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Assinaturas

Administração Municipal se reúne 
com vereadores mirins

A Administração Municipal 
de Victor Graeff realizou na últi-
ma quarta-feira (20), uma reunião 
no gabinete do prefeito Cláudio 
Afonso Alflen com os vereadores 
mirins do município. Participaram 
do encontro também os secretá-
rios Municipais de todas as pastas. 

No encontro sete dos no-
ve vereadores mirins estiveram 
presentes e puderam expor suas 
ideias e apresentar ao Executivo 
os seus projetos, que foram suge-
ridos na seção do dia 06 de junho. 

O prefeito municipal expli-
cou e sanou duvidas sobre os tra-
balhos do poder executivo, suas 
atribuições, legislação, competên-
cias e responsabilidades. 

Ainda no encontro foram 
analisados os pedidos dos verea-
dores mirins. De acordo com Al-
flen, a Prefeitura trata com aten-
ção os projetos dos jovens e os 
projetos da Câmara, e na medida 
do possível vai atender aos pedi-
dos, que são de suma importância 
aos victorenses e demonstram o 

emprenho dos vereadores mirins. 
Para o prefeito, a Câmara 

Mirim é uma grande oportunida-
de para os estudantes aprenderem 
mais sobre as políticas públicas e 
ao mesmo tempo contribuir para 
o desenvolvimento do município 
como um todo. 

São vereadores mirins: 
Gabrieli Moura Dias; Laísa Ga-
briel Althaus; Lucas Guilherme 
Auler; Murilo Eduardo Koch 
Kuhn; Paloma Woletzer Pires; 
Raquel Serafin da Silva; Renata 
Gabriele Petri; Samira Ferreira 
da Silva e Tainara Monteiro.

Prefeito e os secreatriosse reuniram com os vereadores mirins

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Promoção de Inverno jornal 
O Mensageiro

Neste mês de julho, o jornal 
O Mensageiro está com uma pro-
moção especial para as assinatu-
ras. Terão desconto de até 55% os 
novos assinantes e também nas 
renovações.

São muitas as vantagens dos 
assinantes do jornal: receber toda 
a semana nossa edição e cadernos 
especiais, além de ter acesso ex-
clusivo à área de assinante no site 
www.jornalomensageiro.com.br.

Contate no representante de 
sua cidade e veja as vantagens e 
benefícios.
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O MENSAGEIRO

Projeto União faz a Vida “Copa do 
Mundo - 2018 - Rússia”

Dentro do Projeto União 
faz a Vida, “Copa do Mundo – 
2018 - Rússia” o quinto ano da 
tarde da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental São Paulo, 
juntamente com as professoras 
Elise Danielli, Janaína Luersen e 
Viviane Vogelmann convidaram 
o jogador de futebol Sr. Fábio 
Zambiazi para conversar com 
todos os alunos da escola sobre 
sua carreira como jogador de 
futebol profissional. Ele come-
çou sua carreira jogando no time 
Flor da Serra em Rincão Doce 
e depois passou por vários clu-
bes, incluindo o Coritiba e 1. FC 
Saarbrucken na Alemanha. Fábio 
destacou a importância do traba-
lho em equipe, do respeito mútuo 
entre os jogadores, da disciplina, 
da cooperação e de ter uma vida 

saudável observando questões 
alimentares e sono adequado.

Após a roda de conversa 
com todos os alunos, Fábio pas-
sou nas salas de aula fazer uma 
sessão de autógrafos. 

Foi uma experiência nova e 
de grande valia para todos, pois 
além da fala feita pelo atleta os 
estudantes fizeram vários ques-
tionamentos querendo saber mais 
sobre a história profissional do 
jogador.

As professoras idealizadoras 
do projeto sobre a Copa do Mun-
do – 2018, juntamente com a di-
retora Solange Ema Müller, agra-
decem a disponibilidade do atleta 
em vir compartilhar experiências 
do futebol com todos os estudan-
tes e profissionais da EMEF São 
Paulo.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Fábio Zambiazi conversou com os estudantes

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Em reunião realizada na 
terça-feira (26) foi definido o 
regulamento do Campeonato 
Municipal de Futsal e Voleibol 
e a data para entrega das fichas 
de inscrições das equipes, que 
será até terça-feira, dia 3 de ju-
lho. Nesta data haverá nova re-

união para determinar diretrizes 
da competição, datas de abertura, 
encerramento e modelos de dis-
puta. As fichas estão disponíveis 
na sede da secretaria municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer que fica no bairro São Cris-
tóvão.

Fichas para inscrição para o 
Campeonato de Futsal e Voleibol 

TIO HUGO
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Mostras pedagógicas expõem trabalhos realizados em 
sala de aula na Rede Municipal

Comunidade escolar e fa-
miliares estão tendo a chance de 
acompanhar os trabalhos que os 
estudantes realizaram em sala de 
aula na Rede Municipal durante o 
primeiro semestre de 2018.

As mostras pedagógicas são 
um momento para compartilhar 
com as famílias o que é traba-
lhado na escola. Os estudantes, 
acompanhados pelos professores, 
tem a oportunidade de explicar 
para os pais o intuito e o objetivo 

das atividades.
A primeira escola a realizar 

a mostra foi a EMEI Cantinho do 
Amor, ainda na terça-feira, dia 19, 
onde foram expostos trabalhos 
realizados dentro dos projetos e 
demais atividades pedagógicas. 

Os projetos apresentados 
foram:

Berçário 1e2 - Movimento; 
Maternal 1A – Formas; Maternal 
1B – Histórias;

Maternal 2 A e B - Alimen-
tação Saudável; Projeto Mater-
nal 1A - A Magia das Formas 
Geométricas.

A próxima mostra será rea-
lizada na EMEI Felippe Alflen, 
no dia 27, das 18h às 21h.

As EMEFs Marcílio Dias e 
Leonel de Moura Brizola reali-
zam respectivamente suas mos-
tras nos dias 10 e 13 de julho 
pela parte da manhã.

VICTOR GRAEFF

Cidadãos de Tio Hugo 
serão encaminhados para 
atendimentos médicos nos 
hospitais de Passo Fundo

O município de Tio Hugo 
garantiu na última semana um 
grande avanço na área da saú-
de pública. Após vários meses 
de intensa negociação foi apro-
vada a chamada “Porta de En-
trada SUS” nos atendimentos 
de urgência e emergência para 
o Hospital da Cidade de Passo 
Fundo e Hospital São Vicen-
te de Paulo. Desta forma os 
atendimentos e procedimentos 
médicos em pacientes de Tio 
Hugo que até então eram rea-
lizados em Soledade no Hospi-
tal Frei Clemente, agora serão 
efetuados nos hospitais de Pas-
so Fundo. 

A reunião que determinou 
a transferência da referência 
hospitalar para a Secretaria de 
Saúde de Tio Hugo foi realiza-
da no final do mês de maio na 
sede da 6ª Coordenadoria Re-
gional da Saúde em Passo Fun-
do e contou com a presença do 
prefeito Gilso Paz, da secre-
tária municipal de Saúde Ana 
Lucia Silva, da servidora da 
secretaria Helena da Silva Gar-
cia e de autoridades da área da 
saúde. Gilso Paz explica que 
foram meses de intensas nego-
ciações para que houvesse essa 
mudança. “Estamos trabalhan-
do há um bom tempo nessa 
demanda e depois de tanta luta 
e dedicação conseguimos con-
solidar a transferência. É im-
portante valorizar o esforço e a 
nossa persistência juntamente 
com a secretaria municipal de 
Saúde. Sem dúvidas esse é um 
momento para comemoramos 
pois isso significa um passo 

à frente que nós damos em re-
lação a saúde no município”, 
enfatizou o chefe do Executivo 
municipal.

Gilso Paz ressalta ainda 
que a iniciativa pela mudança 
se deu através da avaliação dos 
pacientes de Tio Hugo que eram 
atendidos em Soledade e tam-
bém pela boa estrutura das casas 
hospitalares de Passo Fundo que 
são referências em saúde para 
todo o estado do Rio Grande do 
Sul. “No papel de gestor público 
temos que buscar sempre evo-
luir e oferecer a nossa comuni-
dade o melhor serviço público 
possível. Agradecemos ao Hos-
pital Frei Clemente pelos servi-
ços prestados aos pacientes de 
Tio Hugo. Porém, solicitamos 
esta mudança na porta de Entra-
da SUS para aprimoramos ainda 
mais o atendimento médico aos 
pacientes da Secretaria Munici-
pal de Saúde”, finalizou.

Os pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Tio Hugo, preferencialmente 
serão encaminhados para o Hos-
pital da Cidade de Passo Fundo. 
A partir de agora atendimentos 
de urgência e emergência em re-
gime de pronto atendimento em 
clínica geral, bem como sobrea-
viso em tempo integral nas espe-
cialidades de cirurgia geral, car-
diologia, pediatria, ginecologia, 
traumatologia e outras áreas, 
além de exames complemen-
tares, tais como eletrocardio-
grama, ultrassonografia, raio-x, 
entre outros atendimentos, serão 
todos encaminhados para as ca-
sas hospitalares de Passo Fundo.

TIO HUGO

Victorenses participaram de votação da 
Consulta Popular 

Foi realizada nesta semana, 
nos dias 26 ,27 e 28, a votação do 
Processo de Participação Popular 
e Cidadã – Consulta Popular de 
2018.  

Os eleitores victorenses pu-
deram votar e escolher qual a sua 
demanda prioritária para receber 
recursos do Governo do Estado.

A votação foi realizada pela 
internet e urnas móveis (smart-
phones e tablets), que foram habi-
litadas pelo Comude – Conselho 
Municipal de Desenvolvimento.

Os eleitores de Victor Graeff 
tinham seis demandas e podiam 
optar por uma delas na hora da 
votação. 

As demandas que 
constituíam a cédula eram: 

A - SSP (Secretaria de Se-
gurança Pública) = Reaparelha-
mento dos órgãos de segurança 
– Aquisição de equipamentos, 
viaturas, embarcações.

B – SES (Secretaria Esta-
dual de Saúde) = Aquisição de 
veículo para transporte sanitário: 

Ambulância, Vans, Veículo Leve.
C– SDR (Secretaria de De-

senvolvimento Rural) = Apoio ao 
desenvolvimento da agricultura 
familiar.

D – SES (Secretaria Es-
tadual de Saúde) = Reforma e 
aquisição de equipamentos para 
estabelecimentos de saúde, vin-
culados ao SUS.

E – UERGS = Programa 
de Modernização e Desenvol-
vimento da Educação Superior 
Pública – aquisição de equipa-
mentos.

F – SEDUC (Secretaria 
de Educação) = Laboratórios 
tecnológicos de aprendizagem 
para a educação profissional 
técnica de nível médio. 

VICTOR GRAEFF

Votação foi do dia 26 ao dia 28 de junho

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Cresol Ernestina 
realiza reunião na 
Comunidade de 
Esquina Penz

GERAL

Na quinta-feira, dia 21, foi 
realizada uma reunião durante a 
tarde no Salão da Comunidade 
de Esquina Penz no município 
de Ernestina. Participaram os 
associados da Comunidade de 
Esquina Penz, membros do Con-
selho de Administração da Cresol 
Planalto Serra Luiz de Jesus, a 
coordenadora do PA de Ernesti-
na Daiane Carine Schnornberger 
e a atendente de crédito Solange 
Petry Schultz.

Na reunião foi apresentado 
os números da Cooperativa Pla-
nalto Serra e do Posto de Aten-
dimento da Cresol Ernestina. 
Também foi mostrado todos os 
produtos e serviços que a Cresol 

disponibiliza, tirado dúvidas e 
apresentado alteração do novo 
Plano Safra 2018/2019 que ini-
cia no mês de julho.

