me-
dula óssea se tornam necessárias. 
Confira a entrevista com a médi-
ca hematologista, integrante do 
Corpo Clínico do Hospital São 
Vicente de Paulo de Passo Fun-
do, Dra. Cristiane Zanotelli:

A leucemia aguda apre-
senta sintomas?

A doença normalmente 
apresenta início súbito e evolu-
ção rápida. Os principais sinais 
e sintomas frequentes são fra-
queza, mal-estar geral e indispo-
sição.  A redução dos glóbulos 
brancos provoca baixa da imu-
nidade, deixando o organismo 
mais sujeito a infecções, muitas 
vezes, graves ou recorrentes. A 
diminuição das plaquetas oca-
siona sangramentos, sendo os 
mais comuns das gengivas e pe-
lo nariz, além de manchas roxas 
na pele (hematomas). O paciente 
pode apresentar febre ou suores 
noturnos, perda de peso sem mo-
tivo aparente e dores nos ossos 

e nas articulações. Como tem 
rápida evolução, é extremamen-
te importante a suspeita clínica 
e diagnóstico precoce. É válido 
lembrar que os sinais podem ser 
comuns a outros problemas de 
saúde, portanto é preciso con-
sultar um médico para fazer uma 
avaliação adequada. 

Como é realizado o diag-
nóstico?

O diagnóstico é baseado na 
suspeita clínica e nos exames 
complementares. O hemogra-
ma completo, que é o exame de 
sangue, normalmente é o primei-
ro a ser solicitado pelo médico. 
Ele mostra alterações no sangue 
sugestivas da doença, com al-
teração nos glóbulos brancos e 
surgimento de células leucêmi-
cas (blastos). Anemia, queda nas 
plaquetas e alterações da coagu-
lação também são muito comuns. 
Para melhor analisar estas altera-
ções é necessário consultar com 
um médico hematologista, que 
fará exame da medula óssea para 
confirmar o diagnóstico.  

Importante ressaltar que 
quanto antes a leucemia for 
descoberta, mais chances essa 
paciente terá de responder ao 
tratamento. Converse com seu 
médico a respeito dos exames e 
procure tirar todas as suas dúvi-
das. É muito importante se sentir 
seguro com o médico hematolo-
gista e sua equipe.

Existe uma causa?
Não se sabe exatamente o 

motivo que esta doença ocorre. A 
maioria dos casos são sem causa 
identificável. Não parece haver 
relação genética, ou seja, quem 
tem algum parente com a doença 
não necessariamente possui risco 
aumentado de vir a desenvolver 
leucemia. Existe relação com al-

guns fatores ambientais, como a 
exposição a derivados do petró-
leo, agrotóxicos, produtos quími-
cos e solventes, além de algumas 
alterações cromossômicas.

Como é realizado o trata-
mento?

O tratamento tem o objetivo 
de destruir as células leucêmicas 
para que a medula óssea volte a 
produzir células normais. O pro-
cesso envolve poliquimioterapia, 
sendo realizado em ciclos e di-
recionado conforme a subclas-
sificação dos tipos de leucemias 
agudas. 

A campanha Fevereiro 
Laranja também fala sobre 
a doação de medula óssea. O 
quanto esse tipo de doação é 
importante? 

O transplante de medula 
óssea é realizado em casos se-
lecionados, principalmente nos 
pacientes que tem uma leucemia 
com marcadores de alto risco 
citogenético ao diagnóstico e re-
servado àqueles em que não apre-
sentam uma resposta adequada à 
quimioterapia, sendo muitas ve-
zes o único tratamento curativo. 
Por isso, a doação de medula ós-
sea é muito importante. 

Para se tornar doador é ne-
cessário realizar um cadastro 
no órgão que busca doadores 
no Brasil e nos registros estran-
geiros, o chamado Registro Na-
cional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (REDOME). 
Também é preciso ter entre 18 
e 55 anos de idade, estar com a 
saúde em bom estado geral, não 
ter doença infecciosa ou incapa-
citante, não possuir diagnóstico 
oncológico, doenças hematológi-
cas ou do sistema imunológico. 
Seja um doador de medula óssea. 
Ajude a salvar vidas!

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTÕNIO DO PLANALTO
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- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Atitudes tranquilas, gentis e pres-Atitudes tranquilas, gentis e pres-
tativas ajudarão você a se desta-tativas ajudarão você a se desta-
car no trabalho. Procure cumprir car no trabalho. Procure cumprir 
suas tarefas no seu canto e evite suas tarefas no seu canto e evite 
anunciar suas conquistas para não anunciar suas conquistas para não 
atrair o olhar de gente invejosa.atrair o olhar de gente invejosa.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Não perca uma boa oportunidade Não perca uma boa oportunidade 
de fazer cursos, treinamentos ou de fazer cursos, treinamentos ou 
se aproximar de colegas que te-se aproximar de colegas que te-
nham algo a ensinar siga o exem-nham algo a ensinar siga o exem-
plo de quem já está aonde você plo de quem já está aonde você 
quer chegar.quer chegar.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Fique atenta, meu docinho de Fique atenta, meu docinho de 
coco, pois pode pintar uma boa coco, pois pode pintar uma boa 
oportunidade de promoção ou de oportunidade de promoção ou de 
dar uma boa guinada na sua carrei-dar uma boa guinada na sua carrei-
ra, pense nas mudanças que de-ra, pense nas mudanças que de-

seja e vá à luta!seja e vá à luta!

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
É uma boa oportunidade para se É uma boa oportunidade para se 
aproximar dos colegas, trocar aproximar dos colegas, trocar 
ideias e experiências com eles — ideias e experiências com eles — 
pode apostar que todos sairão pode apostar que todos sairão 
ganhando. Aproveite o astral pa-ganhando. Aproveite o astral pa-
ra fazer parcerias ou mesmo uma ra fazer parcerias ou mesmo uma 
nova sociedade com alguém de nova sociedade com alguém de 
confiança.confiança.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Quem sonha em mudar de empre-Quem sonha em mudar de empre-
go ou dar novos rumos à carreira go ou dar novos rumos à carreira 
terá um bom incentivo dos astros terá um bom incentivo dos astros 
para correr atrás de novas opor-para correr atrás de novas opor-
tunidades hoje. É claro que você tunidades hoje. É claro que você 
deve agir com cautela, sem se deve agir com cautela, sem se 
precipitar.precipitar.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)

Simpatia e entusiasmo também te Simpatia e entusiasmo também te 
ajudam a se relacionar melhor com ajudam a se relacionar melhor com 
as pessoas. Use isso a seu favor, as pessoas. Use isso a seu favor, 
tanto para agradar colegas, che-tanto para agradar colegas, che-
fes e clientes no trabalho, quanto fes e clientes no trabalho, quanto 
para abrir novas paqueras, bebê!para abrir novas paqueras, bebê!

