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Foi realizado no dia
31 da março de 2022 o
sorteio da Nota Fiscal
Gaúcha nº 114 A entrega dos cheques aos contribuintes sorteados no
município de Ernestina
cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha. Os valores
foram de dois prêmios
de R$ 200,00 (Duzentos
Reais.) e teve como sorteados o Sra. JORDANA
TAIS FRANZ BACKES
e a Sra. ELSA MARIA
FORMIGHIERI, Ambas
de Ernestina. O Município ainda informa que
para participar dos sorteios mensais os contribuintes devem estar cadastrados no Programa
NOTA FISCAL GAÚCHA e solicitar que
seja colocado o número
de seu CPF na nota no

momento da compra feita
no comércio local. Fazendo isto estarão ajudando a
combater a sonegação fiscal e ainda concorrerão a
prêmios no município de
Ernestina e também nos
sorteios da Nota Fiscal
Gaúcha realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Os contribuintes que quiserem fazer o seu cadastramento no Programa podem
procurar o Setor Tributário
do município, ou fazer diretamente o cadastro no
site da www.sefaz.rs.gov.
br
Contribuinte de Ernestina: ajude a combater a
sonegação, exija nota fiscal no momento da compra
efetuada, peça para colocar o seu CPF, assim você
combate a sonegação e ainda ganha dinheiro.

Escola Leonel recebe
eletrodomésticos
A administração
municipal, via Secretaria Municipal
de Educação, realizou no dia de hoje
(08/04), a entrega
de um Forno elétrico, Microondas e
Máquina de Lavar
Roupa 15kg para a
Escola Municipal
Leonel de Moura
Brizola. Estes investimentos partem
de um movimento

encabeçado pelas funcionárias da escola no
qual levantaram as demandas e solicitaram
tais melhorias para direção e secretaria municipal de educação,
que acolheram os pedidos e realizaram os
investimentos, visando
proporcionar um ambiente com melhores
condições de trabalho
no atendimento das demandas da escola.

Previsão do tempo

Aniversariantes do mês de Abril!

Barragem FC larga em vantagem
16 de abril, no campo do
Divino na localidade de
Linha Graeff. Para garantir o título, o Barragem
precisa de um empate ou
qualquer vitória. Já o Linha Machado FC precisa
vencer o jogo por 1 gol
de diferença para levar
para os pênaltis; Ou por 2
gols ou mais para se tornar
campeão nos 90 minutos.
Próximo jogo entre
Linha Machado FC x Barragem FC será dia 16 de
abril ás 15h no Campo do
Divino.

*Jornal do Tempo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

TIO HUGO
A equipe do Barragem FC saiu em vantagem no primeiro jogo
da final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo edição
2021/2022. Jogando em
casa, a equipe garantiu
o triunfo sobre o Linha
Machado FC pelo placar de 1 x 0, gol marcado pelo atleta Lucas
Alflen.
O jogo da volta, que
definirá o campeão do
certame será disputado
no próximo sábado dia
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Entrega de prêmios
aos contribuintes
participantes cadastrados
na Nota Fiscal Gaúcha
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- Diego

- Renato Becker

- Valdir Alves

Rodrigues

(26/04)

Osório (24/04)

- Rejane Schultz

- Gustavo

(11/04)

Machado Osório

(17/04)

Escola Leonel de Moura Brizola recebeu um forno elétrico

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO.

- Alexandre

SUMULA DO CONTRATO Nº 01/2022.
CONTRATADA: ZANOTELLLI E BORGES LTDA.
OBJETO: ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 15/2021
VALOR MENSAL: R$ 2.800,00
PERIODO: 11 MESES.

Gmich
(13/04)

(03/04)
- Martha Arend
30/04)

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Se depender de Mercúrio, você
tem tudo para curtir o feriado com
mais dinheiro no bolso. Ideias lucrativas vão surgir e o serviço vai
render.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Vai dar bom no trabalho, a saúde
fica no modo turbo e as finanças,
nem se fala! Oportunidades de
compras, vendas, trocas e negociações podem surgir de uma hora
pra outra.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Você vai contar com sorte e proteção nas amizades, na carreira e
nas finanças, meu cristalzinho. O
período só não será perfeito sem
defeitos porque Mercúrio entra

num setor que indica instabilidades e mexe com sua energia, mas
não esquenta, não.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Notícia boa sobre emprego, alegrias com a galera ou quer conhecer alguém superinteressante?
Vamos ao que interessa porque o
período pode ser bom à beça!
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Tô vendo aqui que um dos setores
mais privilegiados é o profissional
e os astros dão uma tremenda
força para a realização de metas,
objetivos e esperanças.
- Virgem (23 ago. a 22 set.)
A semana é da Páscoa, mas os astros despejam confete, turbinam

sua sorte e você pode cair na folia, pulando de alegria com tanta
coisa boa acontecendo. Parcerias
bem sucedidas e grandes oportunidades devem surgir no trabalho.
- Libra (23 set. a 22 out.)
A hora de pegar firme no trabalho e mostrar do que é capaz é
agora. Como prêmio pela sua dedicação, você conseguirá agilizar
todos os seus interesses.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Pode até fazer, mas os astros
trazem promessas bem generosas
para o seu bolso e a sorte vai andar coladinha em você já a partir
de terça-feira. A semana também
será maravigold no trabalho e as
mudanças que rolam no céu vão

