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O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado 
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no sábado (9)
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Assinaturas

Nos dias 14 e 15 de junho o 
CRAS Mãos Amigas e a Secreta-
ria de Assistência Social de Tio 
Hugo promoverão o varal soli-
dário da Campanha do Agasalho 
edição 2018. Os donativos arre-
cadados desde o início da cam-
panha serão expostos na sede 
do CRAS e estarão à disposição 
das famílias carentes do municí-
pio. Foram recolhidos calçados, 
roupas, cobertores entre outros 
acessórios que serão úteis para 
muitas famílias neste inverno. O 
CRAS e a Secretaria de Assis-
tência Social seguem recolhen-
do donativos em Tio Hugo. Os 

interessados em doar devem 
entregar os artigos na sede das 
repartições públicas que ficam 
localizadas no Bairro São Cris-
tóvão na antiga escola Antônio 
Parreiras.

A distribuição dos dona-
tivos ocorre em horário de ex-
pediente, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. A Secretaria de 
Assistência Social de Tio Hu-
go e o CRAS Mãos Amigas 
agradecem a todos aqueles que 
doaram peças para a campanha 
deste ano. Certamente este sim-
ples gesto vai tornar o inverno 
de muitas famílias mais feliz.

Campanha do Agasalho 2018: 
Entrega dos donativos serão 
nos dias 14 e 15 de junho

TIO HUGO

Prefeitura arrecadou pares de tênis

Durante o mês de maio, a 
prefeitura municipal de Victor 
Graeff realizou uma campanha 
para arrecadar pares de tênis. A 
campanha lançada pelo Sesc pa-
ra o Dia do Desafio, que agora 
ocorre no dia, 27 de junho, visou 

arrecadar calçados para ajudar 
aqueles que mais necessitam e 
para a promover a prática es-
portiva. A Administração agra-
dece a ajuda de todos. 

Agora os tênis serão doa-
dos pela Assistência Social.

VICTOR GRAEFF

Tênis serão doados pela Assistência Social

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Cotrijal reafirma excelência do Tratamento 
Industrial de Sementes

Desde 2017, a Produção 
de Sementes da Cotrijal passa 
por um processo de certificação 
no seu tratamento de sementes. 
A avaliação é feita pelo Seed 
Care Institute, da Syngen-
ta, que afere a qualidade e os 
processos que envolvem esta 
operação nas sementes produ-
zidas pela Cotrijal. Com a safra 
encerrada e todos os critérios 
atendidos, a Cotrijal conquis-
tou o selo que atesta a certifica-
ção em Tratamento Industrial 
de Sementes, que foi entregue 
nesta quarta-feira (6), no Hotel 
Laghetto, em Porto Alegre.

Estiveram presentes du-
rante o evento de avaliação da 
safra e entrega da certificação a 
direção da Cotrijal - presidente 
Nei César Mânica e vice Enio 
Schroeder -, gerentes e cola-
boradores da Cotrijal, além da 
direção da Syngenta. Durante 
o encontro também foi defi-
nido o plano ação para a safra 
2018/2019.

A equipe de Produção de 

GERAL

Sementes Cotrijal comemorou 
a conquista, que coloca a coo-
perativa no patamar das poucas 
empresas do Brasil a receber a 
certificação. A gerente de Produ-
ção de Sementes, Claudia Moi 
Soares Rother, explica que o selo 
de Excelência em Tratamento de 
Sementes é uma forma de dife-
renciar os parceiros que atende-

ram aos mais elevados padrões 
de qualidade e segurança.

"A Cotrijal está sempre em 
busca de excelência em seus pro-
dutos e serviços, para garantir ao 
produtor rural maior assertivida-
de no campo. O selo representa a 
segurança no trabalho realizado 
dentro da Unidade de Produção", 
exaltou a gerente.

Certificação foi entregue na quarta-feira (6), em Porto Alegre

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DA COTRIJAL

Jovens nascidos no ano 2000 devem se alistar 
no Serviço Militar até o dia 29 de junho

Os jovens tio-huguenses 
do sexo masculino que comple-
tam 18 anos em 2018 devem se 
apresentar à Junta de Serviço 
Militar de Tio Hugo, localizada 
na Prefeitura Municipal para 
se alistar até o dia 29 de junho. 
Atualmente é possível realizar 
o alistamento militar pela in-
ternet, uma vez que o Exército 
Brasileiro já dispõe da plata-
forma on-line para alistamento, 
no entanto, a Junta Militar de 
Tio Hugo informa que mesmo 
que o jovem realize o proce-

dimento pela internet, ele terá 
que comparecer na Junta Militar 
municipal para fazer a impressão 
dos documentos referentes a efe-
tivação do alistamento e receber 
as informações a respeito da data 
da CS – Comissão de Seleção. O 
alistamento é obrigatório e, sem 
ele, o jovem fica impedido de ti-
rar passaporte, ingressar no ser-
viço público ou ser matriculado 
em qualquer instituição de ensino 
– inclusive universidades. Além 
disso, está previsto pagamento de 
multa.

Documentos:
Os documentos necessários 

para efetivação do alistamento 
são certidão de nascimento ou 
equivalente (carteiras de iden-
tidade e CPF) e uma foto 3x4. 
Após o alistamento, o jovem re-
cebe o Certificado de Alistamen-
to Militar (CAM) e a data de re-
torno à Junta de Serviço Militar, 
para realização da CS.

Para mais informações, en-
tre em contato com a junta mili-
tar de Tio Hugo pelo fone 3338-
9167.

TIO HUGO
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Tio Hugo vai receber um caminhão 
caçamba destinado pelo deputado 
Federal José Otávio Germano

Foi empenhada uma emen-
da individual, no valor de R$ 
88.062,62, do deputado José Otá-
vio Germano (PP-RS), ao muni-
cípio de Tio Hugo, que deverá ser 
utilizada para aquisição de um 
caminhão caçamba. 

Segundo o site da Transpa-
rência empenho é “a garantia de 
que existe o crédito necessário 
para a liquidação de um compro-
misso assumido”. O empenho foi 
feito na segunda-feira (04), e a 

‘Nota de Empenho’, em anexo, 
foi disponibilizada pelo Siste-
ma Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal 
(SIAFI), e traz todo o detalha-
mento. 

O deputado José Otávio 
traz um perfil de um político 
municipalista e trabalha para 
levar recursos e benefícios ao 
povo gaúcho. “ O nosso traba-
lho continua”, ressalta o parla-
mentar.

GERAL

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
EXTRATO DE EDITAL Nº 013/2018

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
TORNA PÚBLICOo Gabarito Definitivo, bem como o Relatório 

de Notas da Prova Objetiva.PERÍODO DE RECURSOS: dias 11, 12 e 
13/06/2018, pelo site www.objetivas.com.br. O Edital encontra-se divul-
gado noMural de Publicação da Prefeitura Municipal e nos sites www.
objetivas.com.br e www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff, em 08 de 
junho de 2018. Claudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal.

Perda de Bloco de Produtor
IVO MULLER, que possui o número de CPF 144.403.690-49, re-

sidente na cidade de Ernestina, comunica extravio de talão de produ-
tor modelo 15 com as numerações P 148 937951, P 175 582341, P 179 
187891, P 182 479461, P 186 306321, P 187 586941, P 126 983611, P 
164 597461, P 181 538801, P 181 538811. Caso alguém encontrar, pede 
que devolva junto a Delegacia de Polícia de Ernestina-RS, 05 de junho 
de 2018.

VICTOR GRAEFF

A PEDIDO

Vem aí o 5   Jantar Dançante Sopa no Pãoo

A Associação de Turismo, 
Artesãos e Cuqueiras de Victor 

Graeff, com o apoio da Adminis-
tração Municipal e Emater, rea-

lizam a 5ª edição do Jantar Sopa 
no Pão.

Neste ano o evento será rea-
lizado na noite do dia 29 de ju-
nho, a partir das 20h no Pavilhão 
Evangélico, com a animação da 
dupla Julia e Veridiane. 

O jantar já se consolidou 
como evento gastronômico de 
inverno no município e nesta edi-
ção serão servidos quatro tipos de 
sopas, além de entradas e sobre-
mesas. 

Os cartões podem ser re-
servados com as integrantes das 
associações; Casa do Artesão 
Junto a Praça Municipal e com a 
Diretoria Municipal de Cultura e 
Turismo. 

Mais informações pelo fone 
(54) 991523257. Quinta edição do jantar será no dia 29 de junho

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Reunião para reabertura da feira do produtor 
aconteceu em Mormaço

MORMAÇO

Dia 30 de maio, aconteceu 
nas dependências da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Morma-
ço, reunião com os produtores de 
frutas, verduras e agroindústrias 
do município, para tratarem da 
viabilidade e interesse dos pro-
dutores na reabertura da Feira 
Produtor.

A Reunião contou com a 
presença da EMATER, repre-
sentantes do Gabinete do Prefei-
to, da Secretaria da Agricultura, 
STR, presidente do conselho 
Agropecuário, e agricultores in-
teressados. 

Nos próximos dias, nova 
reunião será marcada, para dar 
andamento a esse trabalho.Reunião tratou sobre reabertura da Feira do Produtor

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO, Convenientes: Pre-
feitura Municipal de Victor Graeff/RS e a Fundação de Desenvolvimento 
Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo – Fundação 
Sicredi, Assinatura: 04/06/2018, Vigência: 12 meses. Objetivo: Imple-
mentação de metodologia de educação cooperativa baseada em projetos, 
para o desenvolvimento de princípios de cooperação e cidadania.
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Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

CRUZADINHA

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

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Pode pintar discussão com parente 
ou colega. Se precisar rever deci-
são, faça isso! Invista na paquera: 
há boa chance surgindo. Na vida 
afetiva, cuidado com assunto de-
licado. Espere boa notícia ligada a 
grana.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Corra atrás dos seus sonhos pro-
fissionais. Se agir sem alarde, terá 
ótima surpresa. Atenção ao lidar 
com dinheiro: use sua intuição. Vi-
da a dois pede mais compreensão. 
Nas horas livres, convém repensar 
objetivos.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
No serviço, novidade positiva a ca-
minho. Ao lidar com chefe, tenha 
diplomacia. Valorize os pontos em 

comum com seu par. Paquera com 
colega pode acabar mal. Evite pe-
dir ou emprestar dinheiro nessa 
fase.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Reciclar conhecimentos vai impu-
sionar a carreira. Pessoa de boa 
posição social pode mexer com 
seus desejos. No romance, evite 
cobrar demais e se concentre na 
intimidade conjugal. Demonstre ca-
rinho a quem ama..