Segundo a coordenadora 
do PA de Ernestina Daiane Ca-
rine Schnornberger, essas re-
uniões são muito importantes. 
“Queremos passar em todas as 
comunidades do nosso muni-
cípio, pois para a Cresol, o as-
sociado é o bem maior, e para 
continuarmos sendo uma coo-
perativa de crédito solidária que 
atende os nossos associados, 
precisamos ouvi-lo, e são nes-
sas reuniões que podemos ter 
um contato maior e direto com 
eles”, diz.

Reunião foi no Salão da Comunidade da Esquina Penz

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CRESOL ERNESTINA

Presidentes da Famurs e CNM participaram de reunião 
da AMAJA em Victor Graeff

Na última sexta-feira, 
dia 22, o município de Victor 
Graeff sediou o seminário: 
Governança, Cultura e Tu-
rismo: Desafio dos Gaúchos, 
promovido pela Famurs - Fe-
deração das Associações dos 
Municípios do RS, em parceria 
com a CNM – Confederação 
Nacional dos Municípios, e 
Comaja - Rota das Terras En-
cantadas.  O seminário ocorreu 
pela parte da manhã no Centro 
de Eventos Ivar José Roessler 
e abordou importantes temas 
voltados aos rumos do turismo 
e da cultura. Pela parte da tarde 
em função do bom número de 
prefeitos de região presentes 
foi realizada mais uma reunião 
da Associação dos Municípios 
do Alto Jacuí (Amaja). 

A pauta da reunião ga-
nhou força com a presença do 
presidente da Famurs, Salmo 
Dias de Oliveira e da CNM, 
Glademir Aroldi, que abordou 
a pauta municipalista. 

Aroldi esclareceu dúvidas 
dos gestores sobre nova legisla-
ção do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) e do 
Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS). A realização do 
Encontro de Contas e o 1% adi-
cional do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). 
De acordo com o prefeito 

municipal Cláudio Afonso Alflen 
a presença dos dois presidentes 
dos órgãos que representam o 
municipalismo no Estado e no 
País foi um momento histórico 
para o município. 

Prefeito Alflen acompanhado dos dois presidentes

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Ernestina registrada em livro
Com o intuito de materia-

lizar o acervo do Museu Dona 
Ernestina e registrar a história do 
município, desde os indígenas, 
está em produção o livro “Ernes-
tina, Cidade e Município”. Escri-
to pelo mestre em história Ale-
xandre Aguirre e pelo professor e 
historiador Ney Eduardo Possapp 
d’Avila, a produção conta com o 
apoio da prefeitura, que também 
pretende disponibilizar exempla-
res da obra nas escolas de Ernes-
tina.

Para Alexandre Aguirre, a 

intensão do livro é que todos te-
nham acesso e possam conhecer a 
sociedade em que vivem.

O lançamento da obra está 
previsto para meados de outubro, 
e terá a comercialização com um 
valor simbólico, em torno de R$ 
40, para que todos tenham acesso.

Para adquirir o livro e fazer 
sua reserva, basta ir até o Museu 
Dona Ernestina, que também es-
tará aberto para receber documen-
tações e histórias locais. As em-
presas podem participar contando 
história do empreendimento para 

agregar à obra.

Síntese do livro
O livro aborda, primeiramen-

te, desde a gênese do município, 
a história dos primórdios ao final 
do século XIX, os índios, jesuítas 
e os bandeirantes. Para orientação 
do contexto, é explanado a divisão 
das terras de Portugal e Espanha. 
Mais alguns tópicos também são 
abordados: povoamento e colo-
nização; escravaturas, tropeiros e 
milicianos; os primeiros municí-
pios do Rio Grande do Sul; imi-

ERNESTINA

gração e colonização.
Em seu conteúdo o livro 

também aborda que, em 1910 se 
deu início a colonização do mu-
nicípio de Ernestina pelos imi-
grantes alemães; o formador da 
colônia Dona Ernestina, Barão 
Antônio José da Silva Loureiro.

No tópico Ernestina: Po-
voado e Vila é encontrado o no-
vo relato sobre a emancipação 
do município; todas as gestões; 
território, 1ª eleição; economia; 
comércio, indústria e profissões, 
com todo o comércio local desde 

o ano de 1941; política partidária 
desde 1937. 

Sobre a religião, recomenda-
-se ler o livro do padre Adalíbio 
Barth, “Marcas do passado e 
olhares para o futuro”, lançado no 
ano de 2017.

Os registros poderão ser re-
ferência para pesquisa por seu 
conteúdo que traz como assunto, 
inclusive, a usina hidrelétrica de 
Ernestina; a barragem, represa;

A segunda parte é composta 
por imagens e memórias, como 
jornais e arquivos.

Na manhã de sábado, dia 
23 de junho, a Coprel promo-
veu uma reunião para os Sindi-
catos dos Trabalhadores Rurais 
e Sindicatos Rurais de toda a 
área de atuação da cooperati-
va. O objetivo do encontro foi 
atualizar informações sobre o 
atendimento aos cooperantes 
por meio dos Sindicatos, espe-
cialmente em relação aos pro-
cedimentos de transferências 
e encaminhamentos de auxílio 
pecúlio. Participaram 105 pes-
soas, dentre colaboradores e 

presidentes de 40 Sindicatos.
A abertura dos trabalhos foi 

feita pelo presidente Jânio Vital 
Stefanello e pelo secretário Décio 
Floss, que deram as boas-vindas 
ao público, apresentando infor-
mações sobre a Coprel, dados 
econômicos, técnicos, sociais e 
indicadores de atendimento. Em 
seguida, o facilitador da unidade 
de atendimento e suporte Edson 
Pedrotti apresentou os processos 
de Transferência de quotas-partes 
e Encaminhamento do Auxílio 
Pecúlio, que são os serviços pres-

tados pelos Sindicatos aos coo-
perantes. Após as falas da equipe 
da Coprel, foi aberto espaço para 
os representantes dos Sindicatos 
esclarecerem dúvidas e darem 
sugestões para o atendimento da 
cooperativa.

Hoje, 65 sindicatos da área 
de atuação da Coprel estão aptos 
para orientar os cooperantes no 
encaminhamento do benefício 
para o Auxílio Pecúlio, e também 
na transferência de titularidade 
das ligações de energia e telefo-
ne.

Coprel reúne Sindicatos para aperfeiçoar atendimento

GERAL
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-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via secretaria com-
petente que seja realizada a 
poda das árvores nas escolas 
municipais. 

-Solicitou o encaminha-
mento de um expediente ao 
Capitão Moura, solicitando 
explicações sobre os policiais 
efetivos que não estão atuando 
24horas em nosso município.

-Solicitou ao Executivo 
Municipal reparos na ilumina-
ção interna do Ginásio Muni-
cipal. Além disso solicitou que 
o mesmo estude a possibilidade 
de quando realizada uma refor-
ma no ginásio municipal, que 
seja revista a cor do palco e tro-
cada, pois a cor preta prejudica 
a visibilidade para os jogadores 
de vôlei.

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima 
Sessão Ordinária será realiza-
da no dia 04 de julho de 2018 
(quarta-feira), às 16 horas, na 
Sede do Poder Legislativo. Lo-
go após os trabalhos inerentes 
das Comissões (salvo em casos 
de convocação extraordiná-
ria).

encaminhamento de um expe-
diente para Escola Municipal 
Leonel de Moura Brizola, no 
sentido de parabenizar a Pro-
fessor Simoni Royer Drehmer e 
os alunos do 4º Ano pelo pro-
jeto apresentado na Câmara de 
Vereadores na manhã do dia 20 
de junho de 2018 sobre “Pedras 
Preciosas”. Além disso, tam-
bém solicitou o encaminhamen-
to de um expediente ao Sicredi 
agradecendo e parabenizando o 
apoio aos Projetos União Faz a 
Vida. 

4.Pedidos da 
Verª. ADRIANA 
T. M. NEUHAUS

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, Secretaria 
de Educação, Cul-

tura, Desporto e Turismo, lista 
de documentos que compro-
vam situação da Coordenadora 
Pedagógica Fabiana Surkamp, 

principalmente o 
tempo de serviço 
da mesma em sala 
de aula. 

5.Pedidos do 
Ver. ADRIANO 
R. MATTGE:

- R e q u e r i -
mento nº 035/2018 
- “Requer à Mesa 
Diretora, depois 
de discutido pelo 
Plenário e se apro-
vado for, que seja 

enviada correspondência para a 
Secretaria de Saúde e Assistên-
cia Social, com o intuito de soli-
citar que a Secretária Sr. Simo-
ne Patrícia Lammel compareça 
na próxima Sessão Plenária, 
que será realizada no dia 04 de 
julho de 2018, ás 16 horas, na 
Sede do Poder Legislativo pa-
ra prestar esclarecimento sobre 
os investimentos das Emendas 
Parlamentares.”. Aprovado por 
unanimidade. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras, a recuperação da ponte 
localizada entra a propriedade 
do Sr. Rui Wink e Sr. Mario 
Wink, pois não está mais pas-

sando caminhão e 
máquinas agríco-
las naquele local. 

3.Pedido do 
Ver. ADEMAR 
JACÓ HAHN

-Solicitou o 

dos dos vereadores e vereadora 
dessa Casa de Leis:

1.Pedidos do 
Ver. MARCIO 
PINTO DA SIL-
VA:

-Parabenizou 
o Secretário de 
Obras Sr. IRTON 

DE WALLE pelos trabalhos 
realizados na Ponte do Barro 
Preto.

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras, a colocação de pedras na 
estrada que dá acesso a proprie-
dade do Sr. Romeu Brenner. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo, informações sobre o 
caso ocorrido na Escola Muni-
cipal Leonel de Moura Brizola, 
referente ao cachimbo artesanal 
que estava com um aluno e foi 
apreendido. Considerando a 
gravidade do fato, busca-se sa-
ber como está o andamento des-
ta investigação e quais as medi-
das estão sendo tomadas para 
que isso não ocorra novamente. 

2.Pedidos do Ver. AU-
GUSTO JULIANO LISKA:

Realizou-se no último dia 
20 de junho (quarta-feira) do 
corrente ano a Sessão Ordiná-
ria, de Ata nº 013/2018, sob a 
Presidência do Ver. ADRIANO 
RODRIGO MATTGE, na Sede 
do Poder Legislativo. Foram 
analisados e baixados para estu-
do nas Comissões Permanentes 
da Casa, os seguintes Projetos 
de Lei, de autoria do Executivo 
Municipal:

- Projeto de Lei Comple-
mentar nº 001/2018 - “Altera 
os artigos 349 e 480, acrescenta 
o inciso IV no Art. 65, altera a 
redação do item “F” DA TABE-
LA DO Anexo V, insere valores 
faltantes ao Item 1 da tabela da 
Planta de Valores Genéricos de 
Terrenos do Anexo I, inclui cri-
tério médio na tabela constante 
do item 1 Planta Genérica das 
Edificações, do Anexo I - B do 
Código Tributário. 

- Projeto de Lei nº 
039/2018 - “Altera o Art. 1º da 
Lei 1.754, de 26 de dezembro 
de 2017 e dá outras providên-
cias.” 

Além disso também foram 
solicitados, os seguintes pedi-

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff

Projeto das Borboletas é desenvolvido na 
EMEI de Santo Antônio do Planalto

A turma do Jardim “A” da 
EMEI Professora Marisa Marga-
rida regida pela professora Fran-
ciele Catia Soletti, sob a direção 
de Tânia Mara Wagner participa 
do Programa “A União faz a Vi-
da” onde a turma desenvolveu o 
“Projeto das Borboletas”.

