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O conselho Tutelar de Tio Hugo,
convida aos pais,
responsáveis e população em geral
para participar de
uma noite de conversa sobre o dia
18 de maio: Dia
Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. O
conselho tutelar
ressalta que todos
devem ter essas
informações importantes para que
possamos sempre
manter vigília sobre nossas crianças e adolescentes,
o abuso e exploração sexual são crimes e devem ser
tratados como tal,

a denuncia é um dever de todos.
Nesta noite o
evento contará com
a presença da Delegada Regional de
Polícia Civil Fabiane Bittencourt, que
possui vasta experiência, já atuou em
diversas delegacias,
crianças e adolescentes, posto policial para mulher,
sendo também uma
das idealizadoras da
“Cartilha do Bem”.
O evento também
contará com a participação das psicólogas Édina Zandonai
e Tais Castro, assistente social Marli T.
Kroth e conselho tutelar. Dia 17 de maio,
ás 19h no CTG Caminho dos Pampas.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA TIO HUGO

escola.
Prefeito Rodrigo lembrou aos presentes que
ali iniciou seus estudos
e falou sobre a importância da escola na formação dos alunos, cidadãos
mormacenses, reiterando
que o melhor investimento no município é na educação de nossas crianças
e adolescentes.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA MORMAÇO

A escola José Rodrigues Cardoso, completou 64 anos

Iniciada obras de
recuperação
Iniciaram na segunda-feira, 09, as obras de
recuperação dos 14 quilômetros da VRS-854,
que liga o município de
Mormaço a BR-386. A
obra de conservação e recuperação terá R$ 2 milhões de investimento.
Esta é uma demanda
antiga, e foram muitas
solicitações e agora chegou a hora de comemorar
essa conquista onde teve
o empenho de muitos.

"Dependemos do bom
estado de conservação dessa rodovia, pois por ela
fazemos o escoamento da
produção do município,
sendo a agricultura nossa
maior arrecadação. Além
disso, garantirá a segurança
para quem trafega diariamente, tendo em vista que
uma das maiores comunidades, Posse Godoy, utiliza
essa estrada para se deslocar até a cidade”, explicou o
Prefeito Rodrigo Trindade.

Escola Educarte de Ernestina promove roda de conversa
sobre os 134 anos da Abolição da Escravidão no Brasil
Na manhã da última
segunda-feira, (09), a direção da Escola Educarte
de Ernestina, promoveu
uma roda de conversa
com os alunos, direção,
professores e funcionários sobre os 134 anos da
Abolição da Escravidão
no Brasil [1888-2022],
com o professor, Mestre
em História e Especialista em Cultura Afro-Brasileira, Alexandre Aguirre. Foi um momento de
reflexão sobre um tema
de extrema importância e
oportuno. Durante a sua
explanação, o historiador Alexandre Aguirre,
lembrou que: “O Brasil
foi uma das primeiras
nações a instituir e a última da América Latina,
ou melhor, do Ocidente
a "abolir" a escravidão,
ou seja, foram mais de
300 anos de exploração
do trabalhador escravizado. Cabe salientar, que
a receita brasileira para
o tratamento dos cativos
fora descrita por Antonil,
como sendo, os três pês:
pau, pão e pano, ou seja,
castigo, alimento e vestimenta. Percebe-se como
os seus senhores tratavam os seus escravos,
com tamanha brutalidade, crueldade, pois para
os grandes escravocratas
os escravos eram consi-

derados mercadoria de
compra e venda. Nos dias
de hoje vivemos sob uma
escravidão
mascarada,
onde muitos dos direitos
civis são violados e, ainda os afrodescendentes,
bem como a população
branca são explorados e,
muitas vezes, trabalhando
sob regime de escravidão.
Entretanto, o mito da democracia racial é [‘para
inglês ver’]. Nesse sentido, o racismo não é estrutural e, sim, permanente,
pois o seu principal viés
é mascarar a luta contra a
exploração, trazendo outras bandeiras de lutas e,
por conseguinte acabam
alienando consciências e
corroborando com a exploração de trabalhadores
e trabalhadoras do campo
e da cidade.” Em sua fala,
o historiador Alexandre

Aguirre, lembrou que
segundo o historiador
riograndense, Dr. Mário
Maestri, afirma que: “A
abolição é a única revolução social vitoriosa
que ocorreu no Brasil.”
Na oportunidade, a diretora da Escola Educarte, Makeli Rosseto
da Silva, agradeceu ao
professor e historiador
Alexandre Aguirre, por
proporcionar aos alunos, um momento significativo de conhecimento e reflexão sobre
um tema de suma importância que envolve
racismo, discriminação
social e, sobretudo o
respeito as diferenças,
independentemente da
cor da pele, raça, etnia
ou credo religioso, ou
seja, a diferença nos faz
humano," pontuou.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA ERNESTINA

Na última segunda, 09, uma roda conversa foi realizada

Jabs Paim Bandeira
OAB/RS 4.897
Fone: 54 3311 - 4655

Manda quem pode, obedece quem tem juízo

Após a pausa dada pelo vírus, mais acomodada
a pandemia, a economia voltou ao seu ritmo normal, com a abertura do comércio e o funcionamento da indústria, garantindo o pleno emprego.
Ao final da década de 60 e 70, já advogando, o
foro abria aos sábados de manhã, era uma correria
nos cartórios, quando anunciavam a vinda do Juiz
Corregedor. Hoje na época da informática, nas audiências por videoconferência, não se tem notícia
da corregedoria, se continuam vindo, não se tem
notícia! Só podemos comprovar que uma ação de
usucapião, dura 10 anos para sair a primeira audiência, onde também tramitam ações ajuizadas há
20 anos. O poder judiciário, os foros, só abrem a
partir do meio-dia, além disso, seguidamente os
cartórios, alguns, nestes horários, estão fechados
para preparem os processos para digitalização.
Não é concebível esta castração, nem atenção para
com os usuários do poder judiciário, os quais ficam ao léu. Os advogados são os que sofrem mais,
não bastasse a pandemia, agora essa morosidade
do poder judiciário, trazendo transtornos imensos
para a classe, que não tem como justificar para os
seus clientes a razão de seus processos não movimentarem. Repito hoje o que já escrevi alhures,
por qual razão não adotam o sistema de foros regionais, concentrando servidores e juízes em uma
comarca, num esforço concentrado para que os
processos tenham mais agilidade. Mas para quem
reclamar? Se o exemplo vem de cima, tendo apenas a OAB, que é a única entidade a qual poderia
amenizar esta situação, mas esta organização em
cunho nacional, só pensa em politicagem, deixando os suplicantes ao acaso e o advogado, sem a
quem poder pedir socorro.
” Manda quem pode, obedece quem tem juízo”,
embora sem a atenção do judiciário, que tudo pode
e assim que é! Para quem se queixar? Enquanto
isto vamos seguindo na mesma toada! Até quando?
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA LAGOS DOS TRÊS CANTOS

