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Segunda semana de manifestações contra o aumento do combustível é 
percebida além dos protestos

O movimento contra o aumento do 
combustível iniciado pelos caminhoneiros 
no dia 21 tem mobilizado outras catego-
rias, como agricultores, poderes públicos 
municipais e comerciários, que tem fe-
chado seus estabelecimentos em apoio à 
paralisação.

Na segunda semana do movimento, a 
falta de transporte tem acarretado em falta 
de suprimentos no comércio, produtores e 
agricultores perdendo animais, leite e falta 
de combustível em postos. 

Até a tarde de quarta-feira, dia 30, 
a situação para término dos manifestos é 
indeterminada segundo os participantes 
de Ernestina. Conforme conversado com 
Gelson Muniz da Silva e Silvano Borges, 
participantes da manifestação em Tio Hu-
go, o Governo Federal ainda não pôs em 
prática as reivindicações dos caminhonei-
ros, sendo assim, não há sinalização para 
que o movimento se encerre.

Nas manifestações, caminhões com 
carga viva, com ração, de combustível, 
medicamentos, tem passagem livre, se-
gundo os participantes do movimento. 

Apoio ao movimento
Os municípios da região têm se en-

volvido e apoiado o movimento de diver-
sas formas e por diversas categorias, in-
clusive com o cancelamento das aulas.

Ibirapuitã mobilizou agricultores e 
com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

participam das manifestações organizadas 
em Tio Hugo e no próprio município. 

Com orientação da Famurs o Municí-
pio de Lagoa dos Três Cantos aderiu à pa-
ralisação na sexta-feira, 25 de maio, sendo 
que não funcionaram neste dia o transpor-
te escolar e os equipamentos e serviços 
que utilizam combustíveis, exceto na área 
da saúde. Caminhoneiros e agricultores do 
Município se reúnem na saída para Não-
-Me-Toque onde se juntam com mais ma-

nifestantes
Em Nicolau Vergueiro, motoristas 

e agricultores se reuniram na manhã de 
quinta-feira, dia 24, para apoiar as mani-
festações.

Um tratoraço foi organizado na tarde 
de terça-feira (29) em Mormaço, saindo 
do posto 09 da Coagrisol até o Posto Co-
trisoja. 

Santo Antônio do Planalto, na BR 
386, os motoristas reuniram-se para rei-

vindicar, e contaram com o apoio da Pre-
feitura.

Em Tio Hugo desde a segunda-feira, 
dia 21, um grupo de motoristas do municí-
pio e agricultores de Ibirapuitã se reunem 
próximo ao trevo, na BR 386, em frente 
aos postos de combustíveis para reivindi-
car o aumento abusivo no valor do óleo 
diesel.

Em Ernestina caminhoneiros se reú-
nem no trevo do município desde o início 
da paralisação em um ato pacífico, que 
tem por objetivo beneficiar todas as cate-
gorias. Os comerciantes se unem ao grupo 
durante algumas horas da tarde, desde a 
quinta-feira, dia 26, mobilizados pela Aci-
pae.

Os Sindicatos dos Trabalhadores Ru-
rais estiveram apoiando o movimento des-
de o início, porém, em nota divulgada pela 
Fetag nesta terça-feira, dia 29, a entidade 
não irá mais prestar apoio às manifesta-
ções.

Falta combustível nos municípios
Com a escassez de combustível nos 

postos, o município de Ernestina decretou 
Situação de Emergência nesta segunda-
-feira (28).

Ibirapuitã decretou Situação de Cala-
midade Pública em razão da escassez de 
combustíveis, assim como os municípios 
de Santo Antônio do Planalto e Victor 
Graeff.

Município de Santo Antônio do Planalto decreta situação de calamidade pública

O prefeito municipal de Santo An-
tônio do Planalto, Elio Gilberto Luz de 
Freitas, decretou nesta segunda-feira, 
dia 28 de maio, situação de calamidade 
pública em razão do desabastecimento e 
escassez de combustíveis no âmbito da 
prefeitura municipal. No Decreto, diz:

Considerando que o município é o 
responsável pelo transporte escolar de re-
de municipal e estadual não tem reservas 
de combustível;

Considerando o princípio da econo-

micidade previsto no artigo 70 da CF/88 
custo que o município teria em comprar 
combustível nesse momento de escassez;

Considerando, por fim, que os re-
cursos de combustível deveriam ser es-
tritamente para os serviços essenciais de 
saúde, especialmente os urgentes, e sa-
neamento básico;

Fica decretada Situação de Calami-
dade Pública na Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do Planalto, a partir de 28 
de maio de 2018. Visando economizar 

recursos para as áreas essenciais, quais 
sejam, saúde, educação e saneamento bá-
sico.

Portanto, ficam suspensas as obras 
que necessitem das máquinas do erário 
municipal, exceto as de caráter emergen-
cial.

No decreto afirma ainda que não se-
rão paralisados os serviços da Secretaria 
de Saúde, especialmente os de urgência 
e emergência, bem como o recolhimento 
de lixo, as aulas nas escolas municipais e 

o transporte escolar.
Fica priorizado o abastecimento pa-

ra transportes essenciais, tais como am-
bulâncias, serviços de oncologia, hemo-
diálise e recolhimento de resíduos sólidos 
urbanos, que continuarão ocorrendo de 
forma regular.

Os veículos oficiais só serão libera-
dos para medidas de extrema emergência.

As medidas terão duração até que a 
situação do desabastecimento seja rever-
tida.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ESPECIAL DE CAPA

Manifestações em Ernestina e Tio Hugo seguiram na segunda semana do movimento

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO
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Greve dos caminhoneiros 
ocorre no município de 
Santo Antônio do Planalto

O preço excessivo dos com-
bustíveis fez com que os cami-
nhoneiros brasileiros protestas-
sem nas rodovias de todo país. A 
paralisação gerou grande impac-
to em vários setores econômicos 
desde seu início, e já reflete em 
hospitais, supermercados, postos 
de combustíveis, aeroportos, nas 
aulas da rede pública e privada, 
entre outros. 

Em Santo Antônio do Pla-
nalto, os motoristas concentram-
-se na BR 386, onde segue de 
forma pacífica a manifestação. O 
prefeito municipal Elio Gilberto 
Luz de Freitas, divulgou no dia 
24 de maio, uma nota de apoio 
ao movimento. Nela afirma “o 
aumento dos combustíveis vem 
afetando de igual modo, além de 
toda a população, os serviços pú-
blicos oferecidos pelo Executivo 
Municipal, e considerando que 

a greve nacional dos caminho-
neiros é um movimento legíti-
mo, amparado no artigo 9º da 
CF/88, declara o engajamento 
do município ao movimento de 
paralisação. ”

Os servidores municipais 
foram liberados na sexta-feira 
(25) e nesta segunda-feira (28), 
durante um turno, para acompa-
nhar e participar do manifesto. 
Durante esta segunda-feira, o 
comércio local também fechou 
as portas para apoiar os moto-
ristas, onde junto ao trevo, os 
manifestantes hastearam a ban-
deira do Brasil e entoaram o hi-
no nacional brasileiro. 

O prefeito afirma ainda, 
que as escolas do município 
mantêm as aulas, o recolhimen-
to do lixo ocorre normalmente, 
bem como os serviços da Secre-
taria Municipal de Saúde.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Ibirapuitã esteve mobilizada em apoio à greve 
dos caminhoneiros

O município de Ibirapuitã 
RS está manifestando apoio to-
tal à greve dos caminhoneiros. 
Na terça-feira (29) lideranças 
locais como o prefeito Rosemar 
Hentges, o vice José Nicolodi 
Provenci, secretários munici-
pais, vereadores, professores e 
demais servidores públicos esti-
veram presentes na mobilização 
realizada no município de Tio 

Hugo.
O grupo ibirapuitense tam-

bém se mobilizou para levar ali-
mentos aos participantes do pro-
testo, que se concentram diante 
dos dois postos de combustíveis 
da BR 386 no município.