O Projeto deu início com a 
participação da família das crian-
ças, onde cada família ficou en-
carregada de coletar um inseto 
e uma curiosidade para enviar à 
escola.  As crianças levaram vá-
rios insetos, como borboletas, 
minhoca, moscas, pernilongo, 
grilo, entre outros. Após estudo 
dos insetos e sua curiosidade, foi 
construído um gráfico observan-
do qual inseto veio mais vezes, 
entre eles, a borboleta foi a que 
mais apareceu.

Foi aprofundado mais o estu-
do das borboletas, com histórias, 
músicas, brincadeiras, trabalhos 
pedagógicos, vídeos, releitura da 
obra de arte das borboletas de Ro-
mero Britto e a metamorfose da 
borboleta. Uma criança do jardim 
“A” levou para a sala de aula um 
casulo que estamos aguardando 
com ansiedade o nascimento da 
borboleta.

Todos os dias os olhinhos 
das crianças ficam atentos ob-
servando o casulo e as perguntas 
vem: “Quando vai nascer a bor-

boletinha profe?”. “Eu acho que 
ela não tem frio, está dentro no 
quentinho”, relata as professoras.

As professoras afirmam que 
foi muito gratificante trabalhar 
com o projeto das borboletas, pois 
despertou nas crianças a curiosi-
dade, a alegria, a aprendizagem 
e a espera pelo nascimento da 
borboleta. Agradecemos a partici-
pação e o empenho das famílias 
a procura do inseto, isso mostra 
que família e escola andam juntas 
no processo de aprendizagem de 
cada criança.

Segundo a diretora Tânia 
Mara Wagner, partindo do prin-
cípio de que a Educação Infantil 
precisa se apoiar em Projetos que 

nascem das curiosidades, inte-
resses e dos questionamentos 
feitos pelas próprias crianças, 
aprender e ensinar junto com as 
crianças como se fosse um mo-
mento mágico é o que precisa-
mos para transformar a Educa-
ção.

A diretora Tânia enfatiza 
que é muito encantador viven-
ciar no dia a dia escolar as novas 
experiências de aprendizagem, 
bem como, professores desafia-
dos e comprometidos a trabalhar 
com a realidade, incentivando as 
crianças desde pequenas e o en-
volvimento das famílias acom-
panhando e participando desse 
conhecimento. 

Integrando o PUFV, o projeto foi desenvolvido pelo Jardim A

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

No dia 23/06, a Escola 
Municipal José Rodrigues Car-
doso de Mormaço, realizou sua 
tradicional festa junina, com a 
participação de toda comuni-
dade escolar. Entre as atrações, 
teve apresentações de quadri-
lha, casamento caipira, música 
e muita comida típica.

Segundo a diretora da es-
cola, Junara Machado, o evento 
teve ótima presença da popu-
lação mormacense, bem como 
lindas apresentações coordena-
das pelas professoras com suas 
turmas.

“Queremos agradecer a to-
dos que participaram na tarde 
do dia 23/06 de nossa festa ju-
nina. Agradecimento especial 
aos alunos e professores pela 
linda apresentação da quadrilha 
e do casamento caipira. Também 
agradecemos pelo empenho dos 
alunos juntamente com pais, pro-
fessores e comunidade na arreca-
dação de donativos. Enfim, abri-
gado a todos que trabalharam e 
colaboraram para que nossa festa 
fosse um sucesso”, salientou a 
diretora do educandário, Junara 
Machado.

Escola Municipal José 
Rodrigues Cardoso realizou 
tradicional festa junina

Comunidade escolar participou da Festa Junina

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

MORMAÇO
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos dezoito dias do mês 
de junho 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 vereadores: Jo-
sé Clair de Lima e Selmar Iradi 
Musskopf, do PMDB, Ana Pau-
la Stumpf e Odeli F.P. de Souza, 
do PSB, Gilani M. S. Neuhaus, 
Delmar Antônio Diehl, Gustavo 
Gotz e Vanderlei Graepin, do PP. 
A senhora presidenta Ana Paula 
Stumpf, declarou abertos os tra-
balhos da Sessão Ordinária. A 
Presidenta pediu ao secretário 
que fizesse a leitura da Ata. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovada por 
unanimidade. Leitura da Pauta 
n. 020/2018. Em discussão a 
Pauta, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovada por una-
nimidade. Leitura das corres-
pondências. 

Pequeno Expediente: 
Inscrito o vereador Van-

derlei solicitou o envio de três 
ofícios – 1) À Secretaria de 
Obras, em relação a uma ponte 
feita na Comunidade de Estrela 
do Sul, na saída para Sanga Fun-
da, do lado direito entre a divisa 
do Sr. Camilo Molinari e do Sr. 
Valmir Neuhaus, pois o desmo-
ronamento já está dentro do tri-
lho da estrada, que seja feito o 
conserto ou colocadas guardas 
ou sinalização, pois está bem 
perigosa a situação. Em discus-
são, ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovada por unanimi-
dade. 2) À Secretaria de Obras 
a respeito do trevo de acesso à 
Colonia Gobbi, deixando a Casa 
à disposição para que se con-
cretize essa rótula, solicitando 
explicações sobre o que está fal-
tando para concretizar tal obra. 
Em discussão, se manifestaram 
os vereadores Odeli e Vander-
lei. Em votação, aprovada por 

unanimidade. 3) À Secretaria 
de Obras para que tome provi-
dências quanto a segurança do 
trabalho na secretaria, pois vê 
frequentemente pessoas sendo 
transportadas em conchas de 
máquinas e em cima de tratores, 
devendo ser fiscalizado e orien-
tados os servidores. Em discus-
são, ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovada por unanimi-
dade. Inscrita a vereadora Ana 
Paula solicitou o envio de dois 
ofícios – 1) Aos Presidentes das 
Comunidades convidando para 
que compareçam na quarta-feira, 
20.06, as 15h, na Sede da Câma-
ra, para uma reunião com o Dele-
gado de Marau, para tratar sobre 
o assunto segurança pública. Em 
discussão, se manifestaram os 
vereadores Vanderlei, Ana Paula 
e Gustavo. Em votação, aprova-
da por unanimidade. 2) Aos Di-
retores das Escolas convidando 
para que compareçam na quarta-
-feira, 20.06, as 15h, na Sede da 
Câmara, para uma reunião com o 
Delegado de Marau, para tratar 
sobre o assunto segurança pú-
blica. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, apro-
vada por unanimidade. Inscrito 
o vereador Gustavo solicitou 
o envio de dois ofícios – 1) Ao 
Secretário de Obras para que 
na estrada da Sanga Funda, seja 
estudada a possibilidade de ser 
feito um reparo, no trecho entre 
as propriedades de Jorge Jacir 
Dorneda até Alex Recler. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovada por 
unanimidade. 2) Ao Prefeito Mu-
nicipal para que envie o relatório 
de despesas e respectivos conser-
tos realizados no fusca, recebido 
como doação do Governo do 
estado e lotado na Secretaria da 
Agricultura. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovada por unanimidade. 

Grande Expediente: 

Inscrito o vereador Vander-
lei Falou que a capacitação do 
funcionalismo é uma alavanca 
para um bom funcionamento 
dos gestores. Acrescentou ser de 
conhecimento que cada secreta-
ria tem as suas peculiaridades, 
e que no momento a secretaria 
de obras está deixando a desejar 
no quesito da segurança do tra-
balho. Ainda, que a capacitação 
dos funcionários também está 
desejando a desejar. Exemplifi-
cou que é fácil ver funcionários 
sendo carregados em cima de 
máquinas e tratores, e que os 
EPI’s na maioria das vezes não 
são utilizados, pois não há uma 
cobrança da secretaria. Disse ser 
necessária a contratação e um 
técnico em segurança do traba-
lho, que estudou para fiscalizar. 
Mencionou que gostaria de fazer 
uma vistoria no parque de má-
quinas, que não tem condições 
de trabalha, e ainda se vê funcio-
nários sendo carregados, sendo 
os responsáveis o Secretário e o 
Prefeito. Pediu ajuda dos colegas 
para ver as coisas funcionando, 
com os funcionários utilizando 
os equipamentos de segurança. 
Por fim, falou sobre a necessi-
dade do concurso público, pois 
é uma seleção natural da pessoa 
mais preparada, e evitará os des-
vios de função que vem ocor-
rendo, em virtude de promessas 
políticas. 

Matérias em Pauta: 
Matérias em segunda 

discussão. Projeto de Lei n. 
010/2018: Dispõe sobre a con-
tratação de agente comunitário 
de saúde por tempo determinado, 
para atender necessidades tem-
porárias de excepcional interesse 
público e dá outras providências. 
A vereadora Gilani pediu vistas 
do projeto. O pedido foi aprova-
do com 04 votos favoráveis e 03 
contrários. 

Explicações Pessoais: 
Inscrito o vereador Odeli 

convidou para o evento organi-
zado pela Associação da Terceira 
Idade, no domingo dia 24.06, en-
contro a ser realizado no Clube 
25 de julho, em comemoração 
as festas juninas. Agradeceu pe-
lo espaço que ocupou como 2º 
secretário, desculpando-se por 
qualquer deslize pois não tem es-
tudo, estando sempre à disposi-
ção. Inscrito o vereador Vander-
lei justificou o pedido de vistas 
da colega Gilani, pois entendem 
necessária ser feita uma emenda 
ao projeto. Falou, ainda, sobre 
as reuniões das comissões per-
manentes, que nunca se reúnem 
e deve ser consertado. Discorreu 
ser necessária a valorização do 
Legislativo. Parabenizou o ve-
reador Odeli pelo papel desem-
penhado e contou sobre à época 
em que houve a eleição da mesa 
e que tal não é pluripartidária, 
sendo unilateral. Compartilhou 
que está acompanhando a lici-
tação das linhas da faculdade e 
soube que já tem 03 ou 04 em-
presas inscritas e que uma delas 
com um ônibus praticamente no-
vo, achando que tal licitação será 
uma das coisas boas em virtude 
do grande número de empresas 
cadastradas para participar, sen-
do um ganho para os munícipes. 
Por fim, contou que se filho ob-
teve aprovação da apresentação 
do TCC e que no final do ano es-
tará concluindo o curso. Inscrito 
o vereador Selmar falou sobre 
a questão do IPTU na orla da 
barragem, que já lhe passaram o 
valor do terreno que possui, pois 
já estão começando a distribuir. 
Acrescentou sobre o resíduo que 
estão sendo colocado nas ruas 
do Município, pois esteve na 
Prefeitura e no documento não 
consta o recebimento do material 
informado pela vereadora Gila-
ni. Pediu para colega que pedisse 
para o seu deputado, pois esses 

resíduos o último ofício que veio 
foi em 2017, solicitando para a 
colega que consiga o ofício o 
quanto antes. Inscrita a verea-
dora Gilani respondeu ao colega 
Selmar, que tomara que tivesse 
a mesma atitude que teve, pois 
não mandou pedido para depu-
tado e sim ao secretário de trans-
portes, sendo muita coincidência 
a realização dos reparos nas ruas 
em que pediu. Inscrita a verea-
dora Ana Paula comentou sobre 
a fala do vereador Vanderlei, 
que admira seu trabalho, mas a 
respeito da mesa falou sobre as 
propostas que recebeu, pois uma 
delas a pessoa indicada para 
ocupar a vice-presidência sequer 
lhe cumprimenta como presi-
dente ou confia no seu trabalho. 
Ainda, colocou que tiveram uma 
chapa pura, também não sendo 
pluripartidária e a falta de en-
tendimento é algo que acontece 
dentro de uma democracia. Ins-
crito o vereador Gustavo falou 
sobre a equipe de futebol corin-
ga, que na noite de sábado fez 
uma partida contra o time com 
a melhor campanha da Taça, es-
tando classificados para a próxi-
ma fase. Em relação a fala do ve-
reador Selmar, sobre pressionar 
e pedir aos deputados, achando 
que tal se trata de uma “semver-
gonhice”, pois próximo as elei-
ções sempre é a hora de atender 
aos pedidos. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 25 de junho, 
com início às dezenove horas, 
na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores, na Avenida Vin-
te de Março, n. 1064, em Nico-
lau Vergueiro. Declarou encer-
rados os trabalhos da sessão, 
dos quais lavrou-se a presente 
ata, que lida e achada conforme 
irá assinada.
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária

de 25.06.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

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

Grande Expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, justificou o 
pedido de providências de sua 
autoria, no qual solicita ao Po-
der Executivo Municipal que 
sejam tomadas providências 
para evitar a invasão da água 
da chuva à residência da se-
nhora Cristiane Pedrotti. O Ve-
reador Everton José Goedel, do 
PTB, agradeceu às Secretárias 
Adriana e Mara pelas altera-

ções feitas através da Mensa-
gem Retificativa nº 027/2018, 
no projeto de lei que trata da 
contração de médicos para o 
Posto de Saúde.