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Dia D contra a dengue mobilizou servidores
municipais
A manhã de sábado
(7) foi de mobilização
contra a proliferação do
mosquito Aedes Aegypti,
num trabalho de prevenção contra a Dengue no
município de Lagoa dos
Três Cantos.
Participaram da ação
servidores das Secretarias da Saúde e Obras,
além da Fiscalização
Municipal e crianças voluntárias.
O trabalho consistiu
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ERNESTINA

Comunidade Escolar
comemora aniversário da E
M E F José Rodrigues Cardoso
O
educandário
completou na sexta
feira, dia 06/05, seus
64 anos de fundação, e
para tornar mais especial esta data, alunos,
professores e funcionários juntamente com
o Prefeito Rodrigo e
Vice Sérgio cantaram
os parabéns e comemoram o sucesso desta
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na entrega de folhetos explicativos, recolhimento
de entulhos e o acompanhamento de uma moto
com equipamento de som
veiculando mensagens de
alerta para o combate ao
mosquito transmissor da
doença.
Conforme o Secretário de Obras Roque Elói
Fath foram recolhidos
cerca de 10 toneladas de
entulho nos terrenos baldios e em frente das casas

dos cidadãos que fizeram uma limpeza em
seus terrenos, levando
para o recolhimento
aqueles materiais que
poderiam armazenar
água criando um ambiente propício ao desenvolvimento da larva
do inseto.
Atualmente o município contabiliza 17
casos de dengue, sendo
13 recuperados e 4 ativos.

Atualmente o município contabiliza 17 casos de dengue
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MARIAS

CRUZADINHA

Vídeos das Marias dançando
“Malvadeza” ultrapassam 100
mil visualizações
Previsão do tempo

*Tempo.com

Uma semana após
o lançamento do single
“Malvadeza”, da cantora Taby, o hit segue
bombando. Prova disso
é o desempenho de vídeos das irmãs Maria
Antônia e Maria Gabi
dançando a coreografia
nos reels do Instagram.
Os dois posts, acumulados, ultrapassam a marca de 100 mil visualizações.
O videoclipe, lançado na semana passado
no canal da cantora no
YouTube, também apresenta números astronômicos: são mais de 120
mil visualizações. Na

música, a jovem artista está em uma fase
de “rebeldia” e decide
enfrentar as diferenças
que existem entre ela e
sua família conservadora. Nessa produção,
as Marias assumem o
papel de irmãs mais
novas de Taby.
A faixa, que já está
disponível nas plataformas digitais, é
um feat com o cantor
e produtor musical
Lukkaz. Aliás, este é
o primeiro lançamento da cantora pelo selo
musical Juicy Loopz,
que pertence à Sony
Music.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MARIAS
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Prefeitura adquire equipamento para
combate ao mosquito transmissor da Dengue
Na manhã da última sexta-feira (06),
o prefeito Renato
Becker,
acompanhado do secretário
Municipal da Saúde
Geferson Goedel,
dos funcionários públicos, Gelson Paulo
Nickhorn e Rogério
schnornberger,
os
quais receberam das
mãos do prefeito e
do secretário, uma
máquina para se necessário ser usada
no combate ao mosquito da dengue e
chikungunya com a
aplicação de "fumacê" autorizado somente pela vigilân-

cia sanitária do Estado
do RS.
Uma das formas de
combate ao Aedes aegypti, mosquito que
transmite a dengue,
zika e chikungunya, é
a pulverização de inseticida, popularmente
conhecido como "fumacê". A nuvem de
fumaça de inseticida
espalhada pelas ruas e
residências tenta matar o mosquito para
evitar que mais gente
contraia dengue e zika.
No Brasil, o inseticida
utilizado no fumacê é
o malathion. Sua fórmula é diferente dos
inseticidas encontra-

dos nos supermercados e sua distribuição
é feita somente pelo
Governo Federal, que
compra o produto e
distribui para os Estados, que repassa aos
municípios.
Além da bomba
"fumacê", os agentes
receberam uma
Bicicleta, que será
usada em deslocamento em ações dentro do município para
fiscalização tributária,
além de fiscalização
sanitária municipal e
para visita a estabelecimentos comerciais
para emissão de alvará
de funcionamento.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA ERNESTINA

Aniversariantes do mês de Abril!
Ernani Schroeder

(02/05)

Martin Augusto Kern

(08/05)

Debora de Fatima Antunes

(21/05)

Charles Supptiz

(02/05)

Maria de Lurdes Bianchini

(19/05)

Leonice Oliveira (12/05)

(09/05)

José Celeste de Negri

Carmen Bortolini (10/05)

Nadir Chaves (08/05)

(14/05)

Guilherme Henrique

Oflides Pereira da Silva

Rejane Scharlau

Drehmer (05/05)

(05/05)

(31/05)

Maria Elisabet Morais

Ilmo Valter (07/05)

Arisenhu Kempf

(20/05)

Ivo Lamm (17/05)

Horóscopo semanal
- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Estudos, viagens, novos interesses e atividades podem te levar
aonde deseja, mas não menospreze os alertas de Mercúrio. O
astro fica retrógrado e indica instabilidades nas relações pessoais
e profissionais.
- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Mercúrio começa a caminhada
contrária em sua Casa da Fortuna e recomenda atenção dobrada
com contas, gastos e tudo que
se relaciona com grana.
- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Além de duplicar sua sorte, o astro dá um baita incentivo para você ampliar sua rede de relações,

estabelecer parcerias gloriosas e
realizar ideais. A vida social fica no
modo turbo e sua popularidade vai
crescer.
- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Pode aguardar uma fase de prosperidade e promessa de vitórias
na carreira. A saúde também sai
no lucro e sua vitalidade cresce
nesse período, pena que não posso falar o mesmo das suas relações pessoais.
- Leão (22 jul. a 22 ago.)
O astro da sorte dá sinal verde
para mudanças na sua vida e as
melhores oportunidades devem
rolar através de estudos.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Mercúrio começa a segunda caminhada retrógrada do ano no dia
10 e numa dessa você vai precisar de toda sua competência,
disciplina e organização. Convém
focar no serviço e não deixar conversas mal paradas no ar.
- Libra (23 set. a 22 out.)
O planeta da sorte indica boas
chances de firmar parcerias comerciais, acordos ou contrato
vantajoso.
- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Novidades chegam de Júpiter na
terça-feira e além de elevar a sua
vitalidade física, ele revela que as