Rosemar reiterou apoio à 
causa, e parabenizou a manifes-
tação organizada e pacífica, que 
contou com um número expres-

Poder Executivo Municipal de Tio Hugo participa da 
manifestação dos caminhoneiros

Assim como na sexta-feira, 
dia 25 de maio, na manhã desta 
terça feira (28) o prefeito de Tio 
Hugo Gilso Paz, o vice Geder 
Follmer, secretários e servidores 
públicos municipais participa-
ram mais uma vez da manifes-
tação dos caminhoneiros que 
ocorre desde a última semana 
na BR-386 em Tio Hugo. O mo-
vimento que conta com o apoio 

maciço da sociedade busca entre 
outras reivindicações a redução 
dos preços dos combustíveis que 
tiveram aumentos significativos 
desde o ano passado.

O prefeito Gilso Paz para-
benizou a todos os caminhonei-
ros pela manifestação pacífica e 
organizada, e também valorizou 
a presença de agricultores, co-
merciantes e comunidade em 

geral que se uniram nessa mo-
bilização. “Temos que destacar 
o envolvimento de todos neste 
movimento que luta por um Bra-
sil melhor. Sabemos que todos 
enfrentam dificuldades diante 
do que está acontecendo, porém, 
o sofrimento é necessário pa-
ra nos tornarmos mais fortes na 
busca de um futuro melhor. Sem 
dúvidas nossa sociedade está no 

caminho certo, não há mais espa-
ço para corrupção e altas cargas 
tributárias. A união da sociedade 
brasileira é fundamental para ter-
mos o êxito em nossas reivindi-
cações, parabéns a todos”, decla-
rou Gilso.

A Administração Municipal 
de Tio Hugo reitera que se sensi-
biliza com os produtores de lei-
te e pecuaristas que estão tendo 

prejuízos constantes em virtude 
da paralisação, no entanto, as 
dificuldades fazem parte da bata-
lha por um futuro melhor para os 
brasileiros. 

A queda nos impostos sobre 
os combustíveis impactará posi-
tivamente em todos os segmen-
tos da sociedade, que será menos 
onerada nas suas atividades diá-
rias.

TIO HUGO

IBIRAPUITÃ

sivo de participantes de todas as 
classes trabalhadoras. “Estamos 
todos engajados para lutar por um 
país pais justo, menos corrupto, e 
com a união de todos nossos es-
forços não será em vão. É uma 
batalha de todos os brasileiros, 
não só de uma classe. Se não to-
marmos esta atitude hoje, sofrere-
mos ainda mais no futuro com os 
abusos do Governo”, disse.

A greve geral dos caminho-
neiros que já entrou para o nono 
dia busca a redução dos impostos 
e diminuição dos preços dos com-
bustíveis.

Ibirapuitã aderiu ao mani-
festo ainda no último dia 25, com 
uma paralisação que contou com 
o apoio dos setores públicos, co-
mércio local, agências bancárias, 
cooperativas e sindicatos, agricul-
tores, caminhoneiros, professo-
res, alunos e a comunidade local. 
Naquela oportunidade, a popula-
ção reuniu-se na praça e saiu em 
caminhada pelas ruas da cidade.Rosemar parabenizou a manifestação organizada e pacífica
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Em audiência realizada na 
tarde de terça (29), no Gabinete 
do Prefeito Municipal de Victor 
Graeff, representantes do Exe-
cutivo e Legislativo Municipal, 
representado pelo seu Presidente, 
Sindicato dos Servidores Muni-
cipais - Sindserv, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais – STR-VG, 
Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural- CMDR e Con-
selho de Saúde- CMS, discutiram 
sobre a paralisação dos caminho-
neiros, medida esta que afeta di-
retamente toda a cadeia produtiva 
do município. 

Por unanimidade foi coloca-
da na audiência que a paralisação 
que ocorre em todo o Brasil e 
que no primeiro momento tinha 
pauta definida e legitima, as mu-
danças na tributação e preços dos 
combustíveis, chegou ao seu 09º 
dia com uma pauta incerta e va-
ga, perdendo sua legitimidade e 
cunhando agora um viés político 
e ideológico, fato esse presencia-
do em redes sociais, mídia em 
geral e por integrantes da reunião 
que acompanharam os protestos. 

Lembramos que alguns dos 
pedidos foram atendidos pelo 
Governo Federal, no entanto os 
acessos e vias continuam fecha-
dos, não havendo bom senso para 
que os serviços essenciais fossem 
garantidos e cargas de produtos 
oriundos da agricultura não fos-

Prefeitura Municipal de Victor Graeff divulga 
nota sobre as paralisações

VICTOR GRAEFF

sem descartados. 
Salientamos e embasamos 

com dados concretos que o muni-
cípio é sustentado em grande par-
te nos pilares da agricultura fami-
liar. Os setores de lácteos, aves e 
suínos estão sendo atingidos em 
sua totalidade, são mais de 380 
mil litros de leite jogados fora, 
somando quase meio milhão de 
reais em perdas diretas, sem men-
surar o custo de produção. Já no 
setor aviário, são mais de 200 mil 
aves no município, que devido a 
falta de ração e perda de peso já 
somam mais de 200 mil de pre-
juízos até hoje. Conforme a FE-
TAG em todo o estado são mais 
de 100 mil famílias afetadas. 

Diante dos fatos já citados e 
das consequências da greve não 
só no setor primário, visto que 
a indústria, comércio e serviços 
e setor público são afetados, a 
Administração e o Legislati-
vo Municipal, juntamente com 
os CMDR e CMDS, Sindserv e 
STR-VG, se mostram solidários 
aos munícipes que estão sendo 
atingidos e com isso não são fa-
voráveis a continuidade da para-
lisação, medida essa adotada por 
várias federações, como FETAG, 
FEDERASUL, OCB - Organiza-
ção das Cooperativas do Brasil, 
FARSUL e outras. 

Até agora já presenciamos 
que os prejuízos não serão só 

sentidos pelos pequenos agri-
cultores, mas por todo o muni-
cípio, seja no setor público ou 
privado. 

Reiteramos e afirmamos 
que somos solidários as cobran-
ças de mudanças em nosso País 
e que elas são extremamente 
necessárias, no entanto de uma 
forma ordenada e justa, nesse 
sentido solicitamos a normali-
zação dos transportes para que 
toda cadeia produtiva volte a 
fluir. 

Vamos sentir juntos as 
consequências e prejuízos a cur-
to, médio e longo prazo. 

Voltamos a salientar que 
a classe que tem o papel de 
alimentar uma nação não pode 
pagar dobrado o preço alto de 
um sistema que não se sustenta, 
somada a incompetência de vá-
rios governos e o oportunismo 
de alguns. 

Executivo Municipal 
Legislativo Municipal 

Sindicato dos Servidores Muni-
cipais – Sindserv 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais – STR-VG 

Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural- CMDR 

Conselho Municipal de Saúde- 
CMS 

Victor Graeff, 29 de maio de 
2018

Campanha do Agasalho é 
prorrogada até o dia 20/06

O Centro de Referência da 
Assistência Social de Nicolau 
Vergueiro em parceria com a 
primeira dama, Rosicler Diehl, 
comunica que o prazo da Cam-
panha do Agasalho 2018 foi 
prorrogado até o dia 20 de ju-
nho.

Além da doação de agasa-

lhos quentes, calçados, acolchoa-
dos, estão sendo arrecadados ali-
mentos não perecíveis.  

Os pontos para entrega dos 
donativos são: Secretaria Munici-
pal de Educação e o CRAS.

 “Ajude a aquecer o coração 
de alguém nesse inverno!”

NICOLAU VERGUEIRO

A Prefeitura Municipal de 
Victor Graeff, continua recendo 
a s inscrições para o 2º Festival 
da Canção de Victor Graeff Ca-
tegorias Infantil E Juvenil.