Comunicações:
Não houve orador.

Ordem do Dia: 
Discussão e votação do 

Projeto de Lei nº 024/2018, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “INSTITUI O 
PROGRAMA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO FISCAL DO 
MUNICÍPIO DE ERENSTI-
NA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”. 

Aprovado, com emendas, 
por unanimidade de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 025/2018, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “DISPÕE SO-
BRE O SISTEMA ÚNICO DE 

e do Motorista de Ernestina, a 
realizar-se no próximo domin-
go, dia primeiro de julho, no 
salão da Comunidade Evan-
gélica Luterana, completando 
assim quarenta e oito edições 
do evento. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, também rei-
terou o convite para a votação 
da Consulta Popular, que es-
taria acontecendo nos dias 26, 
27 e 28 de junho. Solicitou 
que o Executivo Municipal fi-
zesse a limpeza da Rua Alfre-
do Augusto Köche, próximo à 
creche, na pavimentação nova, 
pedido este feito através do se-
nhor Severino Voigt, o qual so-
freu uma queda no local devido 
ao pó de brita acumulado com 
a chuva.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 02 
de julho, às 18 horas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

Aprovado por unanimida-
de de votos. 

Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 027/2018, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “AUTORIZA 
O PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL A ABRIR CRÉDI-
TO ESPECIAL NO VALOR 
DE R$ 80.000,00 (OITENTA 
MIL REAIS) DESTINADO 
A CUSTEAR AS DESPESAS 
DO APOIO FINANCEIRO DA 
PORTARIA 748/2018 DO MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Aprovado por unanimida-
de de votos. 

Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, reforçou o 
convite a toda população para 

a votação da Consulta Popular, 
que aconteceria nos dias 26, 27 
e 28 de junho. Agradeceu ao 
Secretário e sua equipe pelo 
serviço que estava sendo reali-
zado na Rua Júlio dos Santos. 
Agradeceu também à adminis-
tração municipal pelo serviço 
feito em frente à residência 
do senhor Celso Albrecht. Co-
mentou sobre a retroescavadei-
ra nova que o município havia 
recebido, a qual encontrava-se 
exposta em frente à Prefeitura 
Municipal, e agradeceu espe-
cialmente ao ex-Prefeito Jaime 
Gonçalves da Silva, por ter sido 
através de seu intermédio que o 
Vereador esteve com o Deputa-
do Afonso Mota, o qual desti-
nou a emenda que possibilitou 
a aquisição da retroescavadeira 
ao Município de Ernestina. 

O Vereador Douglas Dorr, 
do PDT, convidou a todos para 
a tradicional festa do Colono 

Música que encanta!
Victor Graeff realizou o 
2    Festival da Canção o

VICTOR GRAEFF

A Prefeitura Municipal de 
Victor Graeff, através da Secre-
taria Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo 
realizou na noite de sábado, dia 
23, o 2º Festival Nacional da 
Canção de Victor Graeff – Fes-
tivig. 

Dividido nas categorias in-
fantil e juvenil, o festival ocor-
reu no Centro de Eventos Ivar 
José Roessler e contemplou di-
versos gêneros e estilos da mú-
sica brasileira.

Foram apresentadas 29 
músicas nas duas categorias. 

Confira os vencedores: 
Infantil 

1º - Marina Borges Eckert
2º - Luisa Schaeffer Jaskow
3º - Lara Alba
4º - Thauane Henkes
5º - Gabriele Azevedo

Juvenil 
1º - Victória Zamboni
2º - Micaeli Eckert
3º - Vitória Magro
4º - Kaiany E Kemely Geller
5º - Eduarda Lunardi- Sa-

randi

Os vencedores, do 1º ao 5º 
lugar, receberam uma premiação 
e troféu e os demais participantes 
de ambas as categorias recebe-
ram um troféu de participação. 

Marina Borges Eckert foi a vencedora da categoria infantil

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

Escola Municipal José Rodrigues Cardoso 
parabeniza alunos em etapas dos JERGS

A EMEF José Rodrigues 
Cardoso agradece aos alunos do 

6º ao 9º ano, juntamente com a 
professora Adilane Kuhn Prestes 

pela participação e Classifica-
ção nos Jergs 2018 fase munici-
pal. Os alunos participaram nas 
seguintes modalidades: futsal 
feminino infantil, handebol fe-
minino infantil, futsal masculi-
no infantil e juvenil, atletismo e 
tênis de mesa. 

Após as competições, fo-
ram classificados os seguintes 
alunos: Luan Delavy no tênis de 
mesa infantil, Gabriel, tênis de 
mesa juvenil; Adair dos Santos 
Meireles, salto em altura juvenil 
e salto em distância; Douglas 
Kuhn, salto em altura e distân-
cia e 75 m; Amanda Sanderson, 
peso infantil feminino; e reve-
zamento Douglas K, Emanuel 
Paz, Matheus Pimentel e Renan 
Trautmann.Alunos participaram em várias categorias

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

MORMAÇO

No dia 26 estiveram a reu-
nidos a secretária de Educação 
de Lagoa dos Três Cantos Eliane 
Francisca Artmann, a coordena-
dora Local do Programa A União 
Faz a Vida Christiane Jost, junta-
mente com o gerente da Agência 
do Sicredi Adriano Sbabo e as-

sessor de Programas Sociais do 
Sicredi Deloir Antônio dos San-
tos para fazer a entrega de 55 kg 
de alimentos para o Lar do Idoso.

Os alimentos arrecadados 
foram doados pelas professoras 
e auxiliares das escolas EMEF 
Dona Leopoldina, EMEF Profes-

sora Eida da Silveira, EMEI Ra-
inha e EEEM Joaquim José da 
Silva Xavier de Lagoa dos Três 
Cantos, pela participação no 3º 
Fórum Regional do Programa A 
União Faz a Vida, que aconteceu 
no dia 11 de junho no Centro de 
Eventos em Tapera/RS.

Em Lagoa dos Três Cantos, alimentos são 
entregues ao Lar do Idoso

LAGOA DOS TRÊS CANTOS
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combustíveis Schell e Rota do Sul.
Vereador Élio Borges Padi-

lha (REDE): requer que o Poder 
Executivo, através de seu departa-
mento competente, extirpe a árvo-
re de aroeira próxima ao Posto de 
Saúde e replante outra, tal como um 
ipê-amarelo, também é pertinen-
te que seja realizado um convênio 
com os munícipes visando que se-
jam fornecidas mudas de flores a 
serem plantadas ao longo das vias 
do município, pois isso além de 
embelezar a região, é um marco a 
todos os visitantes, acrescentando 
que as flores nos trazem harmonia 
e paz.

Vereador Lúcio Nelson 
Bruinsma (PDT): requer que a Se-
cretaria de Obras coloque resíduo 
de asfalto nos trechos com mais 
avarias da Rua Nossa Senhora Apa-
recida e Bairro Rabello, porquanto 
há trechos quase intrafegáveis.

Vereador Alex Sandro Men-
des (PST): demanda, pela terceira 
vez, que o Poder Executivo, através 
de seu departamento competente, 
coloque 3 ou 4 cargas de terra e 
construa um muro ao redor do Pé  
de Umbu localizado na propriedade 
do munícipe Urbano Feyth , pois 
ela é uma árvore centenária e de-
ve ser preservada. Por sua vez, em 

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 25 
de junho de 2018, presidida pelo 
Vereador Presidente Alex Sandro 
Mendes da Bancada do PDT. 

Pedidos Verbais: 
Vereador Abílio Kuhn 

(PDT): requer que o Poder Exe-
cutivo, através de seu órgão com-
petente, encontre uma maneira de 
canalizar o esgoto que adentra no 
riacho ao longo do centro urbano de 
Tio Hugo, perpendicular a RS-153, 
pois o odor proveniente dele é uma 
mazela ao município. Caso não se-
ja possível encaná-lo, então que as 
empresas e munícipes responsáveis 
por depositar seus dejetos sanitários 
no riacho sejam notificados para 
que não o façam mais. Também ur-
ge que sejam notificados os donos 
dos terrenos baldios em vista de que 
realizem a sua limpeza, caso con-
trário o Poder Público deve fazer e 
cobrar em razão disso.

Vereador Vanderlei Kerber 
(PSD): comenta que a instaura-
ção do Vereador Mirim está sendo 
procrastinada desde 2017, mesmo 
assim Vanderlei não medirá esfor-
ços visando o seu funcionamento. 
Vanderlei requer que a Secretaria 
de Obras repare os buracos no as-
falto que dá acesso aos postos de 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
frente à empresa do frigorífico é ne-
cessário que seja colocado cascalho 
de asfalto, pois nos dias nos chuva 
o lamaçal prejudica o acesso ao lo-
cal. Também é necessário que seja 
extirpada uma raiz na residência da 
munícipe Mariane Gaspar, localiza-
da no Bairro Boa Esperança, pois 
ela planeja construir uma garagem. 

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 015/2018: 

Autoriza o Município a conceder 
abono especial as Agentes Co-
munitárias e Saúde com recursos 
de transferência do Estado para o 
PACS – Programa de Agentes Co-
munitários de Saúde. Aprovado por 
unanimidade.

Comunicações Pessoais:
Vereador Délcio Wiedthau-

per (PDT): parabeniza todos os 
funcionários da Unidade de Saúde 
de Tio Hugo, sobretudo os médi-
cos, enfermeiros e motoristas, por 
desempenharem seus ofícios da 
maneira mais zelosa e responsável 
aos tio-huguenses, porquanto re-
chaçar muitos problemas privados, 
ínsitos a qualquer indivíduo, e agir 
de modo imparcial, consoante às 
prerrogativas públicas, muitas ve-
zes é mais difícil do que aparenta.

Vereador Lúcio Nelson 
Bruinsma (PDT): agradece ao 

Secretário de Obras, assim como 
ao Prefeito Municipal, por atender 
todos os Pedidos Verbais por ele 
realizado, citando alguns deles: 
melhorias no ponto de acesso ao 
Posto Latina, no acesso a residência 
da munícipe Velotilde Marins e na 
Linha Graeff, na moradia do muní-
cipe Vigário.

Vereador Eron de Almeida 
(PMDB): comenta que o esgoto a 
céu aberto que se desloca ao longo 
da RS 153 atinge área de competên-
cia do DAER, por isso o Poder Exe-
cutivo de Tio Hugo não realizou ne-
nhuma atividade para resolver essa 
mazela. 

