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Assinaturas

Conversas
Pitacos

e

Algumas regras simples de 
etiqueta a mesa

Mastigue de boca fechada;
Não coloque o cotovelo 

sobre a mesa;
Coloque o guardanapo de 

tecido no colo;
Use adequadamente os 

talheres garfo na mão esquerda 
faca na mão direita;

Mantenha a postura;
Dê garfadas pequenas;
Sirva se aos poucos;
Pense nos outros que estão à 

mesa, antes de se servir;
Mastigue devagar;
Jamais gesticule com os 

talheres na mão;
Espere o anfitrião se servir;
Leve o alimento a bica e não 

o contrário;
Não corte a massa;
Dobre a alface e outras 

folhas;
Não pegue carnes com 

ossos: costela, frango, cordeiro 
com as mãos, use garfo e faca;

Tire o caroço da azeitona da 
boca discretamente com a ponta 
do garfo e coloque na beira do 
prato nunca sobre a mesa;

Evite ruídos ao tomar 
sopa ao beber outros líquidos 

e talhares raspando o prato, 
assoar o nariz ou outros ruídos 
semelhantes;

Qualquer imprevisto que 
surgir peça licença e vá ao 
toalete;

Levante da mesa somente 
depois que todos estiverem 
prontos;

Ao levantar-se, coloque o 
guardanapo ao lado do prato;

Palitos de dente nem pensar;
Se tiver pão para acompa-

nhar a sopa, parta-o e coma com 
a mão;

Não erga o prato para tomar 
até a última gota;

Se estiver em um restau-
rante, não grite para chamar o 
garçom, faça 
um sinal ges-
ticulando sem 
muito alarde;

Ter boas 
maneiras à 
mesa não é 
frescura, é edu-
cação. Agindo 
polidamente, 
você será alvo 
de elogios e 
admiração.

Flavio N. Belin

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Av. 25 de julho, 748 – VICTOR GRAEFF/RS

Cep. 99.350 - 000

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2018.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a execução da sétima 

etapa/final da obra de engenharia para a edificação de um prédio de alve-
naria com área de 436,48m², na Rua Fridholdo Fischer, Quadra 37, Lote 
35ª, no Município de Victor Graeff/RS. Abertura das Propostas: 16 de 
abril de 2018, às 09:00h, na Câmara Municipal de Victor Graeff, sita Av. 
25 de julho, 748. Maiores Informações pelos fones (54) 3338-1264 e no 
site www.cmvictorgraeff.com.br. Victor Graeff/RS, 23/03/2018.

ADRIANO RODRIGO MATTGE
Presidente da Câmara Municipal

VICTOR GRAEFF

Grupo Hiperdia inicia atividades de 2018

No dia 13 de março, ocorreu 
a abertura dos trabalhos do Gru-
po de Hipertensos e Diabéticos 
(Hiperdia) do município de Santo 

Antônio do Planalto. O momento 
foi de comemoração aos 10 anos 
do Grupo e contou com a pre-
sença da Dra. Laisa Singulani, e 

Banda Municipal.
Foi delimitado que os 

próximos encontros serão nos 
dias: 17 de abril, 15 de maio, 
19 de junho, 17 de julho, 21 de 
agosto, 18 de setembro, 16 de 
outubro, e 20 de novembro. As 
datas poderão ser modificadas, 
mediante aviso prévio. 

Estão confirmados dois 
profissionais para os encontros 
de abril e maio. Em abril será 
com o farmacêutico Fabio Pin-
to de Lima Assunto Renume, e 
irá tratar o assunto da relação 
municipal de medicamentos 
que compõe a farmácia básica, 
processos medicamentosos e 
laudos. E em maio, está con-
firmada a presença da nutricio-
nista Nancy Mabel Frighetto 
do Nascimento, abordando o 
assunto da alimentação saudá-
vel, qualidade de vida frente 
a inserção dos alimentos inte-
grais.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

A primeira reunião do ano ocorreu no dia 13 de março

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Desde quarta-feira (5) o car-
tório de Registro Civil das Pes-
soas Naturais de Passo Fundo 
passou a funcionar em regime 
de sobreaviso fora do horário 
comercial, das 19h às 5h. A de-
terminação é do juiz de Direito e 
diretor do Foro, Alan Peixoto de 
Oliveira, e foi expedida no dia 28 
de fevereiro por meio de portaria. 
A resolução estipula também que 
o funcionamento no horário co-
mercial seja das 9h às 17h. Nos 
sábados, domingos e feriados, o 
atendimento se dará em regime 
de sobreaviso, nas 24 horas do 
dia. 

A medida, que vale a partir 
de 5 de março, atende a solicita-
ção do SESF-RS e de funerárias 

de Passo Fundo e municípios vi-
zinhos, inclusive Ernestina,  que 
enfrentam transtornos com o ex-
pediente adotado pelo cartório, 
de instituir horários de plantão 
não condizentes com a demanda 
de registros. 

Antes disso,o secretário e 
os assessores participaram de 
uma audiência com o promotor 
Cassiano Pereira Cardoso, na 
Promotoria de Justiça Cível. Os 
diretores funerários da região 
também estiveram na audiência, 
que teve ainda a presença de re-
presentantes do Executivo e do 
Legislativo municipal. Na au-
diência, se discutiu o impacto do 
expediente adotado pelo cartó-
rio e a necessidade de adequar o 

horário de plantão à demanda 
existente, bem como a legisla-
ção em vigor. Desde novembro 
os diretores Funerários vinham 
lutando para fazer valer a Lei 
Federal que de nos dava o di-
reito de fazer o registro de óbi-
to no município de origem e 
não na cidade de Passo Fundo. 
O que fazia com que demoras-
se até 12h do horário do óbito 
até colocar o corpo na capela 
para o velório.

Esta conquista irá acele-
rar o processo para liberação 
dos corpos, o que permite que 
o serviço prestado pelas fu-
nerárias, como a São José de 
Ernestina, seja melhor condu-
zido.

Diretores funerários do interior terão 
serviços mais ágeis

REGIÃO
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Atualmente os alunos es-
tão chegando nas escolas com 
um  perfil mais agitado e isso 
vem confundindo os professo-
res e gerando dúvida se este 
comportamento é um sintoma 
de TDAH ou uma agitação 
normal.

Os sintomas de crianças 
com TDAH tipo hiperativo 
compulsivo são muito seme-
lhantes aos de uma criança 
agitada (indisciplinada), sen-
do alguns deles:

* inquietação, dificulda-
des de ficar no mesmo lugar 
por pouco tempo.

* necessita de estímulos 
de novidades a todo o mo-
mento.

* correr durante os inter-
valos das aulas intensamente.

* dificuldades de seguir 
regras.

* não consegue esperar a 
vez de falar.

* são explosivos.

Percebe-se que muitas 
crianças têm recebido exces-
so de estímulos desde muito 
pequenas, em consequência 
de uma sociedade agitada, 
levando-as a serem também 
mais agitadas, o que leva a 
necessidade de buscar o diag-
nóstico do TDAH por profis-
sional devidamente capacita-
do. Diante disto, também há 
necessidade de observar se es-
ta agitação apresentada pela 
criança é de forma isolada, ou 
intensa e persistente, precisa-
-se considerar também que a 
criança hiperativa apresenta 

o mesmo comportamento em 
mais de um ambiente e geral-
mente não consegue deter a 
atenção no que está fazendo.

Quando este compor-
tamento agitado da criança 
consiste em ser no ambiente 
escolar interferindo na apren-
dizagem entra aí o papel dos 
pais, em acompanhar o pro-
cesso pedagógico da escola, 
auxiliando de maneira efeti-
va, e garantindo assim o su-
cesso escolar do filho.

Todos os profissionais de 
educação ou pais com crian-
ças com estes sintomas, preci-
sariam buscar o conhecimen-
to mais aprofundado e ajuda 
de um profissional especia-
lizado, pois o conhecimento 
sobre o assunto facilitaria o 
gerenciamento de suas pró-
prias ações.

Independente de a crian-
ça apresentar algum transtor-
no hiperativo ou não, é neces-
sário uma relação afetiva e 
de confiança entre professor 
e aluno, sendo este o ponto 
de partida para um trabalho 
significativo na aprendiza-
gem do educando. Assim, é 
importante também, o profes-
sor diversificar as atividades 
em sala de aula, usar ativida-
des lúdicas e prazerosas, mo-
mentos de leitura, ambientes 
escolares empolgantes e de-
safiadores, fazendo com que 
a criança tenha uma maior 
concentração, e consequente-
mente maior aproveitamento 
e qualidade em sua aprendi-
zagem.

Aluno hiperativo ou agitado?

Rosmeri Nicolodi Ferreira 
Professora Municipal de Mormaço

ARTIGO

Outono será de regularidade de 
chuvas e ondas de frio

O outono teve início na 
última terça-feira, dia 20, e já 
pode ser notado pela mudan-
ça de temperatura neste início 
de estação. Este período que é 
de passagem entre o verão e o 
inverno geralmente apresenta 
uma oscilação tanto de tem-
peraturas como de chuvas. A 
estação se encerra no dia 21 de 
junho, quando se dá o início do 
inverno.

