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Atenção para as ofertas do SC Mercado
Refrigerante Pepsi 2L

Costela suina s/pele

18
6

R$

,90
un .
kg

Energético baly pet 2lt

11,90

R$

un.

65

R$

Pêssego em calda neumann
lata 450g

,49
un.
kg

Linguica toscana laguiru 700g

11

R$

,90
un.

Ernestina/RS

R$

Cerveja Skol puro malte
Latão 473ml

7 ,95
un.

Novidades

Óculos de sol
Feminino

Lava louças girando sol
500 ml

R$

1

,79
un.

R$

Atitude

3 ,59
un.

Fone: (54) 3378-1194

Vem conferir!

RUA JÚLIO DOS SANTOS - ERNESTINA/RS

/ // //

FONE: (54) 3378-1227
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Assinaturas

No ano de 2021 o Poder Executivo e Legislativo firmaram uma parceria
para a aquisição de uma
prancha de caminhão, aquisição fundamental para o
transporte das máquinas
pesadas, potencializando
na logística e prestação de
serviço à comunidade. O
implemento no valor estimado em 70 mil reais, foi
adquirido com 35 mil reais
em recursos próprios e 35
mil reais de repasse do Po-

der Legislativo.
A prancha já está no
município,
devidamente
instalada no caminhão, agora a comunidade terá mais
agilidade na prestação de
serviços principalmente de
draga, rolo compactador e
retroescavadeira, por conta
da maior facilidade de locomoção dos maquinários.
São melhorias conquistas
dia-a-dia, com muito compromisso e boa gestão do
dinheiro público.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Ernestina

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Ibirapuitã

Flávio Martins Pedroso ( 54) 99982- 4601

Lagoa dos Três Cantos

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

Mormaço

Flávio Martins Pedroso- (54) 99982- 4601

Nicolau Vergueiro

Flávio Martins Pedroso (54) 99982- 4601

Santo Antônio do Planalto

O implemento teve valor estimado de 70 mil reais

NICOLAU VERGUEIRO

TIO HUGO

Assinados os primeiros
contratos do Núcleo
Habitacional Nossa Senhora
Aparecida
Os primeiros contratos referentes ao Projeto do Núcleo
Habitacional Nossa Senhora
Aparecida foram assinados na
sexta-feira 11 de março. A assinatura aconteceu na sede da
Caixa Econômica Federal de
Não Me Toque e contou com
a participação dos três primeiros beneficiários do programa
habitacional, do prefeito de
Tio Hugo Gilso Paz, do servidor público municipal que atua
no departamento de habitação,
Oneide Gayger e de representantes da instituição financeira.
O Núcleo Habitacional
Nossa Senhora Aparecida conta com terrenos representativamente abaixo do valor de mercado, oferecidos pelo município
como incentivo para facilitar a
construção da casa por parte de
famílias que ainda não possuem
moradia própria.
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Conforme explica o prefeito Gilso Paz, os critérios de
seleção estabelecidos seguem
os parâmetros do programa
da Caixa Econômica Federal
– Casa Verde Amarela. Caixa
que aliás, é parceira do município no desenvolvimento deste
projeto, que dá condições para
que pessoas realizem o sonho
de construir a sua casa própria.
“Além de garantir que muitas
famílias tenham a sua casa própria esse novo projeto na área
da habitação movimenta a economia local, através da geração
de emprego e renda na construção civil e com a comercialização de materiais de construção”, enfatizou Gilso.
Ao todo o Núcleo Habitacional Nossa Senhora Aparecida conta com 16 lotes, que
contarão, portanto, com a construção de 16 novas moradias.

Schneider falou sobre a mulher
no movimento tradicionalista
gaúcho. Na terça-feira, a professora e atual diretora da Escola
Estadual de Ensino Médio Nicolau Vergueiro, Kátia Suptitz
comentou sobre a experiência
de exercer um cargo de gestão.
Na quarta-feira, a professora
e ex-secretária de Educação e
Cultura, Francieli Chaves, abordou sua experiência ao sair do
ambiente escolar e ingressar
em um cargo de gestão pública
municipal. Já na sexta-feira, o
diálogo foi sobre beleza feminiCRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Semana do Município
conta com programação
fim de semana
Continuando a comemorações aos 30° anos de
aniversário de emancipação do município, ocorrerá
neste sábado, 19, na comunidade de Água Branca a
inauguração do complexo
poliesportivo às 15h.

No domingo, 20, ao
longo do dia no parque de
rodeios acontece o velocar Copa Expomormaço
e fechando a semana do
município, às 15h terá a
inauguração da Praça Rui
Nicolodi.

TIO HUGO

Administração Municipal promove ações
alusivas ao Dia da Mulher
Como forma de reconhecimento às mulheres pela passagem do Dia Internacional da
Mulher no dia 8 de março, a
Administração Municipal de
Nicolau Vergueiro desenvolveu
ações alusivas à data durante
toda a semana. Diversos vídeos
sobre a atuação da mulher em
diferentes espaços da sociedade
foram publicados na página do
município no Facebook, com o
protagonismo de mulheres nicolau-vergueirenses.
Na segunda-feira, a fisioterapeuta e tradicionalista Suelen
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na e estereótipos, com a técnica
em Enfermagem, ex-secretária
de Saúde e ex-coordenadora do
CRAS, Cristina Hack, que já
representou o município em vários concursos de beleza. Essa
ação fez parte do projeto “Datas comemorativas em destaque
2022”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura.
Além disso, na terça-feira,
as secretarias de Administração,
Educação e Cultura e Assistência Social e Habitação, realizaram a entrega de mimos para
todas as mulheres servidoras
públicas municipais, que diariamente prestam serviços de qualidade à comunidade de Nicolau
Vergueiro.
Para a secretária de Educação e Cultura, Priscila Muniz, a
data deve ser utilizada para relembrar todas as mulheres sobre
o seu valor e sua importância
perante a comunidade. “É apenas mais um dia para a mulher
se posicionar e demonstrar força
e coragem, pois, todos os dias
lutamos pelo nosso espaço comprovando que lugar de mulher é
onde ela quiser. A data deve ser
lembrada como um dia de vitórias, conquistas e luta por uma
sociedade mais igualitária”, afirmou.