A faixa está disponivel nas plataformas digitais
Fonte: João Bidu

melhores chances de ampliar seus
ganhos vão surgir no trabalho. Pegue firme no serviço e mostre do
que é capaz.
- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Pode glorificar em pé e aproveita
para preencher volante da Mega
ou outro jogo que gosta porque
sua estrela vai brilhar em apostas
e sorteios. Também pode esperar mais criatividade no trabalho e
ótimas energias na saúde, só não
aguarde molezinha em acordos.
- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Com Mercúrio retrógrado, convém focar no serviço e se entrosar melhor com os colegas, porque to vendo um astral confuso na

área.
-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Pessoas próximas e até vizinhos
vão apoiar seus projetos. A sorte pode sorrir em atividades dinâmicas e movimentadas, com
compras, vendas, transportes e
mídias sociais.
- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
O astro manda poderosos estímulos para as suas finanças e te
garanto que a sorte vai andar do
seu lado.

A bicicleta será utilizada em deslocamentos em ações dentro do município
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MORMAÇO

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Resumo dos
trabalhos
da
Sessão
Ordinária realizada
em 09 de maio de 2022,
presidida pelo Vereador
Estevão Luís Pissolatto,
o qual é filiado no Partido
Político PDT.
Pedidos Verbais:
Ve r e a dor
João
Carlos Pereira da Silva (PSD):
solicita à Secretaria de
Obras a fim de que construa mais dois bueiros na
via que dá acesso à residência do munícipe Claudio Dalbosco, a qual é fixada na Linha Graeff.

Ve r e a dor
Alex
S a n d r o
M e n d e s
(PP): requer ao Prefeito
Municipal para que seja
realizada uma medida de
segurança visando à proteção das casas fixadas
no Bairro Boa Esperança,
essencialmente aquelas
localizadas ao longo do
trecho íngreme próximo
a residência da munícipe
Luciane Tatsch.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 011
de 20 de abril de 2022:
“Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo
determinado para atender
a necessidade temporária

VICTOR GRAEFF

de excepcional interesse público, nos termo do
inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal e
dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade entre os presentes.
Projeto de Lei nº 012
de 20 de abril de 2022:
“Cria cargo e autoriza a
contratação de pessoal
por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termo do inciso IX
do art. 37 da Constituição Federal e dá outras
providências”. Aprovado
por unanimidade entre os
presentes.
Comunicações Pes-

soais:

Ve r e a d o ra Rayssa da
Silveira Doehrings (PDT):
parabeniza todas
as mães pela passagem
do seu dia comemorativo
datado em Oito de Maio,
nesse sentido, a vereadora manifesta sua gratidão
à sua mãe, pois ela sempre conciliou trabalho, lazer e família.
V e r e a dor
Estevão
Luís Pissolatto
(PDT): felicita
à sua mãe, Luci Maria
Pissolatto, e à sua esposa, Clarice dos Santos
Pissolatto, estendendo as

congratulações a todas as
mães tio-huguenses pelo
seu dia comemorativo datado em Oito de Maio.
Estevão Luís Pissolatto
Presidente Legislativo
Valduze Back Vollmer
1º Secretário

A próxima Sessão
Ordinária acontecerá
na data de 23/05/2022,
às 19h, no Plenário da
Câmara Municipal de
Vereadores de Tio Hugo/RS.

NICOLAU VERGUEIRO

Secretário participa de
Fórum da Agricultura

Carabina Taurus T4 entregue à
Brigada Militar

O
Secretário
da Agricultura de
Victor Graeff, Juliano Schmidt, esteve participando
do FÓRUM DOS
GESTORES MUNICIPAIS
DE
A G R I C U LT U RA E MEIO AMBIENTE, evento
realizado no Parque de Exposições
Alfredo Leandro
Carlson,
Santa
Rosa - RS, durante

Na última sexta-feira
(06/05), a Administração Municipal efetuou a
entrega de uma Carabina
Taurus, modelo T4, calibre 5,56 à Brigada Militar de Nicolau Vergueiro, área do 3º RPmon.
O equipamento será utilizado no policiamento
ostensivo, pois possui
maior capacidade de enfrentamento a criminalidade, caso necessário
seu emprego.
Estiveram presentes
no ato de entrega o prefeito Geraldo A. Muniz,
a secretária de Administração, Márcia Cristina

a programação da
FENASOJA.
Durante a tarde
de debates foram
trazidas temáticas referentes aos
avanços na gestão ambiental e
soluções para as
atividades de irrigação e aquicultura e estratégias
agronômicas para
mitigação
dos
efeitos da estiagem.

Nascimento, o presidente
da Câmara Municipal de
Vereadores, Eurides Felini, o representante do
Conselho
Comunitário
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Pró-Segurança Pública CONSEPRO de Nicolau
Vergueiro, Josimar Diehl e
membros da Brigada Militar.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA NICOLAU VERGUEIRO

Estiveram presentes no ato de entrega o prefeito e a secretária

recimentos sobre as últimas aquisições para a
Patrulha Agrícola, como
o batedor de feijão e o
trator cortador de grama.
Além de repassar informações importantes para
o setor da Agricultura.
Lauro Colle, da Emater/Ascar fez uma explanação sobre o recurso do

Programa Avançar na
Agricultura, em que
Mormaço foi contemplado, Via FEAPER,
com apenas 4 inscrições realizadas. Sendo
discutido os próximos
passos para a execução dos projetos onde
será investido este valor.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA MORMAÇO