Este início de estação es-
tá sob a influência do La Niña 
no Rio Grande do Sul, o que 
segundo a meteorologista da 

Somar Meteorologia Heloisa 
Pereira, ocasiona em um perío-
do de irregularidade de chuvas. 
Aos poucos, este fenômeno vai 
perdendo força, mas enquanto 
o estado estiver sob influência, 
às chuvas seguirão irregulares. 
Quanto à temperatura, Heloisa 
conta que na região noroeste do 
estado pode ter um clima mais 
frio que o restante do estado.

No ano anterior, a estação 
foi marcada pela condição de 
neutralidade inicial, as chuvas fi-
caram acima da média, já a tem-
peratura se manteve na média.

A meteorologista ainda lem-
bra que, por momento, as chuvas 
vão demorar para regularizar, 
e podem ficar abaixo da média, 
mas ao longo do tempo vai re-
tomar ao normal. Na região no-
roeste do estado o frio será mais 
intenso, onde a primeira onda de 
frio será na segunda quinzena 
de maio, quando a baixa tempe-
ratura se intensificará. Heloisa 
comenta que a temperatura apre-
sentará ondas de frio com au-
mento de temperatura posterior, 
e ainda pode vir a ocorrer baixas 
temperaturas tardias.

ESPECIAL DE CAPA

Prefeito Odir participa de reunião com 
coordenador Regional de Proteção e 
Defesa Civil

Na manhã de segunda-
-feira (19), o prefeito munici-

pal Odir João Boehm e o coor-
denador da Defesa Civil Gelson 

Nickhorn receberam a visita do 
coordenador Regional de Prote-
ção e Defesa Civil, o major Ri-
cardo Mattei Santos e o sargento 
Miranda, onde na oportunidade o 
prefeito apresentou a eles o Dro-
ne que foi adquirido para auxi-
liar na Vigilância Sanitária bem 
como em outros serviços que se 
fazem necessários. 

O major Mattei se colocou 
a disposição para auxiliar no que 
se fizer necessário para melhorar 
os serviços no município. “Esse 
aparelho é muito importante, pois 
assim conseguiremos realizar um 
trabalho com maior preciosidade 
em nosso município de uma for-
ma mais ampla e panorâmica”, 
conclui o prefeito Odir.Encontro ocorreu na segunda-feira (19), na prefeitura

ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
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CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/DOUGLAS SCHAEFFER

Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

CRUZADINHA

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

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Você estará mais impulsivo (a), por 
isso, muito cuidado com suas atitu-
des, ainda mais com pessoas de au-
toridade. Boa fase para batalhar por 
uma promoção. Controle as cobran-
ças com a pessoa amada. Na con-
quista, será fácil envolver e seduzir.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
No trabalho, irá arregaçar as man-
gas e mostrar toda sua determi-
nação, ainda mais se for atuar em 
equipe. Boa semana para começar 
algum curso ou treinamento que aju-
de a aprender mais. No amor, tenha 
muito cuidado com o excesso de 
ciúme.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Pode ter ótimas ideias para atingir 
suas metas. No trabalho, vai ren-
der mais se fizer suas atividades 

sem depender de ninguém. Há boas 
chances de ganhar uma grana ines-
perada. Explore sua sensualidade na 
paquera e também na vida a dois.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Procure reservar um tempo para 
relaxar e também se dedicar à sua 
espiritualidade. Usará sua determi-
nação para conquistar o que deseja. 
Pode fazer contatos importantes 
para sua carreira. Romance com ami-
go tem apoio dos astros.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Terá sucesso nos estudos. Poderá 
contar com ajuda dos amigos para o 
que precisar. Aceite novos desafios 
no emprego e mostre a todos do 
que é capaz, mas não descuide da 
saúde. Vai esbanjar charme na pa-
quera. A dois, a intimidade vai pegar 
fogo.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Pode ter gastos inesperados, mas 
a sorte estará ao seu lado nos as-
suntos de Justiça e também em con-
cursos e avaliações. Alegria em con-
tato com alguém de outra cidade. 
Boa semana para fazer planos para o 
futuro com seu amor. Terá sucesso 
na paquera.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Se você tem sociedade com pa-
rente, terá que se policiar para não 
se impor demais. Se tem emprego, 
vai fazer de tudo para colocar seus 
compromissos em dia. Participe mais 
dos projetos do par. Se está só, 
pode se encantar num primeiro en-
contro.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Procure se unir aos colegas de tra-
balho para conquistar mais rápido 

os objetivos em comum. Só tenha 
cuidado com discussões. Semana 
indicada para resolver problemas 
que estavam se arrastando. Se está 
a fim de alguém, terá coragem para 
se declarar.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Não faltará entusiasmo nem pique 
para investir no trabalho e colocar 
o serviço em dia. Mudança no visual 
pode fazer bem para sua autoestima. 
Pode começar um relacionamento 
com alguém conhecido. A dois, na-
more mais e curta seu amor.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Pode esperar boas surpresas em vá-
rios setores. Será uma boa fase pa-
ra resolver assuntos relacionados à 
imóvel. No trabalho, você vai cumprir 
suas tarefas com mais disciplina. Há 
possibilidade de se envolver em ro-

man-
c e 
com ami-
go.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Se você está em busca de trabalho, 
será um período ideal para distribuir 
currículo. Se já tem emprego, use 
seu poder de comunicação para con-
seguir o que deseja. Desencontros 
podem atrapalhar a relação, mesmo 
assim, o clima será de romantismo.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Terá facilidade para negociar e fazer 
acordos. Se você precisa aumentar 
seus ganhos, aposte no seu tino 
comercial. No trabalho, mostre o 
que sabe e fale de suas ideias. A 
dois, boas conversas vão aumentar 
a sintonia. Vai fazer sucesso nas pa-
queras.

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

- Márcia 01/03
- Isolde Zimmer 02/03

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

- Célia Paludo 03/03
- Emidio Albino Beuinsma 

03/03
- Fernando goedel Backes 

03/03
- Lucas Arend 03/03

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

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

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

- Angela Maria da Silva de 
Oliveira 10/03

- Emerson Villarinho 10/03

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ana Cristina Provenci 
28/03

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

- Clamir Afonsina Pedrosa 
Uhuch 23/03

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

- Douglas Rafael Allebrandt 
30/03

- Jadir Daniel Scapini 31/03
- Nelson Wilhelm 31/03
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos doze dias do mês de 
março de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas, reuniram-se na 
Sede da Câmara Municipal de 
Vereadores em Nicolau Verguei-
ro, Estado do Rio Grande do Sul, 
os seguintes vereadores: José 
Clair de Lima, Selmar Iradi Mus-
skopf 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 Fernando Miri, 
do PP. A senhora presidenta Ana 
Paula Stumpf, declarou abertos 
os trabalhos da Sessão Ordinária. 
A Presidenta pediu ao secretá-
rio que fizesse a Ata n. 05/2018. 
Em discussão, se manifestaram 
os vereadores Gustavo e Gilani. 
Em votação, aprovada por una-
nimidade. Leitura da Pauta n. 
06/2018. Em discussão a Pauta, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovada por unanimida-
de. Leitura das correspondências. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Fernan-

do Miri solicitou o envio de um 
ofício ao órgão competente, para 
que sejam substituídas as lâmpa-
das queimadas nas vias públicas 
da cidade, em virtude da reclama-
ção de moradores, pois fica escu-
ro, bem como seja realizado estu-
do juntamente com a Coprel para 
que sejam substituídas as lâmpa-

das incandescentes por lâmpadas 
de LED, pois clareia mais e se 
terá grande economia nos gastos 
públicos. Em discussão, se ma-
nifestaram os vereadores Odeli, 
Gustavo, Fernando, Gilani, Vil-
mar, Selmar e Ana Paula. Em vo-
tação, aprovado por unanimidade. 
Inscrito o vereador José Clair so-
licitou o envio de dois ofícios – 1) 
Ao servidor Odair Della Valenti-
na, agradecendo e parabenizando 
pelos trabalhos prestados durante 
a semana no Parque de Rodeios 
e durante o evento, pois não me-
diu esforços para sanar todos os 
problemas ocorridos, sendo um 
exemplo de funcionário público, 
em nome das entidades organi-
zadoras, Piquete Lenço Branco 
e CTG Herança Gaúcha. Em dis-
cussão, se manifestaram os verea-
dores Odeli e Gilani. Em votação, 
aprovado por unanimidade. 2) 
Ao Sr. Elmo Diehl, agradecendo 
e parabenizando pela forma co-
mo contribuiu com o movimen-
to tradicionalista, por ter cedido 
sua propriedade para os acampa-
mentos, já que o espaço físico do 
parque é pequeno, em nome das 
entidades organizadoras, Piquete 
Lenço Branco e CTG Herança 
Gaúcha. Em discussão, ninguém 
se manifestou. Em votação, apro-
vado por unanimidade. Inscrito o 
vereador Gustavo solicitou o en-
vio de dois ofícios – 1) À Secre-

taria de Obras para que dê uma 
atenção no trecho que dá acesso 
da estrada geral até a Capela de 
Sítio Bastos, mais precisamente 
num entroncamento de duas es-
trada vicinais, sendo uma delas a 
que dá acesso à propriedade do 
Sr. João Sadi da Costa e a ou-
tra à propriedade do Sr. Marcos 
Muton, pois neste local a estra-
da está muito estreita, possibili-
tando a passagem de apenas um 
veículo por vez, estando bastante 
perigoso. Em discussão, se ma-
nifestaram os vereadores Odeli 
e Vilmar. Em votação, aprovado 
por unanimidade. 2) Ao Prefeito 
Municipal para que informe se 
tem algum posicionamento sobre 
os imóveis municipais que estão 
sendo usados como residência, 
informando qual a justificativa 
para que essas pessoas residam 
sem pagamento de aluguel. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 

Grande expediente: 
Ninguém inscrito. 