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Espere sorte se trabalha com pa-
Conquistar apoio dos colegas será 
essencial para se destacar no em-
prego. Feche pendências antes de 
começar algo novo. Na paixão, seu 
charme vai brilhar. Poderá voltar 
com ex-amor. Talvez uma amizade 

chegue ao fim.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Uma parceria profissional vai ren-
der! Mas cuidado para não sonhar 
alto demais. Atritos não estão 
descartados na relação amorosa. 
Se paquera alguém, o lance pode 
se firmar. Boa hora para repaginar 
o visual.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Espere sucesso se lida com ven-
das ou público. Trabalhe duro para 
dar conta de tudo. Altos e baixos 
no romance. Modere o ciúme, in-
clusive na paquera! É provável que 
planeje viagem. Mais cautela com 
conflito em casa.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Pode progredir no emprego, mas 

cuidado ao lidar com documentos 
ou informações. Se deixar o ciúme 
de lado, o romance vai prosperar. 
Colega deverá mexer com seus de-
sejos. Promessa de sorte em jogo!

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Mostrar ideias no trabalho será 
favorável. Lidar com grana vai exi-
gir foco e moderação. Paquera 
protegida! Se tem compromisso, 
contorne o ciúme com jeitinho. As-
tral positivo para fazer reforma em 
casa.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Familiar ou amigo vai ajudar na bus-
ca por emprego, mas fique longe 
de negócios duvidosos. Convívio 
leve com seu par, mas seja mais 
flexível. Uma conquista deve render 
bastante! Há risco de conflito em 

casa.

- A q u á r i o 
(21 jan. a 19 
fev.)
Você vai demonstrar coragem Se 
conseguir dinheiro extra, organize 
bem as despesas antes de gastar. 
Evite atrito com colega de traba-
lho. Vale a pena abrir seu coração 
à pessoa amada, mantendo o ciúme 
bem longe. Espere momentos gos-
tosos em família.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Fazer curso ou contatos será im-
portante para a carreira. Saia da 
rotina no romance e tome iniciati-
vas na paquera. Só não deixe o ciú-
me colocar tudo a perder. Talvez 
seja alvo de fofocas entre amigos: 
cuidado!

- Alberto Hofstaetter 01/06
- Gerusa Morgana de Lucca 

01/06
- Julia Caciane Borges 01/06
- Maria Gorete da Fontoura 

01/06
- Tiago Rodrigues 01/06

- Leonardo Gehelen 02/06
- Marisa Rodrigues da Silva 

04/06
- Wagner Jacoby Trindade 

04/06
- Loeci Simon 05/06

- Lucinda Simon 05/06
- Rodrigo Antunes Santos 

07/06
- Derlene Fátima Goetz 

08/06
- Adrieli Chestier Muniz 

09/06
- Denise Trindade 09/06
- Júlio Cesar Borghetti 

Aniversariantes do mês de junho!
09/06

- Eleandro Musskopf 10/06
- Realda Lodi 10/06

- Suelen Portela Laurine 11/06
- Volnei Rogério Koch 11/06
- Alexandro Antunes Santos 

14/06
- Elói Lamm 14/06
- Eloisa Alflen 14/06

- Joel Fabio Fath 14/06

- Ronaldo Nunes 14/06
- Adriana Goedel 15/06

- Ana Paula 16/06
- Diogo Nickorn 18/06

- Diane de Oliveira 18/06
- Nataniel Lucas Heger Mal-

chow 19/06
- Mateus Giaretta Salvi 20/06

- Luis Itamar Schell 21/06
- Liane Kern Basto 22/06

- Alsena Joana Worst 24/06
- Luís Felipe Diehl 24/06

- Marilene Marquetti 24/06
- Clarice Huther 26/06

- Pablo Hildeberto Becker 
26/06

- Rubia Ana Pilatti 26/06
- Sergio Nicolini 27/06

- Edemar Musskopf 29/06
- Ionara Borghetti 29/06
- Luiz Otávio Magarinus 

30/06
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Aos quatro dias do mês de 
junho de dois mil e dezoito, às 
dez horas, reuniram-se os se-
nhores vereadores, no plenário 
da Câmara Municipal, para rea-
lizar a Sessão Ordinária. Com 
a presença de todos os verea-
dores, o senhor Presidente deu 
início aos trabalhos em nome 
de Deus, saudando a todos aos 
presentes.

No Espaço do Pequeno Ex-
pediente:

Em inicial a secretaria fez 
a leitura das correspondências 
da semana ao plenário.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. Jo-
se Mauricio Padilha da ban-
cada do PDT, o qual solicitou 
ao Poder Executivo reparos 
necessários na estrada que liga 

as propriedades dos Srs. Renato 
e Rodrigo De Bona. Ainda soli-
citou a colocação de pedras em 
trechos necessários da estrada 
a propriedade dos Srs. Idalício 
e Júlio Cardoso. Manifestou-
-se referente a projeto de lei de 
sua autoria a ser elaborado pela 
Assessoria Jurídica da Câmara, 
sobre os valores dos subsídios 
dos Vereadores e Presidente da 
Câmara, onde comprometeu-se 
com a comunidade em realizar 
estudos da possibilidade da re-
dução dos valores pagos a seus 
representantes.       

2 – Indicação do Ver. Fer-
mino Antônio Gomes da ban-
cada do PMDB, o qual colocou 
sobre o trabalho que realizou 
a frente da Secretaria da Agri-
cultura pelo período de quatro 
meses. Levou ao conhecimento 
de todos a aprovação de suas 
contas pelo Tribunal de Contas 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

do Estado, no exercício de 2016 
quando esteve a frente do Poder 
Legislativo. 

3 – Indicação do Ver. Josil 
Morais da bancada do PMDB, 
o qual parabenizou aos colegas 
Vers. Marcio Dalla Vecchia e 
Fermino Antônio Gomes, pelo 
excelente trabalho que realiza-
ram a frente da Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura. Sugeriu 
estudos da possibilidade da rea-
lização de uma audiência publi-
ca para elaboração de projeto de 
lei para urbanização da orla da 
barragem, até mesmo como pon-
to turístico de nosso Município.  

4 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual solicitou ao Po-
der Executivo mais atenção e in-
centivos aos nossos produtores 
rurais, principalmente aos pro-
dutores de leite do Município. 
Solicitou a Assessoria Jurídica 

a elaboração de projeto no sen-
tido de alterar a Lei Orgânica e 
o Regimento Interno da Câmara 
referente ao recesso legislativo, 
passando a apenas 30 dias no 
ano.  Solicitou oficio ao Poder 
Executivo com informações re-
ferente ao número atual de todos 
os servidores do quadro da pre-
feitura municipal, sendo efeti-
vos, contratos, CCs e outros.  

5 – Indicação do Ver. An-
tônio Carlos Barbosa da ban-
cada do PDT, o qual manifes-
tou-se em relação a campanha 
do agasalho 2018 em nosso Mu-
nicípio. Manifestou-se em ao ex-
celente profissional e amigo José 
Gilmar Chaves, solicitou moção 
de agradecimentos ao seu traba-
lho que sempre desempenhou 
com humildade e seriedade. 

Em Ordem Do Dia:
1 – Projeto de lei nº. 051/18 

o qual altera a lei nº. 2.238/18 
e dá outras providencias, em 
votação o projeto foi aprovado 
por unanimidade. 

2 – Projeto de lei nº. 
052/18 o qual altera a lei nº. 
2.261/18 e da outras providen-
cias, em votação o projeto foi 
aprovado pela unanimidade.    

Em Explicação Pessoal:
O Presidente manifestou-

-se em relação a sugestão dos 
colegas para elaboração de pro-
jetos de lei, voltados a altera-
ções no Poder Legislativo. 

O Ver. Josil solicitou ao 
Presidente autonomia para dar 
andamento a audiência publica 
sugerida por sua pessoa. 

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 04 de junho de 2018.

Carnês do IPTU 2018 já podem ser 
retirados

A Administração Munici-
pal de Santo Antônio do Pla-
nalto informa a população que 
os carnês do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana (IPTU) já estão 
disponíveis. Eles serão entre-
gues para moradores da cidade, 
e para quem não receber até o 
vencimento, deverá retirá-lo no 
posto de Correio do município.

Pague somente uma das 
parcelas únicas

O carnê conta com duas 
parcelas únicas. Deverá ser 
quitada apenas uma delas. Até 
o dia 16 de julho terá o des-
conto de 20%, ou até dia 15 de 
agosto com 10% de desconto. 
Para parcelamento, poderá ser 
realizado em até cinco parcelas 
sem desconto dos 20% e 10%. 
Para este parcelamento, o con-
tribuinte deverá retirar outro 
carnê no setor de Fiscalização 
do município, e estar munido 
dos carnês com as parcelas úni-
cas.

Por que pagar o 
IPTU?

O IPTU, constituído pe-
la Constituição Federal, é um 
imposto que é destinado à co-
brança dos municípios aos seus 
contribuintes, o que torna uma 
fonte de renda às cidades, mas 
para melhorias à população. 
Esta arrecadação é destinada 
a diversas áreas de interesse 

da população e projetos, como 
saúde, educação, pavimentação, 
projetos habitacionais, assistên-
cia social, entre outros, por is-
so a importância dos munícipes 
realizar o pagamento dos seus 
tributos. 