Semana do Município será
realizada entre 09 e 16 de abril
Do dia 09 a 16 de abril de
2022 será promovida a Semana
do Município, que celebra os 22
anos de emancipação político e
administrativa de Tio Hugo. Durante esses dias serão realizadas
atividades em alusão e comemoração do aniversário do nosso
município.
Entre os destaques está o
baile de escolha da nova corte de
Soberanas, evento que terá ani-

mação das grandes bandas Doce
Pecado e Pérola Negra.
Além disso serão promovidas atividades cívicas, recreativas e esportivas nas escolas
municipais, lançamento do livro
“Tio Hugo – O Tio de todos nós”,
encontro da família e comunidade escolar, palestra, baile para
grupos de Terceira Idade e PCD’s
e a grande final do Campeonato
Municipal de Futebol de Campo.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

IBIRAPUITÃ

Mulheres são homenageadas
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Ao todo, o Núcleo conta com 16 lotes, para 16 moradias

Pedágio para entrega de mimo ocorreu no município

A Administração Municipal
juntamente com o CRAS, parabenizou e valorizou a Mulher pela passagem do seu dia, realizando um pedágio com a entrega de
um mimo, sendo uma flor, assim
demonstrando o carinho, a admiração e respeito pela Mulher.
Além da entrega do mimo,
elas puderam também, participar
de um sorteio, estourando um
balão, onde havia um brinde surpresa ou uma frase especial.
O CRAS - Centro de Referência em Assistência Social
agradece a todas que puderam
participar desse momento tão
importante, abrilhantando ainda
mais o Dia Internacional da Mulher.
O Prefeito José Provenci,
Vice-Prefeito Jaime Martovicz,
as visitadoras e a Coordenadora
do PIM Vilma Machado estiveram prestigiando o evento realizado na manhã da última terça-feira 08 de março.

ERNESTINA

Cronograma de vacinação
No dia de hoje, 18, será feita
a primeira dose da vacina pediátrica contra a covid-19. A primei-

ra dose será feita em crianças entre 5 a 11 anos e somente no turno
da tarde entre ás 13h e 16h.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA
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MARIAS

CRUZADINHA

NICOLAU VERGUEIRO

Marias assistem ao show da “Wave
Your Flag Tour” em Porto Alegre
Previsão do tempo

As Marias são grandes fãs
do Now United e elas puderam

conhecer seus ídolos de perto!
É que a “Wave Your Flag World
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DAS MARIAS

*Jornal do Tempo

Aniversariantes do mês de Março!
- Nelci Soletti 01/03
- Dirlei Gnich 01/03
- Márcia Zanatta 01/03
- Kátia Supitz 02/03
- Leci Kuhn 02/03
- Sirely Elsing 02/03
- Gilmar Sertoli 02/03
- Isolde Zimmer 02/03
- Célia Paludo 03/03
- Lucas Arend 03/03
- Elmidio Bruinsma 03/03
- Glaucia Lindemann 04/03
- Raul Piccoli 04/03
- Catiana Vieira 04/03
- Olga Giongo 05/03
- Vilmar Felini 05/03
- Delcio Schmitz 06/03
- Rosangela Kuhn 06/03
- Michele Ferreira 07/03
-Maria Vitória Kuhn 09/03
- Leni Jacoby 09/03
- Fernanda Kronbauer
10/03
- Natália Gehelen 10/03
- Nilva Graepin 10/03

- Célio Simon 11/03
- Odeli de Souza 12/03
- Flávia Gobbi 12/03
- Shaiane Goulart 12/03
- Irton wollmer 13/03
- Claci Machado 13/03
- Cledson Moraes 13/03
- Margarete Backes 13/03
- Bianca Paludo 14/03
- Suli Altmann 15/03
- Yasmin Goedel 15/03
- Jaíne Padilha 15/03
- Jyan Gnich 16/03
- Giseli C. Walker 18/03
- Eliseu Provenci 18/03
- Alexandra Bordignon
18/03
- José Jacoby 19/03
- Patricia Glienke 19/03
- Neusa Boehm 19/03
- Sandro Chinazzo 20/03
- Luciane Dapper 20/03
- Davi Vieira 21/03
- Maria Heckler 23/03
- Clamir Uhich 23/03

- Wellinson Dassi 24/03
- Lorena Tavares 24/03
- Iring Supptitz 24/03
- Irena Marques 25/03
- Kauê Luz 25/03
- Arthur Satter 25/03
- Zelia Barbizan 26/03
- Iara Schultz 26/03
- Cereli Goedel 26/03
- Nair Magarinus 27/03
- Neila Alflen 27/03
- Gabriela Bianchini 27/03
- Elisa Dapper 28/03
- Ana Cristina Provenci
28/03
- Sady Predrotti 28/03
- Fernando Paludo 29/03
- Marcia Vieira 29/03
- Douglas Allebrandt 30/03
- Juliano Burgel 30/03
- Bruno Klar 30/03
- Neusa Post 31/03
- Darci Markmann 31/03
- Nelson Wilhelm 31/03

Horóscopo semanal

Vogue Veja Previsões - astróloga e taróloga Tatiane Lisbon

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Aproveite o movimento dos dias
para organizar melhor seus objetivos. Certas iniciativas ficam mais
bem direcionadas quando privilegiamos o que queremos e não nos
distraímos com outras tarefas.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Pode ser que se veja em certa dúvida entre a dedicação aos próprios projetos e o proveito dos
momentos coletivos. Busque encontrar um caminho que equilibre
ambas as vontades.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Temas familiares ou da ancestralidade também podem bater à
porta. Existe um questionamento
possível sobre o seu lugar atual
e como é vista pelo entorno. Em

meio à correria, não se esqueça
dos trajetos que só você percorreu.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Poderá ser difícil externalizar o
que você sente no período atual.
Mas, com Mercúrio em Peixes,
pode ser interessante arriscar!
Talvez algumas frases saiam um
pouco exageradas ou cheias de
memórias e projeções.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
A linha entre suas alianças e oposições fica mais bem delimitada
nesse período. Para os demais,
cabe um cuidado para não gerar
conflitos desnecessários.
- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Os relacionamentos e as grandes

parcerias finalmente se situam de
maneira mais visível para os humores e corpos das nativas em Virgem. A clareza, contudo, não vem
acompanhada de facilidade em expressar afeto ou desagrado.
- Libra (23 set. a 22 out.)
Podem ser práticas e rotinas que
até então eram tidas como normais, mas que agora se mostram
danosas para os objetivos de longa duração. As atitudes de outras
pessoas do entorno que estão se
mostrando estranhamente duvidosas.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
A intensidade emocional e os
possíveis conflitos no campo do
trabalho terão continuidade. Ainda assim, as formas de lidar já fi-

cam mais visíveis, inclusive com a
possível reorganização da rotina,
propiciando uma melhor eficiência
em tudo aquilo que se dispõe a
realizar.
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Os signos mutáveis, como Sagitário, são os mais atingidos pela
intensidade da Lua Cheia em Virgem. Os temas da ascensão profissional e da ancestralidade familiar se fazem mais intensos para as
nativas do signo.