Matérias em pauta: 
Não houveram matérias em 

pauta. 

Explicações pessoais: 
Inscrito o vereador José 

Clair contou que em conversa 

com o Odair de Lima este pediu 
para convidar para uma reunião 
no próximo sábado com os inte-
ressados em criar peixes, onde 
participarão empresas de Teutô-
nia e Pelotas, bem como Prefei-
tos da região, as 08h30min com 
as autoridades na Câmara e as 
09h30 no Clube 25 de julho para 
todos os interessados. Disse que o 
peixe é uma forma de renda, prin-
cipalmente para os pequenos pro-
dutores. Lembrou que os produ-
tores devem atualizar seus dados 
cadastrais para não ter problemas 
quando necessitarem solicitar um 
bloco modelo 15. Inscrito o ve-
reador Gustavo falou que estão há 
meses em tratativas para o even-
to de sábado, juntamente com o 
Odair, que espera ser um ponta pé 
inicial. Convidou para o evento 
promovido pela associação dos 
aquicultores do Estado, no sába-
do dia 17.03.2018, às 08h30min., 
na Câmara, com autoridades de 
09 Municípios vizinhos convi-
dados, e as 09h45 min. no Clube 
25 de julho, especificamente para 
produtores. Disse que não tem co-
nhecimento de maiores detalhes, 
mas que, a princípio, a Associa-
ção estaria interessa até em insta-
lar um matadouro no Município. 
Referiu, ainda, que na quinta-
-feira o Prefeito Evandro lhe li-
gou e contou que está empenhada 
uma emenda de R$ 100.000,00 

para área da agricultura, do De-
putado Afonso Hahn. Inscrito 
o vereador Fernando parabeni-
zou os organizadores do torneio 
de Tiro de Laço, Piquete Lenço 
Branco e CTG Herança Gaúcha, 
pois foi um dos maiores torneios 
do Município, bem como a Co-
munidade de Estrela do Sul pelo 
belíssimo jantar típico alemão 
e os organizadores do I Passeio 
Ciclístico de Nicolau Vergueiro. 
Pediu que o pessoal continue 
participando dos eventos em 
comemoração ao aniversário do 
Município. Inscrito o vereador 
Vilmar convidou a todos para o 
jantar italiano em Colônia Gob-
bi, no próximo sábado. Falou que 
está convidando interessados pa-
ra a reunião do próximo sábado, 
pois será bastante lucrativo para 
o Município. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 19 de março, 
com início às dezoito horas, na 
sede da Câmara Municipal de 
Vereadores, na Avenida Vinte 
de Março, n. 1064, em Nicolau 
Vergueiro. Declarou encerra-
dos os trabalhos da sessão, dos 
quais lavrou-se a presente ata, 
que lida e achada conforme irá 
assinada.

05

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

A Inspetoria de Defesa 
Agropecuária de Victor Graeff 
informa aos criadores do mu-
nicípio que já está realizando a 
Declaração Anual de Rebanho. 
O processo vai até 30 de abril. A 
declaração anual é obrigatória. 
O criador deve manter o cadas-
tro atualizado.

VICTOR 
GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/DOUGLAS SCHAEFFER

Declaração é obrigatória

Em sessão solene realizada 
às 19h30min do dia 19 de março 
de 2018, no Plenário da Câma-
ra de Vereadores, foi entregue a 
distinção “Mulher Cidadã 2017” 
à senhora Maria Joana Demari, 
dando cumprimento ao que dis-
põe a Lei Municipal nº 380/1999 
e a Resolução nº 003/2016.

Nesta sessão presidida pe-
lo vereador Rodrigo João Maier 
estiveram presentes todos os ve-
readores, o prefeito municipal, o 
vice-prefeito, o secretário muni-
cipal de Agricultura e Meio Am-
biente, a secretária municipal de 
Educação e Cultura, represen-
tantes de empresas e entidades, 
os filhos, genros, noras, netos e 
bisnetos, bem como um grande 
número de vizinhos e amigos da 
homenageada.

A menção honrosa “Mulher 
Cidadã” é uma distinção que a 
Câmara Municipal concede na 
data mais próxima ao Dia Inter-
nacional da Mulher, às mulheres 
que se destacam nas mais diver-

sas áreas. Neste ano a homena-
geada foi a Senhora Maria Joana 
Demari, (Nona Maria), filha de 
José Merlo (in memoriam) e Do-
salina Zanatta (in memoriam) é 
de origem italiana, nasceu em Ar-
roio do Meio/RS, em 01 de abril 
de 1927. Seu pai José Merlo nas-
ceu no navio em que sua família 
veio ao Brasil, viagem esta que 
demorou três meses. Teve 10 ir-
mãos.  

Casou-se com Avelino De-
mari (in memoriam) no dia 11 
de setembro de 1945. Em torno 
de dois anos após o casamento 
mudaram-se para localidade de 
São Lourenço, município de Ca-
razinho, hoje Santo Antônio do 
Planalto. Tiveram seis filhos: Re-
ni Demari, Ivani Reinehr, Nilva 
Karling (in memoriam), Ademir 
Demari (in Memoriam), Lorena 
Salete Knapp e Clari Ines Sella.

Seus filhos geraram 16 ne-
tos, dentre eles os vereadores 
Elder Knapp e Letícia Karling e 
atualmente tem 13 bisnetos.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

A Câmara de Vereadores de Santo Antônio 
do Planalto concedeu a distinção 
“Mulher Cidadã 2017”

Nona Maria como é chama-
da por todos, veio de uma grande 
família e constituiu uma família 
grande e está sempre rodeada 
por todos, tem adoração pelo seu 
vinho nas refeições, e com ex-

periência de vida incomparável, 
sempre soube levar a vida de ma-
neira sábia e apesar de todo sofri-
mento soube dar a volta por cima 
e mostrar que a vida é feita para 
ser vivida com muita alegria.

Vereadores entregaram a distinção à dona Maria

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAP



Ernestina, 23 de março de 2018Ano XVIII   Edição 846|06

VICTOR GRAEFF

Comunidade de Colônia 
Gobbi realiza Jantar Italiano

Como atividade integrante 
das comemorações da Semana do 
Município de Nicolau Vergueiro 
foi realizado na noite de sábado 
(17), o Jantar Italiano na Comuni-
dade de Colônia Gobbi. A 26ª edi-
ção do evento contou com a parti-

cipação de cerca de 800 pessoas 
da comunidade e região.

Segundo os organizadores, 
a atividade superou as expecta-
tivas que, além do jantar, ainda 
contou com sorteios de brindes 
e de uma rifa.

Sandra Chies é psicóloga e 
psicopedagoga, especialista em 
avaliação psicológica e psico-
diagnóstico infantil. 

A partir do mês de abril fará 
atendimentos psicopedagógico e 
terapia com abordagem cognitiva 

comportamental em Ernestina/
RS, na rua Alfredo Eitelwein 
número 342, em frente ao SC 
Supermercado. 

Contate pelo fone (54) 
9.9944-5686 ou pelo email san-
drachies25@gmail.com.

Ernestina terá consultório 
psicopedagógico e de terapia

GERAL

Jantar Italiano reuniu a comunidade em Colônia Gobbi

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

NICOLAU VERGUEIRO

A Junta do Serviço Militar 
da Prefeitura Municipal de Victor 
Graeff informa que jovens brasi-
leiros do sexo masculino que nas-
ceram no ano 2000 têm até 30 de 
junho de 2018 para fazer o Alista-
mento Militar Obrigatório.

A partir deste ano, quem ti-
ver inscrição no Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) poderá fazer o 
alistamento para o Serviço Mili-
tar Obrigatório pela internet.

Quem optar por fazer o alis-
tamento pela internet deve preen-
cher o formulário e informar o 
número do CPF para validação 
dos seus dados pessoais. Agora 
quem não tem o CPF ou que tem 

dificuldade de acesso a internet 
deve procurar a Junta de Servi-
ço Militar portando os seguin-
tes documentos: documento de 
identificação (certidão de nas-
cimento ou documento de iden-
tidade ou carteira de trabalho), 
foto 3x4 recente e comprovante 
de residência.

O Alistamento Militar é 
obrigatório. Quem não fizer terá 
que pagar multa, além de ficar 
impedido de tirar passaporte, 
ingressar no serviço público, 
obter carteira profissional, ser 
matriculado em qualquer esta-
belecimento de ensino ou rece-
ber qualquer prêmio.

Alistamento Militar

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 19 de março de 2018 
Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Na sessão do dia 19 de mar-
ço de 2018 assumiu o Vereador 
Douglas Rafael Allebrandt/
PSB, 1º Suplente, da Coligação 
“Administrando com Seriedade 
e Compromisso com o Povo – 
PTB, PSB e PPS”, na vaga do 
Vereador Larri Afonso Bange-
mann/PTB, licenciado para tra-
tar de assuntos particulares pelo 
período de 19 a 25 de março de 
2018.

Nesta sessão deram en-
trada os e estão tramitando 
seguintes Projetos: 

- Projeto de Lei nº 
007/2018, de 12 de março de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Espe-
cial no orçamento, no valor de 
R$ 2.658.691,53”.

- Projeto de Lei nº 

008/2018, de 14 de março de 
2018, que: “Dispõe sobre a con-
cessão de aumento real de ven-
cimentos aos Servidores Públi-
cos Municipais”.

Moção aprovada: 
- Moção de nº 06/2018, 

de autoria de todos os Vereado-
res: Rodrigo João Maier/PDT, 
Vilson Altmann/MDB, Cezar 
Formentini/PDT, Elder Knapp/
MDB, Letícia Karling/PP, Mar-
cos Pedro Griebler/PDT, Lean-
dro Gomes/PP, Andrea Cristina 
de Oliveira/PDT e Douglas 
Rafael Allebrandt/PSD, soli-
citando que seja enviado ofí-
cio congratulando as soberana 
do Município, eleitas no dia 
17.03.2018. 

Rainha: Lara Ercego. 
Princesas: Angélica Duarte 

e Yoanna Surkamp
Desejar as mesmas votos 

que representem e divulguem 
muito bem o nome do nosso 
município, bem como colocar 
esta Casa à disposição para co-
laborar sempre que for possível.

Enviar ofício também a ex-
-rainha e princesas, registrando 
o reconhecimento da Câmara de 
Vereadores pelo belo trabalho 
que exerceram nestes dois anos.

 
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 26 de março de 
2018, às 19:00 horas.

Perda de Bloco de Produtor

ADAIR FORMIGHIERI, que possui o número de CPF 
079.749.810-91, residente na cidade de Passo Fundo, comunica ex-
travio de talão de produtor Modelo 15 sob inscrição nº 271/1006861, 
notas fiscais P 046 160261; P 111 331871; P 144 255591; P 144 
255601. Caso alguém encontrar, pede que devolva junto a Delegacia 
de Polícia de Ernestina-RS, 21 de março de 2018.

 A PEDIDO

Só por hoje!
Reiki, além de ser uma 

técnica de harmonização ener-
gética, pode ser seguido como 
uma filosofia de vida. É um ca-
minho de autoconhecimento e 
uma forma de viver melhor. Os 
ensinamentos do reiki trazem 
os cinco princípios. Todos ini-
ciam da seguinte forma: Só por 
hoje. Exercício diário e prática 
constante para que nossa men-
te não fuja para o passado nem 
para o futuro, para que nossa 
mente permaneça no momento 
presente.

A vida é um conjunto de 
pequenos instantes. São peque-
nos momentos que vão forman-
do nossos dias, semanas, meses 
e anos. Mas a origem será sem-
pre os pequenos instantes. O 
que você faz com os pequenos 
instantes do seu dia? O que te-
mos em nossas mãos é o dia de 
hoje, nada mais. É esse momen-
to presente que importa. Ama-
nhã está longe demais, temos 
que viver o agora, o momento 
presente. 

Estar aqui e agora, sen-
tindo. Sentindo nosso corpo ao 
despertar, agradecendo pelo dia 
que inicia; sentindo nosso cor-
po ao adormecer, enviando boas 
energias para uma noite de des-
canso; sentindo cada alimenta-
ção, para que tenhamos bons 
hábitos e a saciedade necessária 
para nosso corpo; sentindo cada 
atividade realizada no trabalho, 
para que o resultado tenha  mais 
qualidade e o tempo seja me-

lhor aproveitado; sentindo cada 
momento com  família e amigos, 
valorizando os momentos com as 
pessoas essenciais. Estando pre-
sente em cada momento.  

A transformação interior 
começa com o dia de hoje. Tudo 
que fizer no dia de hoje será mais 
um passo para seu desenvolvi-
mento pessoal. Hoje é o melhor 
dia. Por isso, só por hoje, esteja 
em paz, tenha pensamentos posi-
tivos, siga seus sonhos, valorize 
a gentileza e a honestidade com 
você e com todos, mantenha sua 
mente calma, respire profunda-
mente diversas vezes, cuide de 
você mesmo, supere-se, dê o seu 
melhor, e principalmente, seja 
grato por tudo. 

Tenha total entrega e encan-
tamento pelo dia de hoje. Com 
seus acertos e seus erros, com 
seus sorrisos e aprendizados, o 
dia de hoje será precioso e úni-
co. Só por hoje, coloca energia 
no que realmente importa na sua 
vida.

Rúbia Iana Machado
Terapeuta Floral e Reikiana

www.harmoniaintegral.blogspot.com

Atendimento em Ernes-
tina todas as quartas-feiras 
a tarde, das 13h 30min às 
18h.

Agende seu horário  pe-
los fones (54) 9.9905-3165 ou 
9.9984-6987’

Rua Alfredo Eitelwein, 342, 
próximo ao SC Mercado.

GERAL

Prezados munícipes, a 
Administração Municipal de 
Victor Graeff solicita aos con-
tribuintes que se há algum dé-
bito com a Prefeitura Municipal 
de Victor Graeff, regularize o 
quanto antes, pois a partir de 
10 de abril deste ano, todos os 
débitos de qualquer valor serão 

protestados em cartório de forma 
automática.

Evite sua restrição de cré-
dito, compareça ao Setor de Tri-
butos. Caso você não possua ne-
nhum débito, desconsidere este 
aviso.

A Administração agradece a 
compreensão de todos!

Débitos com a Prefeitura 
devem ser quitados até abril

VICTOR GRAEFF

Município na busca de melhorias
A semana de 12 a 17 de 

março foi de extrema impor-
tância para o município de San-
to Antônio do Planalto. Além 
do início das programações da 
semana de aniversário, autori-
dades executivas e legislativas 
buscaram recursos para o muni-
cípio. 

No início da semana, foi 
firmado em Brasília o Projeto 
Internet para Todos. Com isso, 
em maio inicia a instalação das 
seis antenas nas localidades ru-
rais do município. “Isso é muito 
importante para nós, e fomos 
contemplados juntamente com 
mais de dois mil municípios. 

Dessa forma, agilizaremos nos-
sa área tecnológica também na 
área rural”, comentou o prefeito 
municipal Elio Freitas.

Pensando na segurança da 
população e motoristas que tra-
fegam pela BR 386, o prefeito 
Elio participou de uma audiên-
cia em Porto Alegre junto ao 
DNIT, onde a pauta foi a solici-
tação de melhorias nos acessos 
dos trevos de Santo Antônio do 
Planalto. O prefeito também es-
teve em uma reunião junto ao 
BRDE, para acelerar o processo 
de liberação do financiamento 
que envolve o recapeamento em 
diversas ruas da cidade. O pro-

jeto envolve um orçamento de 
R$ 2,6 milhões.

E para encerrar a semana, 
no sábado, 17 de março, o de-
putado federal Covatti Filho, 
esteve no município e realizou 
a inauguração da obra realizada 
com recurso destinado ao mu-
nicípio, para asfaltamento da 
Avenida Jorge Müller, pelo de-
putado Federal Vilson Covatti, 
continuado com a parceria e 
apoio do deputado Covatti Fi-
lho e deputada Estadual Silva-
na Covatti. Na oportunidade, o 
deputado Covatti Filho em seu 
pronunciamento, anunciou ain-
da, que colocou uma emenda 
de R$ 250 mil para concluir as 
obras de recapeamento na Ave-
nida Jorge Muller, lado sul.

