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O prefeito Lairton 
Koeche compreende 
que assim como estar 
por dentro das ações 
administrativas que 
ocorrem dentro da mu-
nicipalidade, é igual-
mente importante estar 
próximo dos serviços 
realizados pelas equi-
pes de educação, saú-
de, agricultura e obras. 
Por conta disso esteve 
acompanhando durante 
a última semana os ser-
viços realizados na lo-
calidade de Posse Cer-
rito, a ponte de acesso 
ao vargense estava du-
rante um longo período 
com um dos lados da 
cabeceira caídos, sen-
do assim um trecho de 
grande risco para quem 
por ali trafegava.

A secretaria de 

obras compreendendo a 
importância do trecho re-
alizou a reestruturação da 
ponte, com a colocação 
de três tubos e alargamen-
to do trecho e limpeza 
de sarjetas, assim poten-
cializando o tempo de 
durabilidade do serviço 
prestado. Todo o trecho 
foi alargado, sendo con-
dizente com as outras vias 
recuperadas pela adminis-
tração municipal, sendo 
proporcionais ao espaço 
necessário para trafega-
bilidade de veículos e im-
plementos durante a safra. 
A equipe de obras segue 
trabalhando conforme 
cronograma de trabalho, 
respeitando as limitações 
ocasionadas pelo clima, 
mas sempre visando aten-
der o maior número de de-
mandas possíveis.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

No dia 29 de março foi 
realizado no Salão São Cris-
tovão em Tio Hugo o Encon-
tro das Mulheres. A atividade 
contou com a participação de 
mulheres de várias faixas etá-
rias e foi promovida pela Se-
cretaria de Assistência Social 
e pelo Cras Mãos Amigas. 
Participaram do evento as se-
cretárias municipais Ana Lu-
cia da Silva, Silvana Cardoso 
Sipp e Suzana Elisa Muller 
Kuhn, além do prefeito Gilso 
Paz e do vice Geder Follmer 
entre outras autoridades mu-
nicipais. 

O encontro foi condu-
zido pelas psicólogas que 
atuam no município, Édina 
Zandonai e Taís Castro em 
conjunto com as servidoras 

públicas Alice Vieira e Cami-
la Sprandel. Na ocasião foram 
abordados aspectos como o Dia 
Internacional da mulher, origem 
da data, a importância da mulher 
na sociedade, além de aspectos 
como empoderamento feminino, 
valorização e combate a violên-
cia doméstica.

Também foram desenvolvi-
das dinâmicas em grupo entre as 
participantes. 

A promoção de atividades 
como essas são fundamentais 
para a implantação de políticas 
públicas voltadas ao bem estar 
e ao bom desenvolvimento so-
cial. A Secretaria de Assistência 
Social e o Cras Mãos Amigas de 
Tio Hugo, agradecem à todas as 
mulheres que participaram desta 
atividade.

TIO HUGOTIO HUGO

Através da Assis-
tência Social e Cras foi 
ofertado Curso de Tor-
tas/Docinhos e Salga-
dos/Bolachas Caseiras 
em parceria com o Sin-
dicato Rural e Senar as 
participantes não tive-

ram nenhum custo com os 
cursos.

Desta forma, o princi-
pal objetivo do município é 
capacitar e qualificar essas 
mulheres, preparando para 
o mercado de trabalho, ou 
até mesmo uma renda extra.

MORMAÇOMORMAÇO

Administração 
Municipal rece-
beu os recursos 
do Programa de 
Investimentos do 
Governo Estadual, 
Avançar no Espor-
te e Avançar no Tu-
rismo. 

O valor de 

R$478 mil reais foi 
creditado na conta 
hoje, e já se encon-
tra em processo li-
citatório as obras no 
Ginásio Munocipal 
de Esportes Lean-
dro Gehlen e a Praça 
Nossa Senhora dos 
Navegantes.

MORMAÇOMORMAÇO

Horóscopo semanal
Fonte: João Bidu

- Áries (21 mar. a 20 abr.) - Áries (21 mar. a 20 abr.) 
Planos e mudanças que deseja Planos e mudanças que deseja 
realizar recebem sinal verde e a realizar recebem sinal verde e a 
sua estrela vai brilhar no trabalho. sua estrela vai brilhar no trabalho. 
Mas, tome cuidado dobrado com Mas, tome cuidado dobrado com 
a grana e não confie tanto nos ou-a grana e não confie tanto nos ou-
tros porque estou vendo risco de tros porque estou vendo risco de 
perdas e prejuízo. perdas e prejuízo. 

- Touro (21 abr. a 20 mai.)- Touro (21 abr. a 20 mai.)
O recado é de Vênus e seu regen-O recado é de Vênus e seu regen-
te também me conta que surpre-te também me conta que surpre-
sinhas boas podem rolar. Agora, sinhas boas podem rolar. Agora, 
se quer tirar a barriga da miséria se quer tirar a barriga da miséria 
e faturar, convém ouvir mais a sua e faturar, convém ouvir mais a sua 
intuição e partir com tudo pra ci-intuição e partir com tudo pra ci-
ma das suas ambições, sem medo ma das suas ambições, sem medo 
da concorrência. da concorrência. 

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Vejo aqui vibes positivas e boa Vejo aqui vibes positivas e boa 

sorte, inclusive com pessoas e sorte, inclusive com pessoas e 
interesses ligados a outras cida-interesses ligados a outras cida-
des. Se trabalhar com vendas, im-des. Se trabalhar com vendas, im-
portados, aplicativos de compras portados, aplicativos de compras 
ou mantém relações profissionais ou mantém relações profissionais 
e comerciais com gente distante, e comerciais com gente distante, 
pode esperar sucesso. pode esperar sucesso. 

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Seu conceito vai subir com a che-Seu conceito vai subir com a che-
fia, transformações positivas po-fia, transformações positivas po-
dem rolar na carreira e dinheiro dem rolar na carreira e dinheiro 
deve entrar. Vai ter sucesso, Pix deve entrar. Vai ter sucesso, Pix 
e pra melhorar a Lua cresce em e pra melhorar a Lua cresce em 
seu signo, turbinando seus conta-seu signo, turbinando seus conta-
tos e interesses. tos e interesses. 