O prazo para se inscrever 
no festival se estendia até o dia 
30 de maio, porém foi prorroga-
do até o dia 05 de junho.

O 2º FESTIVIG, contem-
pla todos os gêneros e estilos da 
música brasileira e será realiza-
do no dia 23 de junho de 2018, 
a partir das 18 horas, no Centro 
de Eventos Ivar José Roessler, 

em Victor Graeff/RS
As inscrições deverão ser 

encaminhadas para o e-mail: 
festivigvictorgraeff@gmail.com, 
bem como o arquivo da música 
em sistema de áudio a ser apre-
sentada, ficha de inscrição, com-
provante de depósito e cópia da 
Certidão de Nascimento ou Car-
teira de Identidade do candidato.

A ficha de inscrição e as de-
mais informações estão disponí-
veis no site: http://victorgraeff.
rs.gov.br.

Prorrogadas as inscrições 
para o 2    Festival da canção 
de Victor Graeff

VICTOR GRAEFF

o

Aulas na rede de ensino 
de Mormaço são 
suspensas

A Secretaria Municipal 
de Educação de Mormaço sus-
pendeu todas as aulas na rede 
de ensino do município desde 
terça-feira (29), com previsão 
de retorno na segunda-feira, dia 
4 de junho, as aulas normais em 
todas as escolas do município, 
em virtude da paralisação aos 
caminhoneiros.

Além disso, o dia do desa-
fio também foi transferido para 
o dia 27 de junho, com as ativi-
dades e programações normais.

 
Confira a nota oficial da 

secretaria:
“A Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Despor-
to, manifesta seu apoio a parali-
sação dos Caminhoneiros através 
da suspensão das aulas de toda 
as Escolas localizadas em nosso 
município: Sonho de Criança, 
José Rodrigues Cardoso, Antô-
nio Marquetti, Antônio de Godoy 
Bueno, Achiles Porto Alegre Fi-
lho e Escola Joaquim Gonçalves 
Ledo. Temos a certeza, de que es-
tas demonstrações de união entre 
classes de trabalhadores servirão 
de aprendizado aos nossos alunos 
na sua formação social, como 
seres atuantes e observadores de 
um momento de reivindicação 
em nosso País”.

MORMAÇO

Agricultoras da comunidade 
de Esquina Penz, do município de 
Ernestina, participaram de uma 
tarde diferente nesta segunda-fei-
ra (28/05). Por meio de uma par-
ceria entre a Emater/RS-Ascar, 
Prefeitura e o curso de Secreta-
riado Executivo da Universidade 
de Passo Fundo foi realizada uma 
oficina com foco em sustentabi-
lidade e bem-estar. As atividades 
foram realizadas no salão da co-
munidade. 

Primeiramente, a biomédi-
ca Vanessa Caroline dos Santos 
fez uma demonstração e passou 
orientações sobre cuidados com 
a pele. Além de explicar a impor-
tância e as funções dos produtos 
de beleza, oportunizou que cada 
agricultora realizasse um momen-
to de autocuidado. 

Após, foi feita uma oficina 
de artesanato, onde cada agricul-
tora confeccionou um mini vaso 
de suculenta, utilizando cápsulas 

de café, frisando a importância da 
reciclagem. “As agricultoras de-
senvolveram a coordenação mo-
tora fina, o que é bem importante 
para este grupo que trabalha com 
a atividade leiteira”, explicou a 
extensionista da Emater/RS-As-
car de Ernestina, Rosane Turra 
Treviso. 

O evento foi organizado 
pelas acadêmicas Andriéli Nec-
kel e Sabrina Petry, orientadas 
pela professora Josete Passa-
mani Stocco, em conjunto com 
a extensionista da Emater/RS-
-Ascar, Rosane Turra Treviso, 
configurando como uma das ati-
vidades de estágio.  

Agricultoras de Ernestina participam de oficina sobre 
sustentabilidade e autocuidado

Agricultoras da Esquina Penz participaram da oficina

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA EMATER/RS-ASCAR - REGIONAL DE PASSO FUNDO
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O Poder Legislativo Municipal de Mormaço, realizou 
mais uma Sessão Ordinária no dia 29 de Maio de 2018, com 
a presidência do Vereador Wagner de Loreno, tendo ainda a 
participação dos vereadores: Edson Schroeder, Eduardo Za-
nin, Lair da Silva Farias, Sônia Mara Kuhn, Olair Belo de 
Carvalho, Marcos A. Malaquias, e Jorge Luiz Berticelli, re-
gistrando ausência do Vereador Silvio Fernandes Sanderson. 

Na ocasião diversos assuntos foram abordados pelos edis, 
sendo que o principal foi a mobilização nacional de cami-
nhoneiros exigindo redução do preço do óleo diesel e preço 
mínimo do frete, e da população brasileira que aproveitando 
a ocasião está a exigir mudanças drásticas da política brasi-
leira, inclusive com forte apelo pela Intervenção Militar. Os 
vereadores mostraram indignação com a demora do governo 
federal em atender demandas dos caminhoneiros e a falta de 
ações de Deputados, Senadores e Governadores para resolve-
rem os problemas que aí estão. Os vereadores marcaram pre-
sença apoiando a mobilização em Mormaço que se concentra 
em frente ao Posto da Cotrisoja em Posse Godoy.

 
ORDEM DO DIA
Todas as matérias aprovadas por unanimidade

Projeto de Lei nº 016/2018, autoriza a criação de ele-
mento de despesa, abrindo crédito especial no valor de R$ 
47.568,79, por auxílios e convênios, alterando a Lei Munici-
pal nº 1308/2017, de 27-12-2017, que estima a receita e fixa a 
despesa do município de Mormaço para o exercício de 2018 e 
dá outras providências. 

Pedido de Informação nº 03/2018, de autoria do Verea-
dor Eduardo Zanin, vem solicitando ao Poder Executivo um 
relatório das diárias e demais gastos do Prefeito a Brasília-DF, 
e relatório das diárias da Secretaria de Assistência Social, Se-
cretaria de Obras e do Gabinete. 

Pedido de Informação nº 04/2018, de autoria do Verea-
dor Eduardo Zanin, solicitando ao Poder Executivo balanço 
contábil das receitas e despesas do município no ano de 2018.

Pedido de Informação nº 05/2018, de autoria do Ve-
reador Eduardo Zanin, solicitando ao Poder Executivo que 
informe a esta casa legislativa qual a real situação da Praça 
Municipal Rui Nicolodi e da U.B.S de Água Branca.

Moção de Parabéns nº 021/2018: Os Vereadores da Câ-
mara Municipal de Mormaço, RS, nos termos Regimentais, 
através de sua Mesa Diretora, parabenizam a Escola Muni-
cipal José Rodrigues Cardoso, pela passagem do 58º aniver-
sário. 

Prestação de informação para edil
Em  resposta ao pedido verbal do Vereador Eduardo Za-

nin, o Presidente Wagner de Loreno, juntamente com o Verea-
dor Silvio Fernandes Sanderson, que participaram da Marcha 
dos Vereadores, promovido pela UVB– UNIÃO DOS VE-
READORES DO BRASIL em Brasília, onde os gastos foram 
na ordem de R$ 7.554,84.
      

Cássio Rodrigues
 Diretor Geral

Consulta Popular é pauta em Assembleia 
Pública Municipal

No dia 08 de maio, nas 
dependências da Câmara Muni-
cipal de Vereadores, aconteceu 
em Santo Antônio do Planalto 
a Assembleia Pública Munici-
pal referente a Consulta Popu-
lar 2018/2019.  O evento reuniu 
mais de 50 participantes.

Coordenado pela presiden-
te do Corede Produção, Munira 
Medeiros Awad, o momento foi 
de definição de algumas diretri-
zes referentes a consulta popular, 
que esse ano acontecerá nos dias 
26, 27 e 28 de junho de 2018, 
somente em meio eletrônico, 
nas modalidades on line e off 
line. A votação na modalidade 
on line será através do site www.
consultapopular.rs.gov.br, cada 
eleitor poderá votar apenas uma 

vez, em apenas um projeto da cé-
dula e precisará do título de elei-
tor. Nos dias da votação, estarão 
disponíveis pontos de votação na 
Prefeitura Municipal, Câmara de 
Vereadores e em todas as secreta-
rias municipais.

Foram definidos durante a 
assembleia seis projetos que irão 
compor a cédula de votação. Con-
fira:

- Manejo e conservação do 
solo;

- Videomonitoramento e cer-
camento eletrônico;

- Apoio à recuperação de es-
tradas vicinais;

- Implementação de planos, 
programas e projetos ambientais;

- Apoio ao desenvolvimento 
da agricultura familiar;

- Implementação de espa-
ços pedagógicos que favorecem a 
aprendizagem.

Após a definição dos pro-
jetos, foram eleitos dois dele-
gados que acompanharão todo 
o processo da consulta, eleitos 
Luciana Moreira e Auri Arendt. 
O Conselho Municipal de Desen-
volvimento (Comude) conta com 
a participação de toda a popula-
ção nesse importante processo 
democrático que possibilita que 
a comunidade defina onde serão 
investidos os recursos.

Para acompanhar o proces-
so da Consulta Popular, acesse 
a agenda pelo link http://www.
consultapopular.rs.gov.br/agen-
da-da-consulta/. Participe des-
te momento importante para o 
município e faça parte de novas 
conquistas. Após a votação, os 
resultados são encaminhados à 
Secretaria Estadual do Planeja-
mento e Desenvolvimento Regio-
nal, responsável pela elaboração 
do projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

É através deste momento, 
que o Governo do Estado define 
valores deliberados aos cerca de 
500 municípios do Estado pa-
ra deliberação e investimentos à 
população, através de critérios 
de cada região e o Índice de De-
senvolvimento Socioeconômico 
(Idese), portanto, é de extrema 
importância a participação de to-
dos os santo-antonienses.No momento foram debatidas diretrizes para a Consulta Popular

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP
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1    Festival da massa foi realizado em 
São Miguel, Mormaço

MORMAÇO

Foi realizado no dia 20 de 
maio o 1º Festival da Massa, 
na comunidade de São Miguel, 

Mormaço.
O Festival teve como obje-

tivo divulgar o trabalho realizado 

pela EMATER e o Clube de Mães 
da comunidade, que durante um 
ano, trabalharam com diversos 
tipos de massas e molhos.

No Festival foram servidas 
as massas: Espaghetti, Integral, 
Coloridas (Beterraba, Cenoura, 
Espinafre), Lasanha e Tortéi.

E molhos: À Bolonhesa, Be-
chamel, Tradicional de Frango, 
Vermelho, e Branco Especial. 

Mesmo com intenso frio, o 
Festival foi prestigiado por gran-
de número de pessoas. O evento 
foi animado com boa música, pe-
lo Grupo "Neguinho do Teclado e 
Fernando Noronha".

Devido ao grande sucesso, e 
a pedido do público presente o 2° 
Festival já está marcado para 14 
de abril de 2019.

o

Comunidade São Miguel de Mormaço realizou Festival de Massa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO
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Cria Cargo e autoriza o município 
a contratar por tempo determinado 
servidores, para atender a necessi-
dade temporária de excepcional in-
teresse público, nos termos do inci-
so IX do artigo 37 da CF e dá outras 
providências. Aprovado por unani-
midade com Emenda Modificativa.

Comunicações Pessoais:
Vereador Délcio Wiedthau-

per (PDT): comenta que é positiva 
a manifestação dos caminhoneiros 
reivindicando a baixa dos tributos 
atinentes aos combustíveis, pois o 
governo onera a classe trabalhado-
ra em vez de reduzir seus próprios 
gastos, tanto nos poderes executivo, 
legislativo (um deputado federal 
custa cerca de 2 milhões por ano 
aos cofres públicos), judiciário (os 
auditores dos tribunais de contas 
ganham diárias de quase 1 mil reais 
por dia, além de uma remuneração 
superior a 20 mil reais mensais). Há 
muitos gastos que podem ser redu-
zidos na própria gestão administra-
tiva dos poderes públicos.

Vereador Élio Borges Padilha 
(REDE): agradece o ótimo trabalho 
realizado pelo Secretário de Obras, 
Elton Roessler, e demais funcioná-

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 28 
de maio de 2018, presidida pelo 
Vereador Presidente Alex Sandro 
Mendes da Bancada do PDT. 

Pedidos Verbais: 
Vereadora Silvana Cardoso 

(PDT): requer que a Secretaria de 
Obras implante uma lâmpada no 
poste de luz em frente à residência 
do munícipe Márcio Santos, locali-
zada na Linha Graeff.

Vereador Lúcio Nelson 
Bruinsma (PDT): requer que a 
Secretaria de Obras realize o pa-
trolamento da estrada de acesso à 
residência do munícipe Antônio 
de Paula (Vigário), localizada na 
Linha Machado, pois a via está in-
trafegável.

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 10/2018: 

Dispõe sobre o pagamento parcela-
do cobrança de créditos tributários 
e não tributários, inscritos ou não 
em dívida ativa, concede descon-
to, remissão nos juros e anistia nas 
multas e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei nº 12/2018: 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
rios, nas estradas do Gramado dos 
Paz e Vila do Poço. Ele explana que 
os deputados somente sabem legis-
lar para aumentar os tributos dos 
bens e serviços, no entanto não re-
presentam os interesses da maioria, 
a qual clama por segurança, saúde, 
educação e desenvolvimento eco-
nômico. É necessário renovar os 
representantes políticos, tanto na 
esfera estadual como federal; o úni-
co meio de haver mudanças positi-
vas ao país é votando corretamente 
nas próximas eleições, porquanto só 
assim haverá mudanças no âmbito 
público, nas leis, e, sobretudo, na 
seara econômica do país.

Vereador Vanderlei Kerber 
(PSD): comenta que é pertinente 
a atual reivindicação dos motoris-
tas, os quais representam todos os 
brasileiros, porquanto o governo 
aumenta os tributos referentes aos 
combustíveis, bens e serviços, sem 
ao menos oferecer uma contrapres-
tação à sociedade. É hora de mudar, 
é o momento de lutar por nossos 
direitos, defendendo uma democra-
cia justa, isonômica, com garantias 
constitucionais efetivas e deveres 
a todos. Vamos cumprir o lema da 
nossa Bandeira: “Ordem e Progres-

so”.
Vereador Lúcio Nelson 

Bruinsma (PDT): glosa a despeito 
da relevância da greve dos cami-
nhoneiros, pois os aumentos nos 
preços de mercadorias e combustí-
veis afetam toda sociedade, dimi-
nuindo o poder aquisitivo da grande 
maioria da população. Ele explana 
que o Deputado Federal Giovane 
Cherini disponibilizou uma emenda 
parlamentar para que o município 
de Tio Hugo adquira uma nova am-
bulância, a qual já está em processo 
licitatório de compra.

Vereadora Silvana Cardoso 
(PDT): agradece ao Prefeito Gilso 
Paz, ao Secretário de Obras Elton 
Roessler e demais funcionários, pe-
las melhorias concretizadas nas es-
tradas de Tio Hugo. Silvana convida 
toda comunidade tio-huguense para 
participar do almoço Galinhada de 
Tacho, organizado pela Escola An-
tônio Parreiras, no Salão Comuni-
tário São Cristóvão, a ser realizado 
dia 10 do junho do corrente ano. Pa-
ra finalizar, ela agradece a todos que 
compareceram na festa realizada na 
Comunidade Divino Espírito Santo.

Vereador Alex Sandro Men-
des (PDT): explana que apoia a 

greve dos caminhoneiros, os quais 
defendem os interesses de todos os 
brasileiros, no entanto o Poder Le-
gislativo Estadual e Federal não se 
manifestou a despeito dessa para-
lização, mas para pedir votos eles 
não medem esforços. Alex comen-
ta que a festa realizada no Polígono 
do Erval foi um sucesso de público 
e organização.