O imposto é se torna uma 
das principais fontes de renda do 
município por carregar uma fun-
ção social, e inclui residências, 
prédios comerciais e industriais, 
terrenos e chácaras de recreio. 
O município de Santo Antônio 

do Planalto conta com diversas 
melhorias com o valor arrecada-
do anualmente do imposto e para 
continuar investindo em melho-
rias conta com o auxílio da po-
pulação no pagamento do IPTU.

Informações
Para esclarecimento de 

dúvidas, ou eventual erro de 
impressão, contatar o setor de 
Fiscalização do Centro Adminis-
trativo ou entrar em contato pelo 
fone (54) 3377 1800. 

Carnês serão entregues para os moradores da cidade

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Victor Graeff receberá novo 
Rolo Compactador

O prefeito municipal Cláu-
dio Afonso Alflen participa na 
sexta-feira, dia 08, no Parque de 
Exposições Assis Brasil em Es-
teio, da cerimônia oficial de en-
trega dos novos rolos compacta-
dores que diversos municípios do 
estado foram contemplados.

As máquinas foram adqui-

ridas com recursos de emendas 
parlamentares da Bancada Fe-
deral Gaúcha e Secretaria de 
Agricultura do Estado.

Victor Graeff vai receber o 
equipamento através de indica-
ção do deputado Federal Giova-
ni Cherini.  A entrega deve ocor-
rer na próxima semana.

VICTOR GRAEFF

Na noite de sexta-feira, dia 
01 de junho, representantes da 
Comunidade Católica de Santo 
Antônio do Planalto, do Apos-
tolado a Oração e Mercedes Pe-

droso, representando a entidade 
da Comunidade de Barro Preto 
participaram da Ordenação do 
diácono Érico na paróquia São 
Luiz Gonzaga em Casca.

Santo-antonienses presentes 
em ordenação em Casca

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Representantes participaram da ordenação em Casca

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL



Ernestina, 08 de junho de 2018Ano XVIII   Edição 857|06

Municipal via Secretaria de 
Obras serviços de patrolamen-
to e colocação de pedras entre 
a estrada geral de Barro Preto 
até a propriedade do Sr. Valde-
nor Devalle. 

-Comunicou o Executivo 
Municipal, que seja realizada 
melhorias no acesso a pro-
priedade da Sra. Hedi Devalle, 
pois a mesma informou que se 
não for resolvido irá levantar 
este assunto na rádio, já que 
foram realizados os mesmos 
trabalhos em propriedades vi-
zinhas. 

5 . P e d i d o 
do Ver. ADRIA-
NO RODRIGO 
MATTGE:

-So l i c i tou 
ao Executivo 
Municipal, via 

Secretaria de Obras, que seja 
realizado com urgência o tre-
cho da estrada entre a proprie-
dade do Sr. Sérgio Scharlau 
até a propriedade do Sr. Ale-
xandre Bach. Também solici-
tou a recuperação da subida na 
Posse Muller até o asfalto, e 
também a subida na geral pró-
xima a propriedade do Sr. Ivo 
Schneider. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal que o mesmo estu-
de a possibilidade de que não 
seja mais decretado ponto fa-
cultativo em épocas de turno 
único, pois possui muitas re-
clamações de munícipes que 
necessitam dos trabalhos da 
Secretaria de Agricultura.

Na oportunidade tam-
bém foi definido que a pró-
xima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 20 de junho 
de 2018 (quarta-feira), às 16 
horas, na Sede do Poder Le-
gislativo. Logo após os traba-
lhos inerentes das Comissões 
(salvo em casos de convoca-
ção extraordinária).

Informamos que as no-
tícias da Sessão Ordinária de 
ata nº 012/2018, e da Sessão 
Ordinária Mirim de Ata nº 
002/2018, que aconteceram no 
dia 06 de junho de 2018, serão 
publicadas na próxima edição. 

te ao seu pedido. 
-Sugeriu ao Executivo 

Municipal, que estude a possi-
bilidade da instalação de uma 
cobertura no pátio da Escola 
Municipal de Educação Infan-
til Felipe Alflen, local onde se 
encontram os brinquedos, pois 
alguns deles vem se deterio-
rando em razão de estar expos-
tos ao sol e chuvas.  

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras, a colocação do bueiro 
que se encontra caído entra a 
propriedade do Sr. Luís Worst 
e da propriedade da família 
Altmmann. 

3.Pedido do 
Ver. IRNO LA-
VALL:

-So l i c i tou 
ao Executivo 
Municipal, via 
Secretaria de 

Agricultura, serviços com a re-
troescavadeira na propriedade 
do Sr. Erni Steffler.

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras o patrolamento da es-
trada entre o Primeiro Distrito 
até a divisa com Linha Gló-
ria. Também solicitou que os 
buracos sejam fechados com 
pedras.

-Solicitou ao Executi-
vo Municipal o patrolamento 
geral de todas as estradas de 
Linha Jacuí, inclusive com a 
abertura das sarjetas. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras a abertura das sarjetas 
na propriedade do Sr. Plínio 
Vicenzzi. 

4.Pedido da 
Verª. ADRIA-
NA T. M. NEU-
HAUS:

-So l i c i tou 
ao Executivo 
Municipal via 

Secretaria de Obras a colo-
cação de pedras cascalhos na 
descida próxima a proprie-
dade do Sr. Renato Muller, e 
também próximo ao acesso da 
propriedade da Sra. Terezinha 
Kruger. 

-Solicitou ao Executivo 

lo Plenário e se aprovado for, 
que seja enviada correspon-
dência ao Executivo Munici-
pal, requerendo que o mesmo 
solicite a  RGE – Rio Grande 
Energia iluminação pública 
em frente ao Cemitério da Co-
munidade Católica de Victor 
Graeff.”. O mesmo foi aprova-
do por unanimidade de votos.

2. Requerimento nº 
034/2018, de autoria da 
Verª. ADRIANA T. M. NEU-
HAUS, que “Requer a Mesa 
Diretora, depois de discutido 
pelo Plenário e se aprovado 
for, que seja enviada corres-
pondência ao Executivo Muni-
cipal, com cópia para a Secre-
taria de Educação, no sentido 
de solicitar ao Poder Público 
informações por escrito a res-
peito da nomeação da Sra. FA-
BIANA SURKAMP – Agente 
Administrativo Auxiliar (Da-
ta Admissão 24.02.2014) ao 
cargo de COORDENADOR 
PEDAGÓGICO (SMECDT) a 
partir do mês de Abril/2018”. 
O mesmo foi aprovado por 
unanimidade de votos. 

Além disso também fo-
ram solicitados, os seguintes 
pedidos verbais dos vereado-
res dessa Casa de Leis:

1.Pedido do 
Ver. MARCIO 
HOWE:

- Sugeriu 
que os trabalhos 
sejam organiza-
dos nas Comis-

sões Permanentes da Casa, 
elaborando uma pauta para ser 
encaminhada a Mesa Diretora, 
para seguidamente ser divul-
gada para a comunidade em 
geral.

2 .Pedidos 
do Ver. MAR-
CIO P. DA SIL-
VA:

 -Solicitou o 
encaminhamento 
de um expediente 

ao Sr. PAULO CERVI, Gestor 
da Companhia Riograndense 
de Saneamento – CORSAN, 
no sentido de parabeniza-lo 
pelo retorno imediato referen-

65, altera a redação do item 
“F” DA TABELA DO Anexo 
V, insere valores faltantes ao 
Item 1 da tabela da Planta de 
Valores Genéricos de Terrenos 
do Anexo I, inclui critério mé-
dio na tabela constante do item 
1 Planta Genérica das Edifica-
ções, do Anexo I - B do Códi-
go Tributário. 

COFE (Comissão de 
Orçamentos, Finanças, Eco-
nomia e Infraestrutura):

- Projeto de Lei nº 
037/2018 - “Institui a premia-
ção para o 2º Festival da Can-
ção de Victor Graeff/RS e dá 
outras providências.”. 

Naquela oportunidade 
também foi realizada a leitura, 
e foi distribuído nas Comis-
sões Permanentes da Casa:

- Anteprojeto de Lei nº 
002/2018 -  de autoria do 
Ver. ADRIANO RODRIGO 
MATTGE que “Torna obriga-
tório à divulgação da lista de 
espera por procedimento na 
área de saúde pública e dá ou-
tras providências.”

Além disso também foi 
realizada a leitura, discussão e 
foi aprovado pela maioria dos 
votos o Projeto de Resolução 
nº 003/2018, de autoria da Me-
sa Diretora que “Altera o art. 
74 da Resolução nº 010/2011, 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Vereadores 
do município de Victor Graeff 
– RS.”. Recebendo o Voto 
Contrário do Ver. MARCIO 
HOWE. 

O projeto de resolução 
define que as sessões ordi-
nárias serão públicas, reali-
zando-se na 1ª (primeira) e 3ª 
(terceira) quarta-feira de cada 
mês, com início às 16 horas. 

Naquela oportunidade 
foram discutidos, analisados e 
aprovados os seguintes reque-
rimentos dos vereadores dessa 
Casa de Leis, os quais passo a 
relatar:

1. Requerimento nº 
033/2018, de autoria do Ver. 
AUGUSTO JULIANO LIS-
KA, que “Requer à Mesa Di-
retora, depois de discutido pe-

Realizou-se no último dia 
04 de junho (segunda-feira) 
do corrente ano a Sessão Ordi-
nária, de Ata nº 011/2018, sob 
a Presidência do Ver. ADRIA-
NO RODRIGO MATTGE, na 
Sede do Poder Legislativo, 
realizou-se a leitura, discussão 
e foram aprovados os seguin-
tes Projetos de Lei, de autoria 
do Executivo Municipal:

Aprovados por 
Unanimidade:

- Projeto de Lei nº 
035/2018 - “Autoriza a ins-
crição da “Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo de Victor 
Graeff” no CNPJ – Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas 
da Secretaria da Fazenda do 
Brasil, e dá outras providên-
cias.”