Fonte: João Bidu

deixar sua criatividade poderosíssima – use e abuse dos seus dons
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
O lar e os parentes vão ocupar
lugar de destaque nessa semana
e nos seus planos para o feriado.
Período de boa sorte com grana
e saúde blindada pelas vibes de
Mercúrio.
- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Preparada para fazer sucesso e ficar no centro das atenções, minha
filha? É o te espera com seu lado
tagarela, animado e descontraído
vindo à tona. Vai contrariar a natureza fechadona do seu signo, mas
uma coisa que não irá muda jamais
é seu jeito perseverante de ser.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Pode ficar tranquila porque oportunidades de ganhos não faltam
nesses dias e vejo que as melhores chances devem surgir já a partir de terça-feira.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Os interesses profissionais também fluem bem e você pode até
negociar benefício, comissão ou
aumento com a chefia. Otima vitalidade na saúde e surpresas gostosas com parentes e amigos.
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Educação continuada para a
equipe de profissionais de saúde
Pensando em qualificar ainda
mais os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Planalto-RS realizou nos dias
08 e 09 de Abril o Curso Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e
Suporte Básico de Vida, oferecendo a oportunidade de qualificação e atualização a sua equipe
de Motoristas condutores das
Ambulâncias, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros.
Durante os dois dias de cursos a turma passou por práticas
onde as equipe simulou atender
situações de atropelamento, colisões, quedas, choque, dentre
outras. Desta forma, o curso também focou no fortalecimento do
trabalho em equipe, envolvendo
desde o condutor ao enfermeiro.
O curso com aulas teóricas
e práticas foi ministrado pela
equipe de Salvamento & Resgate
LTDA da Cidade de Porto Alegre,
onde dois instrutores designados
pela empresa lotados no Batalhão de Bombeiros da Cidade de
Passo Fundo buscaram atualizar
e aperfeiçoar os profissionais sobre técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH).
“Seja em uma ambulância
simples ou em uma ambulância
de suporte avançado o condutor
tem papel definido pela legislação e, por isso, eles precisam
entender que não estão apenas
ali para conduzir o veículo, mas
também para dar suporte para as
equipes na abordagem às situações de emergência”, afirmam os
instutores responsáveis.
Ao final do curso aconteceu a
certificação dos profissionais que
participaram do curso e entrega

aos profissionais da Secretaria
de Saúde, entre enfermeiros e
motoristas, um uniforme (macacão padrão) para o atendimento às situações nos períodos da escala de plantão e de
transferência de pacientes.
Segundo informações da
Secretaria de Saúde, os uniformes são confeccionados
de um tecido especial (RIP
STOP – mais resistente a rasgos e mais confortável, tecido
usado em fardas do Exército
Brasileiro, sendo 67% poliéster e 33% algodão). “É um tecido que protege contra vírus e
bactérias, bem adequado para
atendimentos de emergência,
principalmente, neste cenário
de pandemia”, explicam.
A responsável pela pasta
Ana Cristina Candaten ressalta
a preocupação e o reconhecimento da Administração Municipal ao trabalho realizado
pelos profissionais da área da
Saúde, especialmente estes do
atendimento plantonista. “Há
uma preocupação em proteger
e preservar a saúde e o bem-estar dos nossos profissionais. O
tecido do uniforme é especial,
mais confortável, o uniforme
tem um corte que amplia os
movimentos, mais prático no
vestir, inclusive com faixas
refletivas para auxiliar na segurança, em casos de atendimentos noturnos”, detalhou
mais Ana. “Estamos qualificando nossos profissionais de
saúde para que renovando seus
conhecimentos, passemos a
oferecer maior qualidade no
atendimento que é essencial
para salvar vidas”.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

O curso foi ministrado pela equipe de Salvamento & Resgate
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MARIAS

GERAIS

ELEIÇÕES 2022
Faltando menos de seis
meses para a realização das
eleições gerais de 2022, começam a ser conhecidos,
pré-candidatos, não apenas
para o Governo Federal e
Estadual, mas também para
deputado.
Na região, o advogado
e Ex Prefeito de Tio Hugo,
Verno Muller, coordena os
trabalhos da pré-candidatura de José Scorsatto para
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

José Scorsatto

Deputado Estadual pelo PDT
– Partido Democrático Trabalhista.
Scorsatto, formado em
gestão pública e pós graduado
em contabilidade pública, foi
Prefeito de Arvorezinha e Presidente da Associação Gaúcha
Municipalista.
Segundo o Ex Prefeito de
Tio Hugo, é necessário que se
volte a ter um gabinete parlamentar estadual, com a “cara
da região”.
Provocado a concorrer
a Deputado Estadual, Muller destacou que Scorsatto é
um amigo, foi colega como
Prefeito e de coordenação da
FAMURS em dois mandatos,
sendo que ambos optaram, em
comum acordo, de juntar as
duas possibilidades, em um
único projeto regional.
“Os nossos municípios são
pequenos, e exemplos anteriores, demonstraram que mais
de uma candidatura na região,
torna a missão muito difícil,
quase impossível. Diante da
afirmação, a Executiva Estadual do Partido compreendeu
a questão local”, disse Muller.
Com o lema “novas atitudes com novas ideias”, ambos

defendem que é preciso modernizar e dinamizar o setor
público, sem aventuras, mas
sim com coerência e conhecimento.
“Se a região abraçar a
ideia, nossos gestores municipais e a sociedade como um
todo, terão a disposição um
gabinete parlamentar completamente inovador”, finalizou
Muller.
“Arvorezinha é cidade
muito próxima daqui, e junto
com o Verno Muller, conhecemos na plenitude as necessidades regionais. Temos muito
a contribuir”, concluiu Scorsatto.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

ERNESTINA

Marias desfilam no Passo
Fundo Fashion
O
Passo
Fundo
Fashion 2022, evento
promovido pelo Passo
Fundo Shopping em 6 e 7
de abril, marcou o retorno das Marias à passarela. As irmãs vestiram peças da Carmen Steffens, a
convite da gerente Carina
Muniz.
Ao todo, 27 lojas
apresentaram as novas
tendências de outono/inverno para o público do
shopping. “Como a apaixonada por moda que

sou, não podia ficar de
fora desse grande evento”, comentou Maria
Gabi, que arrasou com
um look monocromático.
Já Maria Antônia
apostou no macacão jeans, com blusa e bolsa
azul escuro. “Desfilar
é sempre uma emoção
muito grande… Torço
que as pessoas tenham
curtido as novidades
que apresentamos na
passarela”, comentou.
CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: MARIAS

Ex-prefeito Verno Muller

NICOLAU VERGUEIRO

Buffet é inaugurado na EMEF José do Patrocínio
A refeição escolar integra o processo educativo
e de desenvolvimento das
crianças. Pensando nisso,
a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Nicolau Vergueiro adquiriu
um buffet térmico adaptado destinado a alimentação
escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental José do Patrocínio. O
equipamento foi adquirido
ainda no final do ano de
2019, mas com as aulas à
distância em 2020 e 2021
em virtude da pandemia
da Covid-19, o mesmo ficou sem utilização. Com a
flexibilização das medidas
de prevenção neste ano, o

buffet foi inaugurado no dia
31 de março de 2022.
O buffet em inox é projetado de acordo com as normas sanitárias, com capacidade para seis pratos quentes
adaptados para a altura dos
escolares. A aquisição teve
como objetivo proporcionar
mais autonomia aos alunos
na escolha dos alimentos, e
além disso, manter as comidas quentes por mais tempo.
Porém, já foi possível perceber outros benefícios com
a inclusão do equipamento
na alimentação dos alunos.
“Notamos que muitos alunos
que antes não queriam comer, passaram a se alimentar
melhor. Eles comparam este

momento como se estivessem em um restaurante, o
que o torna mais atrativo”,
enfatizou a nutricionista Andressa Pelinson.
Para a secretária de Educação e Cultura, Priscila
Muniz, agora o momento da
alimentação também é aproveitado para trabalhar a coordenação motora e consciência alimentar das crianças.
“Já notamos uma significativa redução no desperdício de
alimentos, pois elas servem
apenas a quantidade que irão
comer, diminuindo muito o
resto dos alimentos que seriam descartados”, enfatizou
Priscila Muniz em sua fala
final.
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Realizada homenagem ao ex-jogador Felipe
Na manhã de quarta-feira
(06/04), com a presença do
prefeito Renato Becker, da primeira-dama Elena Maria Goedel Becker, do vice-prefeito
Paulo Penz, da vice-primeira-dama Sueli Penz, do ex-jogador de futebol, Felipe Reinaldo da Silva, acompanhado
de seus familiares e demais
convidados, foram recebidos
pelo Diretor do Museu Histórico Dona Ernestina, o professor e historiador, Alexandre
Aguirre, onde ocorreu um momento histórico e único, a homenagem mais do que justa e
merecida, para um grande ser
humano e um grande craque
dentro e fora de campo, o jogador ernestinense, Felipe Reinaldo da Silva, que a partir de
hoje, terá o seu nome e sua camisa do Esporte Clube Goiás
eternizada, pois agora a mesma
fará parte do acervo do Museu
Municipal Dona Ernestina
e, ficará exposta de maneira
permanente para que todos os
visitantes de Ernestina, região,
estado e país possam ver e conhecer um pouco da trajetória
deste exímio craque que levou
o nome de Ernestina para os
quatro cantos deste país, ou
seja, é um orgulho para o povo
ernestinense ter esse exemplo
de ser humano, tanto dentro do
campo ou fora dele, um exemplo de conduta, de uma retidão
e ternura sem igual. A Administração Municipal de Ernestina, através do Museu Mu-

nicipal Dona Ernestina, quer de
maneira muito especial, agradecer
ao jogador Felipe (Felipinho), por
tudo que ele fez e continua fazendo pelo esporte de Ernestina
e região, pois hoje, que o esporte do município continua vivo, é
graças ao exemplo e, sobretudo a
referência que o ex-jogador Felipe tornou-se para as crianças e
jovens que se espelham nele para
seguir em frente na busca dos
seus sonhos e, um dia, quem sabe,
possam tornar um jogador de
destaque e goleador como Felipe
foi pelos clubes por onde atuou.
Em 1997, Felipe Reinaldo da
Silva, atacante iniciou a jogar no
Esporte Clube Passo Fundo, clube no qual jogou e estreou como
profissional e fora duas vezes artilheiro do Gauchão, em 2000 e
2005. Em 2006, Felipe jogou pelo
Esporte Clube Náutico e comandou a volta do clube pernambuca-

no à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro
do time na competição com 16
gols. Também, atuou no Esporte
Clube Vitória, BA; no Figueirense, SC; no Náutico, PE; no Goiás e em outros clubes brasileiros.
Enfim, Felipe levou o nome do
município de Ernestina para além-fronteiras, por isso, merece todo
o nosso respeito e admiração, pois
é um grande ser humano, marcou
centenas de gols, mas o principal
gol de placa que Felipe marcou foi
acreditar que através do esporte
podemos mudar o mundo e torná-lo mais justo e igualitário para
todas as nossas crianças e adolescentes. Como dizia o narrador esportivo Paulo Britto: “É bom esse
Felipe”! Também, o comunicador
e narrador esportivo da Rádio Planalto News, Luiz Carlos Carvalho
foi o criador do bordão: Felipe é
Show, Felipe é Gol!
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Felipinho, como é chamado, recebe homenagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Ao todo 27 lojas apresentaram as novas tendências de inverno
CRÉDITO/DIVULGAÇÃO: MARIAS

SUMULA DO CONTRATO Nº 03/2022
CONTRATADA: EMILIA FERNANDA WOLFART
01307336019
OBJETO: Serviços Psicopedagógicos.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 02/2022
VALOR: R$ 2.880,00 Mensal
PERIODO: 10 Meses

HENN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO.

O evento foi promovido pelo Passo Shopping

SUMULA DO CONTRATO Nº 04/2022.
CONTRATADA: SIMAE – SISTEMA DE MINITORAMENTO E
APOIO EDUCACIONAL LTDA.
OBJETO: CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DA SMECD.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 04/2022
VALOR MENSAL: R$ 630,00
PERIODO: MARÇO 2022 A FEVEREIRO 2023.
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IBIRAPUITÃ

Programa Saúde na Escola: Secretaria de Saúde
promove ações ao combate da dengue no município
A Secretaria da Saúde
do município de Ibirapuitã
está realizando ações para
a prevenção de novos casos
de dengue no município.
Na última semana, a Enfermeira Tâmara Jordalana
de Carvalho esteve promovendo palestras e rodas de
conversas com crianças e
adolescentes nas escolas sobre o combate ao mosquito
Aedes Aegypti.
“São conversas curtas
que visam ensinar e relembrar os cuidados básicos
para a prevenção de focos
do mosquito da Dengue”,
explanou Tâmara.
As crianças que não
frequentam a escola estão
recebendo visitas domiciliares das visitadoras do PIM
(Primeira Infância Melhor),
recebendo orientações e crachás.
“As crianças são multiplicadoras de informação,
tudo o que ela aprende, ela
passa para a família. Por
isso é tão importante ensiná-las sobre o cuidado com
os focos de Aedes Aegypti.
Todo pai e mãe, avô ou avó,
vai ajudar a criança que chega em casa e diz que temos
que nos proteger das doen-

ças”, frisa a enfermeira.
Todos do município
podem contribuir no com
combate ao mosquito, com
medidas simples, mas de
extrema importância para
manter a saúde de população ibirapuitense.
Como participar deste
combate ao mosquito Aedes
aegypti, se usar pratos para
os vasos de plantas, coloque
areia até a borda, guarde
garrafas com o gargalo virado para baixo, mantenha
lixeiras tampadas, deixe os
tonéis e caixas de água utili-

zados para armazenamento sempre vedados, sem
qualquer abertura, trate a
água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por
semana, mantenha ralos
fechados, você pode colocar uma colherinha de
água sanitária nos ralos,
lave com escova ou esponja os potes de comida
e de água dos animais,
no mínimo uma vez por
semana, evite acumular
entulho, pois podem se
tornar criadouros do mosquito.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Na ultima semana a enfermeira Tâmara promoveu palestras

TIO HUGO

Escolhida nova corte de soberanas
Na noite de sábado, 8, foi escolhido a nova corte de soberanas e o
evento faz parte da semana do município em alusão aos 22 anos da emancipação sócio-político da cidade de
Tio Hugo. A nova corte será formada
pela Rainha Stefany de Oliveira Borba, Senhorita Turismo Isadora Muller Kuhn, 1º Princesa Eduarda Duarte Machado e a 2º Princesa Kariely
Giovana Pereira.
Em seu discurso o vice-prefeito
Geder Follmer ressaltou a importância do evento, “a pandemia nos deixou isolado onde a gente não pode ter
o convívio como está tendo na noite
de hoje, graças a deus estamos retornando em grande estilo com uma
grande festa e que comemora os 22
anos de emancipação do nosso município de Tio Hugo.”.
O atual prefeito Gilso paz também discursou e fez questão de agradecer a atual corte pelos seus anos
servindo ao município, “Quero saudar a nossa corte de soberanas que
hoje está se despedindo depois de

cinco anos e fica aqui o nosso agradecimento e a nossa gratidão a vocês
por esse tempo que ficaram representando nosso município, fica o agradecimento de coração.”.
Além do desfile realizado para
um grande público presente no gi-

násio Gilmar Muhl, o concurso
contou com a prova escrita e oral.
Ao fim do concurso as até então
atuais soberanas Vitória Lang,
Natália Kerber, Milena Ubel e
Rayssa Doehrings transferiram a
coroa para a nova corte.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Nova corte de soberanas de Tio Hugo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
SUMULA DO CONTRATO Nº 02/2022
CONTRATADA: MASHIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
OBJETO: Serviços Médicos de Clínica Geral.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 03/2022
VALOR: R$ 21.000,00 Mensal
PERIODO: 6 Meses

Ucrânia - Parte 3
De acordo com Orest Subtelny, “de 1450 a 1586,
oitenta e seis ataques tártaros foram registrados, e
de 1600 a 1647, setenta”. Em 1688, os tártaros capturaram um número recorde de 60 mil ucranianos.
Os ataques tártaros cobraram um preço alto, desencorajando o assentamento em regiões mais ao sul,
onde o solo era melhor e a estação de crescimento
era mais longa. O último remanescente do Canato
da Crimeia foi finalmente conquistado pelo Império Russo em 1783.
Em meados do século XVII, um proto-Estado
cossaco na Zaporójia foi formado por cossacos de
Dnieper e por camponeses rutenos que fugiram da
servidão polonesa. A Polônia exerceu pouco controle real sobre essa população, mas descobriu que
os cossacos eram uma força opositora útil aos turcos otomanos e tártaros da Crimeia,[46] e às vezes
os dois eram aliados em campanhas militares. No
entanto, a contínua e dura servidão do campesinato
pela nobreza polonesa e especialmente a supressão
da Igreja Ortodoxa alienou os cossacos.
Os cossacos buscaram representação no Sejm
polonês, o reconhecimento das tradições ortodoxas e a expansão gradual dos cossacos registrados.
Estes foram rejeitados pela nobreza polonesa, que
dominava o Sejm.
Em meados do século XVII, um quase-Estado
cossaco, o Sich’ de Zaporíjia, foi criado pelos cossacos do Dniepre e pelos camponeses rutenos que
fugiam da servidão polonesa. A Polônia não tinha
o controle efetivo daquela área, hoje no centro da
Ucrânia, que se tornou então um Estado autônomo
militarizado, ocasionalmente aliado à comunidade.
Entretanto, a servidão do campesinato pela nobreza
polonesa, a ênfase da economia agrária da Comunidade na exploração da mão de obra servil e, talvez
a razão mais importante, a supressão da fé ortodoxa terminaram por afastar os cossacos e a Polônia.
Assim, os cossacos voltaram-se para a Igreja Ortodoxa Russa, o que levaria finalmente à queda da
Comunidade Polaco-Lituana.
A grande rebelião cossaca de 1648 contra a comunidade e contra o rei polonês João II Casimiro
levou à partilha da Ucrânia entre a Polônia e a Rússia, após o tratado de Pereyaslav e a guerra entre
Rússia e Polônia. Com as partilhas da Polônia no
final do século XVIII entre a Prússia, a Áustria e a
Rússia, o território correspondente à atual Ucrânia
foi dividido entre o Império Austríaco e o Império
Russo, aquele anexando a Ucrânia Ocidental (com
o nome de província da Galícia), este incorporando
o restante do território ucraniano.
Em que pese o fato de que as promessas de autonomia da Ucrânia conferidas pelo tratado de Pereyaslav nunca se materializaram, os ucranianos
tiveram um papel importante no seio do Império
Russo, participando das guerras contra as monarquias europeias orientais e o Império Otomano
e ascendendo por vezes aos mais altos postos da
administração imperial e eclesiástica russa. Posteriormente, o regime czarista passou a executar uma
dura política de “russificação”, proibindo o uso da
língua ucraniana nas publicações e em público.
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Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária realizada em
11 de abril de 2022,
presidida pelo Vereador Estevão Luís Pissolatto, o qual é filiado no Partido Político PDT.
Pedidos Verbais:
Ve r e a d o r
João Carlos Pereira da Silva
(PSD): solicita
à Secretaria de
Obras a fim de
que disponibilize a retroescavadeira para execução de variados serviços na propriedade da munícipe
Irma Ilda Barbosa, a qual é fixada
na localidade Linha Machado.
Vereador Estevão Luís Pissolatto (PDT): requer à Secretaria
de Obras para que realize as melhorias necessárias nas estradas do
nosso município, sobretudo àquelas
vias em que transitam o transporte
escolar, agrícola, e de laticínios.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei 09 de 18 de
março de 2022: “Concede a revisão geral anual, assegurada pelo
art. 37, inciso X da Constituição

Federal, aos Quadros de Pessoal do
Município constantes desta Lei e dá
outras providências”. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 02/2022 de
16 de março de 2022: “Altera o
art. 2º e o art. 3º da Lei Municipal
nº 1.069/2020 e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 03/2022 de
16 de março de 2022: “Altera o art.
2º da Lei Municipal nº 1.070/2020
e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 04/2022 de
16 de março de 2022: “Altera o
art. 2º e o art. 3º da Lei Municipal
nº 1.071/2020 e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 05/2022 de
16 de março de 2022: “Dispõe
sobre o Plano de Classificação de
Cargos e Funções do Poder Legislativo do Município de Tio Hugo e
dá outras providências”. Aprovado
por unanimidade.
Comunicações Pessoais:
Ve re a d o r a
Rayssa da Silveira
Doehrings
(PDT):
parabeniza os organizadores do Baile das
Soberanas realizado

na data de 09/04/2022. A vereadora
estende o reconhecimento a todas
as candidatas pela participação no
concurso, principalmente às eleitas (Rainha: Stefany de Oliveira
Borba; Senhorita Turismo: Isadora
Müller Kuhn; 1ª Princesa: Eduarda
Duarte Machado; 2ª Princesa: Kariely Giovana Pereira).
Vereador Délcio Wiedthauper
(PDT): parabeniza
a administração de
Tio Hugo pela realização do Baile das Soberanas,
porquanto o evento foi um sucesso
de organização e público. Délcio
também congratula os participantes
do campeonato de futebol do município. O edil felicita os gestores,
funcionários e munícipes pelos 22
anos de emancipação de Tio Hugo.
Ve r e a d o r
Alex
Sandro
Mendes
(PP):
congratula a nova
Corte de Soberanas do município
de Tio Hugo (Rainha: Stefany de
Oliveira Borba; Senhorita Turismo:
Isadora Müller Kuhn; 1ª Princesa:
Eduarda Duarte Machado; 2ª Princesa: Kariely Giovana Pereira), de-

sejando a todas muito sucesso.
Ve r e a d o r a
Valduze
Back
Vollmer (PDT):
comenta a respeito do Baile das
Soberanas, o qual
foi muito bem organizado e prestigiado pelos tio-huguenses. A parlamentar parabeniza a nova Corte
de Soberanas. Valduze convida os
munícipes para participarem dos
eventos da Semana do Município,
os quais terão a seguinte programação: Terça-feira 12 de abril – Início
17h30min – Brinquedos Infláveis
para crianças (Quadra de Esportes
Escola Antônio Parreiras) Ginásio
Municipal Gilmar Mühl – 19h: Pronunciamento de autoridades, apresentações culturais – 19h30min:
Lançamento do livro “Tio Hugo
– O Tio de todos nós”, escrito pelo
Padre Adalíbio Barth – 20h: Encontro da família e comunidade
escolar; palestrante Gladis Aparecida – 21h: Lanche e bebida a todos.
Quarta-feira 13 de abril – Início
14h – Integração/Baile da Melhor
Idade e PCDs, no CTG Caminho
dos Pampas; Animação Banda Luz
do Luar. Sábado 16 de abril – Início
15h (Campo do Divino) – Brinque-

dos Infláveis para as crianças – Atividades alusivas ao aniversário de
Tio Hugo (22 anos); 15h30min,
Final do Campeonato Municipal de
Futebol de Campo. A edil expressa
seu reconhecimento a todos os responsáveis pela emancipação e administração de Tio Hugo.
Vereador Estevão Luís Pissolatto (PDT): agradece ao Deputado
Federal, Pompeo de Mattos, o qual
informou que disponibilizou mais
uma emenda ao município de Tio
Hugo no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), frisa-se que o montante dos recursos
destinados pelo deputado na atual
legislatura culminou em um total de
R$ 390.000,00 (trezentos e noventa
mil reais).

ranas do município, que representarão
Ernestina nos próximos dois anos, ficou Rainha Thainá Grando Lago, 1ª
Princesa Karoline de Goes Voigt, 2ª
Princesa Laura de Oliveira Sartori .
O prefeito Renato Becker, em seu
pronunciamento fez questão de ressaltar que todas as dez candidatas são
vencedoras, pois tiveram coragem e
desprendimento em querer representar
a atual gestão e, sobretudo a sua terra.
A Administração Municipal agradece
a participação de todas as candidatas, do público presente, da comissão
avaliadora e parabeniza as candidatas vencedoras, desejando-lhe muito
sucesso e, sobretudo nos momentos,
especialmente naqueles em que irão
representa Ernestina, frisou Renato
Becker.
A secretária de Educação Sueli
Penz, lembrou que: “Após 21 anos da
escolha da última corte, é gratificante a atual administração retomar esse
importante evento que contagia toda
uma comunidade inteira, pois valoriza a beleza, a cultura, a coragem e
desenvoltura da mulher ernestinense.
Foi uma noite mágica, o salão evangé-

lico lotado para acompanhar de perto
a escolha das Soberanas. Parabéns a
todas as participantes, em especial as
ganhadoras que a partir de agora terão
a missão de divulgar as potencialidades e a beleza de Ernestina nos even-

tos oficiais do município e, também,
da região e do Estado.”
Após a escolha da nova corte das
Soberanas, a festa continuou com a
animação da Banda Indústria Musical
que animou a festa.

Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo
Valduze Back Vollmer
1º Secretário
A próxima Sessão Ordinária
acontecerá na data de 25/04/2022,
às 19h, no Plenário da Câmara
Municipal de Vereadores de Tio
Hugo/RS.

ERNESTINA

Eleita nova corte de Soberanas
A Administração Municipal de
Ernestina, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Cultura, promoveu na
noite da última última quinta-feira, 07
de abril, a escolha da nova Corte de
Soberanas que representará o município de Ernestina no período de 2022
a 2024. A abertura do evento contou
com a presença do prefeito Renato Becker, primeira-dama Elena Maria Goedel Becker, vice-prefeito Paulo Penz,
da primeira-vice-dama e secretária de
Educação Sueli Penz, Presidenta da
Câmara Municipal de Vereadores, Raquel Goedel, Presidenta da ACIPAE,
Bárbara Pereira Schimitz, demais autoridades e a população ernestinense
presente no evento.
Ao total 10 candidatas concorreram a nova corte de Soberanas, sendo
elas as jovens Karoline de Goes Voigt,
Brenda Nunes de Souza, Ana Luiza
Meinen Sprandel, Laura Ariane Petry, Laura de Oliveira Sartori, Micheli
Gonçalves de Carvalho, Natali Eduarda Vargas Dias, Raquel Vedoia Soares, Stéfany Machado Gnich, Thainá
Grando Lago.

Após o somatório de 03 etapas de
avaliação: avaliação cultural (realizada no dia 29 de março), prova oral e
desfile, desenvoltura e desempenho o
corpo de jurados, composto por sete
membros, sendo eles, Roseli de Oliveira Arendt, formada em Pedagogia
pela UPF, pós graduada em gestão pela
Universidade federal de Santa Maria,
João Altair, natural de Mato Castelhano, formado em Ciências Econômicas
é radialista, apresentador de rádio a
mais de 30 anos, Bruna Schmaedecke,
natural de Não-me-toque, reside em
Passo Fundo e estudou administração
e design de moda na Universidade
de Passo Fundo, Samir Casagrande
é natural de Camargo, professor de
história e sociologia, Kamily Jost é
natural de Selbach, e é a atual Rainha
do Município de Lagoa dos 3 Cantos,
Makeli Rosseto da Silva, professora,
formada em Letras, Português e Inglês
e Alexandre Aguirre é natural de Passo
Fundo, Licenciado em História e Mestre em História pela Universidade de
Passo Fundo (UPF).
Após reunião dos jurados e somatório de notas, a nova corte de Sobe-

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LUAN FRAINER

Nova corte formada por Laura, Taina e Karoline (da esp. para a dir.)
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Respingos
da Barragem

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
CÂMARA DE VEREADORES DE ERNESTINA – RS
Presidente em exercício: Victor Penz.
Demais
vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos Ferreira, Ari Antonio Mello,
Cristian Baumgratz, Juliano Arend, Leonir de
Souza Vargas e Tiago José
Dummel.
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SESSÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA DE
12.04.2022
Grande Expediente:
O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do PDT, justificou os
pedidos de providências de
sua autoria, nos quais solicita substituição de lâmpada
da iluminação pública e empedramento e passagem de
rolo.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, justificou
os pedidos de providências
de sua autoria nos quais solicita empedramento e passagem de rolo.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do PDT, parabenizou o
Poder Executivo pelo envio
do Projeto de Lei visando à
abertura de crédito para reformas no ginásio Municipal Sérgio Dias.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, justificou os pedidos de providências de sua autoria nos quais
solicita empedramento e
passagem de rolo e empedramento.
O presidente em
exercício, Vereador Victor Penz, da bancada do
PSDB, solicitou verbalmente que o Poder Executivo
providencie reparos em estrada, na localidade de Esquina Penz, desde a igreja
até as proximidades da residência do Sr. Quito.
Comunicações:

O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, agradeceu a presença do Deputado Estadual
Sérgio Turra e do suplente do
Senador Luiz Carlos Heinze,
Sr. Irineu Orth, no Torneio de
Laço do CTG Tropeiro Velho, prestigiando o evento.
Ordem do dia:
Discussão e votação do Projeto de Lei nº
26/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal que
“Autoriza o poder Executivo
Municipal a conceder auxílio financeiro sob a forma de
apoio cultural à ASSOCIAÇÃO
RADIODIFUSORA
VERDES CAMPOS de Ernestina RS e dá outras providências.”. As comissões
apresentaram parecer favorável. Em discussão: O Vereador Antonio Carlos Ferreira,
da bancada do PDT, explanou sobre a importância da
publicidade dos atos oficiais
da administração pública e,
nesse sentido, a atuação da
rádio comunitária é imprescindível. O Vereador Juliano
Arend, da bancada do PSDB,
falou sobre o alcance da rádio
na divulgação das questões
locais. Pediu apoio de todos
no sentido de definir um local
adequado para a instalação da
antena da rádio comunitária,
de forma a melhorar ainda
mais o serviço prestado. Em
votação: Aprovado por unanimidade de votos.
Discussão e votação do Projeto de Lei nº
29/2022, de autoria do Poder
Legislativo Municipal que
“Altera a redação do Artigo 3º da Lei Municipal nº
2.437/2016 de 19 de julho de
2016 que “DISPÕE SOBRE
O PROGRAMA DE VALE
ALIMENTAÇÃO
AOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO PODER
LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.”.
As comissões apresentaram
parecer favorável. Em discussão: O Vereador Antonio
Carlos Ferreira, da bancada
do PDT, informou que o vale
alimentação possui caráter

indenizatório e que o mesmo
é pago ao servidor que se desloca para trabalhar. O Vereador Juliano Arend, da bancada do PSDB, manifestou-se
favoravelmente ao Projeto de
Lei. Pediu ao Poder Executivo que estude a concessão
do vale alimentação para os
servidores comissionados e
os contratos temporários. Em
votação: Aprovado por unanimidade de votos.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do PDT, explanou sobre
a situação do pavimento asfáltico da RSC 153, pedindo
que os Deputados Estaduais e
o DAER fiscalizem as obras
feitas nas vias estaduais.
Agradeceu a Administração
Municipal pelo atendimento de solicitações suas. Afirmou que, em breve, haverá
mais um Ofício de Registro
de Imóveis em Passo Fundo.
Convidou a todos para participar da inauguração das Lojas Lebes no dia vinte e oito
de abril. Prestou condolências à Presidente, Vereadora
Raquel e a toda a família pelo
falecimento da Srª Lore Gnich.
O Vereador Antonio
Carlos Ferreira, da bancada do PDT, lembrou que se
aproxima o período eleitoral
e que as promessas de soluções para antigas demandas
voltam à tona, citando a correção da tabela do imposto de
renda, a redução do número
de parlamentares no Poder
Legislativo, entre outros.
Afirmou que ficou feliz com
a informação de que os Correios manterão seu atendimento em Ernestina.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada
do PDT, convidou a Comunidade para a semifinal da
copa de futsal no Ginásio
Municipal. Explanou sobre
a municipalização do parque
de Rodeios Romeo Goedel,
afirmando que, caso fosse
municipalizado,
poderiam
ser investidos recursos pú-

blicos, inclusive de emendas
parlamentares. Também, poderia ser utilizado o espaço
para o desenvolvimento de
oficinas para manter/ensinar
as tradições gaúchas a todos,
principalmente as crianças.
Sobre a viagem à Brasília,
afirmou que foram protocolados 56 ofícios solicitando
o atendimento de demandas
municipais. Disse que causou
estranheza o fato de o Poder
Executivo não possuir um
veículo para auxiliar com o
deslocamento até Porto Alegre, sendo necessário que a
Câmara fizesse o pagamento
de táxi para este deslocamento. Manifestou votos de pesar
à Vereadora Raquel e a toda
a família pelo falecimento de
sua avó.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do
PSDB, reproduziu áudio do
Deputado Sanderson parabenizando o Município de
Ernestina. Mostrou-se indignado com a situação da RSC
153. Parabenizou os Vereadores que foram à Brasília
para viabilizar a liberação de
recursos para o Município.
Parabenizou o Poder Executivo pelas festividades da
Semana do Município. Sobre
sua fala na semana anterior,
afirmou que não é contra, de
forma nenhuma à realização
dos Torneios de Laço, disse
que solicitou a demarcação
da área do Parque e não seu
fechamento, pois, ele faz divisa com uma área municipal. Sobre a questão do lixo,
afirmou que, em sua opinião,
o local é inadequado. Prestou condolências à família
Gnich pelo falecimento da
Srª. Lore. Afirmou que, com
a municipalização do Parque
de Rodeios, todos seriam beneficiados. Refletiu sobre a
sabedoria e a ignorância.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, parabenizou a Administração Municipal pela realização do
Baile da escolha das Soberanas. Agradeceu ao Deputado
Mateus Wesp por prestigiar o

evento.

O presidente em
exercício, Vereador Victor Penz, da bancada
do PSDB, parabenizou a
entidade Tropeiro Velho
pela realização do Torneio
de Laço e parabenizou o
Município pela passagem
dos trinta e quatro anos de
emancipação. Manifestou
votos de pesar à Vereadora
Raquel e à família pelo falecimento de sua avó. Sobre
a viagem à Brasília afirmou
que foram dias de muito trabalho e, que esperam bons
resultados para o Município. Disse que eles foram
viajar para buscar recursos
para o Município e que, esperava, no mínimo, que o
Poder Executivo disponibilizasse um veículo para o
deslocamento a Porto Alegre.
Voltando a falar, o
Vereador Juliano Arend,
da bancada do PSDB,
agradeceu ao Vereador
Tchequinho, de Passo Fundo, por ter parabenizando
o município de Ernestina
pelo aniversário e pela intermediação da liberação de
emenda parlamentar para
Ernestina, através do Deputado Federal Bibo Nunes.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, sobre o deslocamento à Brasília, disse
que foram protocoladas
muitas solicitações de recursos. Explanou sobre o
atendimento em alguns gabinetes, tanto de Deputados
quanto de Senadores. Parabenizou o Município pelo
aniversário, à corte que
representará o Município a
partir de agora e a entidade
Tropeiro Velho pela realização do Torneio de Laço.
Manifestou votos de pesar
à família da Vereadora Raquel pelo falecimento da Sr.
Lore Gnich.

Próxima Sessão
Plenária Ordinária dia 18
de abril de 2022, às 18:00.

Confirmado o primeiro caso de Dengue
A Secretaria Municipal de
Saúde por meio da Vigilância
Epidemiológica confirmou o 1º
caso de Dengue em Lagoa dos
Três Cantos. Trata-se de um caso
Autóctone. A pessoa contaminada pela picada do mosquito Aedes Aegypti já está recuperada,
no entanto o caso serve de alerta
para toda a população.
Conforme a equipe de saúde
que acompanhou o paciente, os
sintomas foram muito fortes.
Mesmo antes do diagnóstico
a Secretaria Municipal da Saúde
por meio da Vigilância Sanitária
seguiu rigorosamente o protocolo
exigido pelo Ministério da Saúde para esses casos, realizando
a Pesquisa Vetorial Estratégica,
em um raio de 150 metros dos
locais indicados, ocasião em que
se coletou 14 amostras de larvas
que foram enviadas para análise
na 6ª Coordenadoria de Saúde.
O resultado das análises apontou
doze amostras positivas para o
Mosquito Aedes Aegypti.
Na terça-feira (05) à tarde,
seguindo o protocolo, ocorreu a
pulverização dos locais recomendados pela 6ª Coordenadoria de
Saúde, estendendo ainda a outras proximidades. “Alertamos
a Comunidade da gravidade do
assunto e solicitamos que todos
estejam empenhados em verificar
suas residências e propriedades,

inclusive terrenos baldios, com
bastante frequência, pois após
7 dias a larva cresce e vira pupa
e 2 dias depois o mosquito está
completamente formado e pronto
para picar. Portanto precisamos
do auxílio da população. O mosquito não pode nascer, qualquer
criadouro precisa ser eliminado.

Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

Uma fêmea pode colocar até
500 ovos durante seu tempo
de vida, que varia de 30 a 45
dias, tempo suficiente para
picar até 300 pessoas”. Informou a Fiscal Municipal Alesandra Savadinstzky. “Faça
sua parte e ajude no controle
desta doença” finalizou.

CERTA NOITE, AOS PÉS DA LUA...

Jordão era guerreiro, comandante,
Alma afiada de silêncio e temporal;
Olhar de pedra sobre as pedras do caminho,
Potro ligeiro recortando o pastiçal.