Vereador Vanderlei Kerber 
(PSD): explana que já entrou em 
contato o Chefe do Executivo para 
que seja notificado o DAER da ne-
cessidade premente de permitir que 
o Poder Público local possa entubar 
o esgoto que se desloca ao longo da 
RS 153. Vanderlei comenta que o 
Deputado Federal Danrlei irá dis-
ponibilizar ao município de Tio Hu-
go mais uma emenda, a qual dota o 
valor de R$ 200.000,00, sendo des-
tinada à área da agropecuária. Isso é 
uma maneira de demonstrar os bons 
resultados do trabalho em conjunto 
dos poderes municipais e federais.

Vereador Alex Sandro Men-

des (PDT): agradece aos organiza-
dores do baile realizado no dia 22 
de junho do corrente ano, pois o 
evento foi um sucesso de público. 
Ele explana que em razão do atual 
consenso político firmado entre os 
partidos, todas as ações devem ser 
realizadas de modo imparcial, ou 
melhor, no interesse da população 
tio-huguense.

Vereadora Silvana Cardoso 
(PDT): explana que o esgoto a céu 
aberto que percorre determinado 
trecho da RS 153 deve ser canaliza-
do o mais rápido possível, caso es-
teja em área competente ao DAER, 
então que o seja notificado até que 
seja resolvido esse problema de 
cunho sanitário.

Vereador Abílio Kuhn 
(PDT): comenta que, apesar do es-
goto estar em território do DAER, 
não há justificativa para que os 
munícipes e, sobretudo, algumas 
empresas, depositem seus dejetos 
sanitários no riacho perpendicular 
a RS 153. É de responsabilidade 
local dar destinação adequada aos 
próprios resíduos sanitários.

A próxima Sessão Ordinária 
acontecerá no dia 09/07/2018, às 
09h, no Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Tio Hugo.
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Promoção de Dia dos Pais
Para comemorar o Dia dos 

Pais, o Jornal O Mensageiro pro-
duzirá um Especial como forma de 
homenageá-los.

O Especial que irá circular na 
edição do dia 10 de agosto, levará 
mensagens de carinho e admiração 
para seu pai. Quem participar com 
uma homenagem estará concorren-
do a brindes da Ótica e Joalheria 
Brilhante, Lotérica e Lojas Flama 
e da Bella Casa Plus AZ.

O sorteio dos prêmios será 
realizado na sede do Jornal O Men-
sageiro, em Ernestina, e todos os 
participantes estarão concorrendo.

Prêmios
Os brindes sorteados são: um 

óculos de sol da Ótica e Joalheria 
Brilhante, uma carteira da Lotérica 
e Loja Flama e uma banqueta da 
Bella Casa Plus AZ.

Procure nossos representantes 
em sua cidade e veja como parti-
cipar!

ESPECIAL OM

A Invernada artística do 
CTG Porteira do Planalto do 
município de Santo Antônio do 
Planalto, realizou a Festa Juni-
na. O momento reuniu as crian-
ças e os pais com brincadeiras, 
casamento caipira, pescaria, do-
ces e guloseimas.

A festa é comemorada to-

dos os anos com o intuito de reu-
nir os pais e as crianças para um 
momento de confraternização. 
“Os pais participaram de algu-
mas brincadeiras também como a 
dança das cadeiras. A festinha foi 
bem alegre e divertida”, conta a 
mãe de uma das integrantes, An-
drea Man.

Festa Junina do CTG Porteira do Planalto reuniu pais e crianças

Festa Junina da Invernada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ANDREA MAN
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O Poder Legislativo de Mormaço esteve reunido em 
mais uma Sessão Ordinária no dia 26 de Junho de 2018, com 
a presidência do vereador Wagner de Loreno, juntamente com 
os demais edis, Edson Schroeder, Eduardo Zanin, Lair da Sil-
va Farias, Sônia Mara Kuhn, Olair Belo de Carvalho, Marcos 
A. Malaquias, Jorge Luiz Berticelli e Silvio Fernandes San-
derson. 

Matérias do Executivo:
PROJETO DE LEI Nº019/2018, DE 20 DE JUNHO 

DE 2018. DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE TUR-
NO ÚNICO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Fica instituído turno único de 
06 (seis) horas diárias no Serviço Público Municipal, a ser 
cumprido no período compreendido entre as 8h as 14h, de 
segunda-feira a sexta-feira. O turno único instituído desta Lei 
vigorará até 15 de Setembro, retornando o horário normal até 
31 de Outubro de 2018. Iniciando novamente o turno único 
dia 1º de novembro de 2018 até dia 31 de dezembro de 2018. 
Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº020/2018, DE 12 DE JUNHO 
DE 2018. Institui Programa de recuperação de Dívida Ativa 
– REDIV – incentivando ao pagamento de dívida ativa no 
município de Mormaço, e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade.

Matérias do Legislativo:
Emenda Modificativa nº. 01/2018 ao Projeto de Lei nº 

019/2018, de autoria do vereador Eduardo Zanin da bancada 
do PDT, que altera o artigo 2º, que passa a contar com a se-
guinte redação:

Art. 2º - O turno único instituído no artigo 1º desta Lei 
vigorará até 15 de Setembro, retornando o horário normal até 
31 de Outubro de 2018. Iniciando novamente o turno único 
dia 1º de novembro de 2018 até dia 15 de janeiro de 2019. 

Emenda Modificativa nº. 01/2018 ao Projeto de Lei do 
Legislativo nº 04/2018, de autoria do Vereador Eduardo Zanin 
da bancada do PDT, altera o artigo 2º, que passa a contar com 
a seguinte redação:

Art. 2º - O turno único instituído no artigo 1º desta Lei 
vigorará até 15 de Setembro, retornando o horário normal até 
31 de Outubro de 2018. Iniciando novamente o turno único 
dia 1º de novembro de 2018 até dia 15 de janeiro de 2019. 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº04/2018, 
DE 12 DE JUNHO DE 2018. DISPÕE SOBRE A INSTITUI-
ÇÃO DE TURNO ÚNICO NO SERVIÇO PÚBLICO DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. Fica instituído turno único de 06 (seis) horas diárias 
no Serviço Público Municipal, a ser cumprido no período 
compreendido entre as 8h as 14h. com exceção da terça fei-
ra (dia de Sessão Plenária), bem como outro dia que houver 
atividade especial, a ser determinada pela Mesa Diretora. O 
turno único instituído desta Lei vigorará até 15 de Setembro, 
retornando o horário normal até 31 de Outubro de 2018. Ini-
ciando novamente o turno único dia 1º de novembro de 2018 
até dia 31 de dezembro de 2018. Aprovado por Unanimidade.

Cássio Rodrigues -Diretor Geral

Victor Graeff sediou seminário sobre Turismo 

O município de Victor 
Graeff sediou na sexta-feira, 
dia 22 de junho, o seminário 
“Governança, Cultura e Turis-
mo: Desafio dos Gaúchos”. O 
evento foi realizado pela Fede-
ração das Associações de Mu-
nicípios do Rio Grande do Sul 
- FAMURS, em parceria com 
a Confederação Nacional de 
Municípios - CNM, COMAJA 
– Rota das Terras Encantadas, 
Associação dos Municípios do 
Alto Jacuí – AMAJA, e Pre-
feitura Municipal de Victor 
Graeff.

Mais de 150 pessoas 
acompanharam a programação 
no Centro de Eventos Ivar José 
Roesler, entre elas a presença 
do presidente da Confedera-
ção Nacional de Municípios – 
CNM, Glademir Aroldi. 

Na programação do se-
minário a palestra com o ex-
-prefeito de Gramado, Nestor 
Tissot, que a partir do tema 
“Gramado: um case de suces-
so”, apresentou o desenvolvi-
mento do município nos mais 
diversos segmentos do turismo. 
Tissot destacou que Gramado 
foi se planejando ao longo do 
tempo, e hoje realiza anual-
mente mais de 250 eventos, que 

consequentemente atraem turis-
tas o ano todo ao município.

Os programas oferecidos pa-
ra liberação de recursos em prol 
do desenvolvimento da ativida-
de turística, foi um dos assuntos 
abordados na palestra do diretor 
de Turismo da FAMURS, Mário 
Ribas do Nascimento. Além de 
apresentar as “Políticas Públicas 
e Financiamento do Turismo”, 
destacando programas como Pró-
-Turismo RS e Prodetur + Turis-
mo, Mário também falou sobre 
o projeto “Mundo Gaúcho”, que 
integra diversas opções de turis-
mo cultural no Mercosul, e sobre 
o tema “Município: governança 
indispensável para o desenvolvi-
mento do turismo”.

Já a turismóloga e direto-
ra de Turismo da Rota das Ter-
ras Encantadas, Carolina Lopes 
de Borba, fez o lançamento do 
programa “Viajando Pela Rota”. 
Uma ação que será realizada nas 
escolas dos 16 municípios con-
sorciados à Rota, visando traba-
lhar a temática turismo com alu-
nos do 4º ano. 

Após a programação da 
manhã, os participantes foram 
recepcionados na sede da Asso-
ciação de Funcionários da Co-
trijal, onde puderam saborear os 

pratos típicos do município: a 
cuca com linguiça e a “sopa no 
pão”. Ainda durante o almoço a 
equipe do COMAJA repassou 
à Associação de Cuqueiras de 
Victor Graeff, a informação da 
liberação dos equipamentos con-
quistados através de um projeto 
de fortalecimento das agroindús-
trias, cadastrado no Ministério de 
Desenvolvimento Agrário. Com 
isso, será repassado às Cuquei-
ras uma extrusora de massa, uma 
batedeira planetária, um forno de 
tubo a gás, um embalador de me-
sa e um preparador de alimento, 
totalizando aproximadamente o 
valor de R$ 23.507,00.

Prefeitos e departamentos 
de saúde e turismo 
tiveram reuniões

À tarde os Prefeitos dos 
municípios que integram a As-
sociação dos Municípios do Alto 
Jacuí – AMAJA, tiveram reunião. 
Com a presença do presidente da 
CNM, Glademir Aroldi, e do Pre-
sidente da FAMURS, Salmo Dias 
de Oliveira, todos tiveram a opor-
tunidade de debater importantes 
assuntos, alguns deles que tam-
bém foram destaque na Marcha à 
Brasília, realizada em maio. 

Os secretários de Saúde dos 
municípios consorciados ao CO-
MAJA, também se reuniram para 
discutir ações regionais, visando 
auxiliar os municípios com as 
necessidades do dia-a-dia das Se-
cretarias de Saúde. 

A reunião mensal da Rota 
das Terras Encantadas, com os 
secretários e diretores de Turis-
mo, foi realizada pela parte da 
tarde. Na oportunidade foi fei-
ta uma avaliação do seminário 
realizado pela manhã. Na pauta 
ainda a criação dos Planos Mu-
nicipais de Turismo e Conselhos, 
participação em eventos, e a en-
trega aos municípios o material 
de divulgação do programa “Via-
jando Pela Rota”.Mais de 150 pessoas participaram do evento em Victor Graeff

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

A Associação de Turismo, 
Artesãos e Cuqueiras de Victor 
Graeff, com o apoio da Admi-
nistração Municipal e Emater, 
realizam a 5ª edição do Jantar 
Sopa no Pão.

O evento ocorre nesta sex-
ta-feira, dia 29 de junho, a partir 

das 20h no Pavilhão Evangélico, 
com a animação da dupla Julia e 
Veridiane.

O jantar já se consolidou 
como evento gastronômico de 
inverno no município, e nesta 
edição serão servidos quatro ti-
pos de sopas, além de entradas 

e sobremesas. Os cartões podem 
ser reservados com as integrantes 
das associações; Casa do Artesão 
Junto a Praça Municipal e com a 
diretora Municipal de Cultura e 
Turismo.

Mais informações pelo fone 
054-991523257.