e atividade laboriosa.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
A semana promete ser muito boa
Busque entender como estruturar
os seus sonhos atuais, não só de
estruturas, mas também de como
as emoções podem nos levar a
esses processos de construção

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
A Lua Cheia em Virgem traz à tona
uma visualização efetiva dos relacionamentos atuais. Isso engloba
não só aqueles tomados por certo romantismo, como também as
grandes parcerias, amizades.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Preocupações quanto a relacionamentos ou parcerias e sua duração futura. Busque firmar compromissos que estejam alinhados
à sua perspectiva mais íntima.
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O show ocorreu dia 12/03

Tour“ começou oficialmente no
Brasil e as meninas acompanharam o show em Porto Alegre na
noite de sábado (12).
Para as duas irmãs, foram
90 minutos de muita alegria,
dança e música. A emoção rolou solta, pois elas puderam, finalmente, ver o grupo ao vivo
após meses de espera. No setlist,
o Now United apresentou 20 de
seus maiores sucessos, entre eles
“Na Na Na”, “All Day” e “Wave
Your Flag“. O grupo ainda terá
apresentações em Curitiba, São
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e
Recife.
“Foi um momento mágico,
único e inesquecível. Antes, eu
só os conhecia pela TV e redes
sociais. Agora, sei como eles são
pessoalmente. O Now United arrasa muito”, contou Maria Gabi.
Acompanhada da amiga Valentina, Maria Antônia disse que “eles
são uma inspiração para mim.
Super profissionais, dançam e
cantam muito bem. Eu amo todas
as músicas e assistir ao show foi
um sonho realizado”.

NICOLAU VERGUEIRO

Sancionada a lei que trata sobre
a limpeza de terrenos baldios
Com o objetivo de garantir
a saúde da população e o bom
aspecto visual do município,
o prefeito Geraldo A. Muniz
sancionou a Lei Municipal nº
1.187 de 23 de fevereiro de
2022, que trata sobre a limpeza
dos terrenos baldios do perímetro urbano do município de Nicolau Vergueiro.
De acordo com o documento, os proprietários de

terrenos baldios existentes no
perímetro urbano do município devem mantê-los sempre
limpos, sem a presença de vegetação de porte alto e de condições que possam causar risco
à saúde pública, através da proliferação de roedores e vetores
de doença, bem como de condições causadoras de mau aspecto visual.
Caso o terreno não esteja

em boas condições de conservação e limpeza, a Prefeitura
Municipal de Nicolau Vergueiro irá notificar o proprietário,
que terá o período de 15 dias
para regularizar as condições
do imóvel. Após o prazo, não
havendo o cumprimento da
obrigação, a lei prevê que o
município realize os serviços
necessários, mediante cobrança
de taxa de serviços urbanos.

Prefeitura incentiva munícipes
na construção de passeios
O prefeito Geraldo A. Muniz sancionou a Lei Municipal nº
1.186 de 23 de fevereiro de 2022,
que autoriza o município de Nicolau Vergueiro a incentivar os
proprietários de imóveis, onde
existe pavimentação, para a construção de passeio público.
O incentivo a ser concedido
pelo Poder Público consiste na
realização dos serviços de má-

quina necessários para a terraplanagem no alinhamento do imóvel
e o fornecimento de pó de brita.
O requerimento para a concessão do auxílio deverá ser realizado pelo proprietário do imóvel junto a Prefeitura Municipal
de Nicolau Vergueiro, informando qual incentivo deseja e a quantidade de material que necessita
para a construção do passeio.
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LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária realizada em 14
de março de 2022,
presidida pelo Vereador, Estevão Luís
Pissolatto, do Partido Político PDT.
Pedido Verbal:
Vereador Délcio Wiedthauper
(PDT): requer
ao Poder Executivo de Tio Hugo
a fim de que realize as medidas
cabíveis, em conformidade com a
legislação federal e estadual, para
que o uso de máscaras no ambiente escolar seja relativizado, pois
estamos, com base nos índices
oficiais relacionados à Covid-19,
na iminência do controle e término da pandemia. Délcio requer à
Secretaria de Assistência Social
do município para que organize
e realize, novamente, os atos fes-

tivos e de valorização à Terceira
Idade.
Ordem do Dia:
PROJETO DE LEI Nº 07/2022,
DE 07 DE MARÇO DE 2022.
“Autoriza a aquisição de equipamentos e/ou serviços de manutenção para o parque de iluminação
pública do município com pagamento parcelado, bem como autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e autoriza alteração
no Plano Plurianual do quadriênio
2022-2025”. Aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 008/2022,
DE 07 DE MARÇO DE 2022.
“Dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do artigo 37
da Constituição Federal, e dá outras providências”. Aprovado por
unanimidade.

Comunicações Pessoais:
Vereador Valdeci Kuhn (MDB):
explana que, durante
o corrente mês, recebeu a visita do Deputado Federal Márcio
Biolchi, o qual irá
disponibilizar
uma
emenda parlamentar no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) ao município de Tio Hugo,
frisando que a verba será destinada ao custeio e investimentos
à Secretaria de Saúde. O deputado também, outrora, ofertou o
maquinário Rolo Compressor, o
qual é de grande auxílio às melhorias das vias municipais. Valdeci
corrobora o compromisso de reconhecimento e valorização das
ações do deputado, porquanto devemos fazer jus a isso, sobretudo
neste ano eleitoral.
Vereador Délcio Wiedthauper
(PDT): parabeniza a Secretaria

de Saúde pelos
trabalhos voltados ao combate
à pandemia, pois
o
atendimento
foi realizado de modo ostensivo,
preventivo e eficiente. Délcio glosa sobre o retorno às atividades e
festividades regionais, tais como a
realização da Expodireto e da Cuca
com Linguiça, porquanto isso é
consequência da redução dos casos
de contaminados com o vírus Covid-19.

foi satisfatório para ambas as categorias.