Aprovado pela maioria 
dos votos com Emenda Mo-
dificativa Nº 002/18:

- Projeto de Lei nº 
036/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a con-
tratar por tempo determinado 
para atender à necessidade de 
excepcional interesse público, 
02 (Dois) Auxiliar de Ser-
viços Gerais, nos termos da 
Lei Municipal nº 530/2002, e 
dá outras providências.”. Re-
cebendo o Voto Contrário do 
Ver. PAULO LOPES GODOI 
e Ver. VALDIR JOSÉ VIEI-
RA. Emenda Modificativa nº 
002/18, aprovada pela maioria 
dos votos recebendo o voto 
contrário dos vereadores: Ver. 
ADEMAR JACÓ HAHN, 
Ver. IRNO LAVALL, Ver 
MARCIO HOWE Ver. PAU-
LO LOPES GODOI.  

Além disso também fo-
ram analisados e baixados 
para estudo nas Comissões 
Permanentes da Casa, os se-
guintes Projetos de Lei, de au-
toria do Executivo Municipal:

CCJ (Comissão de 
Constituição, Justiça e Bem-
-Estar Social):

- Projeto de Lei Com-
plementar nº 001/2018 - 
“Altera os artigos 349 e 480, 
acrescenta o inciso IV no Art. 

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores 
de Santo Antônio do Planalto

Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 04 de junho de 2018  
Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Projeto de Lei:
- Nesta sessão deu entrada 

e está tramitando o Projeto de 
Lei nº 021/2018, que: “Auto-
riza o Poder Executivo a abrir 
crédito especial no orçamento, 
no valor de R$ 4.349,22.”

Pedidos de Providências 
Deferidos:

- Pedido de Providên-
cias nº 07/2018, de autoria da 
Vereadora Letícia Karling/PP, 
solicitando que seja enviado 
ofício ao senhor Prefeito Mu-
nicipal, solicitando que deter-
mine ao setor competente para 
que seja averiguado o proble-
ma e após procedidas as devi-
das providências na estrada que 
dá acesso a localidade de São 
Lourenço, mais precisamente 

no acesso a propriedade da fa-
mília Stein, porque segundo os 
referidos moradores abriu uma 
vala grande no local, visto que 
os bueiros hoje existentes es-
tão danificados, necessitando a 
substituição ou reparo. 

Esta providência é neces-
sária, visto que esta família está 
com grandes dificuldades de 
acesso e como estamos em um 
período de frio e chuvas pedi-
mos uma atenção especial.

- Pedido de Providên-
cias nº 08/2018, de autoria da 
Vereadora Letícia Karling/PP, 
solicitando que seja enviado 
ofício ao senhor Prefeito Mu-
nicipal, solicitando que deter-
mine ao setor competente para 
que sejam substituídas as lu-

minárias públicas danificadas 
na Rua Helmuth Kirinus, mais 
precisamente nas imediações 
das propriedades de Nelcira 
Worst e Ricardo Bangemann, 
pois segundo os munícipes que 
solicitaram esta providencia, 
aquele trajeto da rua está prati-
camente às escuras, o que acaba 
prejudicando a trafegabilidade.

Todas as notícias e os de-
talhes dos projetos podem ser 
visualizados no site oficial da 
Câmara em: <<http://cama-
rastoantoniodoplanalto.com.
br>>.

Informamos que a próxi-
ma Sessão Ordinária será rea-
lizada no dia 11 de junho de 
2018, às 19:00 horas.

Prorrogadas as 
inscrições para os 
Concursos do Hino e 
Bandeira Cotrijal

GERAL

Devido a paralisação dos 
caminhoneiros e a consequente 
dificuldade no envio dos mate-
riais pelos correios, a coopera-
tiva prorrogou o prazo de ins-
crições dos concursos do Hino 
Cotrijal e da Bandeira Cotrijal. 
Agora, os interessados têm até 
o dia 20 de junho para se ins-
creverem.

As inscrições estão aber-
tas desde o dia 1º de fevereiro e 
deveriam encerrar no dia 30 de 
maio. Ao vencedor do concur-

so do Hino Cotrijal serão entre-
gues R$ 3 mil. Já ao vencedor do 
concurso da Bandeira Cotrijal, o 
prêmio será de R$ 1,5 mil.

A competição é válida para 
associados e colaboradores. As 
regras de cada concurso podem 
ser conferidos no site da Cotri-
jal: www.cotrijal.com.br. Mais 
informações podem ser obtidas 
também junto às Unidades Cotri-
jal ou na Unidade de Desenvolvi-
mento Cooperativista, organiza-
dora do concurso.

TIO HUGO

Dia 05 de junho: 
Dia Mundial do Meio Ambiente

Nesta terça-feira, dia 05 de 
junho, é comemorado mundial-
mente o Dia do Meio Ambiente. 
Essa celebração tem por finali-
dade criar uma postura crítica e 
ativa em relação aos problemas 
ambientais existentes no plane-
ta. 

Os seres humanos são os 
grandes responsáveis por mu-
danças graves no meio ambien-
te, como a poluição e a perda 
de biodiversidade, e cabe a nós 
criar medidas que impeçam que 
nossos impactos atinjam de mo-
do irreversível a Terra. Desta 
forma a Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente promove 
atividades educativas que pos-
suem o intuito de alertar todos 

os cidadãos sobre a importância 
de cada um fazer a sua parte na 
proteção ambiental.

A maioria das ações de-
senvolvidas pela secretaria são 
voltadas para o âmbito escolar, 
uma vez que a consciência da 
preservação ambiental entre os 
jovens é fundamental para que 
surjam nova ideias de proteção 
ao meio ambiente. Além disso, 
alguns programas desenvolvi-
dos em parceria com empre-
sas se destacam nos últimos 
anos com iniciativas como, por 
exemplo, o estímulo ao reflores-
tamento com plantio de mudas 
de árvores em vários pontos do 
município. 

De acordo com o secretário 

de Agricultura e Meio Ambiente 
de Tio Hugo José Claudir Ma-
chado, a secretaria já está idea-
lizando um trabalho prático de 
compostagem, para ser ensinado 
aos alunos da rede municipal de 
ensino. 

Além disso, algumas ati-
vidades didáticas também são 
promovidas juntamente com os 
professores para serem trabalha-
das em sala de aula. 

Nesta terça (05) estavam 
planejadas atividades práticas 
nas escolas, no entanto, em 
virtude da greve dos caminho-
neiros no fim de maio o crono-
grama de trabalho da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 
foi alterado.

Faça sua parte, ajude a proteger o 
Meio Ambiente

Apesar de parecer uma tarefa difícil, o meio ambiente pode ser 
ajudado com medidas individuais bastante simples. Se cada um fizer 
sua parte, podemos garantir um futuro mais promissor para as gera-
ções futuras. 

Veja a seguir algumas dicas importantes para preservar o meio 
ambiente:

 
- Economize água e energia;
- Não compre animais silvestres sem autorização;
- Evite hábitos consumistas, comprando apenas o que for ne-

cessário;
- Sempre que possível, deixe seu carro em casa;
- Prefira comprar de empresas que apresentam responsabilida-

de socioambiental;
- Reaproveite e recicle;
- Não desperdice alimentos.
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Escolas da Rede Municipal abordaram temáticas sobre a 
Semana do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, co-
memorado na terça-feira, dia 05, abordou 
neste ano o tema  “#Acabe Com A Poluição 
Plástica”. Organizado pela ONU Meio Am-
biente, o tema chama a atenção para produção 
e o consumo excessivo de produtos plásticos 
descartáveis.

Na Rede Municipal de Educação os estu-
dantes das quatro escolas trabalharam durante 
a semana e participaram de diversas atividades 
relacionadas a Semana do Meio Ambiente. 

Na EMEF Marcílio Dias foi realizada 
uma programação especial, todos os estudan-
tes visitaram na segunda-feira, dia 04, na uni-
dade de recebimento e valorização de resíduos 
domésticos da CRVR em São José da Glória. 
Eles puderam conhecer o local e participaram 
de uma oficina com materiais recicláveis, con-
feccionando brinquedos e outros utensílios. 
Continuando as programações em relação ao 
Meio Ambiente, no dia 12, os alunos de anos 

VICTOR GRAEFF

iniciais vão receber a visita dos acadêmicos de 
Biologia da UPF.

Na EMEF Leonel de Moura Brizola, fo-
ram realizadas atividades em cada turma, co-
mo confecção de cartazes, explicando sobre 
a importância da preservação do Meio Am-
biente. Os estudantes também assistiram a um 
filme que aborda a temática da preservação 
ambiental.

Já os alunos da EMEI Cantinho Amor, 
participaram juntamente com seus pais de 
uma atividade sobre reciclagem. As crianças 
e os pais ainda foram convidados a participar 
de uma conversa de conscientização sobre a 
preservação. 

 Na EMEI Felippe Alflen algumas ativi-
dades foram realizadas durante a semana, co-
mo a construção de brinquedos com materiais 
reciclados, além do plantio de sementes e a 
confecção de uma árvore com material reci-
clável. Alunos das escolas do município participam de atividades sobre o tema

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Nota Fiscal Gaúcha 2018 tem 
ganhadores de abril

O Programa Nota Fiscal 
Gaúcha 2018, realizou dia 26 de 
abril, o sorteio de âmbito muni-
cipal, pela Secretaria Estadual 
da Fazenda. Os ganhadores de 
R$ 200 (para cada ganhador), 
foram Ana Raquel Soares Mar-
tins e Ademir Oswaldo Lamm. 
A ganhadora de R$ 100 foi Jac-
queline Soletti.

Confira as datas dos 
próximos sorteios do ano:

- 25/05;
- 28/06;
- 26/07;

- 30/08;
- 27/09;
- 01/11;
- 29/11;
- 27/12.

Como concorrer?
O cadastro pode ser feito pe-

la internet ou no ponto de cadas-
tro no Setor de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal. Não perca 
esta chance, acesse o site atra-
vés do link oficial do programa: 
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/
index.aspx. Ou no Setor de Fis-
calização através de assinatura 

de autorização de cadastro. Para 
o cadastro, o contribuinte deve 
estar munido de Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), para 
quem possui, Carteira de identi-
dade, CPF e número de telefone 
para contato. Após este cadastro, 
exigir que o CPF seja incluído na 
nota fiscal eletrônica e estará par-
ticipando. 

