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Conversas
Pitacos

e

ele cresce.
Pique bem a cebola e a hort-

elã.
Escorra toda a água do quibe 

em um pano limpo.
Coloque a carne, o trigo se-

quinho, cebola e hortelã picados, 
sal pimenta síria, azeite e por fim, 
a água gelada e misture bem.

Coloque em uma travessa, 
regue com mais azeite e coloque 
na geladeira.

Sirva de-
pois de uma 
hora com pão 
sírio

Obs: Na 
travessa mol-
de o quibe 
na forma de 
um quibe ou de 
coração.

Quibe cru
Prato Árabe

- 700 gramas de patinho - 
deve ser bem limpo sem gordura

- 250 gramas de trigo de 
quibe

- 1 cebola grande
- 1 maço de hortelã
- 1/2 xicara de azeite extra 

virgem
- 1 colher de chá de pimenta 

síria
- 3/4 xicara de água bem 

gelada
- Sal a gosto

Moa a carne

Primeiro lave bem o trigo de 
quibe até a água sair clarinha.

Depois deixe de molho de 
forma que fique com dois dedos 
de água acima do trigo porque 

Flavio N. Belin
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Ernestina
João Vitor Pedroso - (54) 99910-7411

Ibirapuitã
Angélica Gonçalves - (54) 99189-6842

Lagoa dos Três Cantos
Tisciane Derlise Kehl - (54) 99926-1031
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Tio Hugo
Bruno Campagnolo - (54) 99959-4353

Victor Graeff
Tisciane Derlise Kehl - (54) 99926-1031

Assinaturas

Informativo da Câmara Municipal 
de Vereadores de 

Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 19 de abril de 2018 

Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Projetos de lei 
aprovados:

- Projeto de Lei nº 
013/2018, de 16 de abril de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito es-
pecial no orçamento, no valor 
de R$ 76.283,52”.

- Projeto de Lei nº 
014/2018, de 16 de abril de 
2018, que: “Altera a redação 
do Art. 32 da Lei Municipal 

nº 596, de 26 de dezembro de 
2002”.

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

Informamos que a pró-
xima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 30 de abril 
de 2018, às 19:00 horas.

A Secretaria de Agricultura 
do município de Nicolau Ver-
gueiro, através do Setor de Ins-
petoria Veterinária comunica aos 
produtores rurais que estão sen-
do entregues os formulários da 
Declaração Anual de Rebanho. 

A declaração é obrigatória con-
forme previsto em Lei Estadual 
13.467/2010.

O produtor deverá retirar o 
formulário disponível na Secreta-
ria de Agricultura do município, 
declarando o número de animais, 

espécie e idade que possui na 
propriedade e entregar até o final 
do mês de abril.

Quem tiver interesse de ad-
quirir as doses de vacinas contra 
a Febre Aftosa. Os pedidos estão 
sendo feitos até o final de abril.

Declaração Anual de Rebanho deve ser feita 
até o final de abril em Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRO

Prorrogado prazo para quitar débitos com a 
Prefeitura 

A Administração Municipal 
de Victor Graeff prorrogou o pra-
zo para os munícipes com débitos 
junto a prefeitura quitarem suas 
pendências. Anteriormente o pra-

zo para os pagamentos se estendia 
até dez de abril, agora o prazo li-
mite para o saldo das dívidas vai 
até dez de maio. 

Todos os débitos vencidos, 

a partir desta data e de qualquer 
valor serão protestados em car-
tório de forma automática. Evite 
sua restrição de crédito, compa-
reça ao Setor de Tributos. 

VICTOR GRAEFF

Os alunos da turma do 1º 
ano da Escola Municipal Antô-
nio Parreiras visitaram na quinta-
-feira, dia 19 de abril, a Prefeitura 
Municipal. Coordenados pela 
diretora Silvia Dalla Nora e pe-

la professora Rosicler Santos, 
os estudantes foram em todos os 
setores do Centro Administrativo 
e puderam interagir com os ser-
vidores, que explicaram quais são 
as suas atribuições e funções jun-

Estudantes visitam a Prefeitura Municipal

Os alunos do 1º ano estiveram visitando a Prefeitura

TIO HUGO

to a Administração Municipal. 
Após visitar as salas, os peque-
nos alunos na faixa etária de 6 a 
7 anos foram até o gabinete para 
interagir com o prefeito Gilso 
Paz. Na ocasião Gilso revelou 
quais são as principais missões 
para governar o município, des-
tacando que o ponto mais impor-
tante é o trabalho em equipe e a 
união de todos.

As crianças entregaram co-
mo lembrança ilustrações que 
fizeram em homenagem a Tio 
Hugo, cada uma teve a oportuni-
dade de explicar para o prefeito 
o que significava o seu desenho. 
De acordo com as professoras 
essa visita fez parte das ativida-
des de comemoração de mais um 
aniversário municipal, tendo co-
mo intuito apresentar a prefeitura 
mostrando os seus setores e a sua 
importância para a construção de 
um município desenvolvido.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Sicredi Integração de Estados RS/SC encerra período de Assembleias 2018 com 
participação de 5.691 pessoas

A Sicredi Integração de Es-
tados RS/SC realizou entre 26 
de fevereiro a 24 de abril as As-
sembleias 2018. Esta edição de 
reuniões teve a presença de 5.691 
pessoas, em sete municípios, lo-
calizados na área de atuação da 
cooperativa de crédito, o que re-
presenta um aumento de 24,67% 
de participação, na comparação 
com o ano passado. Na Assem-
bleia Geral, ocorrida no dia 24 
de abril, o presidente da Sicredi 
Integração de Estados RS/SC, 
Ari Rosso, apresentou os resulta-
dos de 2017. Ao final ainda teve 
a entrega de R$ 24 mil reais em 
doações a entidades beneficentes 
e o sorteio final da Promoção Sor-
te Cooperada.

Ainda durante a Assembleia 
Geral, a Sicredi Integração de 
Estados RS/SC informou sobre 
o direcionamento do resultado de 
R$ 18,68 milhões. Desse valor, 
56,71% serão distribuídos aos 
associados, proporcionalmen-
te ao volume de suas operações 
realizadas em 2017, e quase R$ 
800 mil serão utilizado através 
do FATES – Fundo de assistência 

técnica, educacional e social da 
cooperativa.

Além disso, também foi em-
possado os novos membros do 
conselho fiscal. Assumem para a 
gestão 2018-2010 os conselheiros 
efetivos: Leandro Ceolin, Paulo 
Afonso Trevisan e Saul Novello. 
Os conselheiros suplentes são: 
Danilo da Silva, José Alvaro Sch-
neider e Paulo Roberto Barbosa 
Padua. Na assembleia também foi 
aprovada a nova proposta de ho-
norários da diretoria estratégica e 
a cédula de presença dos conse-
lheiros, as políticas de sucessão, 
conformidade