5    Jantar Dançante Sopa no Pão 
ocorre nesta sexta (29)

o

VICTOR GRAEFF
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Aos vinte e cinco dias do 
mês de junho de dois mil e de-
zoito, às dez horas, reuniram-
-se os senhores vereadores, no 
plenário da Câmara Municipal, 
para realizar a Sessão Ordiná-
ria. Com a presença de todos 
os vereadores, o senhor Presi-
dente   deu início aos trabalhos 
em nome de Deus, saudando a 
todos aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a Assessora Ju-
rídica fez a leitura do projeto de 
lei nº. 055/18 o qual foi apre-
sentado em plenário.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. 
Fermino Antônio Gomes da 
bancada do PMDB, o qual 
parabenizou a Direção e toda 
a equipe da Escola Estadual 
Saldanha Marinho pela organi-
zação na belíssima festa junina 
que aconteceu no ultimo sá-
bado. Convidou a todos a par-
ticiparem da tradicional festa 
de São Pedro na Comunidade 
de Quebra Dente no dia 1º de 

julho. Solicitou atenção na orga-
nização do calendário festivo no 
ano, onde não aconteça de mar-
car duas festividades na mesma 
data. 

2 – Indicação do Ver. José 
Mauricio Padilha da bancada 
do PDT, o qual solicitou nova-
mente a administração munici-
pal a contratação de um medico 
pediatra para atender junto ao 
centro de saúde.   Solicitou a 
Coordenação dos Esportes dar 
inicio ao campeonato de bo-
chas no Município. Solicitou na 
colocação de britas em frente a 
residência do Sr. Tiago Ferreira, 
na Linha Machado.  Também a 
colocação de britas na estrada 
entre as propriedades dos Srs. 
Maçarico e Ari Rodrigues.    

3 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual parabenizou a 
Escola Estadual Saldanha Ma-
rinho pelas atividades alusivas 
a festa junina. Manifestou-se 
em relação a bacia leiteira no 
Município,  área de atuação da 
Coagrisol e que fazem a entre-
ga de leite para a CCGL, onde 
o Município de Ibirapuitã, rece-
beu em 2017, um significativo 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã
volume de recursos através do 
rateio de ICMS, é importante 
que as comunidades e o poder 
público estejam conscientes da 
necessidade de apoio, atenção 
e reconhecimento constante aos 
produtores de leite, pois estas 
propriedades são geradoras de 
emprego, renda e de impostos, 
como o ICMS, que retorna em 
benefícios para toda população. 
Convidou a todos a participarem 
das missões populares duran-
te esta semana. Ainda solicitou 
atenção especial com a troca de 
lâmpadas da iluminação publica 
que se encontram queimadas, na 
área central e bairros da cidade. 

4 – Indicação do Ver. Ro-
berto Carlos Martins da ban-
cada do PP, o qual reforçou a 
solicitação do colega Mauricio 
quanto a contratação de um me-
dico pediatra para atender junto 
ao centro de saúde. Convidou a 
todos para votarem na consulta 
popular que ocorre nesta sema-
na. Colocou sobre obras na cida-
de, citou a pavimentação asfálti-
ca da Av. Brasil, que seja revisto 
a metragem do passeio publico, 
pois esta sendo construído com 
1.20metros, sendo que em al-

guns terrenos poderia ser obe-
decida a metragem instituída em 
lei, assim dando melhor aparên-
cia a cidade. Sugeriu a equipe de 
engenharia que sempre avalie 
os projetos junto aos moradores 
que serão envolvidos, antes de 
executar a obra. Colocou sobre 
o IPTU 2018 que estão sendo 
entregues os carnes, se alguma 
família tiver duvidas quanto aos 
valores que procure a Prefeitura 
Municipal para sanar a mesma. 
Sobre a coleta de lixo no Muni-
cípio sugeriu seja revisto o con-
trato, assim prestando um me-
lhor serviço a comunidade.  

Em Ordem Do Dia:
1 – Projeto de lei nº. 054/18 

o qual altera a lei nº. 2.245/18 e 
da outras providencias, em vota-
ção o projeto foi aprovado por 
unanimidade.  

2 – Projeto de lei nº. 055/18 
o qual autoriza a efetuar contra-
to administrativo por tempo de-
terminado com profissionais da 
saúde e dá outras providencias, 
em votação o projeto foi aprova-
do por unanimidade.

3 – Projeto de lei nº. 
056/18 o qual autoriza a pror-

rogar o contrato com um en-
carregado manutenção rede de 
agua do Município e dá outras 
providencias, em votação o 
projeto foi aprovado pela una-
nimidade. 

Em Explicação Pessoal:
1 –  O Ver. Fermino mani-

festou-se em relação a coleta 
de lixo, a importância da se-
paração dos lixos em cada re-
sidências. 

2 -  O Ver. Barbosa também 
manifestou-se sobre a coleta de 
lixo, onde sugeriu convocar a 
empresa e o Município, para 
adequações no novo contrato. 

3 – O Ver. Josil solicitou 
copia do projeto e suas altera-
ções da obra de pavimentação 
asfáltica da Avenida Brasil. 

4 – O Ver. Remi solicitou 
oficio a Coagrisol pelo incenti-
vo dado as famílias que são da 
bacia leiteira, parabenizando 
pelas ações, assim com retor-
nos importantes ao Município. 

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 25 de junho de 2018.  

VICTOR GRAEFF

Inscreva-se nos cursos de Pós-Graduação em 
Santo Antônio do Planalto 

O município de Santo Antô-
nio do Planalto está com as inscri-
ções abertas até o dia 29 de junho, 
com 30% de desconto, para quem 
deseja fazer Pós-Graduação. O 
local de encontro dos estudantes 
será no município, uma vez por 
mês em aulas presenciais. Os cur-
sos oferecidos são da Uniasselve. 
Escolha dois cursos que deseja se 
especializar, por uma mensalidade 
de apenas R$133.

 As inscrições deverão ser 
realizadas pela parte da manhã, na 
Secretaria de Educação do muni-
cípio. Mais informações entrar em 
contato pelo fone (54) 3377-1821 
ou Whatsapp (54) 99917-1004, 
com Adriana. 

Confira os cursos oferecidos:
Educação:
- Administração Escolar, Su-

pervisão e Orientação;
- Alfabetização e Letramento;
- Arte e Educação;
- Docência no Ensino Supe-

rior;
- Educação a Distância: Ges-

tão e Tutoria;
- Educação de Jovens e Adul-

tos;
- Educação Especial Inclusi-

va;
- Educação Especial: Defi-

ciência Auditiva;
- Educação Especial: Defi-

ciência Física;
- Educação Especial: Defi-

ciência Intelectual;
- Educação Especial: Defi-

ciência Visual;
- Educação Infantil e Anos 

Iniciais;
- Gestão Escolar;
- História e Cultura Afro-Bra-

sileira;
- Libras – Língua Brasileira 

de Sinais;
- Ludopedagogia;
- Metodologia de Ensino de 

Ciências Biológicas;
- Metodologia de Ensino de 

Filosofia e Sociologia;
- Metodologia de Ensino de 

Geografia;
- Metodologia de Ensino de 

História;
- Metodologia de Ensino de 

Língua Portuguesa e Literatura;
- Metodologia de Ensino de 

Matemática;
- Neuropsicopedagogia;
- Orientação Educacional;
- Orientação Educacional: 

Teoria e Prática;
- Psicopedagogia;
- Psicologia Educacional;
- Supervisão Educacional;
- Treinamento Desportivo.

Contabilidade:
- Controladoria;
- Contabilidade;

Gestão:
- Administração de Pessoas;
- Administração Estratégica;
- Administração Mercadoló-

gica;
- Gestão de Cooperativa de 

Crédito;
- Gestão de Operações e Lo-

gística;
- Gestão e Educação Ambien-

tal;
- Gestão e Organização Es-

portiva;
- Gestão em Vendas;
- Governança de TI;
- Políticas e Gestão de Serviço 

Social.

Jurídica:
- Direito Penal.

Engenharia:
- Engenharia de Produção.

Saúde/Gestão:
- Gestão Hospitalar.

MBA:
- MBA em Gestão e Políticas 

Públicas Municipais;
- MBA em Gestão Empresa-

rial;
- MBA em Coaching;
- MBA em Gestão Pública;
- MBA em Finanças e Política 

Fiscal;
- MBA em Gestão de Projetos.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 25 de junho de 2018  - Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta sessão foram aprova-
dos por unanimidade os seguin-
tes Projetos de Lei:

- Projeto de Lei nº 
022/2018, de autoria do Po-
der Executivo, Processo nº 
1.895/2018, que: “Autoriza o 
Poder Executivo efetuar a alie-
nação de bem móvel sob a mo-
dalidade de doação”.

- Projeto de Lei nº 
025/2018, de autoria do Po-
der Executivo, Processo nº 
1.898/2018, que: “Autoriza o 
Poder Executivo a contratar 
servidor por tempo determina-
do, para atender a necessidade 
temporária de excepcional inte-
resse público”. Este Projeto de 
Lei objetiva a contratação de 01 
Professor de Ensino Fundamen-
tal – Séries Iniciais, por 25 horas 
semanais, para Rede Municipal 
de Ensino. 

- Projeto de Lei nº 
027/2018, de autoria do Po-
der Executivo, Processo nº 
1.899/2018, que: “Autoriza o 

Poder Executivo a efetuar o 
pagamento de abono de caráter 
remuneratório aos Agentes Co-
munitários de Saúde”.

Continua tramitando o Pro-
jeto de Lei nº 026/2018, que: 
“Institui a Nota Fiscal de Servi-
ço Eletrônica – NFS-e no Muni-
cípio de Santo Antônio do Pla-
nalto e dá outras providências”.

Moção:
- Foi aprovada por unanimi-

dade a Moção de nº 012/2018, 
de autoria do Vereador Lean-
dro Gomes/PP, subscrita pelos 
vereadores: Cezar Formentini/
PDT, Larri Afonso Bangemann/
PTB, Vilson Altmann/MDB, 
Elder Knapp/MDB, Letícia Kar-
ling/PP, Andrea Cristina de Oli-
veira/PDT, Marcos Pedro Grie-
bler/PDT e Rodrigo João Maier/
PDT, solicitando que seja envia-
do ofício ao Senhor ORLANDO 
SEVENO BAUELS com votos 
de reconhecimento e parabeni-
zação pelo seu empenho e de-
dicação como servidor público 

municipal do nosso município 
onde prestou um excelente tra-
balho como Servente Operário 
junto a Secretaria Municipal de 
Obras, Viação, Serviços Urba-
nos e Trânsito, exercendo suas 
atividades como funcionário 
efetivo durante mais de 24 anos, 
tendo trabalhado também por 
contrato durante 01 ano. O Se-
nhor Orlando foi nomeado em 
04 de janeiro de 1994, sendo que 
no dia 20 de junho de 2018, se 
exonerou para se aposentar pelo 
INSS.

Manifestar no ofício votos 
de agradecimento, pelo profis-
sionalismo, competência, hu-
mildade, carinho e presteza que 
sempre exerceu suas funções. E 
também manifestar o reconhe-
cimento desta Casa, pelos seus 
relevantes serviços prestados a 
nossa Comunidade e agradecê-
-lo pelo trabalho realizado nes-
tes anos em prol do nosso mu-
nicípio.

Desejar ao Senhor Orlando 
votos que a partir de agora possa 
desfrutar das merecidas férias, 

bem como votos de sucesso e 
realizações.