Todas as informações sobre 
o Programa estão disponíveis 
em: https://nfg.sefaz.rs.gov.br ou 
entre em contato com o Setor de 
Fiscalização do município pelo 
fone (54) 3377 1800.

Ana Raquel Martins e Ademir Oswaldo Lamm receberam R$ 200 e Jaqueline Soletti R$ 100

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/VANDERLEI MARCELO LERMEN 

O Projeto de Meio Ambien-
te e Turismo Rural foi lançado 
dia 11 de maio, no Salão da Co-
munidade Evangélica Luterana 
em Mormaço, onde estiveram 
presentes o prefeito e o vice-pre-
feito, secretários, vereadores, di-
retorias das comunidades, agen-
tes de Saúde, STR, ACISAM, e 
público em geral. Na abertura da 
Reunião, o Grupo de Danças da 
Escola Antônio Godoy Bueno, 
fez uma bela apresentação. Na 
próxima etapa, serão realizadas 

reuniões nos salões das comu-
nidades de São Miguel, dia 06 
de junho, quarta-feira, às 14h e 
dia 07 de junho, quinta-feira, 
às 14h na comunidade de Água 
Branca.

O Projeto de Meio Am-
biente e Turismo Rural é um 
trabalho que está sendo desen-
volvido pela Prefeitura Muni-
cipal e EMATER/RS de Mor-
maço, e será apresentado em 
todas as comunidades do muni-
cípio de Mormaço.

Reuniões sobre meio ambiente 
e turismo rural estão 
sendo desenvolvidas nas 
comunidades mormacenses

Lançamento do projeto foi no dia 11 de maio

MORMAÇO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO
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Jovens dispensados do serviço militar fazem 
juramento à Bandeira

VICTOR GRAEFF

Na manhã de quarta-feira, 
dia 30, no Centro de Eventos 
Municipal, 11 jovens da classe 
de 1999 realizaram o Juramen-
to à Bandeira, após terem sido 
dispensados do Serviço Militar 
Obrigatório, sob o comando do 
Capitão Velaz, delegado do Ser-
viço Militar do PRM de Santo 
Ângelo.

 Os jovens dispensados da 
prestação do Serviço Militar ini-
cial prometeram respeitar os de-
veres que a Constituição impõe 
a todos os brasileiros, para com 
a defesa nacional, comprome-
tendo-se a estar sempre prontos 
a cumprirem com as obrigações 
militares, inclusive a de atender 
a convocações de emergência e 
dedicar-se inteiramente aos inte-
resses da Pátria, cuja honra, inte-
gridade e instituições defenderão, 
com o sacrifício da própria vida. 
Antes da entrega da CDI (Certi-
ficado de Dispensa de Incorpora-
ção), o capitão falou aos jovens 
sobre suas missões a partir deste 

momento perante a sociedade.

Alistamento classe 2000
Segue aberto até o dia 30 de 

junho o período de inscrições pa-
ra os jovens nascidos no ano de 
2000 ou que ainda não cumpri-
ram o dever militar. O alistamen-

to deve ser feito junto ao Centro 
Administrativo, das 7h 30min 
às 13h 30min ou pela internet. 
Para o alistamento são necessá-
rios a apresentação de Carteira 
de Identidade, CPF, compro-
vante residência, certidão de 
nascimento e foto 3×4 recente.

Dispensados do Serviço Militar, 11 jovens fizeram o juramento 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Sicredi prorroga inscrições do concurso 
fotográfico Simples Cidade

O Sicredi – instituição fi-
nanceira cooperativa com mais 
de 3,7 milhões de associados e 
atuação em 21 estados brasileiros 
e Distrito Federal – prorrogou o 
prazo de inscrição de fotos para 
o concurso cultural fotográfico 
“Simples Cidade”. Associados 
e colaboradores da instituição 
poderão inscrever as fotos que 
ilustrarão os materiais institucio-
nais do Sicredi em 2019 até 15 de 
junho. A finalidade do concurso é 
engajar os dois públicos a fazer 
juntos os materiais para próximo 
ano.

O tema da produção das fo-
tos para os associados do Sicredi 
é “Seu Olhar Sobre a Sua Cida-
de”, buscando destacar imagens 
que retratem as suas regiões. Já 
para os colaboradores da institui-
ção financeira cooperativa, a te-
mática é “Seu Olhar Sobre o Seu 
País”, incentivando imagens que 
representem o Brasil. Para parti-
cipar, é preciso acessar o link si-
credi.com.br/promocao/simples-
cidade, ler os critérios técnicos 
da foto a ser enviada, preencher 
um formulário eletrônico e fazer 
o upload da imagem até 15 de ju-

nho.
Serão 12 fotos vencedoras 

(duas produzidas por associa-
dos de cada uma das cinco cen-
trais regionais que compõem o 
Sicredi, totalizando dez, e duas 
tiradas por colaboradores do 
Sicredi) que mostrem um olhar 
do autor sobre o Brasil ou a sua 
cidade. A seleção das imagens 
será feita por um júri técnico 
composto de fotógrafos da Ca-
non e os vencedores ganharão 
uma câmera fotográfica profis-
sional (Canon EOS Rebel T6 
DSLR). 

GERAL

Campanha de vacinação contra a gripe é 
prorrogada até o dia 15 de junho

TIO HUGO

O Ministério da Saúde 
prorrogou até o dia 15 de junho 
a Campanha Nacional contra a 
Gripe. 

De acordo com a Secretaria 

de Saúde de Tio Hugo há doses 
da vacina disponíveis para os 
grupos prioritários. 

Para receber a imunização 
a pessoa deve comparecer até a 

Unidade Básica de Saúde muni-
do da carteira de vacinação em 
horário de expediente (Segunda 
à sexta-feira das 8h às 12h e das 
13h às 17h).
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Projetos Educacionais
Estive na última sema-

na na Rádio Voz Soleda-
dense, de Soledade, sendo 
entrevistado pelo comuni-
cador Gelson Cainelli. Na 
oportunidade pude desta-
car os projetos “Olimpíada 
de Matemática - O Pensar 
sobre os números” e do Tes-
te Esportes, além da impor-
tância da filosofia e da edu-
cação na sociedade. 

Obrigado amigo Gelson 
e toda equipe pela recepção 
e atendimento. 

No próximo mês estarei 
na região de Ibirubá e Espu-
moso debatendo sobre esses 
projetos e da educação nos 
meios de comunicação.

Copa do Mundo
No próximo dia 14 de 

junho, tem início na Rússia, 
a Copa do Mundo de 2018, 

onde diferentes países es-
tarão disputando uma im-
portante competição que 
acontece de 4 em 4 anos. 
Todos nós esperamos uma 
copa cheia de paz, união, 
solidariedade e muito fute-
bol com jogo limpo. 

Jackson Gonçalves

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul prorrogou até 
o dia 15 de junho a campanha de 
vacinação contra a Febre Aftosa. 
Para realizar a imunização dos 
bovinos e bubalinos os pecuaris-
tas deverão comprar as doses das 
vacinas em agropecuárias cre-
denciadas e levar as notas fiscais 
de compra até a IVZ (Inspetoria 
Veterinária), para efetuar o regis-
tro da vacinação no sistema do 
estado. A IVZ fica junto a sede 
da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, na rua 
Florianópolis, no bairro Rabello.

A Secretaria possui uma 
listagem das agropecuárias cre-
denciadas que possuem doses 
da vacina contra a febre aftosa 
para a venda. Desta forma, os 
produtores poderão entrar em 
contato pelo telefone 3338-
9313 para mais informações.

É importante salientar que 
a imunização dos rebanhos 
contra a febre aftosa é obri-
gatória. Quem não realizar o 
procedimento dentro do prazo 
estabelecido está sujeito a mul-
ta conforme prevê a legislação 
estadual.

Prorrogada até o dia 15 de 
junho a vacinação contra a 
Febre Aftosa

TIO HUGO

Sicredi Alto Jacuí oferece capacitações em Educação 
Financeira para a comunidade

GERAL

A educação financeira é 
uma causa muito relevante para 
o Sicredi – instituição financei-
ra cooperativa com mais de 3,7 
milhões de associados e atua-
ção em 21 estados brasileiros e 
no Distrito Federal –, tanto que 
novamente apoiou a Semana 
Nacional de Educação Finan-
ceira, ocorrida de 14 a 20/05. 
Mais conhecida como Semana 
ENEF, trata-se de uma iniciati-
va do Comitê Nacional de Edu-
cação Financeira (CONEF), 
apoiada por diversos agentes 
do setor financeiro do País.

 “A participação na Sema-
na ENEF é uma das maneiras 
do Sicredi colaborar com a 
melhoria da qualidade de vi-
da dos seus associados e da 
comunidade, realizando nas 
mais diversas localidades do 
País onde estamos presentes 
ações que promovam o equilí-
brio econômico e que visem à 
conscientização sobre o papel 
fundamental do planejamento 
para a vida financeira”, afirma 
Cristiane Amaral, gerente da 
Fundação Sicredi.

A Sicredi Alto Jacuí RS 
promoveu encontros de capaci-
tação sobre o tema nos muni-
cípios de Carazinho e de Não-
-Me-Toque. No dia e 15/05, 
foram oferecidas palestras pa-
ra alunos do 5º ano de escolas 
municipais de Não-Me-Toque. 

Já no dia 16/05, ocorreu uma 
oficina de Educação Financeira 
na Ulbra, de Carazinho. E no dia 
17/05, a instituição ofereceu aos 
professores da rede municipal 
de Educação de Carazinho um 
Workshop sobre Educação Fi-
nanceira, na sede da Superinten-
dência Regional.

Conforme a coordenado-
ra local de Não-Me-Toque do 
Programa A União Faz a Vida 
(PUFV), Karin Letícia Dias, 
os encontros nas escolas possi-
bilitaram iniciar o processo de 
conscientização sobre o uso do 
dinheiro. “Afinal, é importante 
considerar que quanto mais cedo, 
melhor é a compreensão e ade-

quação a um maior controle do 
dinheiro, mantendo assim o equi-
líbrio das finanças e a tomada de 
decisões mais inteligentes no que 
diz respeito ao consumo”, disse.

Já o secretário municipal de 
Educação e Cultura de Carazinho, 
Lucas Gabriel Lopes, comentou 
que “a proposta da SMEC é in-
centivar desde cedo novos hábi-
tos e comportamentos aos nossos 
alunos para que sejam agentes de 
transformação da sociedade”. Ele 
ainda avaliou a formação ofereci-
da pelo Sicredi: “O encontro foi 
muito positivo. Agradecemos ao 
Sicredi pela oportunidade, na cer-
teza de que novas parcerias serão 
fortalecidas”, encerrou.

E na última quinta-feira, 
24/05, a Sicredi Alto Jacuí ainda 
falou sobre Educação Financeira 
às mulheres vinculadas ao Sin-
dicato dos Trabalhadores Ru-
rais (STR) de Não-Me-Toque. 
O encontro ocorreu na sede da 
ACINT.

De acordo com Lenira Ma-
ria Barboza, secretária e coorde-
nadora da Comissão de Mulheres 
do STR no município, o grupo 
tirou muito proveito do encon-
tro. “Foi uma oportunidade úni-
ca para todas nós, onde pudemos 
resgatar a importância de nossos 
sonhos e de uma vida economica-
mente melhor. Agradecemos ao 
Sicredi por ter nos possibilitado 
esse aprendizado”, finalizou ela.

Alunos de Não-Me-Toque 
fizeram atividades práticas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DO SICREDI ALTO JACUÍ

Coagrisol inicia campanha de vendas de defensivos agrícolas

A partir de segunda-feira, 
28/05, até o dia 06/06 os asso-
ciados da Coagrisol poderão 
aproveitar condições especiais 
para a compra de defensivos 
agrícolas.

Preparada pela área de in-
sumos da Cooperativa, a cam-
panha contará com condições 
diferenciadas de negociação 
em toda linha de herbicidas, 
fungicidas, óleos, adjuvantes, 
etc. De acordo com o diretor de 
insumos da Coagrisol, Sérgio 
Dalmagro, em um momento 
de movimentações no merca-

do financeiro, especialmente em 
relação ao dólar, esta é a oportu-
nidade do produtor encaminhar 
sua compra. “ Pensamos a cam-
panha com a seriedade que é tra-
dicional da Cooperativa e com 
muita atenção em oportunizar 
que o produtor, especialmente 
o nosso associado, tenha condi-
ções convidativas para fazer a 
aquisição dos produtos”, lembra 
o diretor.

Ele ainda destaca sobre a 
importância de o produtor fazer 
o planejamento de sua lavoura. “ 
Nossa equipe técnica está direta-

mente no campo, levando orien-
tação para que o produtor possa 
fazer o planejamento. Ou seja, 
essa campanha de defensivos é 
mais uma oportunidade de bons 
negócios, por isso reforçamos 
que as condições são bem dife-
renciadas e convidativas, pois 
para a opção de troca por grãos, 
estamos valorizando o valor da 
saca de soja”, explica Dalmagro.

Para saber mais informa-
ções e encaminhar as negocia-
ções, o produtor pode procurar as 
unidades da Coagrisol ou ainda 
contatar a equipe técnica.

GERAL
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos vinte e oito dias do 
mês de maio de dois mil e de-
zoito, às dezenove horas, reu-
niram-se na Sede da Câmara 
Municipal de Vereadores em 
Nicolau Vergueiro, Estado do 
Rio Grande do Sul, os seguintes 
vereadores: José Clair de Lima, 
Selmar Iradi Musskopf e Vilmar 
Felini, do PMDB, Ana Paula 
Stumpf e Odeli F.P. de Souza, 
do PSB, Gilani M. S. Neuhaus, 
Delmar Antônio Diehl, Gustavo 
Gotz e Derlene Fátima Goetz, 
do PP. A senhora presidenta Ana 
Paula Stumpf, declarou aber-
tos os trabalhos da Sessão Or-
dinária. A Presidenta pediu ao 
secretário que fizesse a leitura 
da Ata. O vereador José Clair 
pediu para que fosse passada a 
leitura da ata. Leitura da Pauta 
n. 017/2018. Em discussão a 
Pauta, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovada por una-
nimidade. 

Pequeno expediente: 
Inscrita a vereadora Gila-

ni, solicitou o envio de ofício de 
votos de pesar aos familiares de 
Vilma Miri, falecida no final de 
semana, em nome da Bancada do 
PP. Em discussão, se manifestou 
o vereador José Clair, solicitan-
do que o ofício fosse enviado 
em nome do Legislativo. Em 

votação, aprovado por unanimi-
dade. Inscrito o vereador Odeli, 
solicitou o envio de ofício de 
votos de pesar pelo falecimento 
do Sr. Eugênio Graeff, ocorrido 
no sábado dia 26.05, endereça-
do aos irmãos Ilda e Paulo, em 
nome das Bancadas do PSB e 
PMBD. Em discussão, se mani-
festou o vereador Delmar, solici-
tando que o ofício fosse enviado 
em nome do Legislativo. Em vo-
tação, aprovado por unanimida-
de. Inscrito o vereador Gustavo 
solicitou o envio de três ofícios 
– 1) À Secretaria de Obras para 
que atenda a Rua dos Girassóis, 
esquina com a Rua das Adálias, 
pois na última chuva o caminhão 
de lixo não conseguiu fazer a co-
leta, pois estava sem condições. 
Em discussão, se manifestou 
o vereador Odeli. Em votação, 
aprovado por unanimidade. 2) 
Ao Prefeito Municipal solici-
tando que atenda uma demanda 
de pais de alunos da Escola José 
do Patrocínio, pois no horário 
de saída das crianças as pessoas 
não estão respeitando a veloci-
dade, não havendo nada que im-
peça, seja sinalização, quebra-
-mola ou policial. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. 3) Ao Prefeito Municipal 
solicitando que envie a lista com 

os beneficiários do Programa 
Bolsa Família no Município. 
Em discussão, se manifestou a 
vereadora Ana Paula. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Gus-

tavo se manifestou sobre a pa-
ralisação dos caminhoneiros, 
agricultores e comerciantes, 
considerando-a justa. Disse que 
fez algumas análises, achando 
que devem ter cuidado para os 
profissionais autônomos não 
serem usados como “bode ex-
piatório” de grandes empresas 
e políticos que almejam se per-
petuar no poder. Mencionou que 
acredita que as reinvindicações 
serão atendidas, mas que de que 
algum lugar irão sair. Por fim, 
mencionou que a luta contra a 
corrupção deve ser erradicada 
da natureza das pessoas, do co-
tidiano. Inscrita a vereadora Ana 
Paula falou que a democracia 
vem sendo abalada há algum 
tempo, sofrendo alguns golpes, 
sendo favorável à manifestação 
dos caminhoneiros. Disse que 
dentro do protesto existe muita 
gente pedindo intervenção mi-
litar, afirmando que tal assunto 
deve ser pensado com clareza. 
Falou sobre a intervenção mili-
tar. Pediu para que se refletisse 

sobre democracia e sobre o sis-
tema capitalista feroz que existe 
no momento. 

Matérias em pauta: 
Matérias em regime de 

urgência. Leitura do parecer 
n. 013/2018. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovado por unani-
midade. Decreto Legislativo n. 
001/2018: Flexibilização orça-
mentário por transferência no 
montante de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), aponta recursos e dá 
outras providências. Em discus-
são, ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. 

Explicações pessoais: 
Inscrita a vereadora Der-

lene agradeceu os colegas pela 
recepção, tendo gostado da ex-
periência. Agradeceu a todos, 
pois era inexperiente, mas se 
sentiu bem. Agradeceu ao verea-
dor Vanderlei, desejando-lhe um 
retorno com saúde. Inscrita a ve-
readora Gilani comentou sobre 
as manifestações a nível nacio-
nal, que estão afetando a todos. 
Disse que acha válido, mas triste 
pelos produtos que precisaram 
ser jogados fora, torcendo para 
que o sacrifício valha a pena. 
Discorreu sobre a questão da fá-

brica de queijos do Município, 
pedindo para que todos bus-
quem algo para sanar ou ajudar 
o pessoal envolvido na produ-
ção leiteira. Agradeceu a colega 
Derlene pela participação, para-
benizando pela atuação. Inscrito 
o vereador Gustavo informou 
alguns dados sobre a época do 
regime militar. Questionou o 
motivo pelo qual os professo-
res de história e áreas sociais 
serem contra o regime militar. 
Falou sobre a atuação da colega 
Derlene e agradeceu sua ajuda à 
Bancada. Acrescentou sobre a 
importância de ter assumido o 
cargo, principalmente por terem 
tido 04 mulheres ocupando car-
gos, o que nunca havia aconteci-
do. Em votação a ata, aprovada 
por unanimidade. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 04 de junho 
de 2018, com início às dezenove 
horas, na sede da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, na Ave-
nida Vinte de Março, n. 1064, 
em Nicolau Vergueiro. Decla-
rou encerrados os trabalhos da 
sessão, dos quais lavrou-se a 
presente ata que lida e achada 
conforme irá assinada.

Região vai sediar o seminário “Governança, Cultura e Turismo: 
Desafios dos Gaúchos”

VICTOR GRAEFF

A CNM, FAMURS, COMAJA, 
AMAJA e Rota das Terras Encantadas 
realizam no próximo dia 22 de junho o 
Seminário Regional “Governança, Cul-
tura e Turismo: Desafios dos Gaúchos”. 
Será na Cidade da Mais Bela Praça, em 
Victor Graeff, no Centro de Eventos 
Ivar José Roessler (Rua 17 de Março, 
371).

O evento inicia às 8h30min com 
credenciamento e recepção, em seguida 
acontece a abertura oficial com a pre-
sença do presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Gla-
demir Aroldi, presidente da Federação 
das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (FAMURS), e prefeito de 
Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira, 
secretário Estadual da Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, Victor Hugo Alves da 
Silva, prefeito de Victor Graeff, Cláudio 
Afonso Alflen, presidente do COMAJA 
- Rota das Terras Encantadas, e prefeito 
de Saldanha Marinho, Volmar Telles do 
Amaral, e do presidente da Associação 
dos Municípios do Alto Jacuí (AMA-
JA), e prefeito de Boa Vista do Cadea-
do, Fábio Mayer Barasuol.

A programação contará com di-

versos assuntos voltados ao turismo e 
cultura, entre elas a palestra com o ex-
-prefeito de Gramado, Nestor Tissot, 
que abordará o tema “Gramado: um 
caso de sucesso”. Também serão apre-

sentadas pela SEDACTEL e FAMURS 
as Políticas Públicas e Financiamento 
do Turismo - Programa Pró-Turismo 
RS e Prodetur + Turismo. A FAMURS e 
CNM vão falar sobre os projetos “Mun-

 Victor Graeff será sede de seminário no próximo dia 22

do Gaúcho” e “Município: governança 
indispensável para o desenvolvimento 
do turismo”.

A Rota das Terras Encantadas apre-
sentará o turismo regional e também 
lançará o projeto “Viajando Pela Rota”. 
Um trabalho que será realizado em es-
colas dos 16 municípios consorciados 
que têm interesse em trabalhar a temá-
tica turismo.

Após o almoço, será realizada a 
reunião da AMAJA, marcada para às 
14h, com a presença do presidente da 
Confederação Nacional de Municípios - 
CNM, Glademir Aroldi, e do presidente 
da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira. 
Concomitantemente acontecerá a reu-
nião mensal com os secretários/direto-
res do Departamento de Turismo Rota 
das Terras Encantadas.

Estão sendo convidados para o se-
minário os prefeitos, vices, vereadores, 
dirigentes municipais de turismo, cul-
tura e educação, empreendedores, trade 
turístico, imprensa e comunidade em 
geral. Pede-se para confirmar presença 
até às 17h do dia 19 de junho de 2018, 
através do e-mail: comunicacao@rota-
dasterrasencantadas.com.br. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Na sexta-feira, dia 08, 
ocorrerá jogos da Acesap con-
tra as equipes do município 
de Mormaço. Será no Ginásio 
Evangélico de Santo Antônio do 
Planalto a partir das 19h15min. 

Disputarão as categorias Sub 9, 
11, 13, 15. 

Traga sua família e pres-
tigie, toda torcida será muito 
importante para o bom desem-
penho das equipes em quadra.

Acesap terá jogo dia 08 
de junho

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Jogos serão no Ginásio Evangélico de Santo Antônio do Planalto

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Confira os últimos resultados do Campeonato Municipal de 
Futebol 7 de Ernestina

ERNESTINA

A 4ª rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 7 de Ernes-
tina foi disputada na quinta-feira, 
dia 31. O destaque foi Wellinton 
Medeiros da equipe UFC/JG Au-
to Center, o atleta foi representa-
do na entrega da premiação por 
Leandro.

Os jogos da 5º rodada foram 
os seguintes:

1º jogo: Tupã 50 0 x 0 UFC/
JG Auto Center

2º jogo: Pesadelo 2 x 1 
União

3º jogo: Galácticos 2 x 0 
Amantes do Gole

4º jogo: Beira D’água 2 x 1 
São Paulo

5º jogo: Tupã Granja 2 x 3 
Baixada

   
A sexta rodada do Campeo-

nato contou com jogos no sábado, 
dia 2. Cassio Paludo da equipe 
União foi o destaque da rodada.

Confira os confrontos da 
6ª rodada:

1º jogo: Tupã Granja 3 x 1 
Galácticos

2º jogo: Beira D’água 1 x 2 
Amantes do Gole

3º jogo: Baixada 2 x 1 UFC/
JG Auto Center

4º jogo: São Paulo 3 x 4 
União

5º jogo: Tupã 50 0 x 1 Pe-
sadelo

7ª rodada:

A próxima rodada será dis-
putada no sábado, dia 9, a partir 
das 13h15min, com os confron-
tos que seguem:

1º jogo: Tupã Granja x 
Amantes do Gole

2º jogo: Pesadelo x UFC/JG 
Auto Center

3º jogo: Baixada x União
4º jogo: Tupã 50 x São Paulo
5º jogo: Galácticos x Beira 

D’água

A sexta rodada teve como destaque o jogador Cassio Paludo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ERNESTINA

Resultados e próximos jogos do 
Campeonato Municipal de Futsal e 
Voleibol de Victor Graeff  

A 5ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futsal e Vo-
leibol de Victor Graeff 2018 foi 
disputada no dia 26 de maio. 
Veja os resultados:

Cotrijal 0 x 5 Planaltense – 
principal

Farrapos 11 x 3 Deustch - 
veteranos

Juventus 8 x 4 Rancho - 
veteranos

Os Guris 3 x 8 Arsenal - 
principal

No dia 30 de maio foi rea-
lizada a sexta rodada, com jo-
gos das categorias principal e 
veterano. Confira os resultados:

Largados 5 x 1 Unidos da 
Bola - principal

Rancho 4 x 1 Holz Ben - 
principal

Juventus 8 x 5 Farrapos - ve-
teranos

Resenha 1 x 8 Planaltense - 
principal

Já no último sábado, dia 2 
de junho, a 7º rodada contou com 
partidas de vôlei, e futsal femini-
no e categoria principal: 

Vôlei Mania 2 x 0 Viva - vô-
lei

Beijo Ombro 0 x 2 Chock 
Fundescar – vôlei

Sempre Vôlei 2 x 0 Stampa 
- vôlei

Chape Futsal 6 x 1 FBI - fe-
minino

Deutsch 1 x 3 Rancho - ve-
terano

Cotrijal 1 x 10 Rancho/Xu-
rupita - principal

Holz Ben 9 x 5 Unidos da 
Bola - principal

Os Guris 5 x 1 Limitados - 
principal

A próxima rodada será dis-
putada no sábado, dia 9 de junho 
a partir das 15h.

Veja os próximos 
confrontos: 

Sempre Vôlei x Chock Fun-
descar - vôlei

Elas. Com x Volei Mania - 
vôlei

Beijo Ombro x Viva Vôlei - 
vôlei

Chape Futsal x Meninas na 
Trave – futsal feminino

Cotrijal x Unidos da Bola – 
principal 

Holz Bem x Os Guris – prin-
cipal 

Limitados x Arsenal – prin-
cipal 

Planaltense x Rancho/Xuru-
pita – principal

VICTOR GRAEFF
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Resultado e classificação da 
2   rodada do Campeonato Municipal 
de Futsal de Lagoa dos Três Cantos

Na noite de quarta-feira, 30 
de maio, aconteceu em Lagoa 
dos Três Cantos a 2ª rodada do 
Campeonato Municipal de Fut-
sal 2018. 

Confira os resultados
da rodada 

1° jogo: E.C. Oriental 02 x 
05 Supremo

Gols E.C. Oriental: Claudir 
e Eduardo

Gols Supremo: Fernando 
(03), Marcinho e Lucas

Amarelos E.C. Oriental: 
Claudir e Jackson

Amarelos Supremo: Fabi-
nho

2° jogo: E.C. Kronenthal 
05 x 02 Marrecos

Gols E.C.Kronenthal: Sa-
muel (03), Jandaiel e Mateus

Gols Marrecos: Wesley e 
Luan

Amarelo Marrecos: Wesley

3ª jogo: King’s Beer 02 x 
03 Não Vai Que é Fria

Gols Kin’s Beer: Gustavo e 
Augusto

Gols Não Vai Que é Fria: 
Marquinhos (02) e Jaime

Amarelo Kings Beer: Ro-
drigo

Foram disputadas duas rodadas do Campeonato Municipal

Amarelos Não Vai Que é 
Fria: Jaime, Marcelo, Renan e 
Marquinhos

Vermelho: Não Vai Que é 
Fria: Marquinhos

Destaques do 
campeonato

Goleador: Eduardo (E.C. 
Oriental) – 05 gols

Goleiro (defesa menos vaza-
da) - Não Vai Que é Fria– 04 gols 
sofridos

Disciplina: Supremo e E.C. 
Kronenthal – 01 cartão

 
Próxima rodada

A 3ª rodada será domingo, 
dia 3 de junho, às 19h15min, com 
os seguintes confrontos:

1º jogo:  E.C. Oriental x 
E.C. Kronenthal

2º jogo: Supremo x King’s 
Beer

3º jogo: Marrecos x Não Vai 
Que é Fria

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

a

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: JONATAN SCHU, CNPJ nº 18.255.526/0001-

88
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de 

arbitragem para os jogos de Campeonato Esportivos de Futsal e Volei-
bol, Edição 2018, com profissionais qualificados e treinados, conforme 
processo de Licitação, modalidade Convite nº. 03/2018.

VALOR: para categoria PRINCIPAL o valor de R$ 140,00 (cento 
e quarenta reais) por jogo, para a categoria VETERANO o valor de R$ 
140,00 (cento e quarenta reais) por jogo, para a categoria FUTSAL FE-
MININO o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por jogo e para 
a categoria VOLEIBOL o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) 
por jogo, totalizando o valor de R$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos 
e quarenta reais) para uma estimativa de 106 jogos.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal 

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL II
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU-

ROS GERAIS
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de 

seguros para imóvel pertencentes ao município de Victor Graeff, con-
forme pedido da Secretaria Municipal de Administração e Planejamen-
to, processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº. 02/2016.

VALOR: No valor total de R$ 1.819,25 (um mil e oitocentos e 
dezenove reais e vinte e cinco centavos), referente a tabela 02.

PERÍODO: 12 (doze) meses
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal.