Resumo dos trabalhos da Ses-
são Extraordinária realizada em 
28 de maio de 2018, presidida pelo 
Vereador Presidente Alex Sandro 
Mendes da Bancada do PDT. 

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 13/2018: 

Cria cargo e autoriza a contratação 
de pessoal por tempo determinado 
para atender a necessidade tempo-
rária de excepcional interesse pú-
blico, nos termos do inciso IX do 
art. 37 da CF e dá outras providên-
cias. Aprovado por unanimidade.

A próxima Sessão Ordinária 
acontecerá no dia 11/06/2018, 
às 09h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Vereadores de Tio 
Hugo.



Ernestina, 01 de junho de 2018 Ano XVIII   Edição 856| 07

A Caça ao Tesouro 
Na manhã de terça-feira, 22 

de maio, os alunos da turma do 
Pré A, da EMEI Professora Ma-
risa Margarida fizeram a caça ao 
tesouro nas dependências da es-
cola.

Na ocasião as crianças ves-
tiram-se com fantasias de piratas, 
caçadores, princesas e acompa-
nhados pela professora Marceli-
se Reinehr. O início contou com 
divertida brincadeira, na qual os 
participantes tinham a missão de 
ouvir as pistas deixadas pelos pi-
ratas em diversos locais na esco-
la e descobrir onde estava escon-
dida a próxima pista do jogo. O 
jogo teve sequência até chegar na 
localização final do tesouro.

Para a surpresa de todos, o 
tesouro encontrado num baú lo-

calizado dentro de um barco, era 
os cadernos dos alunos, a partir 
de então as crianças de uma ma-
neira lúdica aprimoraram a cons-
trução da escrita e o processo de 
alfabetização.

As habilidades desenvolvi-
das ainda na primeira infância, 
pavimentam o caminho para o 
sucesso da alfabetização na ida-
de certa. Conhecer o alfabeto e o 
desenho das letras por exemplo, 
são uma das habilidades que de-
vem ser incentivadas, antes da 
alfabetização formal, na forma 
de jogos, brincadeiras com pala-
vras, rimas, cantigas e leitura de 
livros infantis.

Para a diretora Tânia, a alfa-
betização é um momento mágico 
e encantador de aprendizagem 

quando as crianças aprendem 
brincando e se divertindo com 
o mundo escrito e imaginário. 
Nem todas as crianças apren-
dem na mesma hora ou do mes-
mo jeito. As crianças reagem 
de formas diferentes, por isso o 
ambiente alfabetizador precisa 
ser planejado, arrumado, reor-
ganizado, adaptado para todos.

Nesse sentido, brincar 
com a linguagem falada e com 
o processo de aquisição da lin-
guagem escrita certamente con-
tribuirão para que o processo 
de alfabetização seja bem su-
cedido. A diretora também pa-
rabeniza a professora Marcelise 
e a turma do Pré A pelo grande 
tesouro encontrado “o 1º cader-
no de aula” para os primeiros 
registros de forma mais siste-
matizada.

Vivenciaram intensamente 
cada etapa em busca de seu te-
souro. Assim, podemos eviden-
ciar, a real importância da ma-
gia e encantamento para uma 
aprendizagem de forma lúdica 
e criativa.O tesouro encontrado foram cadernos

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Alunos buscam tesouro
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Em Brasília, Prefeito Rosemar 
participa da “Marcha dos Prefeitos” 
e busca recursos para Ibirapuitã

IBIRAPUITÃ

O prefeito de Ibirapuitã, 
Rosemar Hentges, participou 
em Brasília da “XXI Marcha 
dos Prefeitos em Defesa dos 
Municípios”. O evento é coor-
denado pela Confederação Na-
cional dos Munícipios (CNM) e 
encerrou na quinta-feira, 24.

Em sua 21ª edição, a mar-
cha tem como objetivo princi-
pal, a luta em prol dos interes-
ses dos municípios e a busca 
por mudanças que alcancem o 
dia a dia do cidadão. “Estamos 
preocupados com a situação fi-
nanceira de nossos municípios. 
Hoje é a união que fica com a 
maior “fatia do bolo” e é justa-
mente isso que queremos mu-

dar”, explica Rosemar.
Além da programação, o 

Prefeito também aproveita a ida à 
Capital Federal para angariar re-
cursos vindos de Emendas Parla-
mentares. “Em 2017 fizemos uma 
busca aqui em Brasília e fomos 
muito felizes. Ibirapuitã conquis-
tou mais de R$ 2 milhões para in-
vestirmos em áreas essenciais ao 
município. São em encontros co-
mo este da Marcha que buscamos 
esse apoio e ainda dividimos ex-
periências com Gestores de cida-
des de todo o país. Vamos ‘brigar’ 
por estes recursos, mas também 
vamos investir bem aquilo que for 
conquistado. Com foco e planeja-
mento”, justificou.

Marcha dos prefeitos foi realizada de 21 à 24 de maio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária 

de 28.05.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

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

Grande expediente: 
O Vereador Leonir de Souza 

Vargas, do PDT, justificou o seu 
pedido de providências onde so-
licitava a instalação de um buei-
ro nas proximidades da Escola 
João Alfredo Sachser.

Comunicações:
Não houve orador.

Ordem do dia: 

Sem matéria.

Explicações pessoais:
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, agradeceu 
ao Diretor Municipal do Plane-
jamento, senhor Sandro Pfluck, 
pelas informações que trouxe à 
Câmara a respeito do saneamen-
to básico municipal. Parabenizou 
aos organizadores da manifesta-
ção pacífica dos caminhoneiros 
que estava ocorrendo em Ernes-
tina, desejando que continuas-
sem na luta até que o governo 
apresentasse uma proposta viá-
vel, que não saísse do bolso da 
população. 

A Vereadora Vena Francisca 
Baumgratz, do PSDB, comentou 
sobre o protesto dos caminhonei-
ros que acontecia em Ernestina e 
solicitou o apoio dos agriculto-
res, produtores de leite e demais 
trabalhadores do município, pois 

ço do litro do óleo diesel seria 
incorporado em outros produtos, 
citando o aumento no preço do 
litro de gasolina, sendo que no 
final quem pagaria a conta como 
sempre seria o povo. Solicitou a 
cada cidadão ernestinense que 
se fizesse presente nas manifes-
tações, que agora eram de todos, 
para que reivindicassem e unidos 
pudessem alcançar os objetivos, 
pois, se não fosse dessa maneira, 
o governo jamais ajudaria a po-
pulação. Finalizando, convidou 
a todos para o Torneiro de Tiro 
de Laço do CTG Tropeiro Velho 
que, a princípio, será realizado 
de 1º a 3 de junho, no Parque de 
Rodeios Romeu Goedel, poden-
do ocorrer alguma mudança de 
data devido às manifestações.

A próxima Sessão Plenária 
Ordinária será no dia 04 de ju-
nho, às 18 horas.

todos estavam sendo penaliza-
dos com a atual situação. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, parabenizou o 
CPM da Escola Osvaldo Cruz, 
juntamente com a direção, pro-
fessores e demais organizadores, 
pelo excelente almoço realizado 
no último domingo em benefício 
daquela Escola. Quanto à para-
lisação dos caminheiros, disse 
que a manifestação já não era 
somente destes, pois parte das 
suas reivindicações havia sido 
atendida pelo governo federal, 
mas agora outras entidades tam-
bém apoiavam a causa, citando 
como exemplo o município de 
Ernestina, onde o comércio, 
agricultores e demais trabalha-
dores estavam apoiando as pa-
ralisações. Considerou uma ver-
gonha o Presidente da República 
anunciar que reduziria quarenta 
e seis centavos no preço do litro 

do óleo diesel, enquanto aumen-
tava em quase vinte centavos o 
preço do litro de gasolina. La-
mentou que os trabalhadores 
tivessem que passar por alguns 
prejuízos, citando como exem-
plo o leite que estava sendo jo-
gado fora, mas tinha esperança 
que tudo fosse para melhorar as 
condições do povo. Finalizando, 
fez um apelo a todos os ernes-
tinenses para que participassem 
das manifestações que estariam 
acontecendo ao longo da semana 
às margens da ERS. 