Vereador Nelson Rogério Dapper
(PDT): esclarece a respeito de
sua ausência, por
motivo de força
maior, na reunião
que deliberou acerca da definição
do reajuste à remuneração dos
servidores públicos e sobre o piso
salarial do magistério no município
de Tio Hugo. O edil explana que o
percentual previamente acertado

A próxima Sessão Ordinária
acontecerá na data de 28/03/2022,
às 19h, no Plenário da Câmara
Municipal de Vereadores
de Tio Hugo/RS.

Vereadora Valduze Back Vollmer
(PDT): menciona
o comentário do
Vereador Délcio
acerca do reconhecimento a todos os profissionais da saúde pelos
ótimos e competentes trabalhos
executados no município, voltados
ao enfrentamento e combate à pandemia Covid-19 em Tio Hugo.

Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo
Valduze Back Vollmer
1º Secretário

ERNESTINA

Aberta inscrições para concurso de escolha
das novas soberanas
Estão abertas as inscrições
para o Concurso de escolha da
Corte de Soberanas do Município
de Ernestina. As inscrições iniciarão na próxima terça-feira, 15 de
março e podem ser feitas até o dia
22 de março, na Prefeitura Municipal de Ernestina. Cabe frisar, que
as candidatas devem ter idade mínima de 16 anos e máximo de 21
anos. Serão escolhidas uma Rainha

e duas Princesas, que terão a missão de divulgar as potencialidades
e a beleza de Ernestina nos eventos
oficiais do município e, também,
da região e do Estado. Após o período de inscrições, as candidatas
precisarão cumprir algumas etapas, como teste escrito, além de
ensaios para o desfile. Na noite do
dia 7 de abril, ocorre o momento
mais aguardado: o desfile para o
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Reunião para detalhamento
da 20a Lagoa Fest

Dia internacional da Mulher
e Março Lilás

Na última sexta-feira
(11), a partir da 17h houve
reunião da administração
municipal, diretoria do Núcleo Cultural e voluntários
envolvido na organização
da 20ª Lagoa Fest, em comemoração aos 30 anos de
Lagoa dos Três Cantos.Entre os assuntos abordados
esteve a criação de comissões especiais para cada
seguimento da festa/feira.
A 20ª Lagoa Fest
2022 terá início na sexta-feira, dia 18 e irá até o dia
20 de março. Na sexta-feira a partir das 16h será realizada a reunião da Associação dos Municípios de
Alto Jacuí (AMAJA) com
eleição da nova diretoria.
Concomitante, no anexo
do ginásio, junto ao parque
da Lagoa Fest, haverá o encontro de primeiras-damas
e primeiros-cavalheiros, e

Março Lilás é um movimento anual dedicado
à conscientização sobre a
importância da prevenção
e combate ao câncer de
colo do útero. Desde Março de 2020, a pandemia de
Covid-19 provocou a queda de 28% dos exames e
procedimentos realizados
no Brasil, em comparação
com os dados de 2019.
No Estado do Rio
Grande do Sul, houve redução de 27% dos procedimentos ambulatoriais eletivos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Nos exames
preventivos de câncer de
colo houve redução de
33% e nas mamografias
de rastreamento de 34%
no estado, conforme dados
do Sistema de Informações

no anexo do prédio da Sociedade Recreativa Sempre
Unidos acontecerá reunião
da Associação das Câmaras de Vereadores do Alto
Jacuí (ASCAMAJA). O
início da feira comercial
será às 19h com abertura
dos estandes e no mesmo
horário estará iniciando
o show da banda Luz Do
Luar. 21h abertura da 20ª
Lagoa Fest 2022 seguido
de shows com a Orquestra
Família Eichelberger e Os
Atuais.
No sábado, dia 19 às
9h será aberta a feira comercial, 13h recepção dos
grupos de melhor idade e
shows com as bandas Metais em Festa, banda Luar,
Orquestra La Montanara,
Rogério Magrão e Banda
e Cosmo Express. A partir das 17h será cobrado
ingresso no valor de R$

07

30,00.
Domingo, dia 20, a
partir das 9h será feito o
Momento Cultural e abertura dos estandes. A partir
do meio dia shows com as
bandas Brilho da Lua, Super Banda Knecus e banda
Munich.
A 20ª Lagoa Fest
2020 em comemoração ao
30º aniversário de Lagoa
dos Três Cantos ocorrerá
sem cobrança de estacionamento, o ingresso será
cobrado semente no sábado a partir das 17h e o
munícipe
três-cantense
não pagará ingresso em nenhum momento.
O chopp será da
Brahma. O barril de 30 litros será comercializado ao
valor de R$ 700,00 e de 50
litros R$ 1.000,00. Não há
necessidade de reserva antecipada.

Ambulatoriais do SUS.
Partindo deste princípio a Secretaria Municipal de Saúde de Santo
Antônio do Planalto-RS
promove conscientização
das mulheres através da
caracterização e ornamentação da Unidade Básica
de saúde, aumento da oferta de exames laboratoriais
e disponibilidade de consultas e exames ginecológicos, disponibilização de
profissionais de saúde para
trabalhos de sensibilização
como o que ocorreu nesta
terça-Feira dia 08/03 uma
palestra alusivas às trabalhadoras da Empresa Roda
Forte onde profissionais
de saúde desta Secretaria
estiveram promovendo um
encontro elucidatório so-

bre a Saúde da Mulher na
atualidade.
Prevenção e detecção
precoce do câncer de colo
do útero
O método de rastreamento do câncer do colo do
útero no Brasil é o exame
citopatológico (exame preventivo ou Papanicolau).
“Esse exame deve ser oferecido às mulheres na faixa
etária de 25 a 64 anos, que
já tiveram atividade sexual, sendo importante que
seja retomada a realização
de exames preventivos e os
cuidados em saúde, pois o
diagnóstico e tratamento
precoce de lesões precursoras pode fazer toda a diferença na cura do câncer”
enfatizam os profissionais
de saúde.