Reunião foi realizada com o objetivo de debater as demandas

VICTOR GRAEFF

VII Encontro de Corais da Terceira
Idade
Na tarde de quarta-feira, 11 de maio, aconteceu nas dependências
do pavilhão evangélico,
o VII Encontro de Corais da Terceira Idade. A
atividade contou com a
organização do CRAS,
juntamente com o departamento de cultura.
O encontro de Corais
da Terceira Idade tem
por finalidade promover espaço de reflexão
sobre a importância da
música, promovendo a
interação cultural e comunitária.
Participaram do encontro de corais o Coral Exemplo de Vida de
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O conselho agropecuário
realiza reunião
Na Câmara de Vereadores, além do Conselho
Agropecuário, se fizeram presentes Prefeito
Rodrigo Trindade e Vice
Sérgio Knopf, Alessandro Gasparin, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Soledade e Mormaço,
Emater/Ascar, Secretaria da Agricultura; com
o objetivo de discutir as
demandas referentes ao
setor primário do Município.
Na oportunidade Secretário da Agricultura,
José Panis falou sobre
algumas ações que vem
sendo desenvolvidas, na
zona rural e urbana, e
também prestou escla-
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Victor Graeff, Coral da
Terceira idade Cantar
é Viver de Santo Antônio do Planalto, Coral da Terceira idade
de Mormaço,Coral da
Terceira Idade de Soledade, Coral da Terceira
idade de Tapera e Coral

da OASE de Victor
Graeff.
A tarde contou
com muita música
e diversão, além de
um gostoso coquetel
servido aos coralistas
que abrilhantaram a
tarde de quarta-feira.

VESTIBULAR FASURGS
2022
Nesta
quarta-feira
(11.05.22), nas dependências da FASURGS
(Faculdade Especializada da Área da Saúde) em
Passo Fundo, ocorreu o
evento de apresentação
da instituição e de seu
potencial econômico e
social à uma plateia formada de representantes
de diversos setores da
sociedade regional. Nesse evento organizado
pela instituição o diretor
Roque Miguel Rhoden,
falou sobre o papel da
FASURGS no cenário
regional, Uaraci Ballotin,
Gestor de Planejamento
mostrou as potencialidades da empresa e Emily
Lauthert,
responsável
pela comunicação da instituição fez a exposição
dos cursos de extensão
que atendem a demandas sociais regionais e
que são conduzidos pela
área de extensão da instituição sob coordenação
da professora Alessandra
Cardoso Vargas.
O evento também
contou com o lançamento oficial do Vestibular
de Inverno, o qual tem
a data de prova presencial marcada para o
dia 28.05.2022 e provas online com início

de 30.05.22 à 01.08.22 no
portal
www.fasurgs.edu.
br . Os cursos que poderão
receber novos alunos serão:
Biomedicina, Educação Física, Estética e Cosmética,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
Dentre os maiores diferenciais da instituição
destacam-se sua estrutura
totalmente voltada a área
da saúde, a equipe de professores altamente qualificada e atuante no mercado,
o modelo de ensino teórico-prático desde o início dos
cursos, disciplinas construídas para o aprimoramento
intelectual e comportamental do aluno, além da aproximação de alunos e coordenadores de curso. Essas
características fornecem a
FASURGS um status único
no cenário estadual.
Para maiores informações os interessados em ingressar em um dos cursos
poderão contatar a equipe
comercial que irá fornecer
mais detalhes tais como
acerca da grade curricular
do curso, investimentos,
horários e formas de pagamentos. O contato é pelo
fone/whatsapp: 54 99682
1447, com horário de atendimento de segundas à sextas-feiras das 08:00 – 22:00.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ LUAN FRAINER

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAEFF

Atividade marca a retomada dos encontros de Corais

O Vestibular de inverno ocorrerá dia 28 de maio
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NICOLAU VERGUEIRO

Inscrições abertas para o programa avançar
na agricultura/feaper
Emater,
Secretaria
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e
Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural de Santo Antônio do
Planalto, abrem Inscrição para a Seleção de
beneficiários para acesso
a recurso via FEAPER
PROGRAMA AVANÇAR na Agricultura e no
Desenvolvimento Rural
Os interessados em
se candidatar necessitam, previamente, verificar, junto ao Escritório
Municipal da Emater
e Secretaria Municipal
da Agricultura e Meio
Ambiente, seu enquadramento nos requisitos
constantes no Manual
Feaper 2022 e se pos-

suem a documentação
mínima exigida, para fazer a inscrição.
Caberá ao Conselho
Municipal de Agricultura aprovar os que manifestaram interesse e
se enquadraram nos requisitos e selecionar os
beneficiários, limitado
ao valor disponibilizado
para o município.
Os agricultores ou
suas organizações, que
forem selecionados para
acesso ao crédito, poderão contratar financiamento por meio do Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento
dos
Pequenos
Estabelecimentos Rurais - Feaper,
para aquisição de máquinas, equipamentos, in-

sumos, construções e
ampliações para apoio
e desenvolvimento das
atividades agropecuárias vinculadas a agricultores e pecuaristas
familiares.
O valor de financiamento é de R$
10.000,00 (dez mil reais) para o município
com bônus adimplência de 80%.
As inscrições estarão abertas até o dia
12/05.
Para maiores informações, procure o
escritório municipal
da emater pelo telefone 54 3377 1812 ou
na Secretaria municipal da Agricultura 54
33771816.

TIO HUGO

Na manhã de ontem (09/05), a Administração Municipal
de Nicolau Vergueiro
recebeu a visita dos
representantes do deputado estadual Dirceu Franciscon, Srs.
Ildo Franciscon e Juarez Portella. O encontro aconteceu na

sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
Na ocasião, o prefeito Geraldo falou sobre
os trabalhos realizados
e apresentou várias demandas do município.
A assessoria do deputado Franciscon se colocou à disposição da Administração Municipal.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA NICOLAU VERGUEIRO

Na ocasião o prefeito falou sobre os trabalhos realizados

VICTOR GRAEFF

Ganhadores do sorteio municipal
de abril do Nota Fiscal Gaúcha
Todos os cidadãos
cadastrados no Programa Nota Fiscal
Gaúcha – NFG e que
colocaram o CPF nas
notas fiscais de compras e prestação de
serviços emitidas por
estabelecimentos comerciais de Tio Hugo,
concorreram aos três
prêmios referentes ao
mês de abril de 2022
nos valores de R$
250,00, R$ 150,00 e
R$ 100,00.
O sorteio teve os

Administração Municipal
recebe assessoria do
deputado Franciscon

seguintes sorteados:
– 1º – Carlos Borges – Prêmio: R$
250,00
– 2º – Junior Kunz
– Prêmio: R$ 150,00
– 3º – Luciana Parizoto – Prêmio 100,00
Os sorteios são realizados mensalmente,
com a mesma premiação. Para participar
basta estar cadastrado
no NFG e solicitar a

inclusão do CPF nas
notas fiscais emitidas no comércio local. A partir disso,
todos os cidadãos
estarão concorrendo
de forma automática
aos prêmios ofertados no âmbito municipal, e também as
demais premiações
disponibilizadas
pelo Governo Estadual.
Cadastre-se,
o
próximo sorteado
poderá ser você!

Começam as obras de
pavimentação
No mês de dezembro de 2021,
Victor Graeff foi
contemplado com
o valor de 1 milhão
de reais para a realização de uma
das maiores obras
da história de Victor Graeff. Na data
de quinta-feira, 05,
se iniciaram oficialmente as obras
do projeto de pavimentação, com
a limpeza, compactação de solo,
dentre outras me-

lhorias necessárias
para o recebimento
da camada asfáltica.
O prazo estimado da
obra é de 04 de meses, sendo uma grande vitória de toda a
comunidade victorense. Na tarde desta quinta-feira, 05,
estiveram acompanhando os trabalhos
o prefeito Lairton
Koeche, secretário
de obras, Beto Steffens e secretário de
fazenda e planejamento Ismael Elger.
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Ibirapuitã é contemplado com cestas básicas
para população carente da cidade
O Município foi contemplado com mais “500
cestas básicas de alimentos” para serem distribuídas na zona urbana de
Ibirapuitã, em virtude da
situação de emergência declarada pelo Município devido à forte estiagem.
O benefício é fruto do
trabalho da Administração
Municipal e da Câmara
de Vereadores que trabalham para o bem-estar da
população ibirapuitense,
onde através dos Vereadores Luiz Carlos Finatto e
Roberto Carlos Martins da
Bancada do Progressistas,
que em visita ao Gabinete
do Dep. Federal Ubiratan
Sanderson do PL, durante a viagem a Brasília que
ocorreu de 26 a 29 de abril,
onde os legisladores receberam a confirmação da
demanda destinada através
do Governo Federal por
meio do Ministério da Cidadania, sendo uma indicação do parlamentar

Luiz Carlos e Roberto,
confirmaram a contemplação em reunião com o Prefeito Municipal Provenci
, Vice-Prefeito Jaime e a
Secretária de Assistência
Social Rosangela Matciulevicz, realizada no Gabinete da Prefeitura na tarde
da última sexta-feira, 06.
“Pensando não somente
na população do interior do
município que foi afetada
pela estiagem, mas também
na população da zona ur-

bana mais carentes que
também sofrem as consequências do evento,
buscamos esse amparo”
afirmam os Vereadores.
As cestas serão
distribuídas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social para
famílias de baixa renda
da cidade em situação
de vulnerabilidade social, através de um pré-cadastro, em data a ser
divulgada.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA IBIRAPUITÃ

Mais de 500 cestas básicas de alimentos serão distribuídas

MORMAÇO

Espetáculo Memórias de Nina ocorre dia 16
de maio
No dia 16 de maio, próxima segunda-feira, ocorrerá o “Espetáculo Memórias de Nina”, promovido
pela Administração Municipal, através da Secretaria
de Saúde, Assistência Social e Centro de Referência em Assistência Social-CRAS, em suas ações do
PAIF e Saúde, e terá três
sessões uma às 9h, outro ás
10h30 e por último 13h45,
no CTG Teófilo Schroeder.
Trazendo a temática da
campanha nacional Maio
Laranja, o monólogo “Memórias de Nina” oportuniza a inserção nos debates
sobre o abuso e a violência sexual na infância e
na juventude e possibilita
compreender os contextos
a partir dos quais a problemática se apresenta, bem
como alguns de seus desdobramentos na sociedade
contemporânea, o que vai
ao encontro da urgência
de se abrir espaço para a
discussão sobre um tema
muitas vezes negligenciado, porém de um modo
sensível e leve.

A violência sexual na
infância e na adolescência aumentou consideravelmente no contexto da
pandemia da COVID-19.
O tema, que sempre mereceu atenção e iniciativas

dos diversos segmentos
sociais, precisa alcançar agora um patamar
de visibilidade e mobilização bem maior e
para isso é necessário
a participação de todos.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA MORMAÇO

Espetaculo ocorre na segunda, 16, no CTG Teofilo Schroeder
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Espaço Cultural
Professor Dival Panzenhagen
Fone: 54 99900-6677

A escravidão no Brasil
A partir dessa semana estaremos abordando os
134 anos da libertação dos escravos.
A escravidão no Brasil, também referida como
escravismo ou escravatura, foi a forma de relação
social de produção adotada, de uma forma geral, no
país desde o período colonial até pouco antes do final
do Império. É marcada principalmente pela exploração da mão de obra de negros trazidos da África e
transformados em escravos no Brasil pelos europeus
colonizadores do país.
Muitos indígenas também foram vítimas desse
processo. A escravidão indígena foi abolida oficialmente pelo Marquês de Pombal, no final do século
XVIII. Os escravos foram utilizados principalmente
na agricultura — com destaque para a atividade açucareira — e na mineração sendo, assim, essenciais
para a manutenção da economia. Alguns deles desempenhavam também vários tipos de serviços domésticos e/ou urbanos.
A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de
1888 pela princesa Isabel, então regente do Império
em nome de seu pai, o imperador Dom Pedro II. Ainda que o sistema escravocrata tenha sido legalmente
encerrado no país em 1888, as províncias do Ceará e
Amazonas já haviam abolido a escravidão antes desta data, em 25 de março e em 24 de maio de 1884,
respectivamente. No entanto o trabalho compulsório
e o tráfico de pessoas permanecem existindo no Brasil atual, constituindo a chamada escravidão moderna, que levou o país o primeiro da América a ser condenado em uma corte internacional por este crime
contra a humanidade em 2016, embora a legislação
seja clara na definição desta modalidade delituosa;
em 2017 o governo Michel Temer dificultou a fiscalização e divulgação dos casos de escravidão no
Brasil, contrariando diversas convenções assinadas.
No que viria a ser o Brasil a escravidão já era praticada pelos índios na sua forma mais primitiva bem
antes da chegada dos europeus. Entre os tupinambás,
que eram antropófagos, a maioria dos escravos eram
capturados nas tribos inimigas e acabavam sendo devorados. Porém, entre a captura e a execução, eles
poderiam viver como escravos durante anos. Entre
os tupinambás a escravidão não tinha nenhum valor
econômico. Os cativos apenas serviam para serem
exibidos como troféus de valor militar e honra ou
como carne a ser devorada em rituais canibalescos
que poderiam acontecer até quinze anos após a captura. Os escravos eram incorporados à comunidade sendo que algumas escravas se casavam com os
homens da tribo. Os cativos reconheciam-se como
escravos e como homens derrotados e o sentimento
de degradação entre eles era forte. Mesmo se escapassem não seriam aceitos pela sua tribo de origem,
tamanho era o estigma em ter sido reduzido à escravidão, fazendo com que servissem ao seu senhor fielmente, sem a necessidade de serem vigiados. Embora os escravos fossem geralmente bem tratados entre
os tupinambás, eles tinham consciência que estavam
condenados e que, a qualquer tempo, poderiam ser
executados e devorados em orgias canibalescas, inclusive as mulheres incorporadas à tribo como esposas.
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente:
Raquel
Goedel.
Demais vereadores:
Américo Luiz Formighieri, Antonio Carlos Ferreira, Ari Antonio Mello,
Cristian Baumgratz, Leonir de Souza Vargas,
Victor Penz e Tiago José
Dummel.
SESSÃO
PLENÁ08
RIA ORDINÁRIA DE
09.05.2022

Grande Expediente:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, justificou o pedido de providências de sua autoria, no qual
solicita instalação de placa
de embarque/desembarque, também o pedido de
providências solicitando a
adoção de uniforme para
o Conselho Tutelar. Sobre
a Mensagem nº 038/2022,
afirmou que o Município
está de parabéns pela estrutura oferecida no atendimento à saúde da população. Acerca da abertura
de crédito para aquisição
de caminhão, parabenizou
o colega Vereador Juliano
pelas tratativas para liberação do recurso, porém,
afirmou que será necessária contrapartida para
aquisição do mesmo.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, sobre o
Projeto de Lei que trata da
abertura de crédito para a
farmácia básica dizendo
ser de grande valia e que
a medicação ali disponível
atende grande parte da população municipal. Sobre
a abertura de crédito para
aquisição do caminhão,
parabenizou o Vereador
Juliano pelo trabalho e
concluiu que o Município
terá que arcar com a contrapartida com recursos
próprios.
O Vereador Tiago
José Dummel, da bancada
do PDT, justificou o pedido de providências de sua
autoria, no qual solicita
concerto em meio fio.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, justificou o pedido de providências de sua autoria no qual
solicita patrolamento, empedramento, passagem de
rolo e construção de boca
de lobo.
O Vereador Cristian Baumgratz, da ban-

cada do PP, parabenizou
o Poder Executivo pelo
envio do Projeto de Lei nº
038/2022, afirmando que
Ernestina é referência quando se trata de saúde. Parabenizou, também, o colega
Vereador Juliano pela luta
para viabilizar a destinação
dos recursos para aquisição
de caminhão.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, concordou com os demais colegas
acerca da afirmativa de que
o Município de Ernestina
é referência quando se trata de saúde. Parabenizou
o colega Vereador Juliano
pelo trabalho incansável no
sentido de viabilizar a liberação do recurso para aquisição do caminhão.
Comunicações:
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, disse que
o pré-candidato do PDT ao
Governo Federal desmentiu
a fala do presidente Bolsonaro sobre a Petrobras, na
Fenasoja, afirmando que o
superintendente da Petrobras é nomeado pelo Presidente e a União é a sócia
majoritária da estatal, portanto, os impostos com as
constantes altas do combustível são arrecadação
da União, logo, ações para
diminuir o preço do combustível para a população
devem ser tomadas pelo
Governo Federal.
O Vereador Victor Penz, da Bancada do
PSDB, afirmou que a proposta do Deputado Estadual
Rodrigo Maroni, do PSDB,
para extinguir os Rodeios, é
totalmente descabida. Disse
que a realização dos rodeios
movimenta economicamente diversos segmentos, e
que, muitas pessoas dependem economicamente desta
atividade cultural. Parabenizou o Deputado Federal
Lucas Redecker, presidente
da Frente Parlamentar da
Cultura e Tradição Gaúcha
pelo trabalho para aprovação da legislação que torna
os rodeios um patrimônio
imaterial da cultura brasileira.
O Vereador Cristian Baumgratz, do PP,
concordou com a fala do
Vereador Victor acerca da
extinção dos rodeios. Afirmou que o Deputado Estadual Sérgio Turra é um
defensor dos rodeios. Dis-

se que a realização deste
tipo de evento mobiliza
uma enorme quantidade de
pessoas e produz um incremento na atividade econômica dos Municípios onde
ocorrem as festividades.
Ordem do dia:
Sem matéria.
Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Souza Vargas, da
bancada do PDT, solicitou verbalmente, que, caso
ainda não tenha sido feita a limpeza no acesso ao
camping, que a mesma seja
providenciada com a maior
brevidade possível. Relatou
que a RSC 153 está sendo
recapeada novamente, mas
que esta é a última reforma prevista pela garantia
da obra. Disse que este é
um exemplo de desperdício
de dinheiro público. Afirmou que esteve novamente na obra de ampliação do
CRAS dizendo que a mesma é exemplo, pois, entre
outros motivos, há o acompanhamento
permanente
do engenheiro responsável. Parabenizou a todas as
mães pela passagem do dia
das Mães.
O Vereador Antonio Carlos Ferreira, da
bancada do PDT, explanou
sobre os Governos. O Federal, que é auxiliado pelos
Ministros e a legislação é
apreciada em sistema bicameral, ou seja, Câmara dos
Deputados e Senado Federal. Governo Estadual, auxiliados pelos Secretários
de Estado e a legislação é
apreciada pela Assembleia
Legislativa. Já nos Municípios, o Prefeito é auxiliado pelos Secretários
Municipais e a legislação
é apreciada pelas Câmaras
Municipais de Vereadores.
Explanou sobre a importância de termos, no mínimo, nove Vereadores, pois,
diminuindo este número,
quem é prejudicado é o
povo, uma vez que a representatividade é diminuída
grandemente. E não haverá
redução da verba destinada
ao Poder Legislativo. Solicitou verbalmente, que seja
feita a remoção de um poste, na propriedade do Srº.
Luiz, na Rua Júlio dos Santos, uma vez que o mesmo
está na iminência de cair e
tem rede elétrica energizada neste referido poste.
O Vereador Tiago

José Dummel, da bancada
do PDT, agradeceu a Secretária de Educação pelo
apoio que tem dado aos esportistas do Município. Parabenizou o Poder Executivo pelas melhorias feitas na
Praça da COHAB. Concordou com a fala dos colegas
Vereadores acerca das implicações econômicas e sociais da interrupção dos rodeios. Disse que o Vereador
é o elo entre a comunidade
e o Poder Executivo, uma
vez que o mesmo não tem o
poder de realizar as demandas da população, mas tem
o dever de levar estas demandas ao Poder Executivo
que é que tem a obrigação
de realizar as obras e serviços que a comunidade precisa. Parabenizou a todas as
mães pela passagem do Dia
das Mães.
O Vereador Ari
Antonio Mello, da bancada
do PDT, parabenizou a todas as mães pela passagem
do seu dia.
O Vereador Victor
Penz, da bancada do PSDB,
solicitou verbalmente que,
assim que possível, sejam
feitos reparos na estrada
geral da Posse Barão, no
bueiro próximo ao Salão
Comunitário, pois, o mesmo não comporta o volume
de água e, consequentemente, a água corre sobre a
pista formando uma valeta.
Parabenizou o colega Vereador Juliano pelo empenho
e ao Deputado Sanderson
pela destinação de emenda
parlamentar ao Município.
Felicitou a todas as mães
de Ernestina pelo Dia das
Mães.
O Vereador Américo Luiz Formighieri, da
bancada do PSDB, solicitou verbalmente que o Executivo faça melhorias na estrada, em frente à saída da
propriedade do Sr. Robson
Schmitt, acesso à propriedade do Sr. Antonio Carlos
da Luz, realizando a abertura das sarjetas, pois, as mesmas estão obstruídas, danificando a estrada. Sobre a
atuação do Vereador, afirmou que, independente de
quem foi o candidato que
o munícipe votou, depois
de proclamados os eleitos,
estes devem trabalhar por
toda a população. Parabenizou a todas as mães.
O Vereador Cristian Baumgratz, da bancada do PP, afirmou que,

no seu entendimento, o
Estado poderia incentivar
financeiramente as entidades envolvidas com o tradicionalismo gaúcho, até
como forma de subsidiar
as ações de disseminação/
manutenção da cultura
gaúcha. Sobre os rodeios,
disse que a movimentação financeira gerada nos
municípios, nos dias de
realização deste tipo de
evento, por si só já justifica a sua realização. Parabenizou a todas as mães
pela passagem de seu dia,
também, a Comunidade
São Francisco de Assis,
pela festa promovida no
último domingo. Afirmou
que são necessárias ações
imediatas com relação à
situação das estradas municipais, pois, as chuvas
ocorridas recentemente
prejudicaram bastante a
trafegabilidade, citando
como exemplo a “estrada
da Barca” e a estrada de
acesso à Linha São Paulo.
A Presidente, Vereadora Raquel Goedel,
da bancada do PP, parabenizou o Coral Municipal
pelo encontro de corais
realizado no sábado anterior. Agradeceu a Diretoria e a todos os festeiros
que não mediram esforços
para realizar a Festa das
Mães na comunidade de
Esquina Penz. Felicitou
a todas as mães pela passagem do Dia das Mães.
Agradeceu ao secretário
Mauricio pelas melhorias
na Rua Elemar Eggers.
Solicitou verbalmente que
a secretaria de Obras e/ou
de Serviços Urbanos, que
verifique um buraco que
está se formando na Rua
Guilherme Eduardo Fett,
onde termina o calçamento e faça a correção.
Voltando a falar,
o Vereador Victor Penz,
da bancada do PSDB, solicitou verbalmente que
seja feito patrolamento na
estrada da “Barca”, pois,
segundo relato de pessoas
que utilizam o trecho regularmente, a mesma está
necessitando de reparos
urgentes.

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

Realizado VI Fórum Undime/SC e Região Sul
Nos dias 05 e 06 de
maio de 2022, tendo
por local o Centro de
Eventos Oceania Park
hotel, realizou-se o VI
Fórum da Undime/SC
e Região Sul, promovido em parceria entre
as seccionais da Undime Região Sul, com a
temática ¨Educação em
Tempos de transição”.
Participaram
deste Fórum mais de 700
educadores,
dentre
os quais, dirigentes
municipais de educação,
prefeitos(as),
vice-prefeitos(as),
vereadores(as), equipes
técnicas, professores,
diretores, conselheiros
municipais de educação, representantes das
Coordenadorias Regionais de Educação, Secretaria de Estado da
Educação, Presidente
da Undime Nacional,
do Ministério da Educação, da Promotoria
de Justiça do Ministério
Público, do Conselho
Estadual de Educação,
e da União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação.

O Município de Santo Antônio do Planalto
participou do evento,
representado pela Secretária Municipal de
Educação e Cultura,
Susana Aparecida da
Silva.
Estiveram presentes
no evento o professor,
escritor e psicólogo clinico, Rossandro Klinjey, com o tema ‘Inteligência Emocional

e como utiliza-la na
liderança”. Especialistas do MEC, que
abordaram temas referentes a programas
PDDE
Interativo,
PAR, PNLD, Educação Conectada, Sistema de Presença, o
FUNDEB, Avaliação
pedagógica no contexto “pós” pandemia,
desafios do DME e o
papel da UNDIME.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA SANTO ANTONIO DO PLANALTO

Carlos Omar Villela Gomes
Fone: 54 99986- 2283

A MINHA ALMA SE AFOGOU NO RIO
A minha alma se afogou no rio...
Peço desculpas se não convidei
Os amigos pra o funeral,
Mas foi tudo muito rápido, brutal,
E não tive tempo pras formalidades
Que exigia a gravidade da ocasião.
Minha alma se jogou de mim,
Feito quem se livra de um estorvo...
Será por minha cara judiada?
Será pelo meu corpo estropiado,
Ou por este olhar sem horizonte
Que me faz o semblante tão cansado?
Será que não quis ver suas pandorgas
Subindo rumo a um céu tão desbotado?

Talvez seja pelo meu ofício...
Talvez tenha cansado de espinhéis,
De tarrafas, chalanas e de anzóis...
Talvez tenha bebido tantos sóis
Até não saber mais, perder a conta,
Sem entender que a vida é uma linhada
Onde a sorte nos tenteia na outra ponta.
A minha alma se jogou de mim...
Talvez seja pelo rancho tosco,
Pelo catre rude, pela bóia igual...
Talvez seja pelas roupas gastas,
Pelo cusco magro, pelo mate frio...
Talvez por se julgar maior que eu
A minha alma se afogou no rio.

IBIRAPUITÃ

Tentativa de furto é registrado no Britador
Municipal
Na manhã desta quarta-feira, 11/05, servidores da
Prefeitura Municipal de Ibirapuitã ao chegarem no Britador Municipal se deparam
com danos no local, onde
observam que houve uma
tentativa de furto do quadro
de comando e os motores que
acionam o referido britador.
A Administração Municipal não compactua com atos
desta natureza, repudiando
qualquer ato de vandalismo
ou furto em locais ou patrimônios públicos e ressalta
que já estão sendo registrados os fatos junto às autoridades competentes e também
está providenciado a instalação de alarme monitorado e
câmeras de monitoramento
no local.
Qualquer informação que

Respingos
da Barragem

Será que preferiu as correntezas
À mansidão de um poço sem futuro?
Sem medo de perigos e incertezas,
Qual pedra que se vai às profundezas
Minha alma mergulhou no rio escuro.

Mais de 700 educadores estiveram presentes no evento

possam auxiliar na identificação das pessoas envolvidas
no fato poderão serem repassadas para a Brigada Militar.
A Brigada Militar de Ibi-

rapuitã tem sua sede na Av.
Brasil, nº 1420, e atende
24 horas pelos telefones
190, 54 991216421, 54
3381 1062 e 54 33814405.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA IBIRAPUITÃ

Minha alma se afogou, foi sem anúncio,
Sem participação, comunicado...
Não avisou amigos nem amores,
Não avisou sequer a mim do fato...
Quando me vi, estava abandonado,
Só me restando um vulto... ...e o relato.
A minha alma se afogou no rio,
Não encontrei sequer restos mortais;
Apenas, num suspiro, se esvaiu...
Um barco naufragado que sumiu,
Fazendo desse rio seu nunca mais.
Talvez seja pela cruz plantada,
Pelo rosto moço num retrato antigo...
Talvez seja pelas esperanças
Que se amiudaram nos estios da vida.
Talvez pelos combates, dia a dia,
Minha alma implorasse parceria
E eu, cansado demais, não soube ouvir;
Quem sabe ao afundar por essas águas,
Quisesse minha mão para salvá-la...
A mão que, sem razão, não estendi.
A minha alma se afogou no rio...
Talvez querendo um beijo das estrelas
Que pintavam de luz as corredeiras,
Minha alma, sedenta, se jogou;
Quem sabe, sem querer, se confundiu,
Pois via nas funduras desse rio
Apenas um espelho do que sou...

Qualquer informação deve ser repassada para a Brigada
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...Ou talvez o rio seja a liberdade
Que a minha alma, em mim, não encontrou!

O MENSAGEIRO
Ernestina, 13 de maio de 2022

ERNESTINA

VICTOR GRAEFF

Avançar na Agricultura
Emater e Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural estão abrindo
inscrições para seleção de
beneficiários para o acesso ao recurso via programa
AVANÇAR na Agricultura
e no Desenvolvimento Rural.
Os interessados em se
candidatar necessitam previamente, verificar, junto
ao Escritório Municipal da
Emater, seu enquadramento nos requisitos constantes
no Manual Feaper. As inscrições em Victor Graeff se
iniciaram na quarta-feira 11
e irá até esta sexta-feira dia
13 de maio.
Os agricultores familiares que forem selecionados

para o acesso aos créditos, poderão contratar financiamento por meio do
Fundo Estadual de Apoio
ao
Desenvolvimento
dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, para
aquisição de máquinas,
equipamentos, insumos,
construções e ampliações
para apoio e desenvolvimento das atividades
agropecuárias vinculadas
a agricultores familiares.
O município de Victor
Graeff foi contemplado
com 20 mil reais.
Para maiores informações, procure o escritório municipal da EMATER, ou pelo telefone
3338 - 1231.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAEFF

As incrições se encerram nesta sexta-feira

Seleção de beneficiários para acesso a recurso
via FEAPER – PROGRAMA AVANÇAR na
Agricultura e no Desenvolvimento Rural
O prazo para inscrição vai até o dia 17
de maio de 2022, impreterivelmente
A Secretária de Estado da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural e Presidente do Conselho
de Administração do
Fundo Estadual de
Apoio aos Pequenos
Estabelecimentos Rurais –FEAPER/RS, no
uso de suas atribuições
e com base na Lei nº
8.511, de 6 de janeiro
de 1988 e alterações,
torna público que estão
disponíveis recursos
para operacionalização
do programa AVANÇAR na Agricultura
e no Desenvolvimento Rural por meio do
Feaper, no total de
R$24.040.000,00 (vinte e quatro milhões e
quarenta mil reais) aos
494 municípios do estado.
Os beneficiários selecionados para acesso ao crédito poderão
contratar financiamen-

to por meio do Feaper,
para aquisição de máquinas, equipamentos,
insumos, construções e
ampliações para apoio
e desenvolvimento das
atividades agropecuárias
vinculadas a agricultores
e pecuaristas familiares,
camponeses, assentados,
pescadores artesanais,
aquicultores, quilombolas e suas organizações
representativas (associações e/ou cooperativas),
bem como agroindústrias familiares, com bônus de adimplência de
80%.
Os recursos disponíveis para cada linha, conforme apresentado no
item “a” foram rateados

conforme estabelecido
no Anexo 03 da relação
estadual do FEAPER
PROGRAMA AVANÇAR na Agricultura e no
Desenvolvimento Rural.
O resultado dos valores disponíveis para cada
linha para o município
de
Ernestina
totaliza
R$15.000,00 (quinze mil
reais) disponível ao município, onde serão beneficiados três produtores, com 5 mil reais, para
cada um.
Maiores informações
e inscrição na Secretaria
Municipal da Agricultura ou no Escritório da
EMATER ou através do
telefone: 54- 3378-1133.
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ ASSESSORIA DE IMPRENSA ERNESTINA

O prazo irá até dia 17 de maio de 2022