“Isso tudo nos deixa mais 
otimistas para realizar nosso 
trabalho. Já passamos de mais 
de 1 milhão e meio de reais 
de emendas nestes 15 meses 
de mandato, e com certeza is-
so nos ajudará muito a atingir 
os objetivos que temos junto à 
nossa comunidade. Essas con-
quistas são frutos de um traba-
lho em conjunto com todos os 
vereadores. Essa força política 
que temos em nosso governo 
é muito importante. Unindo 
as forças do Executivo e do 
Legislativo, Santo Antônio do 
Planalto só tem a ganhar, e os 
resultados já são percebidos”, 
concluiu o prefeito.Autoridades buscaram recursos para o município

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP
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Lagoa dos Três Cantos celebra aniversário do município com 
peça teatral para a comunidade

O município de Lagoa dos 
Três Cantos completou no dia 
20 de março, 26 anos de emanci-

pação. Para marcar esta data, foi 
realizado na noite de terça-feira 
(20), na Sociedade Recreativa 

Autoridades deram as boas vindas para o público presente

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Sempre Unidos, uma apresenta-
ção teatral da peça “Thiltapes, a 
caçada final”.

O espetáculo da Curto Arte 
Companhia de Teatro que conta a 
história de Miro, Nêne e Edwino 
e os dilemas vividos na colônia, 
foi assistido pela comunidade de 
Lagoa dos Três Cantos, que se 
fez presente para  comemorar o 
aniversário do município.

Para dar as boas vindas e 
recepcionar os três-cantenses, es-
tiveram presentes o prefeito Dio-
nísio Pedro Wagner, e a primei-
ra dama Sandra Meire Wagner, 
a vice-prefeita Juliane Raquel 
Kempf, o presidente da Câma-
ra de Vereadores Ivair Lavall, e 
o presidente do Núcleo Cultural 
Édio Schrader.

A atividade foi uma realiza-
ção da Prefeitura Municipal de 
Lagoa dos Três Cantos, Secreta-

ria Municipal de Educação, Cul-
tura, Turismo, Desporto e Lazer 
e do Sesc.

A peça “Thiltapes, a caçada final” foi apresentada para comunidade

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO
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17    Festival Nacional da Cuca com Linguiça registra ótimos 
números

Realizado de 05 a 09 de 
março em Victor Graeff, a 17ª 
edição do Festival Nacional da 
Cuca com Linguiça, mais uma 
vez registrou ótimos números. 

O Festival que é sempre 
realizado em torno da Mais Be-
la Praça, contou com mais de 
40h de shows gratuitos, além de 
muita gastronomia típica, com a 
comercialização do prato que dá 
nome ao festival, a cuca com lin-
guiça. 

Novamente os números do 
evento foram positivos, estima-se 
que em torno de 85 mil pessoas 
participaram do Festival. 

A Associação Comercial e 
Industrial de Victor Graeff (ACI-
VG), divulgou nesta semana 
alguns dados sobre a festa, para 
se ter uma ideia da dimensão do 
evento, foram comercializados 
mais de 30 mil litros de chopp em 
cinco dias, além de uma comer-
cialização de mais de 8 mil cucas 
e aproximadamente 5 mil quilos 
de linguiça. A comunidade tam-
bém tem sua participação com as 

oportunidades de emprego tem-
porário, além de alugueis de re-
sidências e demais oportunidades 
que surgem com o Festival. 

O prefeito municipal Cláu-
dio Afonso Alflen, salienta que 
o sucesso do Festival se deve ao 
fato de que a ACIVG, juntamen-
te com o Poder Público, institui-
ções, associações, empreendedo-
res do município e comunidade 
victorense, trabalharam coletiva-
mente para que o evento tivesse 
sucesso garantido. Para Alflen is-
so demonstra que quando os ob-
jetivos são de interesse comum e 
com trabalho de todos, é possível 
realizar eventos deste porte. O 
prefeito ainda agradece o apoio e 
a parceria de todos os envolvidos 
nesta edição da festa. 

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

o

A estimativa é de que tenham participado do Festival aproximadamente 85 mil pessoas

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Aos dezenove dias do mês 
de março 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 vereadores, 
o senhor Presidente deu início 
aos trabalhos em nome de Deus, 
saudando a todos aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a secretária fez a 
leitura das correspondências da 
semana. Após a Assessora Ju-
rídica fez a leitura dos Projetos 
de lei 028, 029, 030 e 031/18, 
os quais foram apresentados em 
plenário.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. Antô-
nio Carlos Barbosa da bancada 
do PDT, o qual manifestou-se 
em relação aos atos de inaugu-
ração  da obra de pavimentação 
do Bairro Horizonte bem como 
anunciada  a liberação de mais 

recursos para este fim no referido 
bairro, ato que ocorreu no último 
sábado, contou com a presença do 
Dep. Giovane Cherini, autoridades 
e lideranças locais, dentre outros. 
Ainda sugeriu a secretaria com-
petente estudos na organização de 
Associações nos Bairros da cidade. 
Solicitou para convocar a Empresa 
responsável pela internet comuni-
tária, e responsável da Prefeitura 
Municipal a se fazer presente em 
reunião das comissões para expor 
como está o funcionamento do 
sinal, visto diversas reclamações 
que estão ocorrendo, sendo a con-
vocação para o dia 02 de abril as 
9h. Explanou sobre o dia mundial 
da agua comemorado em 22 de 
março, onde nossa comunidade 
tenha conscientização deste bem 
precioso que é nossa agua de ótima 
qualidade. 

2 – Indicação do Ver. José 
Mauricio Padilha da bancada 
do PDT, o qual solicitou ao Poder 
Executivo seja feito o patrolamen-
to na rua de acesso a residência do 
Sr. Gesse Dhiel, no bairro Jardim, 
na cidade. Ainda solicitou a cons-

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

trução de um quebra molas em 
frente a residência do Sr. Valdir 
Giongo, na Av. Brasil, na cidade. 

3 – Indicação do Ver. João 
Pedro B. Cardoso da bancada 
do PP, o qual solicitou ao Poder 
Executivo que intensifique os tra-
balhos de fiscalização no período 
da safra deste ano. 

4 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual manifestou-se em 
relação aos contratos de fiscal de 
safra. Solicitou novamente seja 
revisto a possibilidade de auxilio 
aos produtores de leite. Expla-
nou aos acontecimentos do final 
de semana, onde houveram dois 
sinistros, um na comunidade do 
Tope com vitima fatal, e outro no 
Município vizinho de Ernestina, 
onde a ajuda da Prefeitura de Tio 
Hugo foi muito importante, assim 
ressaltou a importância de projeto 
de lei nº 01/18 que esta tramitan-
do nesta casa. 

5 – Indicação do Ver. Ro-
berto Carlos Martins da banca-
da do PP, o qual colocou sobre 
a reunião que aconteceu junto ao 

Sindicato dos Funcionários e o Sr. 
Prefeito Municipal, onde este se 
comprometeu em conceder  o rea-
juste a classe. Sugeriu seja cedido 
o terreno de propriedade da Prefei-
tura/Câmara Municipal em frente 
a Escola Leonel de Moura Brizola, 
a referida Escola para desenvolver 
o projeto agrícola com os alunos 
neste terreno. Parabenizou a Esco-
la Estadual de Ensino Médio Sal-
danha Marinho, equipe diretiva, 
professores e funcionários, pelos 
89 anos da construção desta histo-
ria em nosso Município. Explanou 
sobre fatos negativos em relação 
ao Poder Executivo, Legislativo, 
cenário Estadual e Federal, colo-
cou sobre emendas parlamentares 
para nosso Município, as quais se 
encontram empenhadas nos cofres 
públicos. 

Em Ordem Do Dia:
1 – Projeto de lei nº.022/18 

o qual altera  a lei  nº. 2.248/18 e 
dá outras providencias, em votação 
o projeto foi aprovado pela unani-
midade.

2 – Projeto de lei nº. 023/18 o 

qual altera a lei nº. 2.248/18 e dá 
outras providencias, em votação 
o projeto foi aprovado por una-
nimidade. 

3 – Projeto de lei nº. 024/18 
o qual autoriza o Poder Executi-
vo a efetuar contrato adminis-
trativo com um medico gineco-
logista e da outras providencias, 
em votação o projeto foi aprova-
do por unanimidade. 

4 – Projeto de lei nº. 025/18 
o qual autoriza o Poder Executi-
vo a efetuar contratação por tem-
po determinado com duas servi-
çais e da outras providencias, em 
votação o projeto foi aprovado 
por unanimidade. 

5 – Projeto de lei nº 026/18 
o qual autoriza o Poder Executi-
vo a contratar por tempo deter-
minado agentes de combate as 
endemias e dá outras providen-
cias, em votação o projeto foi 
aprovado por unanimidade.   

Nada mais havendo a cons-
tar encerro a presente ata assi-
nando com os demais. Ibirapui-
tã, 19 de março de 2018.  

Projeto alusivo aos 26 anos de Mormaço é 
realizado em escolas do município

Com o objetivo de refor-
çar a importância do civismo, 
da honra a pátria municipal e 
resgatar os costumes e tradições 
deixados pelos antepassados 
mormacenses, estudando assim 
a historicidade do povo morma-
cense. O projeto foi realizado 
com as turmas do 1º ao 5º ano, 
das escolas municipais Antônio 
de Godoy Bueno e José Rodri-
gues Cardoso, na disciplina de 
filosofia, com o professor res-
ponsável pelo projeto, Jackson 
Adair Gonçalves.

O projeto englobou várias 
atividades, desde aula sobre o 
contexto histórico do municí-
pio, com debates e reflexões, até 

apresentações com encenações 
sobre a religiosidade, cultura e 
garra da população mormacen-
se. Além disso, a culminância do 
projeto, contou com palestras nos 
educandários, com o ex-prefeito 
Moacir Cerini, que falou de todo 
processo de emancipação do mu-
nicípio, e do gerente regional da 
Coagrisol Anderson Joanella, que 
explanou sobre cooperativismo, 
história da Coagrisol e importân-
cia da agricultura.

Houve também premiações 
aos alunos vencedores do concur-
so de Desenho sobre os 26 anos 
de Mormaço, com medalhas, 
canetas e uma mochila sorteada 
entre todos os participantes do 

Reunião é realizada para dar 
início ao Programa União Faz 
a Vida de Ernestina em 2018

Para dar início as ativi-
dades do Programa União Faz 
a Vida do ano de 2018, reuni-
ram-se para uma reunião nas 
dependências da Prefeitura 
Municipal de Ernestina, na ma-
nhã de quarta-feira, dia 21, os 
membros do comitê, assessor 
de Programas Sociais Gilson 
Manfroi, gerente da Unidade 
Sicredi Vilmar André Kerber, 
secretária municipal de Educa-
ção Ingrid Worst, coordenadora 
Pedagógica do Programa Lisia-

ne B. da Silva, coordenadora lo-
cal Adrieli Gnich Vargas, direto-
ra da Escola Municipal Educarte 
Marlei Petri e diretora da EMEI 
Dr. Orlando Rojas Priscila A. de 
Mello.

A reunião teve como prin-
cipal objetivo planejar cronogra-
mas de formações, promovendo 
o trabalho em cooperação e ci-
dadania, por meio dos projetos a 
serem desenvolvidos nas escolas 
da rede municipal de ensino do 
município de Ernestina.

Reunião tratou do planejamento do Programa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
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concurso.
O evento contou com o 

apoio da agência do Sicredi de 
Mormaço, que patrocinou as 
canetas e as duas mochilas.

“Fica o agradecimento a 
todos os alunos que participa-
ram, a direção das escolas Si-
dônia, Tatiane, Junara e Márcio 
pelo apoio, auxilio e coopera-
ção, aos colegas professores 
pela união e parceria. Ao Si-
credi de Mormaço por sempre 
estar apoiando e incentivando 
os projetos escolares, e tam-
bém aos palestrantes por todo 
conhecimento transmitido aos 
nossos educandos”, finalizou o 
professor Jackson.

No concurso de desenho, os alunos receberam premiações

MORMAÇO
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O prefeito municipal de 
Victor Graeff, Cláudio Afonso 
Alflen, acompanhado da secre-
tária municipal de Educação, 
Natália Wilhelmsen, participou 
na manhã de terça-feira, dia 20 
de março, de uma assembleia do 
Consórcio de Desenvolvimento 
Intermunicipal dos Municípios 
do Alto Jacuí e Alto da Serra do 
Botucaraí (COMAJA), no Centro 
de Eventos de Tapera. O encontro 
teve a participação de diversos 
prefeitos e secretários municipais 
de Educação.

Constituíram a mesa para 
dar as boas-vindas aos presen-
tes, o prefeito de Tapera, Volmar 
Kuhn, o presidente do COMAJA 
e prefeito de Saldanha Marinho, 
Volmar Telles do Amaral, o pre-
sidente da AMAJA e prefeito de 
Boa Vista do Cadeado, Fábio 
Mayer Barasuol, o prefeito de 
Victor Graeff, e na oportunidade 
também representando os mu-
nicípios que integram a AMAS-
BI, Claudio Alflen e o secretário 
Executivo do COMAJA, João 
Ernesto Schemmer.

Inicialmente o secretá-
rio Executivo, João Schemmer, 
apresentou a prestação de contas 
do COMAJA, exercício 2017, 
e também o parecer do contro-
le interno, realizado no final do 
ano passado por uma comissão 
de funcionários da Prefeitura de 
Saldanha Marinho. João também 
ressaltou sobre as licitações em 
andamento e as próximas que 
serão realizadas, caso os municí-
pios tenham interesse em aderir. 

Outro assunto apresentado foi em 
relação ao processo de celebra-
ção do projeto de Parceria Públi-
co-Privada (PPP) de Iluminação 
Pública, o qual já apresenta dois 
terços dos trabalhos executados.

A assembleia também con-
tou com a presença do vice-
-diretor presidente da Oficina 
Municipal, Gustavo Santos, e 
da coordenadora Técnica, Alicia 
Freijo Rodrigues. Na oportunida-
de, eles apresentaram o projeto 
“Melhoria da Educação no Mu-
nicípio”, uma iniciativa do Itaú 
Social, com o apoio de diversas 
entidades.

O objetivo do projeto é for-
talecer a atuação em rede dos 
municípios integrantes de con-
sórcios municipais, fomentando 
as ações regionais de educação. 
Um programa que auxilia no de-
senvolvimento dos indicadores 

educacionais, através de diag-
nósticos e projetos. Os secre-
tários de educação manifesta-
ram interesse, e irão discutir a 
viabilidade do projeto em uma 
próxima reunião, juntamente 
com os prefeitos e equipes pe-
dagógicas.

No final da reunião, re-
presentantes da Cooperativa 
Central de Comercialização da 
Agricultura Familiar de Eco-
nomia Solidária (CECAFES), 
apresentaram uma alternativa 
aos gestores públicos de adqui-
rir alimentos e produtos orgâ-
nicos para a merenda escolar. 
A iniciativa da CECAFES visa 
facilitar, de modo sustentável, 
a comercialização dos produ-
tos das cooperativas filiadas, 
garantido o abastecimento do 
mercado com os produtos da 
agricultura familiar.

Prefeito Alflen participou de 
reunião do COMAJA em Tapera

Prefeito e secretária de Educação participaram de reunião 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

No dia 16 de março, o 
município de Pontão recebeu 
grande público no 19º jantar do 
Peixe. Estiveram presentes au-
toridades municipais, regionais, 
representantes de entidades e 
deputados federais e estaduais. 
O momento, fez parte das co-
memorações do 26º aniversário 
de emancipação político admi-
nistrativo de Pontão.

O município de Santo An-

tônio do Planalto foi convidado 
pelo prefeito Nelson José Grassel-
li a se fazer presente, e uma comi-
tiva santo-antoniense participou 
do evento. “Está de parabéns o 
município de Pontão pelo belíssi-
mo evento. Esses momentos são 
muito importantes, pois podemos 
participar e trocar visitas, como de 
costume em eventos municipais. 
Agora aguardamos eles na nossa 
terra”, disse o prefeito Elio Freitas.

Grupo do município participou do jantar

Município é representado 
no 19   jantar do Peixe no 
município de Pontão

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

o

Secretaria da Saúde de 
Ernestina divulga datas de 
pesagem

A Secretaria da Saúde de 
Ernestina comunica a todos os 
beneficiários do Bolsa Família 
as datas de pesagem.

Confira as datas:
19/04
21/06
13/09

13/12
As mesmas serão realizadas 

no Salão da Comunidade Evan-
gélica das 8h às 11h e das 13h às 
15h.

Lembrando que o não com-
parecimento pode causar blo-
queio parcial ou total do benefí-
cio.

ERNESTINA

Gilso Paz assina termo de adesão de Tio Hugo ao 
programa Internet Para Todos do Governo Federal

Durante a segunda-feira, 
dia 12 de março, o prefeito de 
Tio Hugo Gilso Paz esteve em 
Brasília para assinar o termo 
de adesão do município ao pro-
grama “Internet Para Todos” do 
Governo Federal. O evento foi 
promovido pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), e 
contou com a participação de 
prefeitos de 2471 municípios 
brasileiros que aderiram ao pro-
grama. O Internet para Todos foi 
criado com foco voltado para a 
modernização do país, possibili-
tando a chegada da banda larga 
a localidades sem conectividade 

ou com acesso precário à inter-
net.

Segundo o MCTIC o Go-
verno Federal irá investir ini-
cialmente cerca de R$ 3 bilhões, 
na implantação de um satélite 
e de antenas responsáveis por 
transmitir o sinal de internet. O 
principal objetivo norteador do 
programa é o de reduzir as desi-
gualdades no Brasil com o provi-
mento de serviços de internet de 
alta qualidade e com baixo custo 
para população, sobretudo por-
que a tecnologia e a informação 
são elementos fundamentais no 
desenvolvimento da sociedade.

O prefeito Gilso Paz come-

morou a adesão do município 
de Tio Hugo a esse novo pro-
grama. De acordo com o líder 
do Executivo Municipal, em 
breve serão definidas as diretri-
zes para instalação das antenas 
que irão distribuir o sinal de 
internet no município. “Agora 
que aderimos ao programa va-
mos seguir os próximos passos 
para que tenhamos em breve a 
distribuição de internet em Tio 
Hugo. Será necessário o cum-
primento de etapas, e conforme 
vamos avançado manteremos a 
comunidade informada sobre a 
execução do programa”, garan-
tiu Gilso Paz.

TIO HUGO
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Município de Santo Antônio do Planalto comemora 26 anos 
com intensa programação

A Administração Municipal, 
Gestão 2017/2020 de Santo An-
tônio do Planalto, realizou de 15 
a 19 de março uma intensa pro-
gramação em comemoração aos 
26 anos de emancipação política 
administrativa. As festividades 
contaram com apoio do Sesc e 
Banrisul, Patrocinador Oficial do 
Evento. Confira as atrações das 
datas:

Quinta-feira, dia 15:
Na manhã do dia 15, ocor-

reu a abertura oficial das festivi-
dades, e contou com a presença 
das seguintes autoridades: prefei-
to municipal Élio Freitas, primei-
ra dama Ana Cristina Candaten, 
vice-prefeito municipal Gerno 
Altmann, sua esposa Sônia Alt-
mann, presidente da Câmara de 
Vereadores do município Rodri-
go Maier e demais vereadores 
presentes, a sargento comandante 
da Brigada Militar do município 
Berenice Muller, rainha do mu-
nicípio Fernanda Kronbauer, e as 
princesas Natália Arendt e Verô-
nica Grolli, Secretária de Educa-
ção e Cultura Roseli de Oliveira 
Arendt, Secretário de Agricul-
tura Leonel Adler, Secretário de 
Obras Sandro Vergutz, e gerente 
do Banco Banrisul – Unidade 
Santo Antônio do Planalto, Alber 
Talvane Vieira de Castro. Após 
abertura, as crianças puderam 
usufruir dos brinquedos trazidos 
pelo Sesc, durante o dia todo.

Sexta-feira (16):
A programação da sexta-

-feira (16) iniciou no turno da 
manhã com a disponibilidade 
dos brinquedos para as crianças 
das escolas municipais, no turno 
da noite a programação ficou por 
conta do grupo Baila Comigo que 
apresentou o espetáculo de dan-
ças e animou o público infantil 
com os personagens da “Liga da 
Justiça”. Após, a atração musical 
foi por conta da Suellen Giongo e 

Glê Loirinha.

Sábado (17):
O momento mais esperado 

ocorreu no sábado, com a escolha 
das soberanas do município e a 
inauguração da obra da Avenida 
Jorge Muller.

Na oportunidade partici-
pou do evento o deputado Fede-
ral Covatti Filho, que realizou 
a inauguração da obra de reca-
peamento asfáltico da Avenida 
Jorge Muller, executada com 
recurso destinado ao município, 
pelo deputado Federal Vilson 
Covatti, continuando assim, com 
a parceria e apoio do deputado 
Covatti Filho e deputada Esta-
dual Silvana Covatti. O prefeito 
Elio, afirmou a importância das 
parcerias, e enfatizou que este é 
mais um resultado do trabalho 
em grupo. “Sabemos o quão im-
portante é trabalho em conjunto, 
sem distinção de partidos, e com 

isso é a comunidade quem ganha, 
o nosso muito obrigado por mais 
esse feito em nosso município”, 
disse o prefeito. O deputado Co-
vatti Filho anunciou ainda, que o 
município receberá verba de mais 
R$250 mil para encerrar as obras 
de asfalto na Avenida (zona sul), 
comemorado por todos.

Para a escolha das Sobera-
nas do Município integraram a 
mesa de jurados a diretora edito-
ra do jornal People Silvana Xa-
vier, Distribuidor da Up Essên-
cias Renato Silveira de Souza, 
senhorita turismo de Não-Me-
-Toque Amanda Junges Derlam, 
esteticista e comunicadora Janete 
Gomes, rainha de Carazinho Ca-
tegoria Pré Juvenil 2018 Yhuan-
na da Silva dos Santos, rainha de 
Carazinho Categoria Teen 2018 
Natiéli Dezingrini, promotora de 
eventos Maria Stela Bagatini.

Desfilaram as candidatas 
Angélica Duarte, Aniéli Pires, 

Evelin Marques Soletti, Camila 
Aparecida Ebertz, Lara Caroline 
Ercego, Yohana Muller Surkamp 
e Nataly Araújo. A nova corte foi 
composta por: rainha: Lara Ca-
roline Ercego e princesas: Yoha-
na Muller Surkamp e Angélica 
Duarte. Antes da entrega das fai-
xas, as soberanas 2015/2017 rea-
lizaram seu último desfile. 

O prefeito municipal para-
benizou a todas as candidatas por 
representarem a beleza do muni-
cípio, em especial a nova corte 
que representará o município nos 
próximos anos. Após, o público 
prestigiou o show com Leo e Da-
niel, encerrando as programações 
da noite de sábado.

Domingo (18):
A tarde de domingo iniciou 

com o II Torneio de Vôlei, onde 
participaram quatro equipes de 
Santo Antônio do Planalto e re-
gião. A quarta colocada foi Ami-

gas do Vôlei de Santo Antônio 
do Planalto, a terceira foi Fênix 
de Ernestina, a vice-campeão foi 
Elas.com de Não-Me-Toque, e a 
campeã foi Chock de Carazinho. 
À noite, ocorreu o show musical 
com Fernando Formentini que 
alegrou todo público presente.

Segunda-feira (19):
A noite de segunda-feira foi 

de encerramento das festividades 
de aniversário do município. Foi 
realizado na Câmara de Vereado-
res, a Sessão Solene com entre-
ga da distinção “Mulher Cidadã 
2017”. No momento, participou 
as seguintes autoridades: prefeito 
municipal Elio Freitas, a sargento 
comandante da Brigada Militar 
do município Berenice Muller, e 
vereadores do município. 

O troféu Mulher Cidadã 
foi instituído por Lei Municipal, 
sendo outorgado anualmente pe-
lo Legislativo, na semana de co-
memorações ao aniversário do 
município, em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, à 
uma representante da comunida-
de. Neste ano, a homenageada foi 
Maria Joana Demari, que com-
pleta agora em 2018, 91 anos de 
idade.

Após, os presentes se deli-
ciaram com o bolo de aniversário 
feito pelas serventes e merendei-
ras da Escola São Paulo, e tive-
ram como atração principal da 
noite, o grupo Tchê Sarandeio. 
O prefeito agradece a presença 
de toda comunidade que partici-
pou durante toda a programação, 
abrilhantando ainda mais o even-
to. Parabeniza também todos que 
fizeram parte da organização, pa-
ra que tudo pudesse ser oferecido 
da melhor forma aos munícipes, 
e um agradecimento especial aos 
apoiadores, Sesc e Banrisul, que 
com patrocínio de extrema im-
portância, auxiliaram no sucesso 
das comemorações do 26º aniver-
sário do Município.Do dia 15 ao dia 19, foram realizadas diversas atividades em comemoração aos 26 anos do município
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Decisão: Confira os 
resultados dos jogos de ida 
das finais do Campeonato de 
Futebol de Campo de 
Tio Hugo 2017/2018

O último final de semana 
foi movimentado no Campeo-
nato de Futebol de Campo de 
Tio Hugo 2017/2018. No sába-
do, dia 17, foram definidos os 
finalistas na categoria principal, 
já no domingo, dia 18, foram 
disputadas as partidas de ida da 
final entre veteranos e também 
no principal. 

Em virtude da colheita da 
soja as equipes que estão na 
decisão do certame chegaram 
a um acordo juntamente com 
o departamento municipal de 
Esportes e Juventude para dis-
putar a finalíssima no dia 14 de 
abril. 

Desta forma, ficou defini-
do que a grande final acontece 
durante as atividades da Sema-
na do Município que comemora 
o aniversário de Tio Hugo. A 
sede da decisão será o campo da 
Associação Esportiva e Recrea-
tiva Tio Hugo, na comunidade 

de Linha Graeff.

Resultados das seminifi-
nais – sábado, 17 de março (prin-
cipal)

Barragem Tio Hugo 3 x 0 
Progresso

Linha Machado 1 x 0 Rio 
Grandense

 
Jogos de ida da final – do-

mingo, 18 de março, resultados:
São Paulo 3 x 2 Barragem 

Ernestina (veteranos)
Barragem Tio Hugo 1 x 1 

Linha Machado (principal)
 

A grande final
Sábado, dia 14 de abril – 

Campo da Associação – Linha 
Graeff

1º Jogo – 14h – Barragem 
Ernestina x São Paulo (veteranos)

2º Jogo – 16h – Linha Ma-
chado x Barragem Tio Hugo 
(principal)

Final será realizada no dia 14 de abril
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Novidades marcam a apresentação da nova 
identidade visual da Coagrisol

O auditório da Coagrisol, 
em Soledade, sediou nesta terça-
-feira, 20/03, o evento de lan-
çamento da nova identidade da 
Coagrisol. No ato, foram apre-
sentados à diretoria, associados, 
funcionários, autoridades e im-
prensa, os detalhes da elaboração 
do novo símbolo que passa a es-
tampar a imagem da Cooperativa 

que em setembro comemora 49 
anos de atividades.

A marca foi desenhada a 
partir da representação gráfica 
dos símbolos do cooperativismo, 
e pensada com o foco de confir-
mar da força a Cooperativa, bem 
como o momento de moderni-
zação que a organização passa. 
Ao apresentar a logomarca, o 

presidente José Luiz Leite dos 
Santos explicou o simbolismo 
do momento e lembrou que no 
instante em que a nova iden-
tidade visual é apresentada, 
também se deu o start para as 
comemorações do cinquente-
nário da Coagrisol, que será 
comemorado em 2019. “Tive-
mos a coragem de ousar, pois 
a nova identidade visual é mo-
derna, arrojada e demostra a 
imagem forte que a Coagrisol 
ao longo de seus 48 anos tem 
consolidado perante seus asso-
ciados, o mercado e as comuni-
dades onde estamos presentes. 
De igual forma, ao apresentar 
a nova marca, reafirmamos o 
compromisso constante desta 
diretoria, que é o de melhorar 
nossos processos, e assim con-
firmar que a Coagrisol é uma 
Cooperativa que vive o pre-
sente, resgatando o passado e 
projetando o futuro” lembrou o 
dirigente cooperativista.

Também de acordo com 
a direção da Coagrisol, a nova 
identidade visual será aplicada 
em sua totalidade em suas 56 
unidades de forma gradual, no 
período de um ano. Ainda no 
ato, foi apresentado o novo la-
yout da galeria dos presidentes 
da Coagrisol.

Sobre a Coagrisol
Fundada em setembro de 

1969, atualmente a Coagri-
sol está presente em 25 mu-
nicípios, com 56 unidades de 
negócios, as quais envolvem 
recebimento de grãos, super-
mercados, lojas de móveis, 
eletro, material de construção 
e agropecuárias. Em 2017 a 
Cooperativa somou um fa-
turamento superior a R$ 803 
milhões e o quadro social da 
Coagrisol conta com mais de 
13 mil associados.

REGIÃO

Novo simbolo marca os 49 anos da cooperativa

Nova identidade visual foi apresentada terça-feira (20)
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Tô na área!

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

Grande jogo!
Após a derrota pesada so-

frida no domingo diante do Grê-
mio, o Internacional mostrou 
uma nova fotografia ao seu tor-
cedor nesta quarta feira no está-
dio Beira Rio. O triunfo colorado 
por 2 a 0 foi mais que merecido 
por tudo aquilo que aconteceu 
durante os 90 minutos. A equipe 
sob a batuta de D’Alessandro foi 
extremamente combativa, ga-
nhando absolutamente todas as 
bolas. Além do aspecto de entre-
ga, o time foi bem montado pelo 
técnico Odair Hellmann; forma-
do por um esquema 4-1-4-1 com 
quatro volantes o Inter alugou o 
meio de campo, tendo suprema-
cia de número e força no setor. 
O Grêmio não conseguia jogar, 
muito pela falta de um cadencia-
dor no time. Maicon de fora fez 
falta, Arthur no banco fez mais 
ainda, o time de Renato não ti-
nha saída de bola e o domínio 
do meio pelo Inter obrigou os 
gremista a darem chutões. Foi 
por pouco que o Internacional 
não devolveu os 3 a 0 sofridos na 
Arena, o domínio tático colora-
do amordaçou o Grêmio que foi 
pouco reativo. Apesar de ter as 
rédeas da partida nem tudo foi 
positivo. O Inter criou pouco com 
bola rolando, teve uma cabeçada 
no meio do gol de Gabriel Dias 
em que Marcelo Grohe defendeu 
e um chute do próprio Gabriel 
que passou raspando a trave do 
goleiro tricolor. Essas foram as 
únicas tentativas coloradas com 
bola trabalhada, o que deixa evi-
dente que o time ainda carece de 
criação e de velocidade criativa 
no ataque. Mas comparando o 
Inter a ele mesmo, é possível ver 
evolução, o que pode ser um bom 
sinal.

Erros crassos
O Grêmio entrou em campo 

muito mal escalado no Gre-Nal 
415. Antes mesmo de começar o 
jogo, o torcedor gremista já entor-
tou o nariz ao ver Arthur no banco 
e Cícero como titular no lugar do 
capitão Maicon. O que o torcedor 
previa aconteceu; o Grêmio não 
tinha saída de bola, não possuía a 
figura centralizadora para contro-
lar a posse de bola. O craque do 
time, Luan, ficou sozinho, quando 
prendia a bola para acalmar o jo-
go era cercado por dois, três co-
lorados famintos pela posse. Luan 
não tinha parceria para trocar 
passes, Cícero foi figura inativa 
em praticamente todo o jogo. O 
Inter entrou muito bem em campo 
tanto em disposição quanto em 
tática, já o Grêmio foi mal nos 
dois aspectos. Renato Portaluppi 
errou na escalação e no diagnós-
tico da partida, demorou demais 
para mexer, foi refém do domínio 
tático colorado. Quando mexeu, 
tirou Jael para colocar Arthur, o 
Grêmio ficou sem um atacante 
entre os zagueiros do Inter, vendo 
isso Odair Hellman tirou um dos 
defensores e colocou mais um ata-
cante, o time da casa que já era 
superior foi ainda mais dominan-
te. Embora tenha se classificado o 
Grêmio flertou com o azar, Renato 
foi muito mal, teve uma noite in-
feliz, foi acachapado pelo jogo. 
Bressan cometeu um erro grotes-
co ao cometer um pênalti infantil, 
acordou o rival que já estava in-
tenso. Que a noite de quarta sirva 
de exemplo para o Grêmio não 
repetir os mesmos erros no futuro. 
Se o Inter tivesse mais qualidade, 
principalmente ofensiva, o trico-
lor corria sérios riscos de elimi-
nação, mesmo com uma vantagem 
de 3 a 0.

Estrela Vermelha/MFC é campeão 
invicto em Mormaço

Com um placar de 2x0 em 
cima do time do Varonil, a equipe 
do Estrela Vermelha MFC ven-
ceu o campeonato municipal de 
campo de Mormaço edição 2018.  
Um sábado marcado com muito 
sol e calor, fez do evento morma-
cense mais um sucesso.

Tudo começou com a dispu-
ta de 3º e 4º lugar, às 14h, onde o 
ACM venceu o time do Cacique, 
ficando assim com o 3º lugar no 
campeonato.

Já às 16h, com a presença 
das torcidas e do público regio-
nal, as equipes do Varonil e Es-
trela Vermelha MFC entraram 
em campo para disputar a grande 
final.

O resultado de 2x0 para o 
time do Estrela Vermelha MFC 
o tornou time invicto do campeo-
nato Taça Tradição de Mormaço.

O prefeito municipal Rodri-
go Trindade parabenizou todas as 
oito equipes que participaram do 
campeonato, e destacou, que mais 
uma vez o esporte mormacense 
teve destaque regional, sempre 
primando nas edições desporti-
vas pela disciplina e comprome-
timento das equipes em campo, 
valorizando a tradição do futebol 
de campo no município.

O coordenador do certame, 
Adilson Kuhn, salientou a volta 
de equipes históricas do municí-
pio nesta edição do campeonato 

de campo, e frisou que foram 
três meses de certame, onde to-
das as equipes mostraram seus 
talentos e principalmente, garra 
e persistência, fundamentais 
nos esportes.

A classificação da compe-
tição ficou assim:

Campeão: Estrela Verme-
lha/MFC

Vice: Varonil/Parceria
3º lugar: ACM
4º lugar: Cacique

Os destaques do campeo-
nato foram:

Goleiro Menos Vazado: 
Pablo da ACM

Final do Campeonato foi realizada no sábado (17), tendo como campeã a equipe Estrela Vermelha
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O CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social) de 
Victor Graeff em parceria com 
o SENAR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), realizou  
mais um curso visando a geração 
de emprego e de renda, além é 
claro de novos aprendizados.

O curso  de bolachas e sal-
gados caseiros ocorreu nos dias 
15 e 16 de março em período in-
tegral, com 11 participantes.

A qualificação foi ministra-
da pela professora do SENAR 
Graziela Loureiro di Napoli e 
contou com diversos conteúdos 
programáticos e, é claro, ativida-
des práticas. 

CRAS realizou curso de bolachas e salgados

VICTOR GRAEFF

Curso foi realizado em parceria entre o CRAS e SENAR Participantes tiveram atividades práticas
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