O Presidente, Vereador 
Maurício Adriano Goedel, do 
PP, também comentou sobre as 
manifestações dos caminhonei-
ros em Ernestina e em todo o 
país, dizendo que solidarizava-
-se com o movimento da catego-
ria, a qual era pouco valorizada 
pelo governo federal. Concor-
dou que o valor reduzido no pre-

Farmácia básica estará fechada para 
balanço

VICTOR GRAEFF

A Administração Munici-
pal de Victor Graeff, através da 
Secretaria de Saúde, informa 
a toda comunidade victorense, 
que a Farmácia Básica, junto a 
UBS do Centro, estará FECHA-
DA para balanço do estoque de 
medicamentos no período de 

18/06/2018 à 22/06/2018, por-
tanto sem atendimento ao pú-
blico.

Os usuários que necessi-
tam ou que tem previsão do tér-
mino da medicação para esses 
dias, devem se organizar e reti-
rar até o dia 15/06/2018.

O Sesc-RS Informa que 
as atividades do #DiaDoDesa-
fio 2018 programadas para esta 
quarta-feira (30/05), em 492 ci-
dades gaúchas, serão transferi-
das para 27 de junho. A alteração 
ocorre em virtude da situação 
que o País está enfrentando no 

momento.
Com esta nova data, am-

pliamos o período do Desafio 
Social: as doações de calçados 
esportivos podem ser entregues 
nas Unidades Sesc até 27/6.

O Sesc agradece a com-
preensão de todos

Atenção: Dia do Desafio adiado!

TIO HUGO

A Administração Munici-
pal de Victor Graeff, através da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável realiza entre os 
dias 04 e 08 de junho mais uma 
campanha para coleta do lixo 
eletrônico. O resíduo poderá ser 
depositado pelos munícipes em 
três pontos assim dispostos:

- Prefeitura Municipal (pá-
tio de obras, ao lado do cami-
nhão dos bombeiros) 

- Subsecretaria da Agricul-
tura (Faxinal);

- EMEF Marcílio Dias 
(São José da Glória).

Após a coleta, a Secretaria 
dará a destinação adequada a 

este tipo de resíduo, já que o li-
xo eletrônico não pode ser des-
cartado junto ao lixo comum 
por conter mercúrio, chumbo, 
fósforo e cádmio, substâncias 
altamente poluidoras do ar, da 
água e do solo. 

São considerados lixo 
eletrônico: aparelhos celula-
res e acessórios, brinquedos 
eletrônicos, calculadoras, car-
tuchos de impressora, CD/
DVD, conectores, coolers, 
CPUs, drives de disquete, es-
tabilizadores, fios e cabos de 
força, fontes, HDs, impres-
soras, máquinas fotográficas, 
memórias, modem, monitores, 
mouses, placas, som, teclados, 
telefones, TVs, vídeo cassetes, 
rádios, entre outros.

Victor Graeff realiza 
campanha de coleta do lixo 
eletrônico

VICTOR GRAEFF

A Secretaria de Assistência 
Social juntamente com o CRAS 
de Ibirapuitã iniciou no dia 21 
de maio mais uma edição da 
Campanha do Agasalho 2018.

O Coordenador do CRAS, 
Augusto Soares, salienta que a 
Campanha visa arrecadar dona-
tivos em bom estado. “Muitas 
vezes, algumas pessoas asso-
ciam a campanha como descar-
te de roupas e calçados, e não 
é esta a finalidade. Queremos 
contar com o apoio das pessoas 
para que elas doem aquilo que 
elas realmente usariam, peças 
usáveis, em bom estado, que 
irão fazer a diferença para o 
próximo, ” destacou.

As doações podem ser en-
tregues no CRAS até o dia 10 
de junho.

Campanha do 
Agasalho em 
Ibiraputã

IBIRAPUITÃ
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Mobilização em Mormaço
Parabéns a todos que 

participaram das mobiliza-
ções que ocorreram em prol 
do trabalhador. Só assim 
com muita luta que pode-
mos mudar o rumo de nosso 
país. O povo brasileiro mos-
trou sua força e coragem, 
é necessário que repensa-
mos agora em outubro nas 
eleições os nossos futuros 
governantes. Parabéns co-
munidade mormacense e 
administração municipal 
pelas iniciativas e ações, é 
assim que construiremos 
um Brasil mais unido e igua-
litário, com a participação 
de todos.

Filme O Extraordinário
Lindo filme para se tra-

balhar em sala de aula e pa-
ra se assistir, com os amigos 
ou com a família, traz uma 
reflexão importante sobre 
nossa atualidade e conceitos 
essenciais para o dia a dia. 
Muitas vezes falta coragem 
em nossa vida de seguirmos 
nossos objetivos ou sonhos, 
ou ainda, as pessoas esque-
cem de ver o próximo como 

seu “ irmão” criando rótulos 
desnecessários e que machu-
cam o próximo. Vê-se urgen-
te a necessidade de ajudar-
mos mais, amarmos mais e 
olharmos todos com respei-
to e igualdade.

 
Festas Juninas

O mês de junho vem 
com muitas programações 
nas escolas da rede de en-
sino de Mormaço em suas 
festividades juninas. Esta-
rei participando e acompa-
nhando.

Jackson Gonçalves

Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos vinte e um dias do mês 
de maio de dois mil e dezoito, 
às dezenove horas, reuniram-se 
na Sede da Câmara Municipal 
de Vereadores em Nicolau Ver-
gueiro, Estado do Rio Grande 
do Sul, os seguintes vereado-
res: 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 Pau-
la Stumpf, declarou abertos os 
trabalhos da Sessão Ordinária. 
A Presidenta pediu ao secre-

tário que fizesse a leitura da 
Ata. O vereador Gustavo Gotz 
pediu para que fosse passada a 
leitura da ata. Leitura da Pauta 
n. 016/2018. Em discussão a 
Pauta, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovada por una-
nimidade. 

Pequeno expediente: 
Inscrita a vereadora Der-

lene, solicitou o envio de ofício 
ao Prefeito Municipal para que 
coloque containeres para coleta 
de lixo nas duas Avenidas, 25 
de julho e 20 de Março, vez que 
cada morador coloca o lixo na 
sua lixeira, mas os cachorros 

esparramam por toda a Cida-
de, ficando uma situação feia, 
bem como que sejam colocados 
containeres nas demais ruas, em 
cada esquina. Em discussão, se 
manifestou o vereador Delmar. 
Em votação, aprovado por una-
nimidade. 

Grande expediente: 
Ninguém inscrito. 

Matérias em pauta: 
Matérias em segunda 

discussão. Projeto de Lei n. 
006/2018: Institui o Programa 
Municipal de Alimentação do 
Servidor Público Municipal de 

Nicolau Vergueiro – RS. Em 
discussão, ninguém se mani-
festou. O projeto ficou baixado 
para melhores estudos da Casa. 
Leitura do parecer n. 012/2018. 
Em discussão, ninguém se ma-
nifestou. Em votação, aprovado 
por unanimidade. Projeto de 
Lei n. 008/2018: Institui o Fun-
do Municipal de Educação – 
FME, do Município de Nicolau 
Vergueiro-RS, e dá outras pro-
vidências. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 

Explicações pessoais: 
Ninguém inscrito. Em vo-

tação a ata, aprovada por unani-
midade. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 28 de maio 
de 2018, com início às dezeno-
ve horas, na sede da Câmara 
Municipal de Vereadores, na 
Avenida Vinte de Março, n. 
1064, em Nicolau Vergueiro. 
Declarou encerrados os tra-
balhos da sessão, dos quais 
lavrou-se a presente ata que 
lida e achada conforme irá as-
sinada.

Cotrijal Ligada em Você sorteio destaca mais 
dez felizardos

Mais dez sortudos foram 
conhecidos na manhã deste 
sábado (26/05) em Não-Me-
-Toque. Eles foram sorteados na 
terceira etapa da campanha “Co-
trijal Ligada em Você”, e leva-
rão para suas casas um televisor 
43 polegadas. 

A Campanha, que iniciou 
em fevereiro e até o final deste 
ano, sorteará 100 televisores en-
tre os clientes das Lojas, Super-
mercados e Atacado, sendo dez 
por mês. 

“Esse é um momento im-
portante, um reconhecimen-
to para aqueles que confiam 
na nossa cooperativa. O setor 
de Varejo vem desenvolven-
do um trabalho de destaque e 
esse sorteio vem para premiar 
esses clientes que fazem suas 

compras e confiam na qualidade 
dos nossos serviços e produtos”, 
destacou o vice-presidente da Co-
trijal, Enio Schroeder. O sorteio 
foi acompanhado também pelos 
gerentes de Lojas, Jair Heller, e 
de Supermercados, Ana Cristina 
Bocasanta, além dos conselheiros 
de Administração Roveni Doneda 
e Odair Nienow; e do conselheiro 
Fiscal, Leandro Burgel de Souza. 
A entrega dos prêmios será no dia 
4 de junho.

Os ganhadores
Leonardo Loellner – Cara-

zinho
Sayany Gabriel – Não-Me-

-Toque
Alice F. Luft – Não-Me-

-Toque
Gilmar Bartz – Não-Me-

-Toque
Maristela Kerbarth – Colo-

rado
Marli Gonçalves – Não-Me-

-Toque
Diogo J. Dillenburg – Não-

-Me-Toque
Alzirio Kolh – Coqueiros do 

Sul 
Prefeitura Municipal de Ni-

colau Vergueiro
Marcelo Mantelli - Não-Me-

-Toque

Próximos Sorteios
4º sorteio - 30 de junho
5º sorteio - 28 de julho
6º sorteio - 25 de agosto
7º sorteio - 29 de setembro
8º sorteio - 27 de outubro
9º sorteio - 24 de novembro
10º sorteio – 29 de dezembro

GERAL
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 28 de maio de 2018  Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta sessão foram apro-
vados por unanimidade os se-
guintes Projetos de Lei: 

- Projeto de Lei nº 
016/2018, de 17 de maio de 
2018, de autoria do Poder Exe-
cutivo, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servi-
dores por tempo determinado, 
para atender à necessidade tem-
porária de excepcional interes-
se público”. Este Projeto de Lei 
autoriza a contratação emer-
gencial de 01 Professor de Edu-

cação Infantil e 01 Professor de 
Ensino Fundamental - Series 
Iniciais, com carga horária de 
25 horas semanais.

- Projeto de Lei nº 
017/2018, de 17 de maio de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servidor 
por tempo determinado, para 
atender à necessidade tempo-
rária de excepcional interesse 
público”. Este Projeto de Lei 
autoriza a contratação emer-
gencial de 01 Fisioterapeuta 

com carga horária de até 12 ho-
ras semanais.

- Projeto de Lei nº 
018/2018, de 25 de maio de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servidor 
por tempo determinado, para 
atender à necessidade tempo-
rária de excepcional interesse 
público”. Este Projeto de Lei 
autoriza a contratação emer-
gencial de 01 Médico Geral 
Comunitário com carga horária 
de até 40 horas semanais.

- Projeto de Lei nº 
019/2018, de 25 de maio de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servidor 
por tempo determinado, para 
atender à necessidade tempo-
rária de excepcional interesse 
público”. Este Projeto de Lei 
autoriza a contratação emer-
gencial de 01 Médico com 
carga horária de até 12 horas 
semanais.

- Projeto de Lei nº 
020/2018, de 25 de maio de 

2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito espe-
cial no orçamento, no valor de 
R$ 6.856,99.”

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

Informamos que a próxi-
ma Sessão Ordinária será rea-
lizada no dia 04 de junho de 
2018, às 19:00 horas.

Esporte de Santo Antônio do Planalto

Os jogos da Acesap que 
iriam ocorrer neste fim de se-
mana (02/06), foram cancelados 
em virtude da greve dos cami-
nhoneiros. Nova será marcada e 

divulgada. 
Os atletas de futsal poderão 

ficar atentos, pois serão abertas 
em breve, as inscrições para o 
Campeonato Municipal de Futsal. 

Campeonato Municipal de Futebol sete de 
Ernestina chega à sexta rodada

A 4ª rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol sete de Er-
nestina foi disputada no sábado, 
dia 26.  O destaque da rodada foi 
o atleta Maurício Tieze da equipe 
Pesadelo. Confira os resultados:

 
1° jogo: Tupã Granja 2 x 2 

São Paulo
2° jogo: Galáticos 1 x 1 

UFC/JG Auto Center
3° jogo: Baixada 1 x 1 Pe-

sadelo
4° jogo:União 1 x 3 Aman-

tes do Gole
5° jogo: Tupã 50 0 x 0 Beira 

D´água

Os resultados da 5ª rodada, 
realizada na quinta-feira (31) se-
rão divulgados em nosso site e na 
próxima edição do jornal. Veja 
quais são os duelos:

1° jogo: Tupã 50 x UFC/JG 
Auto Center

2° jogo: Pesadelo x União

3° jogo: Galáticos x Aman-
tes do Gole

4° jogo: Beira D´água x São 
Paulo

5° jogo: Tupã Granja x Bai-
xada

No dia 2 de junho será dis-
putada a sexta rodada com os se-

guintes jogos:
1º jogo: Tupa Granja x Ga-

láticos
2º jogo: Beira D´Água x 

Amantes do Gole
3º jogo: Baixada x UFC/JG 

Auto Center
4º jogo: São Paulo x União
5º jogo: Tupã 50 x Pesadelo

O destaque da quarta rodada foi Maurício Tieze

ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

No próximo domingo, dia 
3, acontecerão em Tio Hugo, no 
campo da Associação Esportiva 
e Recreativa, as semifinais da 
Copa dos Campeões, campeo-
nato regional de futebol de cam-
po composto por 5 municípios 
da região. 

Resultados da última roda-
da classificatória que aconteceu 
no município de Nicolau Ver-
gueiro no último domingo (27).

Veteranos 
Ibirapuitã 1 x 1 Tio Hugo
Nicolau Vergueiro 3 x 1 

Mormaço

Principal 
Ibirapuitã 1 x 0 Tio Hugo 
Ernestina 1 x 3 Mormaço

Confrontos da semifinal 
Categoria Veteranos 
9h: Tio Hugo x Ibirapuitã 
10h40min: Nicolau Verguei-

ro x Mormaço
12h: almoço - churrasco a 

R$ 25, 00 o cartão
Categoria Principal 
14h: Mormaço x Ernestina 
16h: Ibirapuitã x Tio Hugo 
Os dois primeiros colocados 

terão a vantagem de jogar pelo 
empate para passar para a final.

Semifinais da Copa dos Campeões

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ESPORTE
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Inicia o Campeonato Municipal de Futsal de 
Lagoa dos Três Cantos – 2018

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Teve início na noite de sexta-feira, dia 25, o 
Campeonato Municipal de Futsal 2018 em Lagoa 
dos Três Cantos. Três jogos foram disputados na 
abertura do campeonato. 

Confira os resultados
1º jogo: Supremo 02 x 05 Não Vai Que é Fria
Gols: Supremo - Daniel e Fabinho 
Gols: Não Vai Que é Fria: Marquinhos (02), Jai-

me (02) e Marcelo

2º jogo: Marrecos 02 x 04 EC Oriental
Gols: Marrecos - Luan e Wesley
Gols: E. C.Oriental - Eduardo (04)

3º jogo: E.C. Kronenthal 02 x 10 King's Beer
Gols: E.C.Kronenthal - Mateus e Jandaiel
Gols: King”s Beer - Rodrigo (04), Wallenston 

(03), Pelego (02) e Lucas

A segunda rodada foi disputada na quarta-feira, 
dia 30. Os resultados estarão disponíveis no site do 
jornal O Mensageiro (www.jornalomensageiro.com.
br) a partir da segunda-feira (4).

Veja os confrontos da 2ª rodada
1º jogo: E.C. Oriental x Supremo
2º jogo: E.C. Kronenthal x Marrecos
3º jogo: King`s Beer x Não Vai Que É Fria
 
No domingo, dia 3, será disputada a 3ª rodada 

com os seguintes jogos: 
1º jogo: E.C. Oriental x E.C. Kronenthal
2º jogo: King’s Beer x Supremo  
3º jogo: Marrecos x Não Vai Que é Fria

Autoridades estiveram presentes da abertura do Campeonato Municipal de Futsal

Três partidas deram inicio ao campeonato

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

Aos vinte e oito dias do 
mês de maio de dois mil e de-
zoito, às dez horas, reuniram-
-se os senhores vereadores, 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal, para realizar a Sessão 
Ordinária. Com a presença de 
todos os vereadores, o senhor 
Presidente deu início aos tra-
balhos em nome de Deus, sau-
dando a todos aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a Assessora Ju-
rídica fez a apresentação dos 
Projeto de Lei nº. 051 e 052/18 
em plenário.

No Espaço do Grande 

Expediente:
1 – Indicação do Ver. Jose 

Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual manifestou-se 
em relação as mobilizações dos 
caminhoneiros nos últimos dias 
colocando – se a favor. Solici-
tou ao Poder Executivo a aber-
tura de rua que passa a baixo do 
pavilhão de máquinas da Pre-
feitura Municipal.     

2 – Indicação do Ver. João 
Pedro B. Cardoso da bancada 
do PP, o qual manifestou-se 
em relação a viagem a Brasília 
na ultima semana com pleitos 
para nosso Município. Ainda 
manifestou-se em relação as 
paralizações dos caminhonei-
ros e todas as outras classes que 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

aderiram.
3 – Indicação do Ver. 

Roberto Carlos Martins da 
bancada do PP, o qual colo-
cou seu apoio a paralização 
dos caminhoneiros. Explanou 
ao plenário sobre o evento que 
participaram em Brasília na 
ultima semana, com os pleitos 
buscados ao nosso Município. 
Solicitou moção de agradeci-
mentos ao Sr. Paulo Zikoski pe-
lo excelente trabalho enquanto 
esteve a frente da Presidência 
da CNM – Confederação Na-
cional dos Municípios, como 
também moção ao Sr. Glademir 
Aroldi ex-Prefeito de Saldanha 
Marinho novo Presidente da 
Confederação.  

4 – Indicação do Ver. 
Josil Morais da bancada do 
PMDB, o qual somou-se aos 
pronunciamentos apoiando as 
paralizações dos caminhonei-
ros.

5 – Indicação do Ver. 
Antônio Carlos Barbosa da 
bancada do PDT, o qual mani-
festou – se em relação a viagem 
a Brasília, as visitas aos Depu-
tados junto ao Sr. Prefeito Mu-
nicipal com pleitos para nosso 
Município. Colocou seu apoio a 
paralização dos caminhoneiros.

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

045/18 o qual autoriza repasse 
de valores para o CTG Seiva 

Pampeana do Município e dá 
outras providencias, em vota-
ção o projeto foi aprovado por 
unanimidade. 

2 – Projeto de lei nº. 
049/18 o qual autoriza o Poder 
Executivo a efetuar contrato 
por tempo determinado com 
uma serviçal e da outras pro-
videncias, em discussão o ver. 
Barbosa apresentou emenda, 
em votação o projeto com a 
emenda foram aprovados pela 
unanimidade.    

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente 
ata assinando com os demais. 
Ibirapuitã, 28 de maio de 
2018.

Victor Graeff vai sediar 
seminário sobre turismo 

O município de Victor 
Graeff vai sediar o seminá-
rio: Governança, Cultura e 
Turismo: Desafio dos Gaú-
chos, promovido pela Famurs 
(Federação das Associações 
dos Municípios do RS) em 
parceria com a CNM (Confe-
deração Nacional dos Municí-
pios), Sedactel (Secretaria de 
Cultura e Turismo do RS) e 
Comaja (Rota das Terras En-
cantadas). 

 O seminário ocorre no 
dia 12 de junho, a partir das 
8h30min, no Centro de Even-
tos Ivar José Roessler. O even-
to vai abordar importantes 
temas voltados aos rumos do 
turismo e da cultura do nosso 
Estado e País, assim como es-
tratégias a serem implantadas 
em nossa região. Ainda será 
realizado o Lançamento do 
Projeto Turismo nas Escolas: 
“Viajando Pela Rota”.

 
Confira a programação: 

8h30min – Recepção e 
Credenciamento 

9h - Abertura Oficial
Convidados:
Presidente da FAMURS, 

prefeito de Rio dos Índios Salmo 
Dias de Oliveira;  secretário Es-
tadual da Cultura, Turismo, Es-
porte e Lazer, Victor Hugo Alves 
da Silva;                          

Presidente do Comaja – Ro-
ta das Terras Encantadas, pre-
feito Volmar Telles do Amaral 
e o prefeito municipal de Victor 
Graeff Cláudio Afonso Alflen. 

9h30 - Políticas Públicas e 
Financiamento do Turismo

10h - Palestra “Gramado: 
um caso de sucesso” – ex-prefei-
to de Gramado Sr. Nestor Tissot.

11h - Apresentação do Pro-
jeto “Mundo Gaúcho” e “Muni-
cípio: governança indispensável 
para o desenvolvimento do turis-
mo” - FAMURS/CNM.       

12h - Apresentação do Pro-
jeto Rota das Terras Encantadas 
e Lançamento do Projeto “Via-
jando pela Rota”

12h30 – Perguntas e Enca-
minhamentos finais

13h - Encerramento

Seminário sobre turismo será realizado no dia 12 de junho

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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Na última semana, foi rea-
lizada em Brasília a 21ª Marcha 
dos Prefeitos em defesa dos mu-
nicípios. A Prefeitura de Victor 
Graeff esteve representada no 
evento pelo prefeito municipal 
Cláudio Afonso Alflen e pelo se-
cretário de Administração Mar-
cos Vieira. 

A 21ª Marcha foi realizada 
nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio, 
no Centro Internacional de Con-
venção do Brasil e contou com 
mais de três mil prefeitos do 
Brasil.

Na Marcha o presidente da 

República, Michel Temer, este-
ve presente para ouvir alguns 
dos principais problemas dos 
líderes municipalistas, como a 
questão da atualização da Lei nº 
8.666. Outro momento de suma 
importância na 21ª Marcha foi a 
participação dos possíveis can-
didatos à presidência. 

Na Capital Federal Alflen 
ainda visitou o FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação), onde discutiu 
sobre a conclusão das obras da 
Quadra Esportiva Coberta, loca-
lizada próxima a Prefeitura. No 

Ministério das Cidades, recebeu 
orientações técnicas sobre pro-
gramas de habitação populares. 
No gabinete da senadora Ana 
Amélia Lemos, tratou sobre a 
indicação de R$ 150 mil reais 
para aquisição de máquinas ou 
equipamentos para a agricultu-
ra, que depende somente de li-
beração da Casa Civil. Por fim 
no gabinete do deputado Gio-
vani Cherini, discutiu sobre a 
emenda de R$ 300 mil reais para 
aquisição do novo rolo compac-
tador. A entrega do equipamento 
está prevista para junho. 

Victor Graeff representado na 21    Marcha dos 
prefeitos em Brasília

VICTOR GRAEFF

Cláudio Alflen e Marcos Vieira estiveram na Marcha

a

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF