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: CRESTANI & DONATTI LTDA, CNPJ nº 

15.292.411/0001-75
OBJETO: Contratação de empresa jornalística para veiculação de 

publicações legais e institucionais, visando divulgar os atos oficiais da 
Administração Pública do município de Victor Graeff/RS, em formato 
exclusivamente eletrônico, conforme processo de Licitação, modalida-
de Pregão Presencial nº. 10/2018.

VALOR: no valor mensal de R$ 590,00 (quinhentos e noventa 
reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: WK ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ nº 

12.818.953/0001-40
OBJETO: aquisição de 55 (cinquenta e cinco) lixeiras conjugadas 

para instalação nas Ruas e Avenidas, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme processo de Licitação, modalidade Pregão Presen-
cial nº. 12/2018.

VALOR: no valor total de R$ 10.670,00 (Dez mil e seiscentos e 
setenta reais).

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF
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Tô na área!

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

Com cara de time
Após um período turbulento 

o Internacional começa a se con-
solidar como equipe, na rigo-
rosidade da palavra. Depois da 
passagem de inúmeros treinado-
res a única certeza que pairava 
no Beira Rio era a de que o Inter 
possuía um time muito irregular, 
com boas valências técnicas mas 
longe de ser um esquadrão forte. 
Eis que 7 meses depois, o téc-
nico Odair Hellmann consegui 
estabelecer uma ideia de equipe 
pautada pela defesa. O setor de-
fensivo colorado tem na maioria 
das vezes mostrado bom desem-
penho, sendo inclusive um dos 
menos vazados do Brasileirão. 
Além disso, o meio de campo 
também se impõe, sendo efetivo 
na marcação e na manutenção 
da bola. Porém, nem tudo são 
flores. A equipe colorada tem sé-
rias deficiências ofensivas, resul-
tantes do baixo aproveitamento 
recente de nomes como Leandro 
Damião e William Pottker que 
são titulares da equipe de Hell-
mann. Além do aproveitamento 
ruim, outro problema é a cria-
ção, jogadas capazes de envol-
ver e persuadir os adversários. A 
ausência de D’Alessandro expli-
ca parte desse problema, mas o 
setor ofensivo como um todo pre-
cisa ser mais criativo. O Interna-
cional é quase uma equipe for-
mada, precisa de maior poder de 
fogo, maior efetividade ofensiva. 
Quando corrigir esse problema, 
o Inter terá plenas condições de 
figurar no G-4 dos melhores ti-
mes do país.

Alerta ligado!
Teria Renato perdido o fio 

da meada? Essa pergunta ain-
da não têm tanto sentido para 
ser respondida neste momento. 
Embora apresente resultados e 
atuações ruins nas últimas jor-
nadas, Renato Portaluppi e seus 
comandados já provaram serem 
capazes de atuar como o melhor 
time da América, alcunha defini-
da após o título da Libertadores 
em 2017. A realidade, no entanto, 
é preocupante para os gremistas. 
O time perdeu agressividade; 
mantem a posse de bola, o toque 
refinado para ser o dono da bola, 
mas não é tão assustador quan-
do tenta marcar gols. Essa que-
da foi observada pelo técnico do 
Palmeiras Roger Machado que 
montou na quarta feira um time 
reativo, que se armou para dei-
xar o Grêmio avançar e quando 
os tricolores chegavam a frente 
os palmeirenses davam o bote. 
Essa estratégia minou os gremis-
tas que sofriam com os ataques 
perigosos dos visitantes. Os des-
falques também foram decisivos, 
já que os dois gols do Palmeiras 
acontecem nas falhas de Lima e 
Leo Gomes, reservas de Ramiro 
e Leo Moura. Mas os problemas 
do Grêmio não são de hoje, eles 
se arrastam há um mês. Falta 
agressividade, falta Jael, falta os 
volantes terem mais arrojo para 
arriscar mais, como já fizeram 
por vezes, falta intensidade e 
velocidade com a bola no pé. O 
cansaço pela sequencia de jogos 
pode ser uma explicação, mas a 
mais plausível talvez seja o ex-
cesso de confiança de achar que 
vai fazer gols a hora que quiser. 
O time gremista precisava de um 
choque de realidade, que foi da-
do pelo Palmeiras na quarta.

Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária de 

04.06.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

Demais vereadores pre-
sentes: Ari Antonio Mello, Ar-
nildo da Silva Lenz, Douglas 
Dorr, Everton José Goedel, 
Juares Lutz, Junior Nickorn, 
Leonir de Souza Vargas, Vena 
Francisca Baumgratz. 

Grande Expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, justificou 
o pedido de providências no 
qual solicita patrolamento e 

empedramento da estrada que 
dá acesso à propriedade do se-
nhor Juvenal Paz de Proença, 
na localidade da Consoladora. 
Justificou também o pedido de 
providências no qual solicita 
cargas de pedras no acesso à 
leitaria do senhor Robson Sch-
midt, na localidade do Faxi-
nal. Finalizando, solicitou que 
o Poder Executivo realizasse 
com a maior brevidade possí-
vel as suas solicitações.

Comunicações:
Não houve orador.

Ordem do dia: 

do senhor Jorge Gois, pelo seu 
falecimento. Parabenizou o 
CTG Tropeiro Velho pelo gran-
de evento realizado no último 
domingo, o qual contou com a 
participação de mais de vinte 
municípios. Agradeceu ao Se-
cretário de Obras, ao Vice-Pre-
feito, ao senhor Irineu Dummel 
e ao pessoal responsável pela 
água, pelo pronto atendimento 
quando foram solicitados na-
quela ocasião.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 11 de 
junho, às 18 horas.

Discussão e votação do 
Veto ao Projeto de Lei nº 
022/2018, que “Reajusta o vale 
alimentação dos servidores da 
Câmara Municipal de Verea-
dores de Ernestina e dá outras 
providências”. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção apresentou parecer pela re-
jeição ao Veto e manutenção do 
texto original do Projeto. 

Em discussão: não houve 
orador. 

Em votação: rejeitado o 
Veto por unanimidade de votos.

Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de 

Souza Vargas, do PDT, solici-
tou que o Prefeito Municipal 
fosse convidado a explanar 
na Câmara sobre os projetos 
em andamento no Município. 
Agradeceu aos funcionários da 
saúde Ana Paula e Cristiano, 
os quais prestaram atendimen-
to durante o velório do senhor 
Ilmar Lamb na última sema-
na. Manifestou votos de pesar 
aos familiares do senhor Ilmar 
Lamb, bem como aos familia-
res do senhor Jorge Góis, fale-
cido naquele dia. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, manifestou 
votos de pesar aos familiares 

Finais da Copa dos Campeões será 
no sábado (9)

A Copa dos Campeões, que 
reúne times dos municípios de 
Ernestina, Ibirapuitã, Mormaço, 
Nicolau Vergueiro e Tio Hugo, 
nas categorias principal e vete-
ranos, chega à final. Com qua-
tro equipes em cada categoria, 
as semifinais foram disputadas 
no último domingo, dia 2, onde 
conquistaram a classificação para 
a final as equipes de Tio Hugo e 
Mormaço tanto na categoria prin-
cipal, como veterano.

Confira os resultados das 
semifinais:

Categoria veterano
Tio Hugo 2 x 2 Ibirapuitã

Nicolau Vergueiro 1 x 2 
Mormaço

Categoria principal
Mormaço 0 x 0 Ernestina
Ibirapuitã 1 x 5 Tio Hugo

No próximo sábado, dia 9, 
será a grande final do Campeona-
to Regional Copa dos Campeões. 
Os jogos serão realizados no 
campo da Associação Esportiva e 
Recreativa Tio Hugo, na comuni-
dade do Divino Jacuí, a partir das 
13h 30min.

Finais serão disputadas 
em Tio Hugo

13h30min jogo da catego-
ria veteranos

Tio Hugo x Mormaço 

15h30min jogo da catego-
ria principal

Tio Hugo x Mormaço 

Lembrando que para a fi-
nal não terá mais vantagens, 
sendo assim, se terminar em-
patada a partida, a decisão será 
disputada nos pênaltis.

Veja as fotos das equipes 
que disputam as finais no site 
do jornal O Mensageiro: ‘

Os times das cidades de Tio Hugo e Mormaço disputam o título da Copa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MORMAÇO

ESPORTE
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Nota Premiada 2018: 
Primeiro sorteio acontece no domingo, dia 10 de junho

TIO HUGO

O primeiro sorteio da cam-
panha municipal “Nota Premia-
da 2018” será realizado no pró-
ximo domingo dia 10 de junho 
no Salão Cristóvão (durante a 
Galinhada de Tacho da Asso-
ciação de Pais e Professores da 
Escola Antônio Parreiras). Nes-
ta etapa da campanha serão sor-
teados quatro prêmios. 

Confira:
1º Sorteio 10/06
1º Prêmio – 01 Conjunto 

Mesa c/ Banco de Parede para 
Churrasco;

2º Prêmio – 01 Ar Condi-

cionado Split 9.000 btus;
3º Prêmio – 01 Jogo de Pa-

nelas 05 peças em Aço Inóx;
4º Prêmio – 01 Jarra Elé-

trica;
 
A troca de notas fiscais por 

cartelas para participar do sor-
teio poderá ser realizada até a 
sexta-feira, dia 08 de junho, no 
setor tributário da prefeitura em 
horário de expediente (das 8h às 
12h e das 13h às 17h). Poderão 
ser trocadas notas fiscais obti-
das no comércio local desde 01 
de janeiro de 2018. A cada 100 
reais em notas fiscais de venda 

dos estabelecimentos tio-hu-
guenses, de prestação de servi-
ços e de notas fiscais de venda 
de indústria do município, será 
fornecida uma cartela ao porta-
dor, exceto na venda de insumos 
e de produtos agropecuários, 
cuja situação dará direito a uma 
cartela a cada R$ 1 mil. No caso 
específico de nota de entrega de 
aves e ovos vinculados a um sis-
tema de integração agropecuá-
rio, será fornecida uma cartela 
ao portador a cada R$ 5 mil.

Para mais informações o 
telefone para contato é 3338-
9167.

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO


