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Como residimos em uma 
região de grande fartura da 
tilápia, segue abaixo receita:

Ceviche de tilápia 
Prato típico peruano

Ingrediente básico: 
Peixe cru

Ingredientes:
- 180g de filé de tilápia
- 60g de cebola roxa
- 10g pimenta dedo de 

moça
- 10g coentro
- 2 limões
- 5g sal

Preparo
Corte o peixe em cubos
Corte a cebola em tiras
Conrte o coentro e a pimen-

ta em cubos iguais

Depois do pré preparo, co-
locar o peixe em uma cumbuca 
temperada com sal. 

Em seguida corte os limões 
ao meio e esprema até a meta-
de para não ficar amargo.

Junte todos os ingredientes 
na cumbuca.

Sirva em uma travessa 
funda pequena ou em uma taça 
com bastante molho (molho 
este é o limão espremido)

Harmonize com espumante 
brut, vinhos verdes, sauvignon 
blanc e chardonnay.

Mas o principal: 
o paladar de uma pessoa 

não é igual ao da outra. Então 
harmonize a seu gosto.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2018 
EDITAL Nº 019/2018

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INTERESSE 
PÚBLICO DE ASSISTENTE SOCIAL

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a realização 
de Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de Assistente 
Social de acordo com a Lei Municipal autorizadora nº 1.763 de 14 de 
fevereiro de 2018. INSCRIÇÕES: As inscrições para a referida fun-
ção serão recebidas junto ao Centro Administrativo Municipal, sito 
na Avenida João Amann, nº 690, centro, Victor Graeff/RS, das 07:30 
horas as 13:00 horas no período de 05 DE MARÇO a 09 DE MAR-
ÇO 2018. Maiores informações pelo telefone (54) 3338-1242/1273. 
Victor Graeff/RS. Cláudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF

10 de março - sábado
Abertura da Semana do Mu-

nicípio
14h - Torneio de laço orga-

nizado pelo Piquete dos Laçado-
res do Lenço Branco e CTG He-
rança Gaúcha

20h - Jantar Alemão em Es-
trela do Sul

11 de março - domingo
Continuação do torneio de 

laço;
9h - 1º Passeio Ciclístico de 

Nicolau Vergueiro – com saída 
às 9h da manhã em frente à Pre-
feitura.

12 de março – segunda-
-feira

8h - Exposição de quadros 
em acrílico – “6º Traçando His-

tórias” – literatura infantil e ju-
venil – Local: Centro Cultural 
Érico Veríssimo (12 a 16 de mar-
ço).

13 de março – terça-feira
19h - Grenal feminino e 

masculino de servidores públi-
cos de futebol 7 – Local: Praça 
Central

14 de março – quarta-feira
14h - 14º Encontro de Mu-

lheres no Clube de Mães
“Intervenção de Teatro com 

Dulce”

16 de março – sexta-feira
19h - Torneio de truco e ca-

nastra – (as inscrições iniciam a 
partir das 18h até o começo dos 
jogos no Clube 25 de Julho).

Programação Semana do Município 
de Nicolau Vergueiro - 26 anos

NICOLAU VERGUEIRO

17 de março – sábado
9h - Palestra com Associa-

ção dos Aquicultores no Clube 
25 de Julho;

14h - Quarteto misto de 
vôlei no Salão Paroquial.

20h - Jantar Italiano na 
Colônia Gobbi

18 de março - domingo
10h - 26º Torneio de Bo-

cha de Casais no Salão Paro-
quial

 
19 de março – segunda-

-feira
 - encerramento das festi-

vidades
21h - 26º Baile do Municí-

pio no Clube 25 de Julho com 
animação das bandas: Sedução 
Fatal e Grupo Vaneiraço.

Na última sexta-feira, dia 
23, o Executivo Municipal rea-
lizou uma reunião com os mem-
bros da diretoria do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
(Sindiserv). A pauta do encontro 
foi os projetos encaminhados pe-
lo executivo à Câmara Municipal 
de Vereadores e já aprovados, 
que tratam do reajuste de salário 
e do vale alimentação. 

O salário dos servidores terá 
o reajuste de 2,5 %, sendo 1,7% 
de cálculo do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), 
baseado no período de abril a de-
zembro de 2017, e 1,43 % de au-
mento real, já o vale alimentação 
passa de R$ 250 para R$ 260. 

Outro ponto abordado na 
reunião foi um possível aumento 
do salário base dos servidores, 
onde ficou definido que o Exe-

cutivo Municipal vai realizar um 
estudo em relação ao percentual 
gasto com pessoal e sendo pos-

Administração realizou reunião com Sindiserv

VICTOR GRAEFF

Executivo municipal se reuniu com a diretoria do Sindiserv

sível, e não comprometendo os 
índices, o Executivo atenderia a 
demanda. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DEVICTOR GRAEFF

Nas passarelas desde os qua-
tro anos de idade, Maria Gabriela 
Sebben Salvi que é de Nicolau 
Vergueiro já soma premiações e 
sonhos. Primeiramente eleita Bo-
neca Viva pelo município e logo 
após, com sete anos, foi agracia-
da representante brasileira na ca-
tegoria de Mini Miss, em Porto 
Alegre, o que lhe conferiu a res-
ponsabilidade de representar seu 
país na cidade de Arequipa Peru 
e concorrer ao título máximo de 
Mini Miss Beleza Universo 2018.

O concurso que será realiza-
do no Peru em abril, do dia 10 a 
14, reúne participantes de vários 
países, como Brasil, Peru, Chile, 
Argentina, Uruguai, Colômbia e 
Bolívia. A mãe de Maria Gabrie-
la, Simone Sebben Salvi, conta 
que este concurso é muito impor-

tante para a menina. “Caso ela 
consiga trazer esse título para o 
Brasil, tornará sua imagem mais 
conhecida e as portas para varia-
dos trabalhos no mundo da moda 
e de miss se abrirão”, destaca Si-
mone.

Maria Gabriela é modelo 
profissional desde os seus quatro 
anos, quando realizou um Trei-
namento de Modelos pela Escola 
de Modelos e Atores Costamilan 
Models. Após isso, passou a rea-
lizar diversas campanhas publi-
citárias, editorias de moda em 
jornais, revista, além, é claro, do 
que mais gosta, desfiles. Simo-
ne conta que assim como muitas 
meninas, Maria se inspira em 
Gisele Bunchem, a uber model 
internacional, que além de ins-
piração é a maior admiração da 

jovem modelo. 
Com viagens incluas em 

sua rotina, a Mini Miss já co-
nheceu vários lugares, mas o 
que mais ela se deslumbrou e 
tem vontade de voltar em bre-
ve foi São Paulo, pois a capital 
paulista respira moda, e Maria 
Gabriela ficou muito surpre-
sa em conhecer pessoas desse 
mundo que poderão ser muito 
influentes num futuro próximo.

Maria Gabi adora estudar, 
brincar, assistir TV, cantar, via-
jar, fotografar, desfilar e escutar 
histórias. Seu sonho é conquis-
tar as passarelas internacionais, 
tendo em vista isso, Simone co-
menta que Maria já está fazendo 
aulas de inglês particulares, pa-
ra quando chegar a idade adulta 
esteja preparada por completo.

Nicolauense concorre à Mini Miss Beleza 
Universo 2018 

NICOLAU VERGUEIRO

Maria Gabriela é Mini Miss Brasil

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

Próximo concurso de Maria será no Peru

Na noite deste domingo, 
dia 25 de fevereiro de 2018 na 
Igreja da Comunidade Evan-
gélica de Confissão Luterana 
em São José da Glória – Victor 
Graeff/RS, aconteceu o culto 
de instalação da pastora Mar-
garete Cristina Witter como 
ministra na Paróquia Evangé-
lica de Confissão Luterana em 
Ernestina. 

O ato de instalação foi 
presidido pelo pastor Sino-
dal do Sínodo Planalto Rio-
-Grandense P. Ricardo Cassen 
e serviram de assistentes o P. 
Em. Erno Faiden e o P. Fabio 
Staggemeier. 

Durante a celebração fo-
ram cumpridas as formalidades 

da benção de instalação, junta-
mente também foi acolhido o seu 
esposo Sergio da Silva Tavares. 
Seguida da apresentação de boas 
vindas ao casal pelos represen-
tantes do Sínodo, ministros/a, da 
Paróquia e Comunidade local, 
que desejaram todos a ministra 
um abençoado trabalho nesta pa-
róquia.

Também durante a celebra-
ção contamos com a participação 
especial do Coral Misto 20 de 
Outubro que emocionou todos 
com seus cantos. 

Após o fim da celebração a 
comunidade e convidados con-
fraternizaram no salão da comu-
nidade um coquetel oferecido 
pela Paróquia.

Culto de instalação foi realizado no dia 25 de fevereiro

ERNESTINA

Culto de instalação da pastora 
Margarete Cristina Witter

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/IECLB ERNESTINA

A Inspetoria de Defesa 
Agropecuária de Victor Graeff  
informa aos criadores do mu-
nicípio que já está realizando a 
Declaração Anual de Rebanho. 

O processo vai até 30 de abril. 
A declaração anual é obriga-

tória. 
O criador deve manter o ca-

dastro atualizado.

Declaração anual de rebanho deve 
ser feita até o dia 30 de abril

VICTOR GRAEFF
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Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Nesta semana, cuide melhor das 
suas finanças. Boa fase para parti-
cipar de reuniões e explorar suas 
ideias no serviço. Só evite assumir 
mais obrigações do que pode cum-
prir. No amor, pode se envolver em 
um romance secreto. Curta seu can-
tinho com seu bem.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Novas ideias vão ajudar a resolver 
questões antigas no emprego. Se 
está sem serviço, pode investir em 
algo que possa ser feito em casa. 
Terá mais facilidade para conversar 
e fazer acordos. Apoie os projetos 
do par. Muito charme na conquista.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Alguém importante poderá dar uma 
boa ajuda nos seus projetos. Par-
cerias de trabalho tem tudo para 

darem certo: invista. Mudança ou 
reforma de casa recebe bons estí-
mulos. Fortes emoções na conquis-
ta: parentes podem dar uma força 
na paquera.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Procure ficar perto de pessoas oti-
mistas e de alto-astral. Pode ter 
sorte em jogos e sorteios. Terá fa-
cilidade em coordenar reuniões de 
trabalho. Na vida a dois, você vai 
precisar de mais segurança e certe-
zas, mas não cobre demais do par.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você estará mais aberto(a) e com 
vontade de se expressar e trocar 
ideias. Só tenha cuidado para não 
se meter em confusão por causa de 
fofocas ou mal-entendidos, princi-
palmente no ambiente de trabalho. A 
dois, invista na sedução.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Se você está pensando em assinar 
algum contrato ou começar uma so-
ciedade pode ir em frente: os as-
tros dão todo apoio. No trabalho, 
conseguirá encontrar ótimas solu-
ções para seus problemas. No amor, 
vai conseguir superar momentos 
tensos.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Seu poder de comunicação vai fa-
Terá mais facilidade para controlar 
seu dinheiro e arrumar uma atividade 
extra. Ótima semana para dar suges-
tões no serviço. Se está a fim de 
alguém, declare-se. A dois, cuidado 
para não se deixar levar por fofocas 
– converse com seu par.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Alegrias em família com notícia de 
gravidez. A criatividade ajudará a 

conseguir tudo o que quiser. Novos 
cursos podem beneficiar sua carrei-
ra. Um novo amor pode pintar e vo-
cê vai investir nesse romance. Fale 
dos seus sentimentos com sua alma 
gêmea.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Parceria com parentes podem ren-
der uma boa grana, mas mesmo as-
sim, você vai querer guardar um pou-
co. No trabalho, você vai mostrar 
seu empenho e os chefes estarão 
de olho. Na vida amorosa, invista em 
novidades para sair da rotina.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
As reuniões de trabalho estarão pro-
tegidas e podem render bons resul-
tados. Também será uma boa semana 
pra negociar melhorias no emprego. 
Você e sua cara-metade vão se en-
tender bem. Pode se interessar por 

a l -
guém 
podero-
so.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Terá que botar a cabeça no lugar 
para não gastar mais dinheiro do 
que tem. No serviço, o céu promete 
mais sorte e crescimento. Mas pro-
cure dividir as tarefas para não se 
sobrecarregar. Pode se envolver em 
relacionamento com alguém de outra 
cidade.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Boa semana para se dedicar aos 
estudos e aprendizados. Sua ener-
gia pra o trabalho está a mil e sua 
criatividade também, inclusive para 
conseguir uma grana extra. Com seu 
amor, evite discutir por besteiras. 
Vai ser fácil seduzir quem deseja.

Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

- João Antônio Arend 01/03
- Nelci Soletti 01/03

- Márcia 01/03
- Isolde Zimmer 02/03

- Gilmar Antônio Sertoli 02/03
- Kátia Cilene Suptitz 02/03

- Célia Paludo 03/03
- Emidio Albino Beuinsma 

03/03
- Fernando goedel Backes 

03/03
- Lucas Arend 03/03

- Catiana Kern Vieira 04/03
- João Gabriel de Oliveira 

04/03
- Olga Giongo 05/03
- Vilmar Felini 05/03

- Ricardo Magarinus 06/03
- Leni Terezinha Jacoby 09/03

- Angela Maria da Silva de 
Oliveira 10/03

- Emerson Villarinho 10/03

Aniversariantes do mês de março!
- Fernanda Kronbauer 10/03

- Nilva Graepim 10/03
- Flávia Cristina Gobbi 12/03

- Odeli de Souza 12/03
- Cledson Moraes 13/03
- Darlan Lemos 13/03
- Bianca Paludo 14/03
- Sueli Altmann 15/03

- Yasmim Kauane Gnich 15/03
- Eliane Herger 16/03

- Noeli Wegutz 17/03
- José Raimundo Jaboby 19/03
- Neusa Catarina Behn 19/03
- Patrícia Daiane Glinke 19/03

- Davi Vieira 21/03
- Wellinson Dassi 24/03

- Arthur Satler 25/03
- Irena Horter Marques 25/03

- Ivan Luiz Lemos 26/03
- Nair Maria Magarinus 27/03

- Ana Cristina Provenci 
28/03

- Neila Lair Alflen 27/03
- Zilda Meira 27/03

- Clamir Afonsina Pedrosa 
Uhuch 23/03

- Fernando Paludo 29/03
- Marciane Vieira 29/03

- Douglas Rafael Allebrandt 
30/03

- Jadir Daniel Scapini 31/03
- Nelson Wilhelm 31/03

CRUZADINHA

A harmonização energética 
é essencial para lidarmos melhor 
com o movimento dos nossos 
dias, termos momentos de pausa 
e autoconhecimento e disposição 
para produzirmos e aproveitar-
mos nossas vidas com mais saú-
de. Para os dias de correria e es-
tresse o corpo pode e deve pedir 
sessões de reiki. O reiki tem po-
tencial de liberar tensões, aliviar 
nossas dores e soltar o excesso de 
bagagem que carregamos. Reiki 
traz calma e confiança para dei-
xar as preocupações de lado e ter 
uma boa noite de sono. Revigora 
corpo físico, mental, emocional e 
energético. É indicado para trazer 
mais vitalidade, leveza e harmo-
nia para nossas vidas.

Reiki significa Energia Vital 
Universal. É uma terapia natural, 
aplicada através da imposição das 
mãos em pontos do corpo. Uma 
sessão de reiki é um momento de 
tranquilidade, é o encontro con-
sigo mesmo. Cada sessão tem 
duração média de uma hora, sem 
necessidade de retirar qualquer 
vestuário. Reiki é uma terapia 
holística complementar, indicada 
para todas as idades, que propicia 
uma consciência interior e pro-
move um estado de bem-estar. 
Uma terapia holística que com-
plementa um tratamento médico, 
e age também de forma preven-
tiva. Corpo físico, mental, emo-

cional e energético estão inter-
ligados. Se você está dormindo 
mal, questione-se. As preocupa-
ções e a ansiedade podem estar 
atrapalhando seu sono. Se está 
sentindo cansaço e esgotamen-
to, questione-se. Pode estar em 
um ritmo acelerado e não está 
permitindo momentos de pausa. 
Se está com dor, questione-se. 
O corpo encontrou uma forma 
de dar um aviso. Perceba quan-
do a dor começou e como você 
está também emocionalmente. 
Se estiver triste ou com raiva, 
questione-se. Perceba o motivo 
de estar assim e permita que es-
sas emoções sejam sentidas pa-
ra então serem dissipadas.

Qualidade de vida é querer 
viver da melhor maneira possí-
vel, é ter uma vida mais leve, é 
agir na prevenção. Ter qualida-
de de vida depende de você, é 
escolher um caminho de saúde e 
persistir diariamente. Qualidade 
de vida é cuidar de si mesmo in-
tegralmente sempre.

Em breve atendimento em 
Ernestina. Contate-nos.

Rúbia Iana Machado
Terapeuta Holística

Terapia floral e Reiki
(54) 99984-6987’

www.harmoniaintegral.blogs-
pot.com

Reiki renova as energias!

REGIÃO

O professor e historiador 
Ney Eduardo Possapp d’Avila, 
de Passo Fundo, esteve na última 
quarta-feira (28) no Museu Dona 
Ernestina. Na visita foi recebido 
pelo historiador e diretor do Mu-
seu Alexandre Aguirre e pelo ve-
reador Leonir Vargas.

Na ocasião, Ney d’Avila 
conheceu o acervo disponível no 
Museu, documentos e bibliogra-
fias. Ainda realizou a entrega de 
dois exemplares de seus livros: 
“Degola e degoladores no Rio 
Grande do Sul 1889-1930” e 
“Um Olhar Sobre a Legalidade”.

O professor doou dois livros de sua autoria para o museu

Museu de Ernestina recebe visita do 
professor e historiador Ney d’Avila

ERNESTINA

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

Evento definiu as metas da Disciplina de 
Educação Fiscal para 2018

A Educação Fiscal é tra-
balhada no município de Santo 
Antônio do Planalto desde as 
séries iniciais, com o objetivo 
de formar cidadãos instruídos 
sobre o assunto. No dia 20 de 
fevereiro, ocorreram reuniões 
na EMEF São Paulo, para de-
finições, organizações e pro-
gramações do ano letivo 2018, 
dentre essas a “Educação Fis-
cal” que é uma disciplina que 
faz parte da grade curricular. 

Durante o momento, que 
ocorreu a reunião do Grupo 
Municipal de Educação Fiscal 
(GMF) de Santo Antônio do 
Planalto, com a secretária Muni-

cipal da Educação, Cultura e Tu-
rismo, Roseli de Oliveira Arendt, 
diretora da Escola Solange Ema 
Muller, pedagoga responsável do 
município Andrea de Mello Lo-
pes, e as professoras que serão 
responsáveis pelas duas turmas 
do 4º ano e as duas professoras 
do 5º ano (manhã e tarde), foram 
estabelecidas e colocadas em Ata 
GMEF, as seguintes metas e pro-
gramações:

- A cartilha usada nos anos 
anteriores será transformada em 
duas apostilas específicas, com 
conteúdos separados, sendo, uma 
para o 4º e outra para o 5º ano.

- Neste primeiro semestre 

de 2018, será realizado um novo 
concurso. Este ano será uma “ti-
rinha” escolar, abrangendo e com 
relação a Mascote oficial “Tribu-
tinha” e o Slogan “Fiscalização 
todo dia, progresso com cidada-
nia”, ambos escolhidos em con-
cursos nos anos anteriores. Parti-
cipação na Mateada da Cidadania 
em Maio. 

- Os assuntos da cartilha 
sobre educação serão aplicados 
transversalmente com as demais 
disciplinas e registrados no sis-
tema, agregados “Educação Fis-
cal”.

- Ocorrerá a participação do 
tema no desfile da pátria em se-
tembro.

Foi destacada ainda, a im-
portância deste tema para o 
aprendizado do aluno, pois tem 
muita relevância na formação 
do aluno como cidadão e seu 
entendimento no crescimento. 
Segundo o fiscal Vanderlei Mar-
celo Lermen, após implantação 
da disciplina, em 2016, nota-se 
o entusiasmo dos estudantes em 
aprender sobre o tema. “Muitas 
crianças demonstram interesse 
e nos abordam na rua com per-
guntas ou comentários sobre o 
assunto. Acredito que estamos no 
caminho certo para formarmos 
cidadãos atentos, críticos e infor-
mados”, disse Lermen.Planejamento de metas para disciplina foi definido em reunião

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/KATIA DENICE BUENO DA SILVA

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O Parque da Lagoa Fest em 
Lagoa dos Três Cantos vai aco-
lher o público de toda a região 
nos dias 2, 3 e 4 de março. A 17ª 
Lagoa Fest terá sua abertura ofi-
cial no dia 2 de março, junto ao 
palco principal, com a presença 
de autoridades municipais, re-
gionais, estaduais e federais.

Quem comparecer ao even-
to durante os três dias vai ter o 
prazer de se deliciar com o me-
lhor da gastronomia típica ale-
mã, aproveitar a feira comercial 
e é claro curtir muitos shows e 
beber aquele chopp bem gelado 
da Brahma.

Confira o valor dos ingressos
Sexta-feira, dia 2 de março, 

entrada franca até às 22h, após 
este horário o valor cobrado será 
de R$ 10;

Sábado, dia 3 de março, R$ 
5 entre 11h e 17h, após esse ho-
rário o valor é de R$ 20;

Domingo, dia 4 de março, 

o valor cobrado será de R$ 15, 
mas das 10h até às 14h a entrada 
será gratuita.

 
Para a tranquilidade dos vi-

sitantes, será oferecida a possibi-
lidade de estacionar seu veículo 
dentro do Parque no valor de R$ 
15, para veículos de pequeno por-
te e R$20 para veículos de grande 
porte com cobertura de seguro.

Novamente os munícipes 
trescantenses receberão o seu in-
gresso gratuitamente. Os mesmos 
deverão retirá-lo pessoalmente 
junto à portaria durante os dias do 
evento.

Confira a programação
Sexta-feira, dia 2 de março:
- 17h: Encontro de Primei-

ras-Damas, Reunião da Amaja e 
Ascamaja;

- 20h: Abertura Oficial;
- 21h: Show Cultural Instru-

mental com Indústria Musical;
- 22h: Banda Passarela;

- 24h: Show Baile com In-
dústria Musical.

Sábado, dia 3 de março:
– 13h: Banda 0800;
– 17h: Orquestra Continen-

tal;
– 19h: Grupo Karisma;
– 22h30min: Os Montanari;
– 1h: Banda Knecus.
Domingo, dia 4 de março:
– 10h: momento cultural 

com encontro de corais do muni-
cípio;

– 12h: Só Alegria;
– 14h: Cosmo Express;
– 16h30min: Danúbio Azul;
– 19h: Grupo Os Guris;
– 20h: Os Serranos.

O copo de chopp será ven-
dido na hora no valor de R$ 8. 
Reserva de barris de chopp: 30 
litros no valor de R$ 500 e 50 li-
tros no valor de R$ 800. Fone: 54-
9-9165-6668, falar com Jeferson, 
ou 54-3392-1086 com Renato e 
Airton.

17    Lagoa Fest é realizada de 02 à 04 de março 
em Lagoa dos Três Cantos

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

a



Ernestina, 02 de março de 2018 Ernestina, 02 de março de 2018 Ano XVIII   Edição 843|Ano XVIII   Edição 843|06 07

A Cotrijal apresentou nú-
meros positivos aos associados, 
nesta segunda-feira (26/02), du-
rante assembleia geral, no par-
que da Expodireto Cotrijal. Com 
crescimento de 15,6% com re-
lação a 2016, o faturamento de 
2017 bateu recorde, chegando a 
R$ 1.736.549.321,00 – balanço 
aprovado por unanimidade pelo 
quadro social. As sobras coloca-
das à disposição da assembleia 
foram de R$ 7.932.093,81, que 
por decisão da assembleia 70% 
foi distribuído entre o quadro 
social e 30% capitalizado em 
nome do produtor.

“É momento de comemo-
rar. Apresentamos o balanço 
de 2017 com alegria, por ter 
encerrado um ano com o pla-
nejamento estratégico cum-
prido em quase sua totalidade, 
faturamento com crescimento 
recorde, mesmo em um ano em 

que a economia enfrentou gran-
de dificuldade. Ter o apoio do 
quadro social nos dá ainda mais 
ânimo, pois demonstra que esta-
mos no caminho certo”, apontou 
o presidente da Cotrijal, Nei Cé-
sar Mânica, que projeta que 2018 
seja um ano de superação para a 
cooperativa.

Enio Schroeder, vice-presi-
dente da Cotrijal, lembrou que a 
assembleia é o encerramento de 
um processo democrático, em 
que o associado debate detalha-
damente o balanço. "Os núme-
ros foram apresentados durante 
as reuniões de núcleo que acon-
teceram entre os dias 1º e 15 de 
fevereiro, quando percorremos 
os 15 núcleos de produtores pa-
ra apresentar o balanço de 2017. 
A assembleia é o momento mais 
importante do ano para a coope-
rativa pois é quando tudo isso é 
aprovado", mencionou.

Novos conselheiros eleitos
Durante a assembleia geral 

também foram eleitos associados 
para os cargos com mandato em 
vencimento no Conselho de Ad-
ministração e no Conselho Fiscal. 
A assembleia foi marcada ainda 
pela posse de Milton Antônio 
Marquetti no cargo de Conselhei-
ro Representante dos Líderes de 
Núcleo da Região Dois. Ele foi 
eleito para mais um mandato de 
três anos, na reunião da liderança 
na segunda-feira (19/02), por in-
dicação dos líderes. Confira a re-
lação completa dos conselheiros 
empossados:

Conselho de Administra-
ção:

Região Sede (mandato de 
3 anos): Odair Sandro Nienow 
(Não-Me-Toque); Jair Paulo 
Kuhns (Igrejinha)

Região Um (mandato de 3 
anos): Mateus Tonezer (Colora-
do)

Região Dois (mandato de 3 
anos): Valdino Morais (Nicolau 
Vergueiro)

Conselho Fiscal (mandato 
por 1 ano):

Titulares:
Leandro Burgel de Souza 

(Sede)
Francisco Feiten Schreiner 

(Região Um)
Daniel Gustavo Scheffel 

(Região Dois)
Suplentes:
João Henrique Maldaner 

(Sede)
Celito Dal Pizzol (Região 

Um)
Edemir Rosso (Região Dois)

Assembleia aprova faturamento recorde da 
Cotrijal

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

Na manhã desta quinta-
-feira, 22/02, cerca de 300 as-
sociados participaram da As-
sembleia da Sicredi Alto Jacuí 
em Santo Antônio do Planalto. 
O evento ocorreu no Pavilhão 
Católico da cidade e teve aber-
tura com uma apresentação da 
Banda Municipal do Programa 
A União Faz a Vida (PUFV). 

Entre as lideranças da 
cooperativa, estiveram presen-
tes o presidente José Celeste 
de Negri, o vice-presidente 
Gervásio Jorge Diel, o diretor 
executivo Nélio Heller, o dire-
tor de operações Airton Martin 
Schuster, o gerente regional de 
desenvolvimento Fábio An-
tonio Pedroso, a gerente da 
agência Tatiane Tres, além dos 
conselheiros e coordenadores 
de núcleo locais. Também par-
ticiparam outras autoridades e 
lideranças de cada município.

Na ocasião, as diretorias 
estratégica e executiva da Si-
credi Alto Jacuí apresentaram 
aos associados os números da 
cooperativa, juntamente com o 
planejamento de ações para o 
ano de 2018. Houve Prestação 
de Contas, com apresentação 
do Relatório da Gestão, Balan-
ço, Demonstrativo dos Resulta-
dos e Parecer da Auditoria e do 
Conselho Fiscal; Destinação dos 
Resultados; Eleição dos compo-
nentes do Conselho Fiscal; e 
Homologação das Políticas de 
Sucessão, de Conformidade e da 
Norma de Auditoria Interna.

Durante a Assembleia, 
também foram apresentados pe-
la assessora de Relacionamento, 
Ane Müller De La Canal, os 
programas sociais desenvolvi-
dos pelo Sicredi na região. Em 
Santo Antônio do Planalto, a 
cooperativa desenvolve o Pro-

grama A União Faz a Vida nas 
escolas, em parceria com a Co-
trijal e com apoio da Prefeitura 
Municipal.

A gerente Tatiane Tres 
agradeceu a presença de todos 
os associados e colocou a agên-
cia de Santo Antônio do Planalto 
à disposição de todos os muníci-
pes. “Visitem-nos para conhecer 
melhor os produtos e serviços 
do Sicredi, além de esclarecer 
suas dúvidas”, convidou.

“A Assembleia dá a oportu-
nidade ao associado de partici-
par de forma ainda mais efetiva 
de sua cooperativa. A Sicredi Al-
to Jacuí agradece a presença dos 
associados que, uma vez mais, 
contribuíram para o crescimen-
to do cooperativismo de cré-
dito e para o desenvolvimento 
econômico das comunidades”, 
afirmou José Celeste de Negri, 
presidente da Sicredi Alto Jacuí.

Cerca de 300 associados do Sicredi de 
Santo Antônio do Planalto comparecem 
em Assembleia

REGIÃO

Cerca de 300 associados participaram da Assembleia da Sicredi em Santo Antônio do Planalto

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

No dia 21 de fevereiro a 
EMEF São Paulo recebeu com 
muita alegria e entusiasmo os es-
tudantes, professores e funcioná-
rias para dar início ao ano letivo 
de 2018. No primeiro momento 
realizou-se a apresentação dos 
professores e funcionárias aos es-
tudantes. Logo após a professora 
Elise desenvolveu atividades de 
movimento e socialização. Na 
sequência foi passado um vídeo 
sobre regras de convivência. Já 
em sala de aula os professores 
desenvolveram dinâmicas e cons-
truíram  as regras da turma para 
que neste ano haja muita alegria 
e paz na escola. 

A escola possui 138 alunos 
matriculados, distribuídos nos 
turnos manhã e tarde do 1º ao 5º 
ano. Para atender estes estudan-
tes a escola tem em seu quadro 
13 professores e 7 funcionárias 
coordenados pela diretora Solan-

ge Ema Müller. A escola conta 
ainda, com os serviços de uma 
psicóloga, uma fonoaudióloga, 
uma pedagoga, uma nutricio-
nista.

Neste ano o tema da educa-
ção no município será: Unidos 
por uma educação inovadora, 
fraterna e sustentável.  Também 
serão mantidas às parcerias no 
desenvolvimento dos projetos: 
Educação Fiscal, Escola no 
Campo e União faz a Vida. 

No decorrer dos dias os 
alunos estarão recebendo a 
Agenda Escolar fornecida pela 
SMEC, a qual é um importan-
te instrumento de comunicação 
entre a escola e a família.

A diretora Solange Ema 
Müller destaca que   a volta às 
aulas foi tranquila. Deseja um 
bom ano letivo a todos e coloca-
-se a disposição da comunidade 
escolar. 

Perda de Bloco de Produtor
NOELI BARTZEN, que possui o número de CPF 668.191.990-15, 

residente na cidade de Nicolau Vergueiro, comunica extravio de talão 
de produtor modelo 15 com inscrição 3791010028, bloco nº 132, folhas 
075211 até 075220. Caso alguém encontrar, pede que devolva junto a 
Delegacia de Polícia de Ernestina-RS, 27 de fevereiro de 2018.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Volta às aulas na 
EMEF São Paulo

Escola retomou as atividades no dia 21 de fevereiro

A PEDIDO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

REGIÃO

Assembleia geral foi realizada na segunda-feira (26)

Durante a programação 
oficial da Semana do Municí-
pio de Nicolau Vergueiro em 
comemoração aos seus 26 anos 
de emancipação, haverá o “1º 
Passeio Ciclístico de Nicolau 
Vergueiro”.

O evento recreativo de ci-
cloturismo, não competitivo, 
esportivo e social acontecerá 
no dia 11 de março, e tem como 
objetivo incentivar e fomentar 
o uso de bicicletas como ativi-
dade físico-esportiva além de 
trabalhar a tema da saúde como 
uma melhor qualidade de vida 
aos cidadãos e também promo-
ver um ambiente mais equili-
brado, por ser um transporte 
não poluente.

A organização está dispondo 
de 100 inscrições limitadas a um 
valor de R$ 10, o qual terá direito 
ao kit oficial alusivo ao evento.

Programação:
• Local da Saída e Chegada: 

Marina Estrela do Sul, Localida-
de de Estrela do Sul, ao lado da 
Ponte sobre a Barragem de Er-
nestina.

• 07h até 08h15min - Café 
da manhã e retirada dos kits.

• 08h15min até 08h30min - 
Informações técnicas e

• 09h - Largada
• 12h - Almoço
Valor das inscrições:

Antecipadas sem almoço: 
R$ 10,00

Almoço: R$ 25,00

O almoço no valor de R$ 
25,00 pode ser adquirido no dia 
do evento, porém devem ser re-
servados antecipadamente atra-
vés do contato que a entidade or-
ganizadora fará com os inscritos.

Além disso, os participantes 
terão direito a:

• Café da manhã (a partir das 
7h);

• Pontos de lanche e hidra-
tação;

• Veiculo de apoio;
• Medalha de participação;
• Camiseta;
• Placa de Identificação para 

a bicicleta
• Seguro;
• Cobertura fotográfica;

1    Passeio Ciclístico de Nicolau Vergueiro será um dos 
atrativos do 26    aniversário de Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRO

o

o
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No dia 19 de fevereiro deu-
-se início o ano letivo do Ensino 
Fundamental nas escolas do Mu-
nicípio de Ernestina. Os alunos 
foram recebidos com muita ale-
gria e motivação pela direção, 
professores e funcionários das 
escolas. A secretária da Educação 
Ingrid Worst, deseja um excelen-

te ano letivo a todos com muita 
dedicação, aprendizagem e no-
vos conhecimentos. “Possuí-
mos um quadro de profissionais 
qualificados que com certeza 
desenvolverão um ótimo tra-
balho com todos os educandos 
da rede”, conclui a secretária 
Ingrid.

Escolas de ensino 
fundamental de Ernestina 
iniciam ano letivo

ERNESTINA

Alunos foram recebidos com muita motivação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Neste final de semana 
acontece a 7ª edição da tradicio-
nal Cavalgada Município de Tio 
Hugo. O evento será iniciado na 
sexta-feira, dia 02 de março e se 
encerrará no domingo, dia 04 de 
março. Ao todo, os cavaleiros 
participantes da cavalgada irão 
percorrer um trajeto de 34Km, 
passando por diversas comuni-

dades tio-huguenses e da região. 
A taxa de inscrição é de R$ 

90 para homens e R$ 60 para mu-
lheres. Quem participar deverá 
estar munido dos exames de mor-
mo e anemia, além da carteira de 
vacinação do animal. 

Para mais informações 
entre em contato pelos fones 
(54)  99605-9053 com Ernani, 

54 99957-5025 com Giovana. 
O evento que está na sua sétima 
edição é organizado e promovido 
pelo grupo AWM de Cavalgada, e 
conta com o apoio da Administra-
ção Municipal de Tio Hugo.

Confira a programação 
Sexta 02/03/18
- 17h: Recepção aos cava-

leiros na comunidade de Nossa 
Senhora dos Navegantes na Bar-
ragem

- 20h: Jantar
Sábado 03/03/18
- 07h: Café da Manhã
- 08h15min: Saída (percurso 

de 15 Km)
- 12h: Almoço na Comuni-

dade da Barragem
- 14h30min: Saída (percurso 

de 11 Km)
- 17h: Chegada
- 20h: Jantar e pernoite na 

Comunidade da Barragem
 Domingo 04/03/18
- 07h: Café da manhã
- 08h15min: Saída (percurso 

8 Km)
- 12h:Almoço e encerramen-

to na comunidade da Barragem

7    edição da Cavalgada Município de Tio Hugo será 
iniciada na sexta-feira, dia 02 de março

Sétima edição da cavalgada vai do dia 02 à 04 de março

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

a

TIO HUGO

Obras para que 
encontre um meio 
de abrandar o odor 
proveniente do es-
goto localizado na 
Rua Rio de Janeiro. 
Também se faz ne-
cessário dedetizar 

todos os bueiros, visando erradi-
car muitos animais e insetos pe-
çonhentos.

Vereador Dél-
cio Wiedthapuer 
(PDT): requer que 
à Secretaria de 
Obras realize me-
lhorias nas estradas 
do interior, sobre-
tudo das localida-

des da Linha Machado e Linha 
Graeff, pois em breve será perío-
do de colheita.

V e r e a d o r 
Vanderlei Kerber 
(PSD): solicita 
que esta Casa Le-
gislativa efetue as 
medidas cabíveis 
visando à execução 
do projeto que se 

refere à instituição do Vereador 
Mirim em Tio Hugo. Ele requer, 
pela terceira vez, que a Secretaria 
de Obras repare a via de acesso à 
morada do munícipe Adelar Bau-
mgardt, pois há uma vala na es-
trada, sendo pertinente empedrar 
esse ponto. Vanderlei também 
demanda dessa secretaria para 
que reforme o calçamento da via 
de acesso à residência do Senhor 
Alair Muller, pois há trechos em 
que o cordão desmoronou.

Vereadora Arieli Cássia 
Leite (PSB): requer que o Exe-

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 26 
de fevereiro de 2018, presidida 
pelo Vereador Presidente Alex 
Sandro Mendes da Bancada do 
PDT. 

Pedidos Verbais: 
Vereador Lú-

cio Nelson Bruins-
ma (PDT): solici-
ta à Secretaria de 
Obras a fim que 
realize o patrola-
mento e empedra-
mento da estrada 

de acesso à residência do muní-
cipe Albano Scharlau, localizada 
no Bairro Boa Esperança; além 
dessa obra, é necessário construir 
dois quebra-molas no novo calça-
mento do bairro supracitado.

Ve r e a d o r a 
Silvana Sippel 
(PDT): requer 
que à Secretaria 
de Obras implante 
uma lâmpada no 
poste de luz pró-
ximo à moradia 

da Senhora Tecília Oliveira, lo-
calizada na comunidade Linha 
Graeff.

V e r e a d o r 
Alex Sandro Men-
des (PDT): deman-
da que à Secretaria 
de Obras entregue 
seis cargas de pe-
dras e resíduos de 
asfalto no estacio-

namento em frente o escritório do 
matadouro.

Vereador Abílio Kuhn 
(PDT): solicita à Secretaria de 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
cutivo Municipal 
construa uma ro-
tatória em frente à 
creche, pois isso irá 
facilitar a retirada 
das crianças.

Comunicações 
Pessoais:

V e r e a d o r 
Eron de Almeida 
(PMDB): comenta 
a respeito dos Pe-
didos Verbais dos 
Vereadores Lúcio e 
Délcio, informando 
que, segundo o Se-

cretário de Obras, Elton Roessler, 
em breve será construído os que-
bra-molas no novo calçamento 
do Bairro Boa Esperança, serão 
reparadas as estradas do interior 
e a via de acesso à morada do 
munícipe Albano Scharlau. Eron 
deseja ao novel Presidente Legis-
lativo um ótimo ano de trabalho, 
ele também parabeniza a Acade-
mia Flash Fitness pelo seu pri-
meiro ano de funcionamento em 
Tio Hugo.

Vereador Alex Sandro 
Mendes (PDT): agradece pri-
meiramente a Deus e a todos que 
de alguma forma o ajudaram a 
presidir a Câmara de Vereadores 
de Tio Hugo no corrente ano, en-
fatizando que terá uma postura 
consoante os interesses sócias e 
econômicos dos tio-huguenses. 
Ele lamenta o falecimento do mu-
nícipe Ila, o qual sempre foi um 
admirador e defensor do esporte.

Vereador Lúcio Nelson 
Bruinsma (PDT): deseja um 
bom trabalho ao Vereador Alex 

Mendes, o qual é o atual Presi-
dente Legislativo. Lúcio também 
agradece ao Prefeito Gilso por 
atender seus pedidos realizados 
durante o recesso parlamentar.

Vereador Délcio Wiedthau-
per (PDT): comenta a despeito 
do projeto referente à instituição 
do Vereador Mirim na Câmara de 
Tio Hugo, frisando que ele deve 
ser executado neste ano ainda. 
Délcio roga por ajuda ao muní-
cipe José Rodrigues, pois sua 
casa pegou fogo, portanto, quem 
deseja doar material de constru-
ção, roupas e alimentos, entre em 
contato com a Assistência Social 
de Tio Hugo ou com o próprio 
munícipe.

Vereador Abílio Kuhn 
(PDT): comenta que participou, 
juntamente com o vereador Alex, 
Vanderlei e Silvana de um curso 
em Porto Alegre, o qual foi muito 
produtivo, dentre as informações 
debatidas, ressalta-se o referido a 
despeito da legalidade no paga-
mento do 13º salário aos vereado-
res. Abílio deseja um bom traba-
lho ao atual presidente legislativo 
e enfatiza a relevância da partici-
pação dos vereadores em curso de 
capacitação.

Vereadora Arieli Cássia 
Leite (PSB): deseja um bom ano 
de trabalho a todos os vereado-
res e munícipes. Ela ressalta sua 
lástima em razão do falecimento 
do munícipe Ila, o qual sempre 
apoiava o esporte, estendendo 
seus lamentos aos familiares do 
Senhor Naubert em função de seu 
falecimento. Para finalizar, ela al-
meja que este ano haja uma ótima 
safra; também espera que seja um 

bom ano de trabalho e estudos a 
todos os professores e alunos; 
além de manifestar seu sentimen-
to de contentamento, reconheci-
mento e esperança na nova jorna-
da de trabalho de seu pai.

Vereador Vanderlei Kerber 
(PSD): deseja ao Presidente Le-
gislativo, Alex Mendes, um ótimo 
ano de trabalho. O edil agrade-
ce por participar, novamente, da 
Mesa Diretora do legislativo tio-
-huguense. Ele frisa que sempre 
desempenha sua vereança confor-
me as demandas mais prementes, 
sejam elas nos setores da saúde, 
educação, segurança e economia. 

Vereador Élio 
Borges Padilha 
(REDE): deseja 
um bom trabalhos 
a todos os vereado-
res e funcionários 
da Câmara. Élio 
informa que o De-

putado Federal João Derli irá dis-
ponibilizar uma emenda no valor 
de R$ 250.000,00 para que seja 
construído um ginásio de esportes 
no Bairro Boa Esperança, além 
de outra emenda no valor de R$ 
150.000,00 para a área da saúde.

Vereadora Silvana Cardo-
so (PDT): deseja um bom tra-
balho ao Presidente Legislativo, 
Alex Mendes, e parabeniza aos 
coordenadores da academia Flash 
Fitness pelo seu primeiro ano de 
funcionamento. 

A próxima Sessão Ordinária 
acontecerá no dia 12/03/2018, 
às 09h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Vereadores de Tio 
Hugo.
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A Geografia apresenta-se 
no contexto escolar como uma 
disciplina indispensável para a 
formação de um cidadão críti-
co. Neste sentindo o professor 
tem o papel fundamental de 
contextualizar os saberes geo-
gráficos com a realidade do 
mundo, para que o aluno con-
siga compreender não apenas 
o lugar onde vive, mas também 
o seu meio e o mundo globali-
zado que o cerca. Porém, nem 
sempre a realidade que o pro-
fessor encontra em sala de aula 
lhe permite constituir um am-
biente de ensino aprendizagem 
em que possa alcançar seus 
objetivos e isso se deve a dife-
rentes fatores, que são muito 
particulares ao meio em que es-
sa escola está inserida. E diante 
da realidade atual, envolvendo 
manifestações populares, movi-
mentos sociais e grandes even-
tos, que repercutem em todo 
Brasil. 

É importante que o pro-
fessor de Geografia esteja bem 
informado e preparado para, 
mesmo diante de todas as difi-
culdades já citadas, ajudar seus 
alunos a compreender como es-
ses acontecimentos estão inter-
ligados a sua realidade, mesmo 
que muitas vezes pareça dis-
tante e desconexo. A Geografia 
facilita muito essa interação 
com a realidade, pois muitos 
dos conteúdos geográficos dis-
cutem o papel da sociedade e 

o papel do próprio cidadão e 
nesse sentido, o senso crítico 
precisa estar presente, como 
maneira de auxiliar esse pro-
cesso de ensino-aprendizagem, 
que é tão relevante na forma-
ção do aluno. Não há como 
“fingir” que os acontecimentos 
atuais, não fazem parte do con-
texto escolar e o professor pode 
estimular o pensamento reflexi-
vo através dos conhecimentos 
geográficos. 

A ideia da crítica do ponto 
de vista social, político e eco-
nômico de contextualização da 
escola, ou seja, nós não pode-
mos lecionar sem que entenda-
mos o que é a escola e em qual 
contexto histórico e geográfico 
a qual ela esta inserida. 

O sucesso da atuação pro-
fissional do professor de geo-
grafia passa por essa leitura. 
Qual é o papel da escola na 
sociedade? Qual sentido tem 
a escola? Qual sentido tem a 
formação de professores e a 
minha atuação como profes-
sora de Geografia? Qual é o 
sentido de ensinar geografia 
na escola básica, diante do fato 
de que algumas disciplinas são 
mais valorizadas do que outras 
em nossa sociedade? Para que 
então formação acadêmica se 
depois nossa disciplina se torna 
optativa para alunos. E finali-
zando qual é a valorização que 
os Professores – Educadores 
tem de nossos governantes.

O papel da Geografia na atualidade

Rosangela Kuhn - professora de Geografia

ARTIGO

De 05 a 09 de março Victor 
Graeff realiza mais um Festival 
Nacional da Cuca com Linguiça. 
A 17ª edição do evento promete 
ser a maior já realizada, em ter-
mos de público e comercialização. 

O Festival é realizado em 
torno da Mais Bela Praça, a Praça 
Municipal Tancredo Neves, sem-
pre contando com shows gratuitos 
durante todas as tardes e noites, 
(iniciando às 16h e encerrando às 
24h), além de muita gastronomia 
típica, com a comercialização do 

prato que dá nome ao festival, a 
cuca com linguiça. 

A última edição do evento, 
realizada em 2017, mostrou óti-
mos resultados, estima-se que em 
torno de 85 mil pessoas participa-
ram do Festival.

Para ultrapassar os números 
da edição passada e realizar um 
evento com cada vez mais qua-
lidade a Associação Comercial e 
Industrial (ACIVG) com o apoio 
da Administração Municipal não 
mediram esforços. Nesta edição 

são mais de três mil metros de 
estrutura coberta, dividida em 
quatro pavilhões e mais de 15 
estandes gastronômicos. Para 
dar suporte ao público e melhor 
atender aos visitantes a Mais Be-
la Praça passou por uma grande 
revitalização, sendo que ainda 
em 2017 os novos banheiros fo-
ram disponibilizados e agora pa-
ra 2018 a etapa da pavimentação 
da área de shows e eventos foi 
concluída. Outra novidade são os 
sanitários móveis que serão insta-
lados para o evento. 

O prefeito municipal Cláu-
dio Afonso Alflen projeta um 
grande Festival e salienta que 
com o esforço da Administração 
e ACIVG e ainda com o apoio das 
instituições e de toda a comuni-
dade, o município realiza um dos 
maiores eventos gastronômicos 
do Estado e promove o desenvol-
vimento de Victor Graeff em to-
dos os setores da economia. 

Confira a programação que 
conta com 18 bandas e mais de 

40h de shows: 
Segunda-feira – 05/03 
Só Alegria
Rainha Musical 
Garotos de Ouro

Terça-feira – 06/03
Banda Munich
San Marino
Grupo Vaneraço
Tchê Barbaridade 
Quarta-feira – 07/03

Moinhos de Vento
Enigma
Estrela do Mar
The Travellers
Quinta-feira – 08/03

Metais em Festa
Grupo Presença
Os Quatro Gaudérios

Tchê Chaleira
Sexta-feira – 09/03

Orquestra Continental
Alma Nova
Cris e Ana Cláudia

O 17º Festival Nacional da 
Cuca com Linguiça é uma reali-
zação da Associação Comercial e 
Industrial (ACIVG) com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Victor 
Graeff, com o patrocínio do Ban-
risul, CRVR, Brahma, Disfonte e 
Corsan. 

17    Festival Nacional da Cuca com Linguiça inicia na segunda-feira (05) 

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

o

Festival conta com a presença da corte de soberanas do município Última edição recebeu cerca de 85 mil pessoas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

No dia 23 de fevereiro o 
prefeito municipal Odir João 
Boehm fez a transferência de 
cargo para o vice-prefeito Arno 
da Silva. O prefeito Odir afas-

tou-se do cargo para tirar alguns 
dias de férias. Ficará a frente do 
Executivo Municipal o vice Ar-
no, que muito bem representa o 
prefeito Odir.

Vice-prefeito Arno da Silva assume 
o Executivo de Ernestina

ERNESTINA

Prefeito Odir Boehm estará de férias durante o período

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Gestores ibirapuitenses garantem mais de R$ 1 milhão 
em recursos durante viagem à Brasília

Entre os dias 19 e 23 de fe-
vereiro o prefeito de Ibirapuitã 
Rosemar Hentges, o vice, José 
Nicolodi Provenci, e o Secretário 
de Administração, Paulo Rogério 
Bagatini Portella, estiveram cum-
prindo agenda de compromissos 
na capital federal, visando inten-
sificar os vínculos entre o mu-
nicípio de Ibirapuitã e Governo 
Federal.

Os gestores avaliaram de 
forma muito positiva a viagem, 
onde foram obtidos mais de R$ 
1 milhão em recursos em infraes-
trutura urbana, veículos e custeio 

em saúde. “Acreditamos que nos-
sas reivindicações foram atendi-
das, graças ao comprometimento 
e parceria das lideranças parla-
mentares”, avaliou Provenci.

Para Rosemar, a busca por 
recursos junto à união é de extre-
ma importância para investimen-
tos em novas ações, visto que os 
recursos próprios do município 
não são suficientes para atender 
as demandas atuais. “Esta se-
mana pós-viagem ainda estamos 
aguardando algumas tramitações 
de pedidos de alguns deputados, 
podendo aumentar o montante to-

tal de verba a ser aplicada aqui 
no nosso município”, garantiu 
o prefeito. 

As lideranças ibirapui-
tenses estiveram visitando os 
gabinetes dos senadores Pau-
lo Paim e Ana Amélia Lemos, 
dos deputados Afonso Hamm, 
Giovani Cherini, João Derly de 
Oliveira Nunes Junior, Ronal-
do Nogueira, Darcisio Peron-
di, José Fogaça, Marco Maia, 
Mauro Pereira, Danrlei de Deus 
Hinterholz, Cajar Nardes, Luis 
Carlos Heinze, e Luis Antonio 
Franciscatto Covatti.

IBIRAPUITÃ

Deputado Federal Schuch entrega R$ 100 mil em 
emenda para Victor Graeff 

O deputado Federal Heitor 
Schuch - PSB visitou o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Vic-

tor Graeff na última sexta-feira, 
dia 23. Na oportunidade o depu-
tado acompanhado do deputado 

Valor será destinado para investimentos na área de saúde

Estadual Elton Weber - PSB, 
formalizou a entrega de ofício 
de emenda parlamentar destina-
da ao Município. 

Victor Graeff vai receber 
R$ 100 mil para investimentos 
na área da saúde, ainda foram 
entregues durante o encontro os 
ofícios de emenda aos municí-
pios de Tio Hugo, Mormaço e 
Selbach. 

A proposta de emenda será 
cadastrada pelo setor de Proje-
tos da Prefeitura e os recursos 
podem estar disponíveis nos 
cofres do Executivo ainda no 
primeiro semestre.

Participaram do ato o pre-
feito municipal Cláudio Afonso 
Alflen, secretários municipais, 
vereadores, diretoria e represen-
tantes do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais e comunidade.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Em uma parceria entre a 
Secretaria de Agricultura de Ibi-
rapuitã, EMATER/ASCAR e o 
CRAS, o município de Ibirapuitã 
aderiu mais uma vez ao Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
(PAA).

O ato foi oficializado duran-
te reunião em Gramado Xavier 
com a presença de autoridades 
daquele município e também 
com a participação do secretá-
rio de Agricultura de Ibirapuitã 
Fermino Gomes, o representante 
do CRAS ibirapuitense, Augusto 

Soares, do técnico da Emater Mu-
nicipal Edson Lopes, e do técnico 
Agrícola Aloízio Bortoncello.

De acordo com Gomes, nes-
se projeto circularão em torno de 
R$100 mil reais em alimentos 
que serão adquiridos através da 
agricultura familiar, sendo que 
70% desses produtos serão dis-
tribuídos para famílias carentes 
e 30% para a creche municipal. 
“Nos próximos dias estaremos 
reunindo os produtores rurais in-
teressados e repassando as infor-
mações técnicas sobre o funcio-

namento do PAA e como será 
feito a distribuição dos alimen-
tos no município” salientou o 
secretário.

O técnico da Emater Ed-
son Lopes, avaliou que neste 
ano de 2018 a burocracia para 
cadastramento no Programa 
está um pouco menor e isso 
facilita na participação dos 
pequenos produtores com a 
comercialização dos seus ali-
mentos, destacando que tudo 
será seguido dentro dos pa-
drões exigidos.

PAA mais uma vez é fomento para a 
agricultura familiar ibirapuitense

IBIRAPUITÃ
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Realizou-se no último dia 
26 de fevereiro (segunda-feira) do 
corrente ano a Sessão Ordinária, de 
Ata nº 004/2018, sob a Presidência 
do Ver. ADRIANO RODRIGO 
MATTGE, na sede do Poder Le-
gislativo, realizou-se a leitura, dis-
cussão e foi aprovado por unanimi-
dade o seguinte Projeto de Lei:

1. Projeto de Lei nº 
004/2018, de autoria da Mesa Di-
retora que “Altera §1º do art. 3º 
da Lei Municipal nº 1.240/10 que 
Institui Programa de Vales-Ali-
mentação aos Servidores do Poder 
Legislativo de Victor Graeff, e dá 
outras providências.”.

Além disso, naquela oportu-
nidade realizou-se a leitura, dis-
cussão, e foi feito Pedido de Vistos 
em Plenário do seguinte Projetos 
de Lei, de autoria do Executivo 
Municipal:

1. Projeto de Lei nº 
007/2018, de autoria do Executivo 
Municipal que “Reajusta Subsí-
dio do Prefeito e Secretários Mu-
nicipais do Município de Victor 
Graeff e dá outras providências.”.  
O Pedido de Vistas foi solicitado 
pela Verª. ADRIANA T. M. NEU-
HAUS, sendo aprovado por unani-
midade. 

Além disso, naquela opor-
tunidade realizou-se a leitura, 
discussão e foram encaminhados 
para as Comissões Permanentes da 
Casa (CCJ – COFE), os seguintes 
Projetos de Lei do Executivo Mu-
nicipal, sendo estes:

1. Projeto de Lei nº 
011/2018 que, “Altera e dá nova 
redação ao Art. 3º, da Lei Munici-
pal nº 1762 de 14 de fevereiro de 
2018 e dá outras providências.” 

Da mesma forma, naquela 
oportunidade realizou-se a leitura, 
discussão e foram aprovados os se-
guintes Expedientes Apresentados 
por escrito e verbais dos senhores 
vereadores e vereadora:

1. Pedidos de autoria do 
Ver. ADRIANO R. MATTGE:

-Requerimento nº 008/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja enviada 
correspondência ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, no 
sentido de solicitar os seguintes 
empedramentos: a) estrada que 
liga a antiga propriedade do Sr. 
Ademar Koeche, passando pelo 
campo do Esporte Clube Vargen-
se, seguindo até o asfalto da RS-
223; b) estrada que dá sentido à 
propriedade do Sr. Francisco da 
Silva. c) em dois pontos da estrada 
que liga a propriedade do Sr. Beto 
Rodrigues até a propriedade do Sr. 
Juvenil Müller; d) Empedramento 
e patrolamento na região dos Pri-
bi, em São José do Umbú, antes 
do Cemitério situado em frente a 
propriedade do Sr. Rosalvo Mühl e 
do Sr. Volnei Koeche, estrada que 
vai sentido a propriedade do Sr. Ari 
Arend. Além disso também solici-
ta reparos nos bueiros em frente a 
propriedade do Sr. Lavousier Son-
da.”. O requerimento foi aprovado 

por unanimidade. 
-Requerimento nº 009/2018 

que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executivo 
Municipal, no sentido de solicitar 
cópia do atual Plano de Carreira 
existente para os professores e pro-
fissionais da área da educação.”. 
O requerimento foi aprovado por 
unanimidade.

-Requerimento nº 010/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executivo 
Municipal, no sentido de solicitar 
explicações se foram utilizados 
critérios técnicos ou quais os cri-
térios   para manter uma funcioná-
ria com o cargo de  Agente Admi-
nistrativa servindo ao município 
por 30 anos de serviço público 
com gastos em vencimentos e 
obrigações patronais em torno de 
R$4.900,00(Quatro mil e nove-
centos reais) por mês, trabalhando 
no Museu Municipal, sendo que 
já tem uma pessoa contratada e 
uma pessoa responsável pelo mes-
mo. Quando se vê pessoas com 
baixa qualificação técnica e sem 
nenhuma qualificação acadêmi-
ca, ocupando altos cargos na ad-
ministração.”. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 

- Solicitou ao Executivo 
Municipal, cópia do Projeto de In-
fraestrutura Turística – Revitaliza-
ção da Praça Tancredo de Almeida 
Neves do município.

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Desporto e Turismo, 
saber se possui algum responsável 
para auxiliar as crianças no em-
barque e desembarque do ônibus 
escolar, pois as crianças com idade 
inferior a 4 anos, possuem dificul-
dades para o embarque e desem-
barque. 

- Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, os números dos protocolos 
referentes aos pedidos que a Ad-
ministração Municipal possui nas 
Secretarias do Estado. Em espe-
cial sobre Infraestrutura Turística 
e referente a eventos, pois se tem 
conhecimento que possuía progra-
mas disponíveis com prazo até o 
dia 22 de fevereiro de 2018.

-Solicitou o encaminhamen-
to de um expediente ao SICREDI, 
com intuito de agradecer o convite 
para participação da assembleia, 
que ocorreu no dia 19 de fevereiro 
de 2018.

-Solicitou o encaminhamento 
de um expediente a Comissão do 
Núcleo Habitacional, com intuito 
de buscar informações se foi rea-
lizada alguma vistoria nas residên-
cias para averiguar se as mesmas 
estão com as obras concluída, já 
que o prazo era até o dia 20 de de-
zembro de 2017.

2. Pedidos de autoria do 
Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA:

-Requerimento nº 011/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executivo 

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff
Municipal, no sentido de sugerir 
que não seja feito estacionamento 
privado em vias públicas durante 
o 17º Festival Nacional da Cuca 
com Linguiça.”. O requerimento 
foi aprovado pela maioria dos vo-
tos, recebendo os votos contrários 
dos vereadores: Ver. AUGUSTO J. 
LISKA, Ver. ADEMAR J. HAHN, 
Ver. MARCIO HOWE, Ver. GUI-
LHERME V. SCHNEIDER).

3. Pedidos de autoria do 
Ver. PAULO LOPES GODOI:

-Requerimento nº 013/2018 
que “Requer a Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executivo 
Municipal, solicitando ao Poder 
Público para que o mesmo tome 
providências, encaminhando um P. 
Lei ao Legislativo buscando regu-
larizar a situação funcional do ser-
vidor Dr. Admilson R. da Silva”. 
O requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 

-Requerimento nº 014/2018 
que “Requer ainda a Mesa Dire-
tora, depois de discutido pelo Ple-
nário e se aprovado for, que seja 
enviada correspondência para a Se-
cretária Municipal de Saúde, para 
que a mesma explique ao Legisla-
tivo porque o Sistema Operacional 
e-SUS não tenha sido implantando 
em nosso município, já que todos 
os municípios ligados a 6ª CRS – 
P. Fundo já operacionalizam esse 
tipo de sistema”. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade. 

-Requerimento nº 015/2018 
que “Requer também a Mesa Dire-
tora, depois de discutido pelo Ple-
nário e se aprovado for, que seja 
enviada correspondência para ao 
Executivo Municipal, no sentido 
de obter maiores informações dos 
motivos de não ter sido chamado à 
primeira colocada no processo se-
letivo do processo de contratação 
emergencial ao cargo de Fiscal Sa-
nitária”. O requerimento foi apro-
vado por unanimidade. 

- Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Saúde e 
Assistência Social que seja estuda-
do um novo planejamento em rela-
ção a área de atuação dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) da 
cidade, pois possui muitos relatos 
de munícipes que dizem não rece-
ber visitas dos ACS a mais de dois 
anos. 

4. Pedidos de autoria do 
Ver. ADEMAR J. HAHN:

-Requerimento nº 016/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e se 
aprovado for, que seja enviada cor-
respondência ao Executivo Muni-
cipal, via Secretaria de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo, no 
sentido de solicitar que seja estu-
dada a possibilidade de criar uma 
escola de pais junto com a RAE 
(Rede de Apoio a Escola).”. O re-
querimento foi aprovado por una-
nimidade. 

-Requerimento nº 017/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e se 
aprovado for, que seja enviada cor-
respondência ao Executivo Muni-
cipal, via Secretaria de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, no 
sentido de solicitar que seja estu-
dada a possibilidade de elaboração 
de um projeto para ampliar, em 
duas salas de aula, a Escola Canti-
nho do Amor.”. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 

5. Pedidos de autoria do 
Ver. MARCIO P. DA SILVA:

- Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
patrolamento e alargamento do 
acesso a lavoura do Sr. Delmir 
Markmann. Nas proximidades 
desse local, também possui a ca-
beceira de um bueiro que necessita 
de algumas cargas de pedra. 

- Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, a 
recuperação da cabeceira do buei-
ro, nas proximidades da proprieda-
de do Sr. Luís Worst. Ressalta-se 
ainda que esse pedido já foi feito a 
cerca de um ano atrás e o estado do 
mesmo somente se agravou. 

-Solicitou o encaminhamento 
de um expediente, ao Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Victor Graeff, Sr. Vol-
nei J. Schreiner, se estendendo as 
demais pessoas do diretório, no 
sentido de agradecer esta entida-
de pelo empenho e dedicação na 
busca por Emendas Parlamentares, 
que foram conquistadas através do 
Deputado Federal Heitor Schuch e 
Deputado Estadual Elton Weber, 
que destinou R$100.000,00 para a 
saúde de nosso município.

6. Pedidos de autoria da 
Verª. ADRIANA T. M. NEU-
HAUS:

- Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, que a Administração Mu-
nicipal responda os ofícios referen-
tes aos pedidos dos vereadores. 

- Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Desporto e Turis-
mo, que a mesma tome as devidas 
providências em relação ao piso 
parquet da Escola Municipal de 
Educação Infantil Felipe Alflen. 
Segundo relatos de uma mãe, a 
mesma informou que em alguns 
locais o mesmo se encontra solto. 
A Edil ressaltou que nos próximos 
dias irá visitar a escola para ver se 
as informações procedem. Além 
disso, a vereadora solicita saber 
por que esses pequenos reparos 
não foram realizados durante o pe-
ríodo de férias. 

-Solicitou saber se alguma 
atitude por parte da administração 
municipal foi tomada, em relação 
a Moção nº 004/2017 que se refere 
a construção de um trevo de acesso 
à COTRIJAL- Entreposto 18, na 
localidade de São José da Glória, 
município de Victor Graeff, proxi-
midades da Br-386, Km 200. Soli-
citou saber se o prefeito visitou o 
DNIT – Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes, se 
sim, solicita que o mesmo encami-
nhe o protocolo desta visita.  

7. Pedidos de autoria do 
Ver. AUGUSTO J. LISKA:

-Solicitou que seja nova-
mente reenviado um expediente a 
CORSAN-Companhia Riogran-
dense de Saneamento, com o in-
tuito de verificar a possibilidade da 

aquisição de um gerador de ener-
gia, para solucionar a falta de água, 
quando a inexistência de energia 
elétrica. 

-Solicitou o encaminhamen-
to de um expediente ao Deputado 
Federal Gerônimo Gergen solici-
tando recursos para o nosso muni-
cípio.

8. Pedidos de autoria do 
Ver. MARCIO HOWE:

-Solicitou o encaminhamen-
to de um ofício a todos os colegas 
vereadores, aos vereadores suplen-
tes e também aos servidores do 
Poder Legislativo, no sentido de 
convidá-los para visitar o espaço 
do SEBRAE, na EXPODIRETO 
COTRIJAL, onde a Empresa INW 
Soluções de Victor Graeff estará 
apresentando duas grandes novi-
dades, de grandes investimentos 
para os próximos anos em nosso 
município, e assim estarão dispo-
níveis para conversar sobre esses 
projetos.

Além, disso também foi 
aprovado por unanimidade de vo-
tos o Requerimento nº 012/2018, 
de autoria do (a) Verª. ADRIANA 
T. M. NEUHAUS, Ver. MARCIO 
P. DA SILVA, Ver. PAULO L. GO-
DOI, Ver. VALDIR J. VIEIRA, 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja enviada 
correspondência ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, no 
sentido de solicitar os seguintes 
serviços: a)Patrolamento e em-
pedramento na estrada geral, nas 
proximidades da Escola Princesa 
Isabel, passando pela propriedade 
do Sr. Marcelo Drehmer, seguindo 
em direção as propriedades dos 
senhores Jorge Ongaratto e Lade-
mir Hummes; b)Patrolamento na 
subida próximo a propriedade do 
Sr. Renato Muller em São José da 
Glória; c)Patrolamento na estrada 
conhecida como “Travessão” lo-
calizada próxima a Comunidade 
Schultz seguindo até o Rio Arroio 
Grande; d)Patrolamento na estrada 
que passa em frente a propriedade 
do Sr. Vilson Neuhaus seguindo 
em direção ao Rio Arroio Grande, 
passando pelas lavouras dos ir-
mãos Vilson e Eldon Neuhaus, do 
Sr. Jorge Ongaratto e do Sr. Gilber-
to Musscopp; e)Empedramento do 
acesso a propriedade do Sr. Bruno 
Neuhaus; f)Patrolamento na estra-
da que passa pela propriedade do 
Sr. Albano Drebes em São José da 
Glória; g)Cargas de cascalhos para 
o acesso a leitaria da proprieda-
de dos Senhores Luís e Daniel de 
Paula em São José da Glória; h) 
Acessos em geral para as lavou-
ras e propriedades do município. 
O requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima Sessão 
Ordinária será realizada no dia 
12 de março de 2018 (segunda-
-feira), às 19 horas, na sede do 
Poder Legislativo. Logo após os 
trabalhos inerentes das Comis-
sões (salvo em casos de convoca-
ção extraordinária).

A avaliação psicológica in-
fantil e o psicodiagnóstico são 
úteis e exclusivos dos psicólogos 
com objetivo de identificar os 
problemas cognitivos, comporta-
mentais e emocionais; e no que se 
refere a coleta e interpretação de 
dados.

Atendimento com abordagem 
em terapia cognitiva 

comportamental
A terapia cognitiva compor-

tamental é uma linha de psico-
terapia proposta e desenvolvida 
pelo psicólogo Aaron Beck. En-
volve um conjunto de técnicas 
e estratégias terapêuticas com 
a finalidade de mudança de pa-
drões de pensamento. Seu mode-
lo cientificamente fundamentado 
apresenta eficácia comprovada 
através de estudos empíricos. O 
tempo curto e limitado lhe con-
fere a posição de abordagem de 
escolha em vários países. O pro-
cesso pode levar de três a seis 
meses onde se trabalha a criação 
de estratégias para lidar com o 
sofrimento. A terapia cognitivo-
-comportamental reinterpreta os 

elementos que geram emoção 
negativa. Tem como princípio 
básico à proposição de que não 
é uma situação que determina 
as emoções e comportamentos 
de um indivíduo, mas sim suas 
cognições ou interpretações a 
respeito dessa situação, as quais 
refletem formas idiossincráticas 
de processar informação. 

Atendimento 
psicopedagógico

Direcionado para estudan-
tes que apresentam transtornos 
globais de desenvolvimento, ou 
seja, déficit de atenção, dislexia, 
discalculia entre outros do gru-
po ao longo da vivência escolar. 
O atendimento psicopedagó-
gico é um objeto auxiliador de 
aprendizagem que garante o 
acesso ao currículo escolar.

Em breve com atendimen-
to em Ernestina.

Sandra Chies
Psicóloga e psicopedagoga

CRP 07/2616-2
(54) 99944-5686

Sandrachies25@gmail.com

REGIÃO

Avaliação psicológica e 
psicodiagnóstico infantil

Encerrada as inscrições para 
o curso de Introdução a 
Costura e Transformação de 
Peças de Roupas

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

As vagas para o curso de In-
trodução a Costura e Transforma-
ção de Peças de Roupas já foram 
preenchidas. 

A data de início, que seria 
no dia 19 de março, foi transfe-
rida. A nova data será informada 
nos próximos dias.

O curso é oferecido pela a 
Administração Municipal, atra-
vés da Secretaria da Agricultura 
e Meio Ambiente, Ascar/Ema-
ter e Senar.

Para esclarecimento de 
dúvidas, entre em contato pelo 
fone (54) 3377-1816.

Prefeito Alflen cumpriu agenda em Brasília

O prefeito municipal de 
Victor Graeff Cláudio Afonso 
Alflen cumpriu, de 19 a 22 de 
fevereiro, uma extensa agenda 
em Brasília. 

Durante os quatro dias na 
Capital Federal, Alflen buscou 
recursos via emendas parla-
mentares, sempre visando aten-
der as necessidades de todas as 
áreas do Governo Municipal. 
Foram visitados diversos ga-
binetes de deputados Federais 
e dos três senadores Gaúchos, 
além de alguns ministérios. 

No gabinete do deputado 

Ronaldo Nogueira – PTB, Alflen 
tratou sobre uma emenda no va-
lor de R$ 360 mil, que seria utili-
zada na construção do novo pré-
dio do CRAS. Já com o deputado 
Afonso Motta - PDT foi discutida 
uma emenda de R$ 100 mil para 
custeio na área da saúde. Com o 
deputado José Otávio Germano – 
PP foi trabalhada a possibilidade 
de uma emenda de R$ 100 mil 
para reformas na UBS, lembran-
do que ainda em 2017 foi empe-
nhada emenda de R$ 25 mil do 
deputado para investimentos na 
sala de atendimento odontoló-

gico. Já com o deputado Heitor 
Schuch – PSB foi tratada sobre 
emenda de R$ 100 mil para cus-
teios na saúde e com o deputado 
Giovani Cherini – PR foi solici-
tado emenda no valor de R$ 300 
mil para investimentos na agri-
cultura e recuperação de estradas. 

Junto ao gabinete da se-
nadora Ana Amélia Lemos foi 
protocolado um pedido de R$ 
100 mil para a agricultura. Com 
o senador Lasier Martins um pe-
dido de R$ 250 mil pra amplia-
ção da EMEI Cantinho do Amor 
e junto ao senador Paulo Paim, 
Alflen foi informado que no ano 
de 2019 serão viabilizados alguns 
recursos, como ocorreu ainda em 
2013. 

Alfen visitou também o Mi-
nistério das Cidades – Secreta-
ria Nacional de Habitação, onde 
tratou sobre o Cartão Reforma e 
o Programa Minha Casa, Minha 
Vida, além do programa Avançar 
Cidades (Victor Graeff está sele-
cionado para buscar financiamen-
to de até 2 milhões e meio para 
obras de infraestrutura urbana). 
No Ministério das Comunicações 
discutiu sobre o Programa Inter-
net para Todos, que leva internet 
para as áreas rurais. Por fim o 
prefeito visitou o Ministério da 
Agricultura onde buscou orienta-
ções sobre programas para recu-
peração de estradas vicinais. 

Prefeito participou de reuniões nos quatro dias na capital

VICTOR GRAEFF
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O grupo da OASE (Or-
dem Auxiliadora de Senhoras 
Evangélicas) da Comunidade 
Evangélica de Confissão Lute-
rana em Ernestina realizou nes-
ta quinta-feira, dia 01 de março 
de 2018, o seu tradicional chá 
anual.

O evento foi realizado nas 
dependências do centro Comu-

nitário P. Wilmot Mertz e teve 
início às 14h com uma celebra-
ção religiosa do Dia Mundial de 
Oração, que foi celebrada pela 
pastora Margarete Cristina Wit-
ter juntamente com as senhoras 
do grupo da Ordem Auxiliadora 
de Senhoras Evangélicas.

Participaram do chá um 
grande número de senhoras 

membras de outros grupos de 
OASE da Paróquia de Ernestina 
e de Paróquias vizinhas, clubes 
de mães e também mulheres da 
Comunidade Católica.

Ao final da celebração todas 
as participantes saborearam um 
delicioso chá servido pelas se-
nhoras do grupo com uma mesa 
farta de doces e salgados.  

Grupo da OASE de Ernestina 
realizou um grande chá 
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Tô na área!

Felipe Carvalho
e-mail: felipea-carvalho@live.com

Hora da transição!
O primeiro trimestre do In-

ternacional têm sido satisfatório 
para o clube e boa parte da sua 
torcida. A liderança do Gau-
chão e os resultados positivos 
na Copa do Brasil são a prova 
concreta, no entanto, a satis-
fação maior está nas apresen-
tações do esquadrão colorado, 
que evoluiu em relação a si mes-
mo. Nesta etapa da temporada, 
os resultados ficam de lado, o 
que mais vale é as atuações da 
equipe. Todos observam que o 
time do Inter cresceu neste ano 
e essa análise é facilitada pelas 
experiências vividas nos últimos 
anos, quando não existia um 
padrão de jogo para o time que 
enfrentava graves dificuldades 
mesmo contra adversários mais 
fracos. O Internacional de Odair 
Helmann é diferente daquele 
visto em jornadas passadas, é 
claro que ainda falta muito para 
se atingir a excelência, mas até 
este momento está no caminho 
certo. Passado o nervosismo e 
as dúvidas do início da tempo-
rada, agora chegou a hora da 
transição do âmbito estadual 
para o nacional, grandes jogos, 
grandes adversários pela frente. 
Estamos há um mês do início do 
Brasileirão, e talvez o desafio do 
professor colorado será condu-
zir da melhor maneira possível a 
mudança do estadual para o na-
cional. Alguns jogadores como, 
Dudu, Claus e Iago ainda não 
jogaram a primeira divisão bra-
sileira, e a missão do treinador 
colorado consiste em garantir 
que o bom desempenho continue 
para o próximo trimestre, o que 

avalizará ainda mais a evolução 
de um novo Internacional que to-
dos os seus torcedores esperam. 

Retrancas!
O Grêmio vitorioso de Re-

nato Gaucho, são 3 títulos em 15 
meses, está começando a sentir 
o amargo gosto do sucesso. Fa-
lo do âmbito das quatro linhas, 
do jogo em si, do 11 contra 11. 
A amostragem da estreia do time 
na Libertadores contra o Defen-
sor será uma rotina para os gre-
mistas. Adversários retrancados, 
com todos no campo de defesa, 
tentando contra-ataques mesmo 
em casa. É isso que o Grêmio irá 
encarar na maioria das vezes, 
seja na Arena ou longe dos seus 
domínios. O tricolor irá enfren-
tar no Brasileirão, e ainda nessa 
Libertadores equipes que jogam 
para se defender, em uma época 
não muito distante os coman-
dados de Renato encontravam 
retrancas na arena e times mais 
abertos fora. Agora isso mudou, 
e o Grêmio ainda tem dificulda-
des para fluir seu jogo contra 
equipes retrancadas. Talvez a 
falta de um camisa 9 efetivo seja 
um dos problemas, o outro é a 
ausência de profundidade, coi-
sa que já teve e agora não tem 
mais, pela falta de Edílson e Fer-
nandinho. Enfim, ainda há muita 
coisa para ser ajustada no atual 
campeão da Libertadores. Mas 
uma coisa é certa; retrancas 
como a que o Grêmio enfrentou 
no Uruguai na terça feira serão 
cada vez mais comuns na vida do 
tricolor; esse é o ônus de ser o 
time mais vitorioso do Brasil nos 
últimos dois anos. 

A PEDIDO

EDITAL Nº 021/2018- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
006/2018 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INTERESSE PÚBLICO 
DE MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a realização de Pro-
cesso Seletivo Simplificado, para a contratação de Motorista/Operador 
de Máquinas de acordo com a Lei Municipal autorizadora nº 1.727 de 
15 de agosto de 2017. INSCRIÇÕES: As inscrições para a referida fun-
ção serão recebidas junto ao Centro Administrativo Municipal, sito na 
Avenida João Amann, nº 690, centro, Victor Graeff/RS, das 07:30 horas 
as 13:00 horas no período de 05 de março a 09 de março de 2018. Maio-
res informações pelo telefone (54) 3338-1242/1273. Victor Graeff/RS. 
Cláudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF

Na próxima segunda-feira 
(5), terá início as atividades da 
escolinha de futebol de campo do 
Ernestina Futebol Clube. Haverá 
uma reunião com pais e alunos a 
partir das 18h, na academia (em 
frente à praça), quando serão so-
lucionadas dúvidas e definida a 
questão logística (dias/ horários/ 
transporte) referente aos treinos.

Conforme fora divulgado 
no início do mês, os primeiros 
40 atletas nascidos entre 2002 a 
2010 a se inscrever ganharão kit 

ERNESTINA

Escolinha de futebol Ernestina Futebol Clube 
inicia na segunda-feira (5)

de uniforme (camiseta, calção e 
meia) e a isenção de mensalidade 
até o final do ano, viabilizada a 
partir de parcerias entre o clube e 
empresas do município. 

O último dia para inscrições 
será na segunda-feira (5). Restam 
poucas vagas!

*os primeiros 15 atletas a se 
inscrever na segunda ganharão 
kit de uniforme (camiseta, calção 
e meia) e a isenção de mensalida-
de até o final do ano

Inscrições: segunda-fei-
ra (5), entre 9h e 12h e das 
14h às 18h

Local: academia (em 
frente à praça)

Valor: R$ 20,00

Reunião para pais: a 
partir das 18h de segunda-
-feira no mesmo local

O Campeonato de Futebol 
de Campo Tio Hugo 2017/2018 
está chegando na reta final da 
fase classificatória. Após o 
adiamento da última rodada, o 
certame terá rodada dupla nes-
te final de semana, com jogos 
no sábado (03) e domingo (04 
de março). Os jogos da última 
rodada da fase classificatória na 
categoria veteranos acontecem 
no campo do Progresso no sá-
bado, já no domingo, no campo 
da Associação Esportiva e Re-
creativa Tio Hugo será disputa-
da a última rodada da primeira 

fase na categoria principal.
 
Sábado, 03 de março – Cam-

po do Progresso
1º jogo – 14h - Progresso x 

Independente Ibirapuitã (vetera-
nos)

2º jogo – 16h - São Paulo x 
Barragem Ernestina (veteranos)

 
Domingo, 04 de março – 

Campo da Associação Esportiva 
e Recreativa Tio Hugo

1º jogo – 14h - Rio Gran-
dense x Bairro Gourg (principal)

2º jogo – 16h - Linha Ma-

chado x Progresso (principal)
 
A fase final do certame será 

iniciada em março. Na categoria 
veteranos a equipe que acabar a 
fase classificatória em primeiro 
lugar garante automaticamente 
vaga na final do torneio. Os times 
que chegarem na segunda e ter-
ceira colocação se enfrentam em 
um jogo único, uma espécie de 
repescagem. Quem passar desse 
confronto será o segundo finalista 
do certame. 

Já na categoria principal, os 
quatro melhores da primeira fase 
avançam para as semifinais. No 
chaveamento o primeiro pega o 
quarto e o segundo colocado en-
frenta o terceiro. Assim como na 
final, essa fase terá jogos de ida 
e volta.

Goleadores
Categoria Veterano
Goleador: Vantuir Doeh-

rings - 09 gols
Equipe: Progresso

Categoria Principal
Goleador: Douglas Seben - 

16 gols
Equipe: Barragem Tio Hugo

Futebol de Campo: jogos no sábado e domingo 
encerram a primeira fase do campeonato

Campeonato encerra a primeira fase neste fim de semana

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

TIO HUGO

Campeonato Municipal de Futebol 
de Campo 2018 tem nova rodada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No dia 24 de fevereiro, 
ocorreu mais uma rodada do 
Campeonato Municipal de Fute-
bol de Campo 2018, no Campo 
do Cabral. Confira os resultados:

Flor da serra 6 x 0 Falange 
Vermelha

Nacional 1 x 1 América
Furacão 6 x Cabral B

A quarta rodada ocorrerá dia 
10 de março, no Campo do Amé-
rica, com início às 13h15min. 
Confira os confrontos:

Nacional x Flor da Serra
Cabral A x Cabral B
Furacão x Falange Verme-

lha

Confira na imagem a clas-
sificação geral das equipes:
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Produtores rurais da região 
se reuniram em Mormaço na úl-
tima sexta-feira (23) para partici-

Produtores rurais foram recebidos em tarde de campo Evento também marca os 5 anos de atividade da LC Cereais

par da 5ª Tarde de Campo da LC 
Cereais. O campo experimental 
da empresa recebeu 13 estações 

que apresentaram informações e 
tecnologias para a cultura da so-
ja como os trabalhos de nutrição 
foliar, manejo de solo e adubação 
verde.

Cerca de 150 produtores 
participaram das atividades que 
tinham por objetivo repassar in-
formações e ferramentas que fa-
vorecem a produtividade e mos-
tras de cultivares de alto poder 
produtivo que são auxiliadas por 
tecnologias e técnicas que fazem 
com que cresça o rendimento, 
propósito que a empresa tem des-
de o início de suas atividades.

A tarde de campo também 
comemorou os 5 anos de ativida-
des da LC Cerais na cidade.

O evento contou com o 
apoio das empresas parceiras:  
Acrescent, Satis, Caltim Ferti-

lizantes, Timac Agro, Sementes 
Falcão, Sementes Roos, Grandes-
pe Sementes, Nidera Sementes, 

Agroeste, Raix Adubação Verde, 
além dos apoiadores Fundação 
Pró Sementes e Agrofel.

LC Cereais realiza 5    Tarde de Campo em Mormaço

RURAL
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