- Leão (22 jul. a 22 ago.)- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Novos horizontes se abrem e vo-Novos horizontes se abrem e vo-
cê vai mandar muito bem se tiver cê vai mandar muito bem se tiver 
mais de ousadia e ideias arroja-mais de ousadia e ideias arroja-

das. Se somar forças com as pes-das. Se somar forças com as pes-
soas certas, pode atrair aliados soas certas, pode atrair aliados 
importantes, ampliar seus ganhos importantes, ampliar seus ganhos 
e conseguir algo que deseja há e conseguir algo que deseja há 
bastante tempo, então, se liga!bastante tempo, então, se liga!

- Virgem (23 ago. a 22 set.)- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Mudanças seguem em curso e os Mudanças seguem em curso e os 
acontecimentos dessa semana acontecimentos dessa semana 
vão impactar a sua situação finan-vão impactar a sua situação finan-
ceira, meu cristalzinho.ceira, meu cristalzinho.

- Libra (23 set. a 22 out.)- Libra (23 set. a 22 out.)
 Com “ene” oportunidades pa- Com “ene” oportunidades pa-
ra mostrar a simpatia, habilidade ra mostrar a simpatia, habilidade 
conciliadora e os dons que pos-conciliadora e os dons que pos-
sui, você tem tudo para cativar as sui, você tem tudo para cativar as 
pessoas e se destacar. pessoas e se destacar. 

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Bora levantar esse astral e par-Bora levantar esse astral e par-

tir com tudo em busca dos seus tir com tudo em busca dos seus 
sonhos porque a semana traz pro-sonhos porque a semana traz pro-
messas de sorte e boas vibes pa-messas de sorte e boas vibes pa-
ra realizar seus planos, sejam pes-ra realizar seus planos, sejam pes-
soais, profissionais ou financeiros.  soais, profissionais ou financeiros.  

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Se depender das estrelas, a se-Se depender das estrelas, a se-
mana tem tudo para surpreender mana tem tudo para surpreender 
e você pode impulsionar uma por-e você pode impulsionar uma por-
ção de interesses. ção de interesses. 

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Quem pensa em tocar algo por Quem pensa em tocar algo por 
conta própria recebe um baita conta própria recebe um baita 
incentivo e negócio caseiro tem incentivo e negócio caseiro tem 
boas chances de prosperar. Tra-boas chances de prosperar. Tra-
balho e saúde protegidos durante balho e saúde protegidos durante 
a semana.a semana.

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

Com seu carisma, ousadia e inte-Com seu carisma, ousadia e inte-
ligência no modo turbo, você não ligência no modo turbo, você não 
terá dificuldade para realizar mu-terá dificuldade para realizar mu-
danças, abrir novas portas e man-danças, abrir novas portas e man-
dar bem em tudo que fizer. dar bem em tudo que fizer. 

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Com o amor o astral fica tranquilo Com o amor o astral fica tranquilo 
nos primeiros dias, mas convém nos primeiros dias, mas convém 
controlar a ciumeira no final de se-controlar a ciumeira no final de se-
mana porque pode dar BO e ris-mana porque pode dar BO e ris-
co de briga! Agora, se o romance co de briga! Agora, se o romance 
fica meia boca, sucesso é o que fica meia boca, sucesso é o que 
te espera na paquera, seu lado te espera na paquera, seu lado 
charmoso e sedutor fica matador. charmoso e sedutor fica matador. 

Previsão do tempo *Jornal do Tempo

CRUZADINHACRUZADINHA

Aniversariantes do mês de Abril!

- Diego 

Rodrigues 

(17/04)

- Alexandre 

Gmich (13/04)

03

- Renato Becker 

(26/04)

- Rejane Schultz 

(11/04)

- Martha Arend 

30/04)

- Valdir Alves Osório 

(24/04)

- Gustavo Machado 

Osório (03/04)

Prefeito acompanha 
recuperação de ponte de acesso

Município recebe R$478 mil em recursos

Encontro das Mulheres

Administração Municipal oferece 

Cursos Profissionalizantes

Prefeito Lairton Koeche acompanha obras

Encontro foir realizado dia 29 de março, no salão

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Os beneficiários do Pro-
grama Auxílio Brasil devem 
voltar a realizar a pesagem 
obrigatória de crianças, mu-
lheres, gestantes e lactantes. 
A obrigatoriedade ficou sus-
pensa por um tempo, devido 
à pandemia, mas a nova re-
solução determina a volta do 
procedimento semestral. As 
famílias têm até o final de ju-
nho para realizar a pesagem.

A pesagem deve ser feita 

na unidade de saúde mais 
próxima da residência dos 
beneficiários. Os benefici-
ários devem apresentar o 
documento com foto, car-
tão do SUS e a carteira de 
vacinação.

A pesagem é obrigató-
ria a todos e, sem ela, os be-
nefícios ligados ao Auxílio 
Brasil poderão ser bloque-
ados, suspensos ou cance-
lado.

A Prefeitura de Mor-
maço, através da Secre-
taria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente 
informa que está receben-
do pedidos de alevinos.

Os interessados po-
dem realizar seu pedido 

diretamente na Secre-
taria da Agricultura 
ou pelo telefone 3393-
1110.

Os pedidos deve-
rão ser feitos até o dia 
12.04, as entregas serão 
realizadas no dia 15.04.

MORMAÇOMORMAÇO

Neste domingo (03/04), 
o prefeito Renato Becker e a 
primeira-dama Elena Maria 
Goedel Becker, acompanhado 
do vice-prefeito Paulo Penz, 
participaram da abertura da 
Semana do Município, com o 
tradicional baile promovido 
pelo Grupo da Melhor Idade 
Despertar, que abriu as festivi-
dades alusivas ao aniversário 
de 34 anos de emancipação 
político-administrativa do mu-
nicípio de Ernestina.

Na oportunidade, o prefei-
to Renato Becker, a primeira-
-dama Elena Maria Goedel 
Becker e o vice-prefeito Pau-
lo Penz, foram recebidos pela 
corte do Grupo Despertar, pela 
Rainha Alsemia Worst e pelas 
Princesas Maria Eclher e Mai-
sa Gonçalves, que junto com a 
primeira-dama recepcionaram 
e deram as boas-vindas para os 
integrantes dos 45 grupos da 
região presentes no baile, ou 
seja, o baile foi o maior suces-
so, pois reuniu mais de 1200 
pessoas, o Salão da Comuni-
dade Católica ficou pequeno 
de tanta gente, que ao som do 
Musical Horizonte fizeram a 
maior festança, celebrando a 
vida e alegria, de poderem es-
tarei revendo amigos e confra-
ternizando novamente, após 
dois anos de pandemia. 

Em sua manifestação o 
prefeito Renato Becker, para-
benizou todos os integrantes 
dos 45 grupos da Melhor Ida-
de, bem como, a população de 
Ernestina e região presentes 
no baile, onde agradeceu a 
presença de todos no muni-
cípio. É gratificante ver que 
após dois anos sofrido, em 
virtude da pandemia, ver hoje 

esse salão lotado e, sobretudo a 
felicidade estampada no rosto de 
cada pessoa, é algo inexplicável. 
Parabéns ao Grupo Despertar, a 
presidenta Margareti Worst, pela 
bela organização do evento, ali-
ás às celebrações do aniversário 
do município de Ernestina inicia 
com grande sucesso. Um agra-
decimento especial para todas as 

pessoas envolvidas na organiza-
ção deste grande evento: segu-
ranças, pessoal da bilheteria, da 
copa, garçons, dos profissionais 
da saúde e motorista da ambulân-
cia de plantão no evento, nossa 
gratidão e reconhecimento, um 
evento deste tamanho só é possí-
vel, graças a união e o apoio de 
todos.

ERNESTINAERNESTINA

A minissérie “Beha-
vior - O jogo”, que estrela 
as irmãs Maria Antônia e 
Maria Gabi, teve seu trai-
ler liberado nesta semana. 
A produção conta a histó-
ria de um grupo de crian-
ças que foi levado a uma 
espécie de reformatório, 
onde todos correm o risco 
de nunca mais voltarem 
para casa.

 A direção é de Ro-
bson Araújo, com prepa-
ração de elenco por Thia-
go Coquelet e produção 
de Brunna Cris. No elen-

MARIASMARIAS

Minissérie com Maria Antônia e 

Maria Gabi tem trailer divulgado
co, além das Marias, 
estão outras 15 crian-
ças. A atriz Marianna 
Santos (Poliana Moça, 
Carinha de Anjo) e o 
TikToker Nick Gálla-
van também estrelam a 
websérie.

“Behavior - O jogo” 
será postado nos canais 
no YouTube de Maria-
na Santos e Nick Gálla-
van. O trailer pode ser 
assistido no perfil da 
produtora @bruhcris-
prodoficial no Insta-
gram.

Trailer foi liberado esta semana

A direção é de Robson Araújo

A equipe do Barragem 
FC eliminou o EC Divino 
e garantiu a sua vaga nas 
finais do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de Cam-
po 2021/2022. O jogo de 
volta do confronto válido 
pelas semifinais do certame 
terminou empatado pelo 
placar de 1 x 1. Como o 
Barragem havia vencido o 
primeiro jogo por 2 x 1 na 

casa do Divino, a equipe ver-
de acabou confirmando a sua 
classificação para a decisão da 
competição;

Agora, Barragem FC e Li-
nha Machado FC se enfrentam 
em jogos de ida e volta para 
definir quem será o campeão 
da edição 2021/2022 do cam-
peonato. O jogo de ida acon-
tece no próximo sábado 09 de 
abril no campo da Barragem e 

a volta no dia 16 de abril, nas 
comemorações do aniversário 
de 22 anos de Tio Hugo, no 
campo do Divino na localida-
de de Linha Graeff.

 O primeiro jogo entre  
Barragem FC x Linha Macha-
do FC será dia 09 de Abril ás 
15h30 no campo da barragem, 
o segundo jogo ocorre dia 16 
de abril ás 15h no campo do 
divino.

TIO HUGOTIO HUGO

Serão aplicadas no pró-
ximo domingo (10) as pro-
vas do processo seletivo 
simplificado (PSS) do Cen-
so Demográfico 2022. Os 
candidatos às vagas de re-
censeador farão a prova no 
período da manhã. Já os can-
didatos a agente censitário 
municipal (ACM) e agente 
censitário supervisor (ACS) 
no período da tarde. 

A consulta do local de 

prova é de responsabilidade do 
candidato, pois quem organiza 
o concurso é a banca FGV e o 
IBGE não tem acesso as infor-
mações particulares dos candi-
datos.

No dia da prova, o candi-
dato deve levar o comprovante 
de inscrição, um documento de 
identidade original com foto 
e caneta esferográfica de cor 
preta ou azul, fabricada em 
material transparente. o IBGE 

recomenda que o candidato co-
nheça o local com antecedên-
cia e chegue, pelo menos, uma 
hora antes do início da prova.

O candidato deverá seguir 
os protocolos sanitários con-
tra a Covid-19 estabelecidos 
por cada município e informa-
dos no cartão de confirmação 
da inscrição. O candidato que 
descumprir as orientações pre-
vistas no edital será eliminado 
do processo seletivo.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Barragem FC e Linha Machado FC farão a final 
do Campeonato de Futebol de Campo 

Final está prevista para dias 09 e 16 de abril

No próximo domingo, 10, serão aplicadas as 

provas para trabalhar no Censo Demográfico 2022

Baile do grupo da Melhor Idade Despertar 
reúne mais de 1200 pessoas 

Município está abre pedidos

Aviso Importante

Evento reuniu mais de 1.200 pessoas

Os beneficiários do programa devem voltar a realizar pesagem

Os pedidos deverão ser feitos até dia 12 de abril

Iniciou na última segunda-
-feira, 4 de abril, a vacinação contra 
a Influenza e o Sarampo. As duas 
campanhas ocorrem simultanea-
mente neste ano, entre os dias 04 de 
abril e 03 de junho.

A campanha de vacinação con-
tra a Influenza é dividida em duas 
etapas. A primeira etapa acontece 
de 04 a 30 de abril, para trabalhado-
res da saúde e idosos com 60 anos 
ou mais. A segunda etapa será entre 

UBS está realizando vacinação
NICOLAU VERGUEIRONICOLAU VERGUEIRO

os dias 02 de maio e 03 de junho, para 
crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes 
e puérperas, indígenas, professores, 
pessoas com comorbidades, pessoas 
com deficiência permanente, caminho-
neiros e trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário, trabalhadores por-
tuários, funcionários do sistema pri-
sional, adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioeducativas e 
população privada de liberdade.

A campanha de vacinação contra 

o Sarampo acontece durante todo esse 
período (de 04 de abril a 03 de junho), 
tendo como público-alvo trabalhado-
res da saúde e crianças de 6 meses a 4 
anos, 11 meses e 29 dias. 

Em Nicolau Vergueiro, a imuni-
zação é realizada na Unidade Básica 
de Saúde, de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. 
É necessário apresentar documento de 
identificação com foto e carteira de va-
cinação. 

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: MARIAS

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: MARIAS

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Espaço Cultural 

Ucrânia - Parte 2

Professor Dival PanzenhagenProfessor Dival Panzenhagen

06

A Idade de Ouro da Rússia de Kiev começou com o 
reinado de Vladimir, o Grande (980-1015), que levou o Es-
tado eslavo em direção ao cristianismo bizantino. Duran-
te o reinado de seu filho, Yaroslav, o Sábio (1019–1054), 
a Rússia de Kiev atingiu o auge de seu desenvolvimento 
cultural e poder militar. 

No entanto, o Estado logo se fragmentou à medida que 
a importância relativa das potências regionais aumentou 
novamente. Após um ressurgimento final sob o governo 
de Vladimir II de Kiev (1113–1125) e seu filho Mistislau 
(1125–1132), a Rússia de Kiev finalmente se desintegrou 
em principados separados após a morte de Mistislau. 

A invasão mongol do século XIII devastou a Rússia de 
Kiev, sendo que a cidade de Kiev foi totalmente destruída 
em 1240. No território ucraniano de hoje, os principados 
da Galícia e da Volínia surgiram e foram fundidos no Rei-
no da Galícia-Volínia. 

Daniel da Galícia, filho de Roman, o Grande, reuniu 
todo o sudoeste da Rússia de Kiev, incluindo Volínia, Ga-
lícia e a antiga capital. Daniel foi coroado pelo arcebispo 
papal em Dorohychyn em 1253 como o primeiro rei da 
Rússia de Kiev. Sob o reinado de Daniel, o Reino da Rutê-
nia foi um dos Estados mais poderosos do leste da Europa 
central.

Em meados do século XIV, com a morte de Yuri II 
Boleslav, o rei Casimiro III da Polônia iniciou campanhas 
(1340–1366) para tomar a Galícia-Volínia. Enquanto isso, 
o coração da Rússia de Kiev, incluindo a cidade de Kiev, 
tornou-se o território do Grão-Ducado da Lituânia, gover-
nado pelos gediminas e seus sucessores, após a Batalha 
do Rio Irpin. Após a União de Krewo de 1386, uma união 
dinástica entre a Polônia e a Lituânia, muito do que se tor-
nou o norte da Ucrânia foi governado pelos nobres litua-
nos locais cada vez mais eslavizados como parte do Grão-
-Ducado da Lituânia. Em 1392, as chamadas Guerras da 
Galícia-Volínia terminaram. Colonizadores poloneses de 
terras despovoadas no norte e centro da Ucrânia fundaram 
ou refundaram muitas cidades. Nas cidades do Mar Negro 
da atual Ucrânia, a República de Gênova fundou inúmeras 
colônias, de meados do século XIII ao final do século XV, 
incluindo as cidades de Bilhorod-Dnistrovsky (“Moncas-
tro”) e Kilia (“Licostomo”), as colônias costumavam ser 
grandes centros comerciais da região e eram chefiadas por 
um cônsul (representante da República).

Em 1430, a Podólia foi incorporada sob a Coroa do 
Reino da Polônia como Voivodia de Podole. Em 1441, no 
sul da Ucrânia, especialmente na Crimeia e nas estepes 
circundantes, o príncipe Haci I fundou o Canato da Cri-
meia. 

Em 1569, a União de Lublin estabeleceu a Comunida-
de Polaco-Lituana e grande parte do território ucraniano 
foi transferido da Lituânia para a Coroa do Reino da Polô-
nia, tornando-se território polonês de jure. Sob a pressão 
demográfica, cultural e política de um processo de poloni-
zação, que começou no final do século XIV, muitos nobres 
da Rutênia polonesa (outro nome para a terra de Rus) se 
converteram ao catolicismo e se tornaram indistinguíveis 
da nobreza polonesa. Privados de protetores nativos entre 
a nobreza da Rússia de Kiev, os plebeus (camponeses e ci-
tadinos) começaram a procurar proteção para os emergen-
tes cossacos, que no século XVII se tornaram devotamente 
ortodoxos. Os cossacos não hesitaram em pegar em armas 
contra aqueles que consideravam inimigos, incluindo o 
Estado polonês e seus representantes locais. 

Formado a partir do território da Horda Dourada con-
quistado após a invasão mongol, o Canato da Crimeia foi 
uma das potências mais fortes da Europa Oriental até o 
século XVIII; em 1571 capturou e devastou Moscou. As 
terras fronteiriças sofriam invasões tártaras anuais. Desde 
o início do século XVI até o final do século XVII, bandos 
de invasores de escravos tártaros da Crimeia exportaram 
cerca de dois milhões de escravos da Rússia e da Ucrânia. 

Fone: 54 99900-6677Fone: 54 99900-6677O Município de Lagoa 
dos Três Cantos firmou 
acordo com a Sicredi Inte-
gração Rota das Terras RS/
MG, no dia 31 de março, 
para o desenvolvimento dos 
programas A União faz a 
Vida e Cooperação na Pon-
ta do Lápis nas escolas da 
rede municipal de ensino.

Conforme a coordena-
dora do programa A União 
faz a Vida em Lagoa dos 
Três Cantos Ires Margari-
da Fath, o trabalho objetiva 
construir e vivenciar atitu-
des e valores de coopera-
ção e cidadania por meio de 
práticas de educação coo-
perativa, construindo para a 
educação integral de crian-
ças e adolescentes. O pro-
grama Cooperação na Pon-
ta do Lápis visa fomentar a 
conscientização e educação 

financeira aos professores, 
crianças e adolescentes.

Participaram da soleni-
dade de assinatura do termo 
de cooperação entre o Mu-
nicípio e Sicredi o prefeito 
Sergio Antonio Lasch, pre-

sidente da Sicredi Sérgio 
Tonello, gerente da uni-
dade da Sicredi três-can-
tense Adriano Sbabo e o 
assessor de programas 
sociais da Sicredi Deloir 
Antônio dos Santos.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Prefeito Rodrigo 
Trindade participou da 
Assembleia Geral do 
Sicredi, realizada no 
CTG Marciano Brum, 
em Soledade. Repre-
sentando Mormaço, 
o berço do Coopera-
tivismo, recebeu um 

exemplar autografa-
do pelo autor da obra 
Paulo Borges, o livro 
contando a belíssima 
história dos 40 anos 
desta tão importante 
Instituição Financei-
ra para nosso Muni-
cípio e região.

Nessa segunda-
-feira, 04/04, iniciou 
a Campanha Nacional 
da Vacinação contra 
a gripe. As doses da 
vacina Influenza tri-
valente, produzidas 
pelo Instituto Butan-
tan, é eficaz contra as 
cepas H1N1, H3N2 
(incluindo o subtipo 
Darwin, que provo-
cou alta de casos re-
centemente) e tipo B. 

A campanha na-
cional ocorrerá em 
duas etapas. Na pri-
meira, entre os dias 4 
de abril e 2 de maio, 
serão vacinados ido-
sos com 60 anos ou 
mais e trabalhadores 
da saúde.

A segunda fase, 
que vai de 3 de maio a 
3 de junho, tem como 
público-alvo, crianças 
de 6 meses até 4 anos, 
11 meses e 29 dias, 
gestantes e puérperas, 
povos indígenas, pro-
fessores, pessoas com 
comorbidades, pes-
soas com deficiência 
permanente, membros 
de forças de seguran-
ça e salvamento e das 
Forças Armadas, ca-
minhoneiros e traba-
lhadores de transporte 
coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e 
de longo curso, traba-
lhadores portuários, 
funcionários do siste-
ma prisional e adoles-
centes e jovens de 12 
a 21 anos de idade sob 
medida socioeducati-
va e pessoas privadas 

de liberdade. 
No caso das crianças 

de seis meses a menores 
de 5 anos que já recebe-
ram ao menos uma dose 
da vacina Influenza ao 
longo da vida em anos 
anteriores, deve se con-
siderar o esquema vaci-
nal com a apenas uma 
dose em 2022. Já para as 
crianças que serão vaci-
nadas pela primeira vez, 
a orientação é agendar a 
segunda dose da vacina 
contra gripe para 30 dias 
após a primeira dose.

A Secretaria da Saú-

de reforça também a im-
portância da vacinação 
contra o sarampo. Para 
evitar surtos da doença, 
a campanha de vacina-
ção em 2022 será focada 
em crianças de seis me-
ses a menores de cinco 
anos de idade e trabalha-
dores da saúde.

Maiores informa-
ções os munícipes po-
derão constar o fone: 
(54) 99123-1969 com a 
Técnica de Enfermagem 
e responsável pelo setor 
de imunização, Maria 
Luciana da Silva.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

O Departamento de 
Assistência Social, rea-
lizou na última semana 
uma tarde diferencia-
da para os grupos da 
melhor idade Exemplo 
de Vida, Vida Nova e 
Sempre Alegre. Através 
de uma atividade recre-
ativa envolvendo um 
belíssimo passeio para 
o município de Tapera/

RS, onde estiveram 
visitando o Centro tu-
rístico Crestani. Esta 
atividade foi pensada 
visando proporcionar 
a integração entre os 
grupos da melhor ida-
de da cidade e do in-
terior, sendo um mo-
mento de celebração, 
integração e de muita 
diversão.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

A Secretaria Municipal da 
Saúde por meio do Setor de 
Vigilância Epidemiológica do 
município de Ibirapuitã, in-
forma que pela primeira vez 
o município teve notificações 
de casos suspeitos de dengue. 
Atualmente, 5 (cinco) casos 
estão em análise. 

A dengue, assim como a 
Zica, Chigungunya e a febre 
amarela são transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypti. 

“Desde o momento em 
que os casos foram notifica-
dos à Vigilância Epidemioló-
gica intensificou seus traba-
lhos. Existem diversos tipos 
de criadouros do mosquito 
pela cidade, os que predomi-
nam são, pneus, lixo, baldes, 
bacias, caixas d' água desocu-
padas e recipientes de plásti-
co. Todos os dias as Agentes 
de Endemia saem pela cidade 
em busca de focos de Aedes 
Aegypti. Elas coletam amos-
tras, e exterminam o criador, 
quando possível, e tratam 
aqueles que não tem possibi-
lidade de destruí-lo”, explica 
a Enfermeira responsável pela 
Vigilância Epidemiológica, 
Tâmara Jordalana de Carva-
lho. 

Nos dias 25 e 28 de mar-
ço, foi realizado a UVB 
(Tratamento de Ultra Baixo 
Volume) nos locais onde há 
suspeita dos focos de dengue 
na cidade em parceria com a 
6° Coordenadoria de Saúde. 

O secretário da Saúde, 
Rosemar Hentges, pede a 

colaboração de todos os mu-
nícipes no combate ao Aedes 
Aegypti. “Que todos fiquem 
atentos a suas casas, pois so-
mente desta forma podemos 
zerar novamente a incidência 
de casos em nosso municí-
pio”, ressaltou Hentges. 

Denuncias de áreas 
com potencial para pro-
liferação do mosquito e 
também para a população 
receber orientações sobre 
o vetor poderão constar o 
fone: (54) 99123-4550 ou 
(54) 3380-1011.

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Município assina Termo de Cooperação

 Registrado casos suspeitos de dengue

Iniciada a Campanha Nacional da Vacinação 
contra a gripe

Grupos da Melhor Idade 
realizam passeio

MORMAÇOMORMAÇO

Rodrigo Trindade participa 
de Assembleia

Os resultados de 2021 foram apresentados a imprensa

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti

Passeio ocorreu no município de Tapera/RS

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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CÂMARA DE VERE-
ADORES DE ERNESTI-
NA – RS

Presidente: Raquel Go-
edel. 

Demais vereadores: 
Américo Luiz Formighie-
ri, Antonio Carlos Ferreira, 
Ari Antonio Mello, Julia-
no Arend, Leonir de Souza 
Vargas. 

SESSÃO PLENÁ-
RIA ORDINÁRIA DE 
04.04.2022

Grande Expediente:
 O Vereador Leonir 

de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, justificou os 
pedidos de providências de 
sua autoria, nos quais solici-
ta terraplanagem, empedra-
mento e limpeza no entorno 
de estrada.  

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, concordou com a 
necessidade de reparos nas 
estradas municipais, confor-
me solicitação do Vereador 
Leonir. Justificou o pedido 
de providências de sua au-
toria, que solicita estudo vi-
sando à colocação de grama 
sintética. 

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, 
da bancada do PP, infor-
mou que a Administração 
Municipal já está ciente das 
necessidades de reparos em 
algumas estradas e, assim 
que o tempo permitir os tra-
balhos serão retomados.

Comunicações:
 O Vereador Amé-

rico Luiz Formighieri, 
da bancada do PSDB, co-
mentou sobre as possíveis 
alianças para as próximas 
eleições. Informou que em 
alguns Municípios estão 
ocorrendo eleições suple-
mentares, pois, os atuais ad-
ministradores tiveram seus 
mandatos cassados, alguns 
deles por “compra de vo-
tos”. Pediu que todos sejam 
fiscais, para que esta prática 
não ocorra nas eleições mu-
nicipais em Ernestina em 

2024.

Ordem do dia: 
 Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 22/2022, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal que “Autoriza 
o Poder Legislativo Munici-
pal a realizar a abertura, no 
Orçamento vigente, de um 
Crédito Especial no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
na Manutenção da Câmara 
Municipal e dá outras pro-
vidências.”. As Comissões 
apresentaram parecer favorá-
vel com emendas. Em discus-
são as emendas: Não houve 
orador. Em votação as emen-
das: Aprovado por unanimi-
dade de votos. Em discussão 
o Projeto emendado: Não 
houve orador. Em votação o 
Projeto emendado: Aprovado 
por unanimidade de votos. 

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
23/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal que 
“DÁ NOVA REDAÇÃO AO 
ARTIGO 3º DA LEI MUNI-
CIPAL Nº 2.541/2018 DE 
03.05.2018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”. As co-
missões apresentaram pare-
cer favorável. Em discussão: 
Não houve orador. Em vota-
ção: Aprovado por unanimi-
dade de votos. 

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
24/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal que 
“Fica o Poder Executivo Mu-
nicipal autorizado a conceder 
auxílio e firmar Termo de Fo-
mento com o CONSELHO 
COMUNITÁRIO PRO-SE-
GURANÇA PÚBLICA DE 
ERNESTINA - CONSEPRO 
e dá outras providências.”. 
As comissões apresentaram 
parecer favorável. Em dis-
cussão: Não houve orador. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos. 

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
25/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal que 
“Fica o Poder Executivo Mu-
nicipal autorizado a conceder 
Auxílio Financeiro e firmar 
Termo de Fomento com O 

CORAL MUNICIPAL DE 
ERNESTINA e dá outras 
providências.”. As comissões 
apresentaram parecer favo-
rável. Em discussão: Não 
houve orador. Em votação: 
Aprovado por unanimidade 
de votos.

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
27/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal que 
“Institui e regulamenta a con-
cessão do auxílio para Tra-
tamento Fora de Domicílio 
– TFD.”. As comissões apre-
sentaram parecer favorável. 
Em discussão: Não houve 
orador. Em votação: Aprova-
do por unanimidade de votos. 

 Discussão e vota-
ção do Projeto de Lei nº 
28/2022, de autoria do Po-
der Executivo Municipal que 
“Autoriza o Poder Executivo 
Municipal abrir crédito espe-
cial no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) para execu-
ção dos programas da Secre-
taria da Saúde através dos 
programas da Vigilância Sa-
nitária, e dá outras providên-
cias.”. As comissões apresen-
taram parecer favorável. Em 
discussão: Não houve orador. 
Em votação: Aprovado por 
unanimidade de votos. 

Explicações Pessoais: 
 O Vereador Antonio 

Carlos Ferreira, da banca-
da do PDT, comentou sobre 
a publicação de resolução do 
CONTRAN que trata sobre 
as normas de fiscalização de 
trânsito por intermédio de 
videomonitoramento. Afir-
mou que são necessárias me-
lhorias nas rodovias e não 
medidas meramente arreca-
datórias como é o caso des-
ta recentemente publicada. 
Afirmou que haverá doze tre-
chos em que será construída 
terceira pista, entre Tio Hugo 
e Passo Fundo, na RSC 153. 
Convidou os Vereadores que 
desejarem, para integrar uma 
comissão, juntamente com o 
Prefeito Municipal, para ir ao 
DAER reivindicar as melho-
rias já tantas vezes solicita-
das no trecho urbano da RSC 
153, no Município de Ernes-

tina. Sobre a janela para troca 
de partidos, encerrada na se-
mana anterior, afirmou que, 
no seu entender, a troca e/ou 
filiação é feita por interesses. 
Orientou os jovens a fazer o 
seu alistamento eleitoral nos 
sistemas eletrônicos da Jus-
tiça Eleitoral. Falou sobre a 
falta de correção nas tabelas 
do Imposto de Renda expla-
nando algumas disparidades 
que vem ocorrendo. 

 O Vereador Leonir 
de Souza Vargas, da ban-
cada do PDT, parabenizou o 
Deputado Estadual Gilberto 
Capoani por denunciar o su-
perfaturamento na aquisição 
de passagens, por parte da 
Assembleia Legislativa do 
Estado. Afirmou que recebeu 
a visita do Vereador de Porto 
Alegre Márcio Bins Ely e que 
eles compartilharam muitas 
informações. Agradeceu ao 
Executivo pelos reparos na 
estrada de acesso à residên-
cia do Sr. Vicente Musscopp. 
Convidou todos a participar 
do baile de aniversário do 
Município e comemoração 
do aniversário do Musical 
Horizonte, no dia dez de 
abril. Parabenizou o Municí-
pio pelo aniversário de trinta 
e quatro anos. 

  O Vereador Amé-
rico Luiz Formighieri, da 
bancada do PSDB, solicitou 
verbalmente melhorias num 
trecho da estrada que passa 
nas proximidades da residên-
cia do Sr. Neco, localidade de 
Coxilha Seca, também, ou-
tro trecho localizado entre as 
residências do Sr. Vanderlei 
Glienke e do falecido “Juvi-
não”, pois, ambos os trechos 
tem passagem do transporte 
escolar e, os transportadores 
estão com muita dificuldade 
para trafegar pelos dois lo-
cais. Ainda, o acesso à pro-
priedade do Sr. José Mello, 
pois, o trecho está pratica-
mente incessível e o Sr. José 
precisa deslocar-se por ques-
tões de saúde.  

 O Vereador Julia-
no Arend, da bancada do 
PSDB, parabenizou o depu-
tado Capoani pela coragem 
de denunciar. Explanou so-

bre o cenário político para 
as próximas eleições fede-
rais. Solicitou ao Executivo 
o mapeamento da reserva 
florestal próxima ao Par-
que de Rodeios, visando o 
cercamento e início dos tra-
balhos de limpeza do local. 
Criticou o local em que está 
sendo depositado lixo e as 
pedras, ao lado do Ginásio 
Municipal. Sobre a Refor-
ma Tributária, afirmou que, 
ao que parece, pautar este 
tipo de Projeto na Câmara 
e no Senado não é do inte-
resse dos políticos. Afirmou 
que existe um programa do 
Governo Federal para pro-
porcionar a oportunidade 
de pagar meia entrada em 
eventos culturais e esporti-
vos e viagens interestaduais 
de graça, chamado Identi-
dade Jovem. Solicitou que o 
Executivo marcasse reunião 
com o engenheiro ambien-
tal para o dia seis de abril 
para tratar sobre os proble-
mas do lixo. Pediu escla-
recimentos sobre o recape-
amento asfáltico previsto 
entre o RSC 153 e a ponte 
da divisa com Nicolau Ver-
gueiro. Disse que é neces-
sária uma desratização no 
perímetro urbano. Afirmou 
que foi cobrado pela fala 
acerca da criação de ani-
mais no perímetro urbano. 
Esclareceu que não é contra 
a criação dos animais e sim, 
é contra o relaxamento na 
criação. Clamou para que as 
pessoas cultivem a humil-
dade. Comemorou o título 
do Campeonato Gaúcho 
conquistado pelo Grêmio. 

 A Presidente, Ve-
readora Raquel Goedel, da 
bancada do PP, reforçou 
o convite para que todos 
participem das festividades 
da Semana do Município. 
Agradeceu ao Secretário 
Maurício, e a equipe, pelo 
empenho na recuperação 
das estradas municipais.

 
Próxima Sessão Ple-

nária Ordinária dia 12 de 
abril de 2022, às 18:00.
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Respingos 
da Barragem

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

PRANTO E PÓ

Não! Não pronuncies mais meu nome!
Estás totalmente proibida...
Te nego integralmente esse direito
Com a mesma lei que me negou a vida!
 
Nunca mais te achegues nos meus sonhos...
Nem me aqueças nas noites tão vazias;
Não mais habites a flor dos meus silêncios,
Nem murmures tua voz na ventania.
 
Não! Não inundes o meu pranto,
Com todo este amor que, eterno, é teu...
Não navegues os versos do meu canto
Que, hoje, com minha alma se perdeu.
 
Não ouses frequentar meus pensamentos,
Não ouses nos meus lábios ser poesia...
Não tentes ser fogueira em meus desejos,
Nem venhas me emponchar nas horas frias.
 
Eu sei... ah como eu sei que a culpa é minha...
Eu sei... ah como eu sei que tens razão!
Errei, por julgar ter o que eu não tinha,
Pequei por ser menor que o coração.
 
Pequei por só mostrar o sofrimento,
Mesmo tentando te pintar belezas...
Errei ao levantar o nosso ninho
Na areia movediça da incerteza.
 
Por isso me recolho, fecho as portas,
Com grades e correntes me enclausuro...
Melhor me recolher ao breu dos cegos,
Do que, pra minha luz, ser rumo escuro.
 
Mas se um dia chegares, sem licença,
Com teu brilho de estrela fugidia...
Tomando minhas noites, meus desejos,
Incendiando quem finou pela invernia...
 
Se um dia tu quebrares essas portas,
Correntes, cadeados e lonjuras...
Rasgares essa lei que nos separa,
Quebrando a negação e a minha loucura...
 
Então encontrarás, cheio de esperas,
Os restos tristes de um poeta só...
Que, mesmo morto, te olhará sorrindo,
Ao rever sua vida, entre pranto e pó.

A campanha foi apro-
vada na 1ª sessão ordi-
nária do ano na Câmara 
de Vereadores  e visa 
premiar clientes do co-
mércio local nas catego-
rias clientes e produtores 
rurais com valores em 
dinheiro sorteados nas 
datas de 30 de junho e 28 
de dezembro.

Para concorrer o con-
sumidor deve trocar suas 
notas com CPF na Secre-
taria de Agricultura, De-
senvolvimento Econô-
mico e Meio Ambiente. 
valem notas a partir de 
1º de janeiro de 2022.

O contribuinte ou 
produtor rural que for 
sorteado e tiver débito 
com o Município terá a 
dívida amortizada pelo 
prêmio

Os valores do sor-
teio do dia 30 de junho 

vão de R$ 400,00 a R$ 
1.800,00 em cada moda-
lidade. Já no sorteio do 
final do ano (28 de de-

zembro) os prêmios 
vão de R$ 300,00 a 
2.500,00 para ambas 
modalidades.

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

O município de 
Victor Graeff, visan-
do à eventual con-
tratação de pessoal, 
no atendimento da 
necessidadetempo-
rária de excepcional 
interesse público, 
por prazo determina-
do para desempenhar 
funçõesjunto a órgãos 
públicos e munici-
pais, torna pública 
arealização de Pro-
cesso Seletivo Sim-
plificado, para a con-
tratação de Agente 
Comunitário de Saú-
de –Micro Área 09 
– URBANA e Micro 
Área 02 - RURAL de 
acordo com as Leis 
Municipaisautoriza-
doras nº 1.941 de 15 
de fevereiro de 2022 
e nº 1.949 de 08 de 

março de 2022.
  As inscrições 

para a referida fun-
ção serão recebidas 
no Setor de Recursos 
Humanos junto ao-
Centro Administrati-

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

Aberta Campanha de Arrecadação e 
Incentivo ao Comércio

Processo Seletivo - Agente Comunitário de 
Saúde

vo Municipal, sita 
na Avenida João 
Amann, nº 690, 
centro, Victor Gra-
eff/RS. Confira o 
edital completo no 
site.

As inscriçõesdevem ser recebidas no setor de RH

Serão realizados dois sorteios

CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Ernestina, 08 de março de 2022 

Uma data voltada para a 
conscientização da sociedade 
sobre o Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA). O TEA é um 
transtorno que se caracteriza, 
entre outras manifestações, por 
dificuldade de interação social 
e presença de comportamentos 
repetitivos. Apresenta diferen-
tes graus, classificados de leve à 
grave. 

É uma data importante, pois 
muitas pessoas não compreen-
dem o que é o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), sendo 
fundamental a propagação de in-
formação de qualidade. Entender 
melhor esse transtorno é chave 

para o fim do preconceito e 
da discriminação que cercam 
as pessoas com TEA, as quais 
apresentam apenas uma for-
ma diferente de agir e encarar 
o mundo. Sendo assim, o Dia 
Mundial de Conscientização 
do Autismo é também impor-
tante para que mais pessoas 
sejam diagnosticadas preco-
cemente e tenham acesso a 
terapias, as quais podem ser 
decisivas para seu desenvol-
vimento.

"Lugar de autista é em 
todo lugar!"

Respeito, inclusão, amor, 
empatia e união. 

IBIRAPUITÃIBIRAPUITÃ

Na terça-feira 05 de abril 
foi realizada a prova oral do 
Concurso de Escolhas da 
nova corte de Soberanas de 
Tio Hugo. As nove candidatas 
puderam se apresentar para os 
jurados, autoridades e familia-
res, falando sobre a constru-
ção da história do município, 
e também sobre si, quais suas 
metas, perspectivas e objeti-
vos na vida.

O prefeito Gilso Paz e o 
vice Geder Follmer entre ou-
tras autoridades locais acom-
panharam a dinâmica, que 
foi avaliada pelos seguintes 
jurados Andreia de Carvalho 
Pedroso, educadora e empre-
endedora Soledade/RS, An-
dreia Weber, coordenadora de 

TIO HUGOTIO HUGO

Cultura e Turismo no município 
de Lagoa dos Três Cantos, Da-
niel Cabalera, Diretor da Rota 
das Terras Encantadas, Ibirubá-
-RS, Jacqueline Dreyer, Diretora 
de Cultura município de Não Me 
Toque, Maurício Orsolin, Jorna-

lista Clic Soledade-RS.
O desfile das candidatas será 

realizado no próximo sábado 09 
de abril, no ginásio municipal 
Gilmar Mühl a partir das 21h30. 
Venha torcer para a sua candida-
ta!!!!

A obra se dará através 
do Programa Avançar Pró-
-Esporte – Ilumina, em par-
ceria com o Governo do Es-
tado, através da Secretaria 
do Esporte e Lazer, ao custo 
de R$ 122.546,96. O Estado 
repassará ao Município R$ 
85.782,88. O município en-
trará com R$ 36.764,08. 

O espaço receberá ain-
da outras melhorias como 
vestiários, banheiros, entre 
outros. As obras se darão 
através do Programa Avan-
çar Pró-Esporte – recupera-
ção de Espaços Esportivos, 

em parceria com o Governo do 
Estado, via Secretaria do Es-
porte e Lazer, ao custo de R$ 
382.341,67. O Estado repassará 
ao município R$ 267.639,17. 
O Município entrará com R$ 
114.702,50.

A expectativa é que as 
obras tenham início no mês de 
maio.

Em outro convênio assina-
do pelo Município e o Estado 
via programa Avançar Turis-
mo – Revitalização de Parques 
de Eventos, serão feitas obras 
de infraestrutura no pavilhão 
central do parque, onde ocor-

rem os shows da Lagoa Fest. O 
Estado repassará ao Município 
R$ 358.676,95, de forma par-
celada. A primeira parte, de R$ 
158.676,95, já foi depositada na 
conta da Prefeitura. Os restan-
tes R$ 203.837,72 ficarão por 
conta do Município.

O pavilhão de shows da 
Lagoa Fest deverá receber es-
trutura lateral, aumentando sig-
nificativamente a área coberta 
do local.

As licitações, tanto da es-
truturação do campo como das 
obras do pavilhão da Lagoa 
Fest estão sendo elaboradas

LAGOA DOS TRÊS CANTOSLAGOA DOS TRÊS CANTOS

Dia Mundial de 
Conscientização sobre o 
Autismo 

Realizado prova oral do concuso de 
soberanas

O campo do Parque Municipal será iluminado 

O desfile será realizado no próximo sábado, 09 de Abril

Dia 02 de abril é o dia mundial de conscientização
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