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
O trabalho continua entre as suas O trabalho continua entre as suas 
prioridades e você deve investir prioridades e você deve investir 
boa parte da sua energia no cum-boa parte da sua energia no cum-
primento das tarefas. Pode mudar primento das tarefas. Pode mudar 
o jeito de executar alguns servi-o jeito de executar alguns servi-
ços e vai usar a sua experiência ços e vai usar a sua experiência 
para defender a mudança.para defender a mudança.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Se depender dos astros, até as Se depender dos astros, até as 
tarefas mais chatas ou difíceis vão tarefas mais chatas ou difíceis vão 
parecer fáceis e prazerosas ago-parecer fáceis e prazerosas ago-
ra. Além de contar com a sorte, ra. Além de contar com a sorte, 
você também terá muita criativi-você também terá muita criativi-

dade e pode encontrar soluções dade e pode encontrar soluções 
incríveis para facilitar o trabalho.incríveis para facilitar o trabalho.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Os astros devem aumentar a sua Os astros devem aumentar a sua 
preocupação com dinheiro, segu-preocupação com dinheiro, segu-
rança e conforto material. Isso te rança e conforto material. Isso te 
dá um gás e tanto para mergulhar dá um gás e tanto para mergulhar 
no trabalho e investir em tudo que no trabalho e investir em tudo que 
possa trazer mais estabilidade pa-possa trazer mais estabilidade pa-
ra sua vida.ra sua vida.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Seu poder de comunicação con-Seu poder de comunicação con-
tinua acentuado, e isso deve te tinua acentuado, e isso deve te 
ajudar a fazer contatos e acor-ajudar a fazer contatos e acor-
dos mega vantajosos no trabalho. dos mega vantajosos no trabalho. 
Também é uma boa fase para divul-Também é uma boa fase para divul-
gar seu currículo e fazer entrevis-gar seu currículo e fazer entrevis-
tas de empregotas de emprego

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)-Aquário (21 jan. a 19 fev.)

No amor, seu coração vai pedir No amor, seu coração vai pedir 
segurança. Mesmo assim, uma segurança. Mesmo assim, uma 
paixão proibida pode surgir e tu-paixão proibida pode surgir e tu-
do indica que será irresistível.do indica que será irresistível.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
No campo sentimental, basta 
ser natural para encantar quem 
deseja. Pode pintar um clima 
de romance com alguém da 
turma e este lance tem tudo 
para dar certo, a fase é de 
muito companheirismo.

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Fevereiro!
 Marina Moraes 
01/02
Maria Kern 02/02
Maria Lenz 02/02
Alexandra Ponciano 
04/02
Cristiano Goedel 
04/02
Vera Mossolin 05/02
Ugo Bruch 05/02
Lislei Schornenber-
ger 05/02
Lucia Maciel 06/02
Nelson Rodrigues 
06/02
Claudiomir Gehelen 
06/02
Elen Muniz 08/02
Lorenzo Anunciação 
09/02
Viviane Graepim 
09/02

Leocir Scherner 10/02
Eder Soletti 10/02
Luís Becker 11/02
Silvane Gauer 12/02
Pedro Goedel 12/02
Nicolas Magarinus 13/02
Alex Heckler 14/02
Adilane Prestes 14/02
Anita Welter 15/02
Noeli Kempf 15/05
Luiz Lindemam 16/02
Marlisa Pilger 16/02
Danilo Vergutz 16/02
Leoni de Oliveira 16/02
Alana Kaufman 16/02
Ana Paula Bertan 17/02
Ariel Picoli 18/02
Lia Ninow 18/02
Alvori Ubel 19/02
Douglas Rodrigues 20/02
Marli Benz 20/02
Maidi Werner 20/02

Leodimar Pazinato 21/02
Lorena Malmann 21/02
Ida Shatt 21/02
José Henkes 21/02
Lúcio Bruinsma 21/02
Leonel Adler 22/02
Lourdes Granja 22/02
Werno Bertholdo 22/02
Yuri Picolei 23/02
Cristian Baumgratz 
23/02
Charlote Lengert 23/02
Danieli Provenci 23/02
Delonei Peroni 24/02
Ilma Schultz 24/02
Maria Heckler 24/02
Augusto Muller 25/02
Rogério Diehl 26/02
Maria Machado 26/02
Victor Penz 26/02
Márcio Kern 28/02
Lore Gnich 28/02

04 05

19ºC | 29ºC

04/02 
Sex

05/02 
Sab

19ºC | 25ºC

06/02 
Dom

15ºC | 29ºC

07/02 
Seg

11ºC | 30ºC

12ºC | 31ºC

08/02 
Ter

13ºC | 33ºC

09/02 
Qua

17ºC | 34ºC

10/02 
Qui

18ºC | 36ºC

11/02
Sex

Previsão do Tempo *MetSul

MARIASMARIAS

Marias realizam book fotográfico em agência de São Paulo

As Marias já tiveram 
muitos trabalhos de 
destaque e se orgu-

lham de cada um deles. Aliás, 
uma das ferramentas que as 
ajuda a avançar cada vez mais 
na carreira é o book fotográfi-
co. O objetivo desse material 
é mostrar toda a capacidade de 
fotogenia e versatilidade das 
modelos.

É por ele que clientes re-
conhecem o potencial da pes-
soa fotografada e realizam sua 
pré-seleção antes de contratar 
para alguma campanha ou des-
file. Por isso, é importante que 
o book fotográfico seja feito por 
algum profissional que tenha 
experiência e que busque quali-
dade no trabalho.

Pensando nisso, as Marias 
foram a São Paulo iniciar uma 
parceria com a Agência de Mo-
delos e Atores O Armário de 
Sophie. Lá, as meninas pude-
ram montar um conjunto de fo-
tos selecionadas, mostrando os 
pontos fortes das duas. É a partir 
dele que as modelos conseguem 
mostrar o seu talento e do que 
são capazes para os clientes da 
agência. Confira algumas fotos.Maria Antônia de 8 anos Maria Gabi de 11 anos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Lagoa dos Três Cantos tem nova corte de soberanas

Na noite de sábado 
(29), foi realiza-
da a etapa final de 

escolha das soberanas de Lagoa 
dos Três Cantos.

O desfile das candidatas 
a Rainha, Senhorita Turismo e 
Princesa do município ocorreu 
na Sociedade Recreativa Sem-
pre Unidos com público reduzi-
do e um rigoroso protocolo de 
segurança contra Covid-19.

O evento estava marcado 
para a mesma data, porém no 
24º Festival do Chopp de Linha 
Glória. Em razão da pandemia o 

baile foi cancelado pelos orga-
nizadores e a escolha das sobe-
ranas se deu em ambiente restri-
to apenas para convidados, mas 
com transmissão pela página do 
Município no facebook.

O concurso teve 5 candida-
tas: Kamily Jost, kauana Caro-
lina Wagner, Pietra Joana Petry, 
Thiele Taíze Rauber e Tyciane 
Adriéli Cardoso.

A nova corte três-cantense 
ficou assim definida: Kamily 
Jost (Rainha), Tyciane Adriéli 
Cardoso (Senhorita Turismo) e 
Pietra Joana Petry (Princesa).

Nova corte de soberanas da cidade

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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do dia 20/12 a 03/01

Retornamos no dia 04/12

Ministério da Saúde e Anvisa reduziram o tempo de inaptidão de pessoas infectadas 

SAÚDESAÚDE

Alteradas as regras para doação de sangue durante a pandemia 

A partir de agora, 
pessoas infectadas 
pela Covid-19 com 

quadro leve e moderado podem 
aguardar 10 dias após a recupe-
ração da doença para realizar a 
doação de sangue. A mudança, 
divulgada em uma nota técnica 
pelo Ministério da Saúde e pela 
Anvisa, reduziu o tempo de inap-
tidão, que antes era de 30 dias, 
por considerar que não houve 
nenhum caso relatado de trans-
missão do vírus por transfusão 
sanguínea. A decisão também 
avaliou as evidências científicas 
disponíveis com relação às vias 
de transmissão, ao período de 
incubação, evolução clínica e la-
boratorial dos casos.

A Dra. Cristiane Rodrigues 
de Araújo, responsável técnica 
do Serviço de Hemoterapia do 
Hospital São Vicente de Paulo de 
Passo Fundo, explica que no caso 
dos pacientes assintomáticos, o 
prazo de 10 dias precisa ser con-
tado em relação à data da coleta 
do teste. "Já quem teve contato 

com positivados, precisa aguar-
dar sete dias. É uma boa notícia 
contarmos com essa decisão, já 
que não houve caso de contami-
nação por transfusão", relata a 
hematologista. 

O crescimento do número de 
casos ativos na região vem refle-
tindo nas coletas realizadas. "O 
aumento nos casos positivos de 
Covid-19 impactou diretamente 
o Serviço de Hemoterapia, já que 
os doadores precisam respeitar o 
tempo de inaptidão. Estamos vi-
vendo em um período de alerta 
em relação ao suporte transfu-
sional do HSVP, pois não para-
mos nossos procedimentos de 
alta complexidade. Precisamos 
ter um bom estoque para realizar 
nosso trabalho com segurança e 
para isso contamos com a ajuda 
da nossa comunidade", reforça 
Dra. Cristiane. 

 O Serviço de Hemote-
rapia do HSVP fica localizado na 
Rua XV de Novembro, 485, no 
5° andar do prédio da Radiotera-
pia. O atendimento é de segunda 

à sexta-feira das 8h às 14h, sem 
fechar ao meio-dia, e em um sá-
bado do mês mediante agenda-
mento de grupos. 

Em Carazinho, o Hospital 
através da Agência Transfusional 
vêm solicitando doadores de to-
dos os tipos sangue. Ela funciona 
24 horas por dia e atende todas 
as demandas clínicas, cirúrgicas, 
ambulatoriais e de urgências. Sua 
equipe é composta por profissio-
nais médicos, enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem.

No HCC, não são realizadas 
coletas para doação de sangue, 
somente transfusões e sangrias. 
As coletas de sangue ocorrem 
em Carazinho somente quando o 
ônibus do Hemocentro de Passo 
Fundo vem ao município.

Doação de Sangue
O que é necessário para doar san-
gue:
Estar em boas condições de saú-
de;
Ter entre 18 e 69 anos de idade;
Peso igual ou superior a 50kg;

Não estar em jejum;
Não ingerir bebida alcoólica 24 
horas antes da doação;
Não ingerir alimentos gorduro-
sos nas 04 horas que antecedem 
a doação;
Trazer documentos de identifica-
ção com foto (Carteira de identi-
dade e ou motorista);
Homens podem doar até 04 vezes 
ao ano e mulheres até 03 vezes ao 
ano.

Quem não pode doar san-
gue:
Quem teve gripe ou febre nos úl-
timos dias;
Quem recebeu transfusão de san-
gue nos últimos 12 meses;
Gestantes ou mães que estejam 
amamentado;
Pessoas que passaram por cirur-
gia de grande porte a menos de 

A baixa procura de doadores reduziu o estoque

06 meses;
Quem teve hepatite após os 10 
anos de idade ou contato a menos 
de 06 meses;
Quem fez tatuagem ou colocou 
piercing nos últimos 12 meses;

Pessoas que tem compor-
tamento de risco em relação à 
AIDS.

OBS: Quem fez a vacina 
da gripe impede a doação por 48 
horas e também existem outros 
requisitos que são avaliados na 
triagem clínica.

Em caso de cirurgia eleti-
va ( Pré agendada):

É obrigatório trazer os com-
provantes com antecedência na 
Agência Transfusional para a li-
beração do procedimento quan-
do se faz necessário a reserva do 
sangue.

CRÉDITO: ARTE  ASSESSORIA DE IMPRENSA HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

CRÉDITO: FLÁVIA DIAS/ ASSESSORIA DE IMPRENSA HSVP

TIO HUGOTIO HUGO

Município de Tio Hugo 
adquire área de 5 hectares 
para implantação de um novo 
Distrito Industrial

O Município de Tio 
Hugo adquiriu 
uma área de terra 

de aproximadamente 5 hec-
tares (50000 m²) às margens 
da RS-153 (Saída para Passo 
Fundo). O terreno será desti-
nado para a implantação de 
um novo distrito industrial.

A assinatura da escritura 
pública de compra e venda 
foi realizada na quarta-feira 
26 de janeiro. A área foi ad-
quirida com recursos próprios 
do Município, em um inves-
timento de R$ 1.450.000,00 
(Um milhão e quatrocentos e 
cinquenta mil reais). As nego-
ciações para aquisição deste 
terreno foram iniciadas ain-
da em 2021, durante diversas 
reuniões envolvendo o pre-
feito Gilso Paz, o vice Geder 
Follmer e os proprietários. A 
excelente localização, que se 

Formalização da compra

encaixa no planejamento esta-
belecido pelo Poder Executivo 
Municipal de Tio Hugo para a 
instalação de um novo distrito 
industrial, foi um dos fatores 
vitais para a conclusão do ne-
gócio.

O foco da Administração 
Municipal é a busca e pros-
pecção por novas empresas 
que poderão se instalar no 
município. “Estamos traba-
lhando para impulsionar a 
economia local através da 
chegada de novos empreendi-
mentos em Tio Hugo; O que 
irá potencializar a geração de 
novos empregos e garantir 
renda para muitas pessoas. O 
primeiro passo foi dado e es-
tamos trabalhando com muita 
dedicação pelo crescimento 
do nosso município”, relatou 
o vice-prefeito e prefeito em 
exercício Geder Follmer.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃOASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Programa Merenda Melhor aumenta repasse 
de verba

O governador Eduardo 
Leite e a secretária 
da Educação, Raquel 

Teixeira, lançaram, em evento na 
Escola Estadual de Ensino Médio 
Santa Rosa, em Porto Alegre, nes-
ta quinta-feira (3/2), o programa 
Merenda Melhor. A iniciativa ele-
va em 166% o valor investido pelo 
Estado na alimentação de cada es-
tudante da rede estadual de ensino.

Atualmente, as escolas rece-
bem R$ 0,66 por aluno para ofer-
tar uma refeição, sendo R$ 0,36 do 
Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE) e R$ 0,30 do 
programa estadual. A partir deste 
ano letivo de 2022, as escolas pas-
sarão a contar com R$ 1,16 para 
ofertar esta mesma refeição, sen-
do os mesmos R$ 0,36 do PNAE 
e R$ 0,80 do programa estadual, 
um acréscimo de R$ 0,50 – o que 
dá o salto de 166% na parcela do 
estado para cada refeição.

“O processo de ensino e 
aprendizagem depende da qua-
lidade da nutrição das crianças e 
dos jovens. Precisamos oferecer 
uma alimentação que os estimule 
e que dê condição necessária para 
absorverem o conhecimento, sem 
a preocupação de estarem com a 
barriga vazia. Se temos 1,2 mil 
alunos aqui nesta escola, é muito 
futuro, é muita responsabilidade. 
E estamos buscando fazer nossa 
parte como governo, em conjun-
to com a comunidade escolar e 
civil, para puxarmos juntos em 
uma mesma direção”, afirmou o 
governador ao reforçar que o Es-
tado tem capacidade de fazer in-
vestimentos a partir da reestrutu-
ração das finanças do Rio Grande 
do Sul, buscando a transformação 
na educação com melhorias na ali-
mentação, na infraestrutura e na 
segurança das escolas.

Se antes o investimento 
global entre repasses do Estado 

e do PNAE era de R$ 135,9 mi-
lhões, agora as escolas receberão 
R$ 215,9 milhões – aumento de 
163,5%.

Com esta ação, em vez de 
serem servidos alimentos como 
pães e bolachas, serão oferecidas 
refeições quentes todos os dias da 
semana.

“O Brasil está passando por 
um momento difícil, o repasse do 
governo federal está congelado 
desde 2017, e as crianças preci-
sam desta alimentação. Este é um 
programa do governo do Estado 
que busca atender demandas edu-
cacionais, nutricionais e sociais 
em um momento extremamente 
importante”, afirmou a secretária 
da Educação, Raquel Teixeira.

Além desse aumento no re-
passe para todos os estabeleci-
mentos de ensino da rede estadual, 
para as escolas localizadas em 
ambientes mais vulneráveis, será 
implantado o cardápio com duas 
refeições por turno. A ação come-
çará pelas 45 instituições de ensi-

no que integram o programa RS 
Seguro a partir do primeiro semes-
tre de 2022, com expansão gradual 
a todo o Estado. 

Dos valores repassados pelo 
PNAE, 30% devem ser investidos 
em compra direta de produtos da 
agricultura familiar, incentivando 
o desenvolvimento econômico e 
sustentável de pequenos produto-
res.

O cardápio das refeições é 
elaborado pela nutricionista res-
ponsável da Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc), contemplando 
a utilização de gêneros alimen-
tícios básicos e com respeito aos 
hábitos alimentares locais e cultu-
rais e a tradição alimentar da loca-
lidade. Os cardápios atendem aos 
estudantes com necessidades nu-
tricionais específicas, como doen-
ça celíaca, diabetes, hipertensão, 
anemias, alergias e intolerâncias 
alimentares, entre outras. Assim 
como atendem as especificidades 
culturais das comunidades indíge-
nas e/ou quilombola.

Após o anúncio do aumento do repasse Leite almoçou no local

CRÉDITO: FELIPE DALLA VALE/ PALÁCIO PIRATINI
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Melhorias no perímetro urbano 

A a d m i n i s t r a ç ã o 
municipal, via 
equipe de obras, 

está realizando a pintura das 
faixas de segurança, sinaliza-
ção e pintura do meio-fio nas 
principais vias do município. A 
cidade de Victor Graeff recebe 
grande fluxo de turistas duran-
te os finais de semana, sendo 
assim necessário o reforço das 
sinalizações para segurança de 
quem por aqui trafega e prin-
cipalmente dos munícipes que 
diariamente se locomovem 
pelo perímetro urbano. É vá-
lido salientar que as equipes 
de rua além da pintura e ma-
nutenção, realizam um belo 
trabalho na limpeza urbana, 
sendo Victor Graeff um exem-
plo de limpeza e organização.  
 A manutenção, lim-
peza e segurança também de-
pendem de você munícipe e 
turista. Colabore com a gente, 
garantindo sempre um espaço 
confortável e seguro para você 
e sua família.

CRÉDITO: ARTE TATIEL ZART/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Espaço Cultural 

El-Niño

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen
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O El Niño, fenômeno natural categorizado 
como uma “anomalia climática”, repete-se 
em intervalos irregulares, que costumam 
variar entre dois e setes anos. Esse 
evento climático acontece em razão 
do aquecimento anormal das águas do 
Oceano Pacífico, mais precisamente das 
áreas próximas à costa oeste do Peru e 
países vizinhos. 

Os efeitos do El Niño são sentidos 
globalmente. Os Estados Unidos, muito 
afetados, passam a sofrer com fortíssimas 
secas em várias de suas regiões; em 
algumas áreas desertas do território 
peruano, elevam-se rapidamente os 
índices pluviométricos; a Índia sente uma 
elevação acentuada de suas temperaturas 
e a Austrália sofre com a difusão de 
tempestades torrenciais.

Esses casos são apenas alguns exemplos 
das várias consequências oriundas da 
atividade do El Niño. Os efeitos são tantos 
que nem todos ainda foram corretamente 
apontados e estudados pelas ciências 
atmosféricas e climáticas, fazendo com 
que ele seja considerado um fenômeno 
climático global.

Mas quais são os efeitos do El Niño no 
Brasil?

Os impactos do El Niño no Brasil 
são bastante variados, haja vista que o 
território brasileiro possui dimensões 
continentais e, portanto, uma elevada 
diversidade climática. Em algumas áreas, o 
El Niño produz secas extremas; em outras, 
ele apenas eleva as temperaturas, ao passo 
em que chuvas torrenciais acometem 
determinadas regiões.

Para resumirmos essa grande 
complexidade de acontecimentos, 
podemos assim sintetizar a influência do 
El Niño no Brasil:

Região Norte – redução das chuvas 
nas porções leste e norte da Floresta 
Amazônica, caracterizando algumas 
estiagens cíclicas para a região da 
floresta e aumento de problemas com 
as queimadas. Região Centro-Oeste – 
aumento das chuvas durante o verão e 
elevação intensiva das temperaturas na 
segunda metade do ano, quando já faz 
muito calor.

Região Nordeste – secas severas nas 
áreas centrais e norte da região Nordeste, 
afetando, principalmente, a região 
conhecida como Polígono das Secas, que 
passa a viver crises dramáticas relativas à 
escassez hídrica.

Sudeste – Aumento das temperaturas 
durante o inverno e intensificação do 
regime de chuvas.

Sul – Manifestação de chuvas torrenciais, 
muito acima das médias históricas para 
a região, além da intensificação das 
temperaturas.
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ERNESTINAERNESTINA

Atenção contribuintes 
Ernestinenses

Você que está com débitos na Prefeitura de Ernestina, já 
está disponível para adesão o Programa de Recuperação Fis-
cal (REFIS). O Refis é destinado a promover a regularização 
das dívidas com a Prefeitura, por meio de parcelamentos e 
descontos em multas e juros, e trata-se de um incentivo im-
portante para que a população consiga regularizar seus débi-
tos, evitando assim transtornos provenientes deste endivida-
mento.

Aqueles que fizerem a adesão ao parcelamento, poderão 
parcelar suas dívidas em até 6 (seis) parcelas mensais. Os 
descontos variam entre 100% e 50% referentes aos valores de 
juros e multas. O prazo para adesão é até o dia 31/03.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Primeira Etapa com o Avançar Agricultura

Mais uma con-
quista para a 
cidade de Santo 

Antônio do Planalto. Foi rea-
lizado o cadastro na primeira 
etapa do Programa Avançar 
Agricultura, através da se-
cretaria de agricultura com o 
apoio da vereadora Andrea 
Cristina de Oliveira foi en-
tregue a Rosane Martinazzo 
assessora da Secretária de 
Agricultura, ofício para ca-
dastramento do município no 
Projeto Avançar na Agricultu-
ra. O projeto santo-antoniense 
prevê a perfuração de um poço 
artesiano e 10 micro açudes. Equipe entregando cadastro para Martinazzo (ao centro)

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

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Administração pede a colaboração para manutenção da limpeza

ERNESTINAERNESTINA

Prefeitura adquire rolo compactador de solos

Na manhã de sex-
ta-feira (28/01), 
a administração 

de Ernestina, recebeu a mais 
nova aquisição, um rolo 
compactador para o municí-
pio, com o objetivo de agi-
lizar a construção e reparos 
de estradas vicinais. O novo 
equipamento chegou e foi 
recebido com um ato sim-
bólico de entrega em frente 
à prefeitura. Cabe destacar, 
que o valor do novo rolo 
foi de R$182,000,00, sen-

do pago somente com re-
curso próprio da cidade. O 
ato de entrega contou com 
a presença do prefeito Re-
nato Becker, prefeito em 
exercício Paulo Penz, do 
secretário de Obras, Mau-
rício Goedel, secretário l 
de Saúde, Geferson Goe-
del, entre outros presentes. 
Na oportunidade, o prefeito 
em exercício Paulo Penz, 
destacou que: “Este é mais 
um importante investimen-
to que a administração mu-

nicipal está realizando com 
o objetivo de melhorar às 
estradas vicinais do nosso 
município. Trata-se de um 
equipamento que auxiliará 
muito na execução de obras 
e recuperação das vias vici-
nais, principalmente na me-
lhoria de nossas estradas do 
interior. Nossa preocupação 
é melhorar a estrutura para 
atender com mais eficiência 
as demandas relativas às es-
tradas e ruas do município” 
ressaltou Penz.

Equipe ernestinense recebendo o rolo compactdor

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

O Município de Lagoa dos 
Três Cantos está realizando um 
levantamento da situação das 
placas de identificação de ruas, 
localidades, pontes, rodovias, li-
mites de velocidade, entre outros, 
para posterior processo de lici-
tação e compra de materiais que 
serão usados na troca ou reforma 
da sinalização vertical, tanto na 
cidade, como interior.

Placas de identificação de ruas 
em Lagoa dos Três Cantos

Durante a pesquisa notou-se 
diversas placas com danos resul-
tantes de vandalismo.

O prefeito Sergio Antonio 
Lasch falou de sua preocupação 
quanto ao vandalismo contra o 
patrimônio público, solicitando a 
população que denuncie qualquer 
ato que possa causar prejuízos ao 
Município. “todos somos respon-
sáveis”, afirmou.

Placa de identificação em rua da cidade

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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Respingos 
da Barragem

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

EU TENHO INVEJA DOS MANSOS

Eu tenho inveja dos mansos,
Desses que aceitam a vida;
Desses que lambem seus calos
E seguem na mesma trilha.
 
Dos que cultivam suas roças
Independente da sina...
Independente do porte
Do inço que se capina. 
 
Eu tenho inveja dos mansos,
Dos que agradecem a Deus
Um resto de pão na mesa,
Um pouco de água pra os seus.
 
Desses que dormem serenos,
Saltando antes do sol;
Constroem sem ter tijolos
E pescam sem ter anzol. 
 
Eu tenho inveja daqueles
Que vivem na claridade,
Suportam o desespero
E creem na humanidade.

Eu tenho inveja dos mansos,
Gigantes no coração,
Que acharam na tolerância
A força que há no perdão! 
 
Eu tenho inveja dos mansos
Que vão criar todo dia...
Que erguem com esperança
Suas velas na ventania.
 
Eu tenho as mãos retalhadas
De derrubar as paredes...
E a minha alma estropiada
Se afoga na própria sede. 
 
Quem leva golpes do mundo
E mostra a outra face,
Sabe que a cada segundo
Seu horizonte renasce.
 
Porque viver não se trata
Da mão letal de quem bate,
Mas de uma flor que resiste,
Semeando amor no combate.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Executivo Municipal assina Convênio com 
Governo do Estado através do Programa 
Avançar Esportes

Executivo Municipal de Santo Antônio do Planalto assinou convênio com o Governo do 
Estado para realização de projeto selecionado no âmbito do edital seletivo nº 10/2021, para 
recuperação de espaços esportivos, através do Programa Avançar

Esportes. O projeto foi criado pela Administração Municipal através do Conselho Munici-
pal de Desporto, com o apoio da assessoria de Gabinete e do Engenheiro Alexandre.

Um investimento total de R$ 272.935,10 sendo R$ 191.055,04,repassado pelo Estado 
através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, representada pelo Secretário de Esportes 
do Estado Danrlei de Deus, e uma contrapartida do Município no valor

de R$ 81.880,06.
Os investimento serão utilizados na quadra de esportes Claudionor
Wolmmer e no Campo de futebol sete da praça municipal.
O município aguarda o repasse do recurso para dar início ao processo licitatório.
O prefeito Municipal Élio Freitas juntamente com o Vice-prefeito Gerno Altmann, come-

moram a conquista. “As áreas a serem revitalizadas abrange tanto o esporte municipal como o 
regional e também o turismo. No ginásio será construído arquibancadas para receber o público 
durante os jogos e eventos municipais, e no campo de futebol sete será instalada grama sintéti-
ca além de melhorar a iluminação do campo e da quadra de areia” salientou prefeito.

‘‘Estamos muito felizes com mais esta parceria, este ano iniciou com grandes projetos 
aprovados, temos muito a comemorar, quero agradecer a toda a equipe de trabalho da admi-
nistração municipal que vem desenvolvendo os projetos. Estes recursos são muito importantes 
para o desenvolvimento do nosso município, Buscando investimentos para realizar obras que 
beneficiem nossa população”, destaca.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Processo Seletivo de professor 
de Língua Portuguesa

O município de 
Victor Graeff,  
visando à even-

tual contratação de pessoal, 
no atendimento da necessi-
dade temporária excepcional, 
torna pública a realização de 
Processo Seletivo Simplifi-
cado, para a contratação de 
professor anos finais do En-
sino Fundamental na disci-
plina de Língua Portuguesa.  
 As inscrições serão 
recebidas no Setor de Recur-
sos Humanos junto ao Centro 
Administrativo Municipal, 

sita na Avenida João Amann, 
nº 690, centro, Victor Graeff/
RS, das 07h30 às 11h30 e 
das 13h às 17horas, ou por 
meio eletrônico através do 
e-mail rh.prefeituravg@
gmail.com no período de 
01 de fevereiro a 04 de fe-
vereiro de 2022.Não será 
cobrada taxa de inscrição. 
 O edital completo do 
Processo Seletivo está dis-
ponível no site do município 
de Victor Graeff. Maiores 
informações pelo fone 3338-
1242.

TIO HUGOTIO HUGO

Economize água

A escassez hídrica que 
assola grande parte 
do Rio Grande do 

Sul prejudica também a capaci-
dade de vazão dos mananciais 
de água que abastecem as resi-
dências e propriedades rurais.

Portanto, é fundamen-
tal que todos estejam atentos e 
conscientes, para que não haja 
racionamento e o risco de de-
sabastecimento deste bem tão 
essencial em nossas vidas que é 

a água.
Evite o desperdício e eco-

nomize. 
DICAS:
1. Não demore no banho
2. Desligue a torneira ao es-

covar os dentes
3. Ensaboe todas as louças 

de uma só vez
4. Não lave calçadas com 

mangueira
5. Reaproveite a água da 

máquina de lavar

É necessário a colaboração de todos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE  TIO HUGO
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Nota de repúdio surte efeito

Na semana anterior, 
o COMUDE de Er-
nestina presidida por 

Alexandre Aguirre emitiu uma 
nota de repudio a forma com que 
o governo conduziu a consulta 
popular mão respeitando a deci-
são da população de cada muni-
cípio.

Nesta semana, o COREDE 
informou que iria realizar uma 
errata de retificação as ações e 
assim reafirmando que os valores 
disponibilizados seriam para a 

demanda escolhida por cada ci-
dade. Em Ernestina, a escolha foi 
pelo turismo com 640 votos.

Agora a equipe tem até o 
dia 07/02 para protocolar todos 
os documentos necessários para 
obtenção da verba. Vale ressaltar 
que a nota de repudio é a forma 
com que eles puderam expressar 
a indignação com a situação, pois 
como o próprio nome diz Con-
sulta Popular é para identificação 
das escolhas da população, é a 
vontade do povo.

ERNESTINAERNESTINA

Instalada  Caixa D’água  no interior do 
município 

A prefeitura de Er-
nestina, através da 
equipe de funcio-

nários da  Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos, na manhã 
de terça-feira (01/02), concluiu 
a instalação de um reservatório 
com capacidade de 20.000 mil 
litros , na localidade de Encru-
zilhada Muller (na propriedade 
dos Benevenuto). Além da caixa 
d'água, foi instalada uma torre de 
concreto nova, de 12 metros de 
altura, substituindo a antiga caixa 
d'água, que era de metal e, encon-
trava-se danificada e com vaza-
mento. A nova instalação servirá 
para  fornecer água de boa qua-
lidade e na quantidade adequada 
para as famílias que lá residem.

O prefeito Renato Becker, 
parabenizou o secretário de Ser-
viços Urbanos, Everton Goedel 
e sua equipe de funcionários pe-
lo excelente trabalho realizado 
na instalação desta nova caixa 
d'água, na localidade de Encru-
zilhada Muller, bem como reafir-
mou que a atual gestão através de 
ações conjuntas vem direcionan-
do atenção especial para garan-
tir e melhorar o fornecimento e 
abastecimento de água de quali-
dade para à  população do campo 
e da cidade.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

Estão abertas as ins-
crições para as ofi-
cinas gratuitas do 

CRAS de Nicolau Vergueiro. 
Para realizar a inscrição, os in-
teressados devem comparecer 
na Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Habitação até 
o dia 25 de fevereiro, munidos 
de RG e CPF.

OFICINAS E CURSOS 
OFERTADOS:
Alfabetização adulta (Segunda-
-feira à noite);
Pintura em tecido (Segunda-
-feira à tarde);
Crochê (Terça-feira à tarde);
Artesanato Bem Estar (Quinta-
-feira à tarde);
Corte e Costura (Sexta-feira à 
tarde);
Patchwork (Sexta-feira à tar-
de);
Bordado (Sexta-feira à tarde);
Culinária (Quarta-feira à tarde);
Música (Quinta-feira, manhã 
e tarde), a partir de 5 anos de 
idade;
Capoeira (Quinta-feira, manhã 
e tarde), a partir de 5 anos de 
idade;
Terceira Idade (Quarta-feira à 
tarde), a partir de 35 anos de 
idade;
Curso profissionalizante de 
Cuidador de idosos (Terça-feira 
à noite);
Curso profissionalizante de Ele-
trônica (Quarta-feira à noite).

Abertas as inscrições para as oficinas do CRAS 

Mais informações no CRAS

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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BC comunica vazamento de dados de 2,1 mil 
chaves Pix

Um total de 2.112 
clientes da Log-
bank Soluções em 

Pagamentos tiveram dados das 
chaves Pix vazadas, informou 
hoje (3) o Banco Central (BC). 
Esse foi o terceiro vazamento 
de dados desde o lançamento 
do sistema instantâneo de paga-
mentos, em novembro de 2020.

Segundo o BC, o vaza-
mento ocorreu em dados ca-
dastrais, que não afetam a mo-
vimentação de dinheiro. Dados 
protegidos pelo sigilo bancário, 
como saldos, senhas e extratos 
não foram expostos.

O incidente ocorreu em 
24 e 25 de janeiro e expôs os 
seguintes dados: nome do usuá-
rio, Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), instituição de relaciona-
mento e número da conta. To-
das as pessoas que tiveram in-
formações expostas receberão 
avisos, mas o BC não informou 
como as vítimas serão notifica-
das. Segundo o BC, a Agência 

Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) também foi avisada.

A exposição de dados não 
significa necessariamente que 
todas as informações tenham 
vazado, mas que ficaram vi-
síveis para terceiros durante 
algum tempo e podem ter sido 
capturadas. O BC informou que 
o caso será investigado e que 
sanções poderão ser aplicadas, 
como multa, suspensão ou até a 
exclusão da Logbank do siste-
ma do Pix.

Resposta
A LogBank é uma empresa 

de meios eletrônicos de paga-
mentos que atua no segmento 
Business-to-Business-to-Con-
sumer (B2B2C, na sigla em in-
glês). Nesse modelo, a indústria 
vende diretamente ao consumi-
dor, mas a venda é facilitada por 
outro negócio (distribuidor, va-
rejista ou atacadista), incluindo 
toda a cadeia comercial.

Esse foi o terceiro inciden-

te de vazamentos de dados do 
Pix desde a criação do sistema, 
em novembro de 2020. Em 
agosto, ocorreu o vazamento de 
dados 414,5 mil chaves Pix por 
número telefônico do Banco do 
Estado de Sergipe (Banese).

No último dia 21, foi a vez 
de 160,1 mil clientes da Acesso 
Soluções de Pagamento terem 
informações vazadas. Nos dois 
casos, na ocasião foram vaza-
dos dados cadastrais, sem a ex-
posição de senhas e de saldos 
bancários.

Inicialmente, o BC tinha 
divulgado que o vazamento no 
Banese tinha atingido 395 mil 
chaves, mas o número foi revi-
sado mais tarde. 

Por determinação da Lei 
Geral de Proteção de Dados, a 
autoridade monetária mantém 
uma página em que os cidadãos 
podem acompanhar incidentes 
relacionados com a chave Pix 
ou demais dados pessoais em 
poder do BC.

Caixa instalada na propriedade Benevenuto
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VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

24h
PLANTÃO

A FUNERÁRIA GUIZOLFE ESTÁ
ATENDENDO EM ERNESTINA,
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
E REGIÃO. 

CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE TÚMULOS,

JAZIGOS, FOTOS, LETREIROS E SERVIÇOS EM

CEMITÉRIOS. TRABALHAMOS COM COZINHAS,

SOLEIRAS E BANHEIROS, EM MÁRMORES E GRANITOS.

(54) 9 9999-3143
Não está longe de nós, quem esta junto a Deus!

Atendimento em Ernestina

(54) 9 9921-1526Diones Puckes

Atendimento em
Santo Antônio do Planalto

Avenida Jorge Müller

(54) 9 9668-3878
(54) 9 9638-3228

CCOONNCCEERRTTOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO
DDEE  LLOONNAASS

(54) 3378-2033Fone: (54) 9 9976-9675

VENDA DE TUBOS, CANALETAS, TELAS,
PALANQUES E BLOCOS DE CONCRETO
INDÚSTRIA DE CONCRETOS

ARMADOS ERNESTINA LTDA

Rod. RST 153 – Km 30 Ernestina/RS /

Seu lar junto 

ÁREA DE CAMPING,

ALUGUEL DE CABANAS,

ESCOLA NÁUTICA,

ACESSO PARA

EMBARCAÇÕES,

TUDO PARA
O SEU LAZER.

a natureza.

Fone: (54) 9 9946-4300RST, 153 km 30, em Ernestina-RS

SEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Civil desarticula organização criminosa

Na manhã de quarta-
-feira (02), a Polícia 
Civil, por intermé-

dio da Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Organiza-
das de Passo Fundo (Draco), da 
6ª Delegacia de Polícia Regional 
do Interior (6ª DPRI), deflagrou 
a Operação Fim da Linha, com 
objetivo de combater os crimes 
de organização criminosa, tráfi-
co de drogas, lavagem de dinhei-
ro, comércio ilegal de armas de 
fogo e contrabando de cigarros.

Foram cumpridos 35 man-
dados de prisão preventiva e 73 
mandados de busca e apreensão 
nas cidades de Passo Fundo, 
Panambi, Ijuí, Vacaria, Novo 
Hamburgo, Campo Bom, Estân-
cia Velha, Alvorada, Soledade e 
Pelotas; além do bloqueio de 62 
contas bancárias.

Até o momento 25 pessoas 
foram presas, sendo 21 preventi-
vamente e 4 em flagrante por trá-
fico de drogas. Restaram apreen-
didos aproximadamente R$ 25 
mil, 6 armas de fogo, 200 muni-
ções, cigarros, drogas, veículos, 
celulares, balanças de precisão e 
outros objetos de interesse para 
investigação.

A Investigação
As investigações tiveram 

início no mês de abril de 2021 a 
partir de informações que apon-
tavam que indivíduos, já conhe-
cidos da Polícia no meio crimi-
nal de Passo Fundo/RS, como 
lideranças nos Bairros Petrópolis 
e José Alexandre Zachia haviam 
sido “batizados por facção cri-
minosa” oriunda da região me-
tropolitana de Porto Alegre e, à 
partir daí estabeleceram  intensa 

relação comercial e territorial de 
ilícitos tanto em Passo Fundo, 
como região norte do estado.

Em um primeiro momento 
constatou-se que nos bairros ci-
tados havia sido decretado pe-
los representantes da “facção” o 
monopólio das vendas de drogas 
e cigarros paraguaios.

Posteriormente e de for-
ma desenfreada tal imposição 
se alastrou por todos os bairros 
da cidade, com maior ênfase no 
tráfico de drogas. Foram iden-
tificados no curso do inquérito 
diversos traficantes locais que 
adquiriam drogas para revender 
e que prestavam contas semanal-
mente às lideranças passofun-
denses.

Neste período de investiga-
ções foi apreendida pela Draco 
uma carga de cerca de 328.800 
cigarros contrabandeados no 
Bairro José Alexandre Zachia. 
Esta carga foi avaliada em R$ 
50.000,00. A venda de cigar-
ros possui lucratividade muito 
atraente em comparação às dro-

gas e, em contrapartida, menor 
punibilidade, levando esta práti-
ca a ser adotada como meio de 
fomento financeiro das organiza-
ções criminosas.

Posteriormente foram 
abordados pela Draco em Pas-
so Fundo dois indivíduos “fac-
cionados” oriundos da região 
metropolitana que vinham se-
manalmente cobrar o percentual 
da lucratividade ilícita que era 
devido às lideranças da organi-
zação criminosa. Nesta ocasião 
foram aprendidos, além do veí-
culo em que estavam, cerca de 
R$ 24.000,00 e espécie que es-
tavam escondidos em um com-
partimento secreto no painel do 
carro.

Através de provas técnicas 
a investigação conseguiu mapear 
toda uma organização criminosa 
com células nas cidades de Pas-
so Fundo, Panambi, Ijuí, Campo 
Bom, Vacaria, Guaporé, Alvora-
da, Pelotas e Erechim.

A matéria coompleta pode 
ser conferida no site do OM.

Foram 73 mandados cumpridos em 10 cidades
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Programa Juro Zero - RS

Na terça-feira (01/02), 
o Banco Regional 
de Desenvolvimen-

to Econômico do Extremo Sul 
(BRDE), por meio de uma rede 
de entidades conveniadas, come-
ça a receber os pedidos de finan-
ciamento para capital de giro. O 
programa Juro Zero tem como 
objetivo incentivar os empreendi-
mentos para a retomada do cres-
cimento da economia no Estado 
do Rio Grande do Sul.

 Crédito
Para empresas de pequeno 

porte (faturamento anual de até 
R$ 4,8 milhões), os financiamen-
tos podem alcançar até R$ 100 

mil, enquanto as microempresas 
(faturamento de até R$ 360 mil/
ano) terão disponíveis linhas de 
crédito com valor de até R$ 30 
mil. Para ambos os casos, o pra-
zo de financiamento é 36 meses, 
incluindo três meses de carência. 
Microempreendedores indivi-
duais (MEIs, com faturamento 
anual de até R$ 81 mil) poderão 
acessar até R$ 10 mil e também 
terão três meses de carência e 
outros 12 meses para amortizar o 
valor financiado.

No município de Victor 
Graeff os microempreendedores 
podem procurar a agência do Si-
credi.

Este é mais um programa do Governo do Estado
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