Requerimento:
Foi aprovado por una-

nimidade o Requerimento nº 
01/2018, de autoria da Vereado-
ra Andrea Cristina de Oliveira/
PDT, subscrita pelos vereado-
res: Leandro Gomes/PP, Elder 
Knapp/MDB, Vilson Altmann/
MDB, Larri Afonso Bange-
mann/PTB, Letícia Karling/PP, 
Marcos Pedro Griebler/PDT, 
Cezar Formentini/PDT e Rodri-
go João Maier/PDT, solicitando 
que seja enviado ofício para 9ª 
Superintendência da Policia Ro-
doviária Federal de Porto Ale-
gre, solicitando estudos para se-
diar uma Delegacia da PRF nos 
cruzamentos das BRs 386 e 285 
no Município de Carazinho. Te-
mos informações que este órgão 
de segurança está passando por 
uma reestruturação e que estão 
sendo unidas a Delegacias sedia-
das em Passo Fundo e Sarandi. 

Justificativas: 
Por não conter nenhuma 

unidade de atendimento próxi-
mo ao cruzamento destas rodo-
vias onde se encontra um dos 
maiores entroncamentos rodo-
viários do sul do país;

Tráfego de transporte inter-
nacional de cargas e turismo;

Polo logístico de transporte;
Carazinho sedia várias im-

portantes transportadoras e um 
distrito industrial e cooperativas 
de grande importância assim co-
mo vários municípios vizinhos. 

Entende-se então que cen-
tralizando o Posto da PRF os 
Postos de Seberi, Sarandi, Ere-
xim, Passo Fundo e Lagoa Ver-
melha terão uma distância pro-
porcional a todos os postos.

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 próxima 
Sessão Ordinária será realiza-
da no dia 02 de julho de 2018, 
às 19:00 horas.

Dia do Desafio mobiliza 
ibirapuitenses

A população ibirapuitense 
participou nesta quarta-feira, 
27, do Dia do Desafio, onde pe-
lo ao menos 15 minutos do dia 
foi reservado para a prática de 
atividade física.

A ação contou com o apoio 
dos professores da rede munici-
pal de ensino e Sesc Carazinho. 
Houve uma concentração na 
Praça Central com os alunos da 
cidade, atividades nos Bairros e 

também nas comunidades do in-
terior. O movimento comunitário 
envolveu poderes públicos, insti-
tuições privadas e cidadãos.

Todos os anos o Dia do De-
safio promove esta competição 
entre cidades do mundo todo vi-
sando o incentivo a prática espor-
tiva.

Ibirapuitã enfrentou o muni-
cípio gaúcho de Palmitinho, com 
6.920 habitantes.

Alunos se concentraram na Praça para as atividades

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITA

IBIRAPUITÃ

O Sicredi – presente em 22 
estados brasileiros e no Distrito 
Federal – lança sua conta digital. 
O Woop Sicredi foi desenvolvido 
para oferecer uma solução finan-
ceira cooperativa no ambiente di-
gital para um público conectado 
e jovem de espírito, que procura 
resolver suas necessidades finan-
ceiras virtualmente, ao mesmo 
tempo em que colabora para o 
desenvolvimento da sua comu-
nidade. A solução faz parte da 
transformação digital do Sicredi, 
que inclui a substituição progres-
siva dos sistemas que processam 
os produtos e serviços (core ban-
cário). 

O nome Woop vem de uma 
interjeição formada por meio da 
combinação de “wow” e “coop”, 
criando uma expressão moderna 
que pretende ser o som do coope-
rativismo nos ambientes digitais.

Um dos diferencias do Woop 
Sicredi é aliar inovação digital e 
cooperativismo, conectando pes-
soas e propósitos. O associado 
integra uma cooperativa de cré-
dito do Sicredi, de acordo com 
a região onde mora, e pode par-
ticipar - com direito a voto -, de 
assembleias nas quais acontecem 

as decisões estratégicas, e da dis-
tribuição dos resultados. Assim 
como os atuais associados do Si-
credi, o usuário do Woop Sicredi 
tem, ao mesmo tempo, o papel de 
associado e de dono do negócio.  

Por meio da solução, o usuá-
rio do Woop Sicredi (ou Wooper) 
poderá acessar informações sobre 
o desempenho da cooperativa em 
quesitos como poupança, crédi-
to, número de associados, capital 
social e resultados estarão dis-
poníveis online. No aplicativo, o 
Wooper também pode saber mais 
sobre os conceitos do cooperati-
vismo de crédito, assim como da 
governança da cooperativa, aces-
sando informações sobre como 
ela funciona, além de outras in-
formações.

Inicialmente, no Woop Si-
credi é possível associar-se e criar 
uma conta 100% digital, sem 
papel; ter acesso à conta corren-
te com pagamentos de contas de 
consumo e transferências; pou-
pança; limites e créditos; cartão 
100% digital; autenticação di-
gital; programa de fidelidade e 
organizador financeiro. Baseado 
no desenvolvimento por meio de 
metodologia ágil, o Woop Sicredi 

vai gradualmente integrar novas 
funcionalidades. Para associar-
-se ao Woop Sicredi, assim 
como acontece na associação 
presencial às cooperativas que 
formam o Sicredi, é necessário 
integralizar um valor no capital 
social da cooperativa. 

Outra facilidade do Woop 
Sicredi é o seu programa de fi-
delidade, com o qual o Wooper 
acumula valores (Mooedas) a 
partir do uso do cartão de cré-
dito e pode usar esses valores 
diretamente em pagamentos 
como, por exemplo, o da cesta 
de relacionamento e outros re-
lacionados à conta corrente. O 
aplicativo também disponibiliza 
um organizador financeiro, fer-
ramenta que auxilia na organiza-
ção e gestão da vida financeira 
do associado. 

O Woop Sicredi é basea-
do no conceito de autosserviço 
e conta com diversos canais de 
atendimento digital como chat; 
videochamada; e-mail; redes 
sociais; FAQ, entre outros. Para 
baixar o Woop Sicredi, é só aces-
sar as lojas de aplicativos dos 
sistemas Android e iOS ou o en-
dereço  www.woopsicredi.com.

Woop Sicredi: instituição financeira 
cooperativa lança sua conta digital

GERAL
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Municípios movimentam a 
comunidade no Dia do Desafio

Em sua 24ª edição, o Dia do 
Desafio tem a participação de 492 
cidades do Rio Grande no Sul na 
maior campanha de incentivo à 
prática de esporte e atividade fí-
sica do mundo. Da região de co-
bertura do jornal O Mensageiro, 
os oito municípios abrangentes 
participam com atividades para a 
comunidade.

A atividade tem o objetivo 
de provocar a reflexão da neces-
sidade de mudar os hábitos para 
uma vida mais ativa e prazerosa, 
o Dia do Desafio busca incentivar 
as pessoas a saírem do sedenta-
rismo. A proposta é que as pes-
soas interrompam suas atividades 
rotineiras e pratiquem por, pelo 
menos, 15 minutos consecutivos, 
qualquer tipo de atividade física. 
No Brasil, a iniciativa é promo-
vida pelo Sesc em parceria com 
as prefeituras municipais, no qual 
a comunidade local é convidada 
a realizar algum exercício entre a 
zero hora e 20h do dia 27 de ju-
nho.

Neste ano também foi reali-
zada a campanha do Desafio So-
cial, que recebe doações de calça-
dos esportivos.

Veja quais são as cidades 
que os municípios da região en-
frentaram:

Ernestina - população 
3.088 

Cotiporã - população 3.917

Ibirapuitã - população 
4.155

Palmitinho - população 
6.920

Lagoa dos Três Cantos – 
população 1.598

Formosa do Oeste - popula-
ção 7.997

Mormaço - população 
2.968

Rancho Alegre - população 
3.963

Nicolau Vergueiro - popu-
lação 1.812

Dilermando de Aguiar - po-
pulação 3.000

Tio Hugo - população 2.724
Cristal do Sul - população 

2.826

Victor Graeff - população 
3.036 

Tupanci do Sul - população 
1.573

Sobre o DDD 
O Dia do Desafio é realizado 

sempre na última quarta-feira do 
mês de maio. Neste ano, a data 
foi alterada no Rio Grande do Sul 
em virtude das paralisações que 
ocorreram no período. O DDD 
acontece em forma de competi-
ção saudável entre duas cidades. 
O município que mobilizar mais 
pessoas em relação ao número 
oficial de habitantes vence. Uma 
das novidades deste ano é o “De-
safio Cidade + Cidade”, que visa 
promover uma maior integração, 
cooperação e integração entre os 
municípios que participaram dos 
confrontos saudáveis. As duas 
cidades que competirem entre si, 
vão gerar um percentual de mo-

bilização e farão parte de um 
ranking dentro da sua categoria. 
O objetivo é que com isto, ao 
longo do tempo, os municípios 
troquem ideias, sugestões, pro-
jetos, informações, incentivem 
uma a outra, para que no ano 
seguinte, juntas melhorem o seu 
desempenho neste ranking.

Criado no Canadá, o even-
to é difundido mundialmente 
pela The Association For Inter-
national Sport for All (TAFI-
SA), entidade de promoção do 
esporte para todos, sediada na 
Alemanha. É uma campanha 
de incentivo à prática regular 
de atividades físicas em bene-
fício da saúde. Recentemente, 
o Governo Federal publicou a 
Lei 13.645 instituindo o Dia 
Nacional do Desafio. O Sesc/
SP coordena o evento no Con-
tinente Americano desde 2000 
e, no Rio Grande do Sul, a ação 
é capitaneada pelo Sistema Fe-
comércio-RS/Sesc em parceria 
com as Prefeituras. O convite à 
atividade física se estende a to-
dos, envolvendo o poder público 
de cada cidade, as instituições 
da sociedade civil, empresas, 
voluntários locais e os próprios 
participantes.

Atividades esportivas e recreativas marcam o dia em Victor Graeff

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

O Dia do Desafio é cele-
brado anualmente na última 
quarta-feira do mês de maio. 
Em 2018, o Dia do Desafio 
estava marcado para dia 30 de 
maio. Tendo como principal 
objetivo motivar a população 
a prática de atividades físicas, 
seja para melhorar a saúde fí-
sica como também a mental. 
Neste ano, o Dia Do Desafio, 
ocorreu em função de motivos 
externos, no dia 27/06/2018.

A Equipe da Secretaria 
Municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto de Mormaço 
agradece a todas as Escolas e 
seus profissionais, o qual tra-

balharam no intuito de fazer com 
que todos os objetivos deste dia 
fossem alcançados. 

Mormaço concorreu com a 
cidade de Rancho Alegre/PR. A 
Smecd também deixa o agradeci-
mento e colaboração de todas as 
pessoas que aceitaram o desafio e 
participaram com alegria e entu-
siasmo, sendo todas as entidades 
participantes, Escolinha Sonho de 
Criança, Escola José Rodrigues 
Cardoso, Escola Achiles Porto 
Alegre Filho, Escola Antônio Mar-
chetti, Escola Antônio de Godoy 
Bueno e EEEM Joaquim G. Ledo 
juntamente com sua equipe direti-
va e estudantes universitários. 

Dia do Desafio tem grande 
participação em Mormaço

MORMAÇO

Nas escolas também foram realizadas atividades físicas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Na manha desta terça-fei-
ra, dia 26, a Prefeitura Muni-
cipal de Victor Graeff, através 
dos representantes da Defesa 
Civil do Município encami-
nhou as doações recebidas na 
campanha que visava auxiliar 
os atingidos por temporais na 
região Norte do Estado.

Foram arrecadados ali-
mentos não perecíveis, col-

chões, roupas, cobertores, ma-
teriais de higiene e limpeza que 
estão sendo encaminhados à De-
fesa Civil de Passo Fundo, que 
vai repassar aos municípios afe-
tados pelos temporais.

A Administração Municipal 
em nome da Defesa Civil agra-
dece mais uma vez a cooperação 
e ajuda de todos nem mais uma 
Campanha.

Encaminhadas as doações para os 
atingidos pelos temporais 

VICTOR GRAEFF

ESPECIAL DE CAPA
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Quartas de final do Campeonato Municipal de 
futebol 7 de Ernestina

A última rodada da pri-
meira fase do Campeonato 
Municipal de futebol 7 de Er-
nestina foi disputada no sába-
do, dia 23, e definiu as equipes 
que passaram para as quartas 
de final do campeonato. 

Resultados 9ª rodada 
São Paulo 1 x 3 

UFC/JG Auto Center
Pesadelo 2 x 0 Amantes 

do Gole
Tupã Granja 0 x 2 Beira 

D’água

Baixada 1 x 0 Galácticos
Tupã 50 1x 0 União

O destaque da rodada foi 
para William Morais, da equipe 
Beira D’água.

Goleadores até a 9ª rodada
Felipe – Baixada – 9 gols
Cristiano – Pesadelo – 8 

gols
William - Beira D’água – 8 

gols
Cassio – União – 6 gols
Claudinei - São Paulo – 6 

gols
Bruno – Pesadelo – 5 gols
Fabio B. – Baixada – 5 gols
Lucas – Galácticos – 5 gols
Ronan - Amantes do 

Gole – 5 gols

Próximos jogos
As quartas de final terão os 

confrontos no próximo sábado, 
dia 30 de junho, a partir das 13h 
45min.

1º jogo: Amantes do Gole x 
Galácticos

2º jogo: Tupã 50 x UFC/JG 
Auto Center

3º jogo: Pesadelo x Beira 
D’água

4º jogo: Baixada x União

No dia 7 de julho, sábado, 
serão disputadas as semifinais

Vencedor 2º jogo x vencedor 
3º jogo

Vencedor 1º jogo x vencedor 
4º jogo

A final terá os jogos no sába-
do, dia 14 de julho

1º jogo : perdedor 1º 
jogo x perdedor 2º jogo

2º jogo : vencedor 1º 
jogo x vencedor 2º jogo

William Morais do Beira D’água foi o destaque da rodada

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ERNESTINA

ERNESTINA

O município de Alto Alegre 
recebeu as equipes para confron-
tos do Regional no sábado, dia 
23. O Sub 17 de Santo Antônio do 
Planalto empatou em 3 x 3 com a 

equipe Gaviões, de Espumoso. 
O próximo jogo será di-

vulgado nos próximos dias, 
juntamente com as partidas da 
Acesap.

Sub 17 empata no fim de 
semana

Partida foi disputada pelo Regional

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Victor Graeff esteve repre-
sentado na terça-feira (19), pela 
secretária Municipal de Educa-
ção, Cultura, Desporto e Turis-
mo, Natália Wilhelmsen e pela 
assessora Pedagógica, Bruna 
Scharlau na reunião mensal do 
departamento de educação da 
AMAJA - Associação dos Muni-
cípios do Alto Jacuí.

O encontro foi realizado no 
Sindicato Rural do município 
de Santa Bárbara do Sul, onde 
estiveram presentes equipes de 
Secretários(as) de Educação do 

Alto Jacuí, além dos presidentes 
e conselheiros de diversos Con-
selhos Municipais de Educação.

Durante a reunião foi abor-
dado a BNCC -  Base Nacional 
Comum Curricular, um docu-
mento de caráter normativo que 
contribuirá para as aprendiza-
gens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades 
da Educação Básica no Brasil, 
além de inúmeras abordagens de 
assuntos pertinentes com foco no 
desenvolvimento da educação.

Victor Graeff representado 
em reunião do departamento 
de educação da AMAJA 

VICTOR GRAEFF
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Tô na área!

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

Surpresas...

A fase de grupos da 
Copa do Mundo chegou 
ao fim com algumas sur-
presas. A maior delas, sem 
dúvidas, é a eliminação da 
Alemanha atual campeã, 
que acabou como 4ª colo-
cada no grupo F. Certa-
mente, ninguém esperava 
que a Argentina sofresse 
tanto para avançar em um 
grupo considerado fra-
co. Seguindo a tendência 
de surpresas, também por 
baixo rendimento, Brasil, 
França e Espanha consi-
deradas grandes favoritas 
ao título surpreenderam de 
forma negativa na primei-
ra fase pelo pouco apre-
sentado. Mas nem tudo foi 
decepção; as campanhas 
de Uruguai e Bélgica me-
recem destaque; os Belgas 
até chegaram ao torneio 
mundial com alguma fama, 
no entanto, os uruguaios 
eram apontados como os 
piores sul-americanos na 
competição ao lado do Pe-
ru. A equipe do Uruguai se 
destaca nesta primeira eta-
pa da Copa do Mundo pela 
grande consistência defen-
siva. Já a Bélgica chama 
a atenção pelo grande do-
mínio de meio de campo e 
criatividade ofensiva. Sem 

dúvidas, Uruguaios e Bel-
gas poderão surpreender os 
favoritos no mata-mata.

Uma nova seleção

A seleção brasileira 
ainda não esteve plena nes-
ta Copa do Mundo. O fute-
bol vistoso observado nas 
eliminatórias e em alguns 
amistosos era esperado nos 
gramados da Rússia, po-
rém, o time de Tite não con-
seguiu impor o mesmo nível 
de atuação que mostrou an-
tes do Mundial. O que preo-
cupa é que o Brasil passou 
sufoco no setor defensivo 
nas três partidas da primei-
ra fase. Quando encarar um 
adversário mais qualificado 
no ataque a equipe brasilei-
ra poderá ter sérios proble-
mas. Além disso, a lentidão 
com a posse de bola também 
é algo que preocupa. Agora, 
começa uma nova Copa do 
Mundo, esses dias pré-jogo 
contra o México deverão 
ser muito bem aproveitados 
por Tite para refazer o que 
não está funcionando, e for-
talecer a nossa seleção, que 
já mostrou ter bola no pé. 
Esperamos que nesta nova 
etapa vejamos outra equipe, 
aquela que já empolgou to-
dos nós brasileiros.

EDITAL Nº 054/2018.
                                         CLAUDIO AFONSO ALFLEN, Prefeito 

Municipal de Victor Graeff, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais;

CONVIDA
Através do Presente Edital, CONVIDA todos  os Munícipes para  a 

Audiência Pública de Saúde, a ser realizada no dia 04 de Julho de 2018, 
nas dependências  da Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff 
RS, como segue:

11:00 Horas: Apresentação da  Avaliação do Cumprimento das Me-
tas em Saúde,  referente ao 1º Quadrimestre de 2018, para demonstração 
de gastos com Saúde, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Vic-
tor Graeff RS,  conforme preceitua o art. 36, §5º, da Lei Complementar 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao estabelecido no 
parágrafo 4° do art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determi-
na que o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas 
fiscais do orçamento fiscal ao final de cada quadrimestre.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF 
RS, aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito. 

 CLAUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF

Não Vai Que é Fria e King’s Beer disputam a 
final do Campeonato Municipal de 
Lagoa dos Três Cantos

As semifinais do Campeo-
nato Municipal de Lagoa dos 
Três Cantos foram disputadas na 
última sexta-feira (22).

Resultados 
King’s Beer 3 x 1 Supremo
Súmula: 

Gols King’s Beer: Giliardo 
(02) e Daniel contra

Gol Supremo: Fabinho
Amarelos Supremo: Marci-

nho e Rafael

Não Vai Que é Fria 4 x 2 E. 
C. Oriental

Súmula: 
Gols Não Vai Que é Fria: 

Jaime (02), Marcelo e João
Gols E.C.Oriental: Eder e 

Thales
Amarelos Não Vai Que é 

Fria: João e Marcelo
Amarelos E.C.Oriental: 

Adelir, Eduardo, Ismael e Jack-
son

Destaques
Goleador: Jaime (Não Vai 

Que é Fria) - 13 gols
Goleiro (defesa menos 

vazada): King’s Beer – 11 gols 
sofridos

Disciplina: Supremo – 03 
cartões

Final
A final será disputada na 

próxima sexta-feira, dia 29, a 
partir das 19h 45min, com os 
seguintes confrontos:

Disputa do 3º lugar: Su-
premo x E. C. Oriental

Disputa do 1º lugar: Não 
Vai Que é Fria x King’s Beer 

Seminifnais disputadas no dia 22 definiram os confrontos finais

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Confira os resultados dos últimos jogos do 
Campeonato de Futsal e Voleibol de 
Victor Graeff edição 2018

Na quinta-feira, dia 21, foi 
realizado os jogos da 12ª roda-
da do Campeonato de Futsal e 
Voleibol de Victor Graeff edi-
ção 2018 com jogos da catego-
ria principal de futsal. Confira 
os resultados:

Os Guris 12 x 1 Cotrijal - 
principal

Planaltense 8 x 0 Unidos 
da Bola - principal

Arsenal 6 x 1 Largados - 

principal
Rancho/Xurupita 6 x 5 Re-

senha - principal

13ª rodada
A próxima rodada terá jogos 

no sábado, dia 30, a partir das 
15h, com jogos das categorias de 
vôlei, futsal feminino e principal. 

Sempre Vôlei x Viva Vôlei 
- vôlei

Elas.com x Chock Fundes-

car - vôlei
Stampa x Beijo no Ombro - 

vôlei
FBI x Meninas na Trave – 

futsal feminino
Rancho/Xurupita x Unidos 

da Bola - principal
Arsenal x Holz Bem - prin-

cipal
Limitados x Largados - prin-

cipal
Planaltense x Os Guris - 

principal

VICTOR GRAEFF

O CMD do município de 
Santo Antônio do Planalto abre 
as inscrições para o Campeonato 
Municipal de Futsal 2018. As ins-

crições vão até o dia 02 de julho. 
Os interessados deverão retirar a 
ficha na Secretaria de Educação 
do município ou com o coorde-

nador de Esportes (Tuta).
Dúvidas poderão ser es-

clarecidas pelos fones (54) 
99699-8683/ (54) 99977-7889.

Inscreva-se no Campeonato Municipal de 
Futsal 2018

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



SANTO ANTÔNIO DO PLANALTOSANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Ernestina, 29 de junho de 2018

Atualmente, a Educação In-
fantil está passando por um mo-
mento importante, de renovação 
e reflexão sobre seu papel na for-
mação dos pequenos estudantes. 
Prova disso é o PNAIC, Progra-
ma Nacional Pela Alfabetização 
da Idade Certa, que pela primei-
ra vez desde que foi implantado, 
abre as portas para a formação 
dessas professoras, sedentas por 
aprender e renovar suas práticas.

Em Victor Graeff os profes-
sores que atendem os alunos do 
pré-escolar, se reúnem semanal-
mente, coordenados pela forma-
dora local Luciane Hofstaetter, 

para vivenciar práticas educati-
vas, as quais auxiliam significa-
tivamente o processo pedagógi-
co no dia a dia em sala de aula 
junto aos pequenos alunos.

Os encontros de estudo 
também são importantes para 
compreender melhor a transi-
ção entre as etapas do desen-
volvimento infantil, que afeta 
diretamente a alfabetização, é 
o que salienta a coordenadora 
do PNAIC no município, Bruna 
Scharlau.

Suzana Beledelli, professo-
ra da Educação Infantil e parti-
cipante desta formação, afirma 

que o PNAIC nos faz crescer, 
inovar a nossa dinâmica de pla-
nejar e conduzir a nossa prática 
pedagógica. Cada encontro pro-
porciona momentos de reflexão, 
troca de experiências que fortale-
cem nossas atividades.

Os resultados já são perce-
bidos na rotina escolar através da 
motivação das professoras, que 
com aulas atrativas, dinâmicas e 
lúdicas que são desenvolvidas, 
trazem a alegria, envolvimento 
e participação dos alunos. Todos 
estes estímulos contribuem na 
formação integral destes peque-
nos estudantes.

PNAIC promove qualificação do ensino na Rede Municipal 

VICTOR GRAEFF

PNAIC é trabalhado em encontros semanais 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF