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

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

corpo de jurados e, é claro, para a
comunidade. Na noite também será
anunciada a nova corte. A escolha
da corte das soberanas de Ernestina faz parte das festividades em
alusão ao aniversário de 34 anos do
município de Ernestina, que ocorre
no próximo dia 11 abril. A programação seguirá com baile. Maiores
informações entrar em contato, pelo telefone: 54 – 3378-1105.

O mês é de prevenção e combate ao câncer de colo do útero
O evento será de 18 à 20 de março

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

Goedel
SUPERMERCADO

Vem Conferir

as Novidades nas
coleções de verão
Fone: (54) 99922 - 2306

Ernestina/RS

Uma palestra ocorreu dia 08/03
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IBIRAPUITÃ

O Prefeito José Nicolodi
Provenci, acompanhado pelo
Vice Jaime Martovicz e o Secretário Municipal de Obras e
Viação José Remi Nascimento
participaram de evento comemorativo aos 93 anos da Escola
Estadual de Ensino Médio Saldanha Marinho que aconteceu
na tarde desta terça-feira (15),
nas dependências da escola.
Os gestores foram recepcionados pela Diretora Clea
Muller e demais membros da
equipe diretiva da instituição de
ensino.

O Chefe do Executivo juntamente com o Vice-Prefeito e o
Secretário, em nome da Administração Municipal parabenizaram todos àqueles que ajudaram
a construir a história da escola e
também aqueles que atualmente
trabalham possibilitando que a
mesma seja uma das mais importantes instituições de ensino
da nossa região.
A Escola Estadual de Ensino Médio Saldanha Marinho
completou seu nonagésimo terceiro aniversário na última segunda-feira 14 de março.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

O aniversário foi dia 14/03

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Alunos da EMEF Professora
Eida da Siveira desenvolvem o
projeto “A origem do Município”
Os alunos de 5ª anos A e B
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professora Eida da
Silveira, coordenados pelas professoras Leila Mai e Pâmela Ozelame desenvolveram neste mês
de março o projeto “A origem do
município”. O trabalho constituiu

ERNESTINA

TIO HUGO

Administração Municipal participa
das festividades alusivas aos 93
anos da Escola Saldanha Marinho

na criação de cartazes comemorativos aos 30 anos de Lagoa dos
Três Cantos, com as curiosidades
do município.
Estes cartazes foram expostos na escola, UBS Vanessa Sabrina Schneider e prefeitura para
a apreciação da comunidade.

Reunião define revisão do
índice geral anual dos salários
Após reunião com o prefeito Gilso Paz, o vice Geder Follmer, secretários municipais, diretores das escolas do município,
representantes do Sindicato dos
servidores públicos municipais
de Tio Hugo e os vereadores, o
Poder Executivo Municipal de
Tio Hugo anuncia oficialmente
que irá conceder revisão do índice geral anual dos salários dos
servidores públicos municipais.
Inicialmente é importante
destacar que a revisão é tratada
como uma valorização aos servidores que atuam no atendimento
das demandas da comunidade.
Esta decisão necessitou de
uma profunda avaliação técnica
embasada no longo prazo. Ou
seja, antes da definição dos percentuais de revisão do índice, a
Administração Municipal de Tio
Hugo elaborou e concluiu um estudo de viabilidade econômica,
com o objetivo de garantir a austeridade financeira do município,
tendo como premissa a garantia
de que não haverá prejuízos nas
contas públicas municipais, bem
como na prestação do serviço
público.
Desta forma, ficou definido que será cumprido o piso
nacional do magistério, com um
percentual de revisão no salário
dos professores vinculados ao
Governo Municipal na ordem de
33,24%, conforme previsto na
Portaria Federal publicada em
fevereiro de 2022.
Para os demais servidores
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públicos municipais, a revisão
do índice geral anual dos salários
será de 17,78%, percentual estabelecido através do IGPM – Índice Geral de Preços – Mercado.
O prefeito de Tio Hugo,
Gilso Paz, explica que esse assunto é debatido internamente
desde o início deste ano, sobretudo porque entre 2020 e 2021
não foram concedidas revisões
devido aos decretos de calamidade pública ocasionados pela
pandemia. Além disso, o líder do
Executivo Municipal explica que
quando se trata de aumento salarial na esfera pública é necessária muita cautela e análise, uma
vez que estamos falando de recursos públicos, os quais devem
ser aplicados de forma correta e

íntegra, tendo como prioridade
o cumprimento das obrigações
inerentes ao serviço público municipal em todas as áreas.
“Realizamos algumas reuniões as quais tiveram a participação do vice-prefeito Geder
Follmer e alguns integrantes da
nossa equipe de trabalho, bem
como de servidores públicos e
vereadores, para avaliar e debater essa questão. Já tínhamos a
intenção de oferecer essa revisão
do índice geral anual dos salários
do funcionalismo público, no entanto, necessitávamos de um amplo estudo o qual foi concluído
e nos trouxe segurança para garantir esses índices de revisão ao
magistério e demais servidores
públicos”, enfatizou Gilso Paz.

Divulgada programação da
semana do município
A Prefeitura de Ernestina, através da Secretaria de
Educação, Cultura, Desporto e
Turismo, divulgou na tarde de
terça-feira, 15, a programação
da semana do município 2022.
A comemoração em alusão aos
34 anos da emancipação político-administrativa começa dia
03 de abril e irá até 11 de abril.
No domingo, 03, ocorre
a abertura da semana do município, às 13h, no Ginásio
Municipal Sergio Dias. Na terça, 05, a abertura oficial com
autoridades no hall de entrada
da Prefeitura, com início marcado para as 9h, contando com
a apresentação da música de
Ernestina com o professor Mi-

chael Pedrotti e o show de talentos locais. Na quarta-feira,
06, homenagem ao jogador Felipe (também conhecido como
Felipinho) com a inauguração
do espaço que receberá a camisa do ex-jogador, as 10h, no
museu Dona Ernestina.
Quinta-feira, 07, além das
programações nas Escolas da
Rede Municipal de Ensino e
Escola Estadual, ocorre o baile das escolhas das soberanas
com show da banda Industrial
Musical, às 19h. Na sexta, 08,
na parte da manhã terá a apresentação da Banda Marcial da
cidade de Nicolau Vergueiro, na parte da tarde no teatro
com o SESC ocorre a matea-

da em parceria com a Sicredi.
Ao longo do dia no parque de
rodeios Romeo Goedel terá o
torneio tiro de laço. Na praça
municipal se realizará a feira
municipal da saúde, educação
e cultura tendo como tema “valorizando e cuidando de nosso
município”.
Já no domingo, 10, no
salão evangélico de Ernestina,
a partir das 11h30 ocorrerá o
galeto com massa em beneficio
ao coral municipal de Ernestina. Os cartões estão a venda
com Simone Arend. Na segunda-feira, dia 11, a copa integração de futsal acontecerá no
ginásio Municipal Sergio Dias,
a partir das 13h30.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

A revisão do índice geral anual dos salários será de 17,78%
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

VICTOR GRAEFF

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

Prefeito acompanha equipe de obras
Na manhã de quarta-feira,
16, o prefeito Lairton Koeche,
acompanhado do Secretário de

O trabalho constituiu na criação de cartazes comemorativos

Prefeito afirma que o assunto é debatido desde o início deste ano

Obras Beto Steffens e Secretário
de Fazenda Ismael Elger, estiveram visitando e acompanhando
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

A visita ocorreu dia 16/03

alguns serviços em andamento
que serão realizados pela equipe
de obras. Dentre os trabalhos revisados está a possibilidade da reestruturação da ponte de divisa com
Tio Hugo, na localidade de Posse
Müller, trabalho que será realizado em parceria com o Executivo
Municipal de Tio Hugo. O prefeito aproveitou a manhã de visitas
para conversar com empreendedores locais sobre possíveis
melhorias que viabilizem os serviços, deslocamento e logística,
compreendendo a importância de
tais empreendimentos para o desenvolvimento de Victor Graeff.
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

Eugenia-Parte 4
Nos Estados Unidos, surgiu a “eugenia negativa” — aliança
entre as teorias eugênicas europeias e o racismo já existente
naquele país —, que consiste na eliminação das futuras gerações
de incapazes (doentes, de raças indesejadas e empobrecidos)
através da proibição de casamento, esterilização coercitiva
e eutanásia. Como teoria, vicejou no final do século XIX,
quando os imigrantes não germânicos eram mal-vistos pelos
descendentes dos primeiros colonizadores.
Na década de 1920, negros americanos criaram o termo
“White trash” (pt. literalmente “lixo branco”), referindo-se
aos brancos pobres que disputavam com eles os mesmos
postos de trabalho. Nos séculos XIX e XX, a população
branca pobre do país foi alvo de práticas de eugenia
negativa por ser considerada, pela elite, como ociosa, imoral,
inculta e “suja”. Campanhas de saúde pública acusavam os
white trash de responsáveis pela disseminação de doenças
(como a ancilostomose). A esterilização foi extensivamente
praticada em milhares destas pessoas, que também eram
“diagnosticadas” como portadoras de “debilidade mental”.
O patrocínio privado à eugenia começou nos Estados
Unidos, nos anos iniciais do século XX. Os financiadores do
racismo nos Estados Unidos eram os milionários americanos
John D. Rockefeller, Harriman, Carnegie e tantos outros. Ao
capital, uniram-se cientistas de Harvard, Yale, Princeton e
Stanford.
Charles Davenport dirigia o laboratório de biologia do
Brooklin Institute of Arts and Science, em Cold Spring Harbor,
em 1903, e, lá, o Instituto Carnegie instalou uma estação
experimental de eugenia. Apoiado por criadores de animais
e especialistas em sementes que participavam do movimento
eugenista, criou, em 1909, o Eugenics Record Office, registro
de antecedentes genéticos de americanos com que pretendia
pressionar o governo a criar leis propícias à prevenção do
nascimento de indesejáveis. O estado de Indiana foi o primeiro
a legalizar a esterilização coercitiva, seguido por outros 27
estados. Foram esterilizadas por determinação legal, nos
Estados Unidos, cerca de 60 000 pessoas, metade delas na
Califórnia.
O escritório de imigração de Nova York era mantido
por doações da companhia Harriman de trens, e submetia
imigrantes judeus, italianos e outros à deportação,
confinamento ou esterilização.
Em 1912, foi criado o Comitê Internacional de Eugenia,
dominado pelos Estados Unidos, e o centro em Cold Spring
Harbor era base de treinamento de eugenistas do mundo
todo.
De 1932 a 1972, foi realizado, na cidade de Tuskegee
(Alabama), o Estudo da Sífilis não Tratada de Tuskegee, que
usou afro-americanos portadores de sífilis como cobaias.
Mesmo após a II Guerra Mundial (1939-1945), vários
países europeus continuaram a praticar a eugenia de forma
discreta. Suíça, Áustria, Dinamarca, Finlândia e Noruega ainda
praticaram a eugenia negativa, por meio de esterilização. Na
Suécia, este processo estendeu-se até à década de 1970.
Começando na década de 1980, a história e conceito de
eugenismo foram amplamente discutidos como avançados
conhecimentos sobre genética. Empreendimentos como
o Projeto Genoma Humano fizeram com que a alteração
efetiva da espécie humana parecesse possível novamente
(como ocorreu com a teoria da evolução de Darwin em 1860,
juntamente com a redescoberta de leis de Mendel no início do
século XX). A diferença no início do século XXI foi a atitude
cautelosa da sociedade em relação ao eugenismo, que tinha se
tornado um tema a ser temido e não apoiado, principalmente
depois do fim da Segunda Guerra Mundial.
Companhias de seguro, planos de saúde e centros de
imigração estão usando descobertas científicas para detectar
características genéticas. Diagnóstico pré-natal de possíveis
defeitos permite a opção pelo aborto. Estima-se que entre
91% e 93% das crianças diagnosticadas com Síndrome de
Down sejam abortadas. Estes temas, bem como a AIDS, têm
sido discutidos com base em pressupostos eugênicos, sem
que se explicite essa referência.
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Respingos
da Barragem

VICTOR GRAEFF

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente:
Raquel Goedel.
Demais vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos Ferreira, Ari Antonio Mello,
Cristian Baumgratz, Juliano Arend, Leonir de
Souza Vargas, Tiago José
Dummel, Victor Penz.
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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 14.03.2022

Comunicações:
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, comunicou que esteve visitando
o Município o Deputado
Gerson Burmann e seus
assessores para tratar de
demandas do Município de
Ernestina.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, explanou sobre um encontro do partido
no Município de Tapera na
semana anterior.
Ordem do dia:
Discussão e votação da MOÇÃO DE
PREOCUPAÇÃO/APOIO
à manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença
no território nacional e a
manutenção do atendimento diário com a entrega de
correspondências na agência do Município de Ernestina/RS, de autoria dos
Vereadores Ari Antonio
Mello, Antonio Carlos Ferreira, Cristian Baumgratz,
Leonir de Souza Vargas e
Tiago José Dummel, com a
subscrição dos demais Vereadores. Em discussão: O
Vereador Leonir de Souza
Vargas, da bancada do PDT,
manifestou-se favorável. O
Vereador Juliano Arend,
da bancada do PSDB, informou que a população
deve se manifestar para a
manutenção dos serviços.
Em votação: Aprovada por
unanimidade de votos.
Discussão e votação do Projeto de Lei nº
11/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal
que “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a conceder auxílio e firmar
Termo de Fomento com
a ASSOCIAÇÃO DOS
UNIVERSITÁRIOS DE
ERNESTINA - ASUNER

e dá outras providências.”.
As Comissões apresentaram
parecer favorável. Em discussão: O Vereador Antonio
Carlos Ferreira, da bancada
do PDT, explanou sobre as
dificuldades para obter um
diploma de formação superior. O Vereador Juliano
Arend, da bancada do PSDB,
informou que está trabalhando na viabilização da destinação de um ônibus para
o Município. O Vereador
Américo Luiz Formighieri,
da bancada do PSDB, afirmou que deve ser feita uma
criteriosa avaliação acerca
da viabilidade da ação proposta. O Vereador Victor
Penz, da bancada do PSDB,
manifestou-se favorável ao
Projeto. O Vereador Cristian
Baumgratz, da bancada do
PP, manifestou-se favorável ao Projeto. Em votação:
Aprovado por unanimidade
de votos.
Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 12/2022,
de autoria do Poder Executivo Municipal que “Autoriza
o Poder Executivo a incluir
Parágrafo Único no Artigo 2º da Lei Municipal nº
2.789/2022 de 31 de Janeiro de 2022 e dá outras providências.”. As comissões
apresentaram parecer favorável. Em discussão: Não
houve orador. Em votação:
Aprovado por unanimidade
de votos.
Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 13/2022,
de autoria do Poder Executivo Municipal que “Dá nova
redação ao Art. 1º da Lei nº
2.788/2022 que Autoriza o
Poder Executivo Municipal
a abrir no Orçamento Programa de 2022, um Crédito Especial no valor de R$
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), na Secretaria Municipal da Educação,
Cultura, Desporto e Turismo
de Ernestina RS, e dá outras
providências.”. As comissões apresentaram parecer
favorável. Em discussão:
Não houve orador. Em votação: Aprovado por unanimidade de votos.
Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 15/2022,
de autoria do Poder Executivo Municipal que “Autoriza
o Poder Executivo Municipal abrir no Orçamento
Programa de 2022 Crédito Especial no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), destinado a Custear as
despesas decorrentes da Por-

taria 649/2021 SES Estado,
pela Secretaria Municipal de
Saúde e dá outras providências.”. As comissões apresentaram parecer favorável.
. Em discussão: Não houve
orador. Em votação: Aprovado por unanimidade de
votos.
Discussão e votação do Projeto de Lei nº
16/2022, de autoria do Poder
Executivo Municipal que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir no Orçamento Programa de 2022
Crédito Especial no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), destinado a Custear
as despesas decorrentes da
Portaria 2947/2021 Ministério da Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde e
dá outras providências.”. As
comissões apresentaram parecer favorável. Em discussão: Não houve orador. Em
votação: Aprovado por unanimidade de votos.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir
de Souza Vargas, da bancada do PDT, afirmou que
recebeu ligações acerca de
terrenos baldios sem limpeza. Solicitou, novamente, a
recolocação da iluminação
pública na Rua Alfredo Augusto Koche, bem como o
concerto do passeio público,
em frente à EMEI. Pediu que
o Executivo providenciasse a pintura das entradas de
garagem, especialmente nas
residências próximas a prédios públicos, para evitar o
estacionamento de veículos
nestes locais impedindo a
saída/entrada dos moradores. Acerca da reposição dos
servidores, afirmou que o
índice deveria ser incrementado, uma vez que todos os
insumos já sofreram aumento anteriormente e o salário
não acompanhou a elevação
dos preços. Parabenizou os
professores pela conquista.
Informou que a bancada do
PDT está trabalhando para
liberação de emenda parlamentar direcionada ao esporte. Parabenizou a servidora
Aline pelo aniversário.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, explanou
sobre a elevação do preço
dos combustíveis e do gás de
cozinha, relacionando com
a reposição dos servidores.
Afirmou que a Expodireto
foi um sucesso de vendas.

Afirmou que os professores
e os demais servidores públicos têm o mesmo direito,
invocando o princípio constitucional da isonomia. Solicitou que o Executivo estude
formas de conceder a reposição referente ao período
em que a Lei Complementar
Federal 173/2020 vedou a
concessão, uma vez que, a
perda ocorreu. Justificou os
pedidos de providências de
sua autoria, especialmente o
que solicita roçada.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada do PDT, convidou a comunidade de Ernestina para
participar do Campeonato
Regional de Categorias de
Base, do qual participará a
Escolinha Walter Stacke.
Falou que está ocorrendo
neste dia reunião para definições acerca do campeonato
municipal de futebol Sete.
Questionou o porquê do pagamento de inscrições, uma
vez que houve orçamento
aprovado na Câmara com
recursos para o esporte. Afirmou que foi convidado para
participar da Copa dos Campeões. Acerca da reposição
dos funcionários, afirmou
que o índice é baixo, solicitando que o Poder Executivo
viabilize um incremento nele. Parabenizou os professores pela luta e pela conquista
dos 33,24%. Agradeceu o
atendimento de pedidos seus
por parte do Executivo.
O Vereador Ari Antonio Mello, da bancada do
PDT, solicitou que o Executivo estudasse uma forma de
elevar o índice de reposição
dos servidores. Parabenizou
os professores pela conquista e colocou-se à disposição
dos servidores para lutar por
um aumento justo. Convidou a todos para participar
de uma Ação entre Amigos
em benefício de munícipe,
para tratamento de saúde,
onde será feito um galeto
com massa. Explanou sobre
as despesas que o munícipe
terá, pois, terá que permanecer em Porto Alegre por um
longo período após o transplante.
O Vereador Victor Penz, da bancada do
PSDB, colocou-se à disposição dos servidores para pleitear um reajuste maior, pois,
segundo o Vereador, a remuneração é muito baixa e não
atende as necessidades básicas. Pediu que o Executivo
providenciasse o pagamento

de um vale alimentação para todos os servidores, inclusive os comissionados.
O Vereador Américo Luiz Formighieri,
da bancada do PSDB,
solicitou que sejam feitos
reparos na estrada próxima à residência do Sr. João
Gonçalves e do Sr. Fante,
também, do Sr. Neco até as
proximidades da residência
da Srª. Vena, pois, o transporte escolar tem grande
dificuldade para passar por
estes dois trechos, especialmente em dias chuvosos. Solicitou, ainda, serviço de retroescavadeira
na propriedade do Sr. José
Souza. Afirmou que no final de semana anterior,
houve tentativa de abigeato na sua propriedade e de
mais alguns vizinhos, na
localidade de Três Lagoas.
Disse que será feito Ofício, através da Câmara de
Vereadores requisitando o
atendimento pela Patrulha
Rural no interior do Município para tentar coibir este
tipo de crime.
O Vereador Juliano Arend, da bancada do
PSDB, concordou com o
Vereador Américo acerca
da necessidade do atendimento da Patrulha Rural.
Sobre o índice pleiteado
pelos servidores municipais, afirmou ser justo.
Lembrou-se do valor destinado ao Fundo Eleitoral,
dizendo que é o povo que
paga. Criticou a postura e
as ações do Sr. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência, assim como o
Sr. Carlos Lupi, afirmando
que o mesmo deveria estar
usando tornozeleira eletrônica. Criticou as ações da
Petrobrás e do STF. Explicou sobre o tipo de petróleo que o Brasil produz e
a forma como ele deve ser
trabalhado até se tornar o
combustível disponível nas
bombas. Exasperou-se ao
falar da atuação do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Explanou sobre a suspensão das sessões
presenciais na Câmara dos
Deputados. Elencou algumas obras públicas inacabadas do Governo Federal
em administrações anteriores.
Próxima Sessão Plenária
Ordinária dia 21 de março
de 2022, às 18:00.

20 o Festival Nacional da Cuca com
Linguiça o maior de todos os tempos
O sentimento é de gratidão, após dois anos de pandemia foi uma retomada pensada com muito cuidado. O 20°
Festival Nacional da Cuca com
Linguiça é um marco histórico.

Durante as 5 noites de festa o
público foi recorde, mais de
dez mil litros de Chopp foram
vendidos em apenas uma noite, mais de quarenta horas de
shows, barzinhos e entidades
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Mais de 90 mil pessoas participaram do evento

realizando vendas incríveis.
Sem tumulto, sem brigas, sem
sujeira, mas com muito, mas
muito compromisso com você. Foram mais de 35 mil litros
de Chopp, 11 mil Cucas, 3 mil
quilos de linguiça, mais de 90
mil pessoas passaram pela festa.
A Administração Municipal e Núcleo Cultural agradecem a cada pessoa que direta
ou indiretamente contribuíram
para realização deste evento,
aos patrocinadores, garçons,
entidades, funcionários municipais, voluntários e principalmente para você. Muito obrigado por fazer o 20° Festival
Nacional da Cuca com Linguiça o maior de todos os tempos.

Campeonato Municipal de Futsal
em Victor Graeff
A administração municipal de Victor Graeff, via secretaria de educação, desporto
e turismo irá realizar a primeira reunião referente ao Campeonato Municipal de Futsal.
A reunião irá acontecer
na próxima quinta-feira, dia
24 de março, às 19h30min no
ginásio municipal.
Os responsáveis pelos times que farão parte do Campeonato devem se organizar
e comparecer à reunião para
a definição do regulamento,
dentre outras questões que estão em pauta.
Qualquer dúvida entre
em contato pelo fone (54)
99620-7130.
Prepare sua equipe e venha fazer parte desta oportunidade.

Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

NA ALMA E NA VOZ
Existem paixões afogadas
Nas sombras da vida...
Existe uma lua perdida
Na escuridão;
Existem luzeiros tristonhos
De estrelas caídas...
Existem crianças feridas
De arma na mão.
São tantas razões engasgadas
Por causa da força...
Eu vi multidões retirantes
À margem do bem;
Eu vi a esperança escondida
Nos olhos da moça
E mísseis pintando nos ares
Um céu de ninguém.
Existe uma taipa gigante
No açude do mundo
De onde dois olhos procuram
O mesmo que nós;
Aquilo que Deus idealiza
Nas bênçãos e preces
É o sonho que todos semeamos
Na alma e na voz!
Um sonho contempla, partido,
O sangue das guerras...
Os povos chorando um pranto
De ácido e sal;
Um sonho bonito revoa,
Beijando as estrelas,
Buscando no céu da amizade
Seu mundo ideal.

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Resultados da sétima rodada do Municipal
Futebol Sete ocorrida domingo (13)
No ultimo Domingo ocorreram os jogos da segunda rodada do campeonato municipal
de futebol sete. Os resultados
foram:
Oriental B 01 X 07 King’s
Beer B
Gol do Oriental B: Cristhian
Gols King’s Beer B: Alan,
Alex, Eduardo(3), Walleston e
João
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Atlético F.C A 00 X 02 Studio Vitta
Gols Studio Vitta: Neimar
e Samuel
Oriental A 11 X 01 Atlético
F.C B
Gols Oriental A: Claudir,
Guilherme, Lucas, Renan, Wangler(4) e Zamir(3)
Gol Atlético F.C. B: Rafael
Papaléguas 01 X 01 Supremo

Gol Papaléguas: Juliano
Gol Supremo: Mauriston
A 8ª rodada será domingo, dia 27 a partir das 14h no
estádio do G.E. Lagoense com
os seguintes jogos, Oriental A
X King’s Beer A, King’s Beer
B X Papaléguas, Studio Vitta x
supremo, Oriental B X Atlético
F.C. A e folga a equipe do Atlético F.C. B.

Se as armas e os homens calassem
Seus gritos de morte
E ao som de um violão adoçassem
Os seus temporais,
O sonho, parceiro, seria
Bem mais do que um sonho...
Seria um beijo do mundo
Na boca da paz!

Ernestina, 18 de março de 2022