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

Pra quem sumia do alcance de sua lei
Jordão guerreiro era um cão farejador;
Olhar de fera, impassível no perigo,
Ninguém fugia de Jordão, o rastreador.
Ninguém contava onde estava o velho Luna,
Luna, maleva, o terror de uma região;
Folclore feito sobre um índio de coragem
Que por destino se perdeu na escuridão.
Luna, coragem, tantos pealos pela vida,
Saiu dos trilhos por caminho e precisão;
Último taura de uma cepa já perdida
Que a lei dos homens refugou e disse não!
Primeiro caso de dengue foi confirmado pela secretaria

TIO HUGO

Administração Municipal adquire novo veículo
A Administração Municipal de Tio Hugo adquiriu um
novo veículo para reforçar a
frota da secretaria municipal
de Saúde. Trata-se de um Chevrolet Spin (7 lugares), o qual
fará o transporte diário dos pacientes da secretaria.
Parte do recurso para a
aquisição do veículo veio de
uma emenda parlamentar no
valor de R$ 50 mil indicada
pelo Deputado Estadual Clair
Kuhn (MDB-RS). O restan-
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te do montante, R$ 78 mil é
oriundo de recursos próprios
do município. Desta forma,
o veículo custou cerca de R$
128 mil.
O prefeito Gilso Paz e o
vice Geder Follmer receberam
o carro na última semana. Os
líderes do Executivo Municipal agradeceram ao Deputado
Estadual Clair Kuhn pela indicação de emenda parlamentar.
Além disso, também destacaram que a aquisição de um

novo veículo para a Secretaria Municipal da Saúde
estava no planejamento
da gestão. “Buscamos reforçar a frota de veículos
da saúde, para garantir um
bom atendimento a todos
nesse setor tão importante. Recentemente adquirimos uma nova van e uma
ambulância, e certamente
em breve faremos novos
investimentos em frota”,
enfatizou Gilso Paz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
SUMULA DO CONTRATO Nº 05/2022
CONTRATADA: TRAMONTINA MULTI S/A
OBJETO: Aquisição de cortador de grama dirigível
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2022
VALOR: R$ 30.438,37
PERIODO: 6 MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
SUMULA DO CONTRATO Nº 06/2022
CONTRATADA: DAIANE ELISE DOEBBER
OBJETO: Serviços de Oficina Terapêutica.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 06/2022
VALOR: R$ 1.700,00 Mensal
PERIODO: 11 meses

Jordão guerreiro tinha aços na palavra,
Quando falava retumbava qual trovão;
E procurando onde Luna se ocultava,
Mostrando as garras encontrou a informação.
O esconderijo era um mato bem cerrado,
Onde um ranchito tremulava luz de vela;
Rancho cercado e Jordão, buscando a presa,
De arma em punho se esgueirou rente à janela.
no

Jordão se ergueu e viu no rancho tão peque-

Luna, maleva, o terror de uma região,
Junto à mulher, chorando o pranto mais
sangrado,
Velando o filho, que partiu pra imensidão.
Jordão, calado, se esgueirou de volta ao
mato,
Chamou seus guardas e bateu em retirada;
Ficou o rancho, com suas lágrimas de lua
Aos pés da lua, que inundava a madrugada!
Baseado na história real de Luna, El Entrerriano, famoso bandoleiro, contada no livro “Os últimos Bandoleiros a Cavalo”, de
Sejanes Dornelles.

Ernestina, 14 de março de 2022

TIO HUGO

VICTOR GRAEFF

Assistência Social e Cras Mãos
Amigas promovem oficina para
a produção de ovos de Páscoa
A secretaria de Assistência Social e o Cras Mãos
Amigas de Tio Hugo promoveram nesta semana uma
oficina para produção de
ovos de Páscoa. A atividade contou com a participação de mais de 20 mulheres
tio-huguenses, que atuaram
produzindo ovos de chocolate que serão distribuídos
para os estudantes da rede
municipal de ensino.
De acordo com a secretaria municipal de Assistência Social, Silvana
Cardoso Sipp, a oficina foi
desenvolvida com o intuito de estimular nas participantes novas habilidades,
que poderão no futuro serem aplicadas até mesmo
para criação de produtos e
na consequente geração de

renda.
Também participaram das atividades a
equipe da secretaria e do
Cras Mãos Amigas. A
produção de ovos Páscoa
conta com o apoio do Poder Executivo Municipal
e das secretarias municiais de Assistência Social e de Educação.
Ao todo foram produzidos mais de 500
ovos de Páscoa que serão
distribuídos para todos
os alunos que fazem parte da rede municipal de
ensino.
“Agradecemos à todas as participantes deste
trabalho de produção, as
crianças e jovens ficarão
satisfeitas”, disse Silvana.

Victor Graeff concede aumento máximo aos
Professores
A administração municipal depois de realizar
diversas reuniões, cálculos, buscar alternativas e
ouvir as demandas, hoje
informa a comunidade que
será realizado o aumento
máximo para a classe dos
professores, aumento total de 33,23%. Tal medida
sempre foi de interesse da
administração municipal,
que estava aguardando dados do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica, para validar a viabilidade financeira
de tal reajuste. Colocando
sempre acima de tudo a
gestão eficiente e transparente, priorizando a saúde
financeira do município de
Victor Graeff
O município de Victor
Graeff, através da gestão realizada durante os últimos

anos, está dando uma atenção
toda especial para a educação
como um todo, pela compreensão de que investimentos
voltados ao ramo educacional,
retornam para o município
no desenvolvimento social,
cultural ,profissional e econô-

mico. Diversas melhorias estruturais já foram realizadas,
reformas nos ambientes escolares, pintura, revitalização de
parques e investimentos em
sistemas de ensino que antes
eram acessíveis apenas para
estudantes da rede privada.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Depois de diversas reuniões, será realizado o aumento máximo

MORMAÇO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Realizado encontro Especial da Criança e Adolescente

Cras Mãos Amigas promoveram oficina para cerca de 20 mulheres

A
Administração
Municipal através da Secretaria da Assistência
Social e Comdica promoveu um importante
encontro com a Comissão Especial da Criança
e Adolescente, da OAB
Subseção de Soledade.
A Presidente da Co-

missão, Dra. Marly Albano,
fez colocações importantes numa roda de conversa
com a Rede Municipal de
Proteção a Criança e Adolescente, diretores escolares
participaram
juntamente
com a Smecd, Saúde, Cras,
Conselho Tutelar e o Poder
Executivo.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

Dra. Marly Albano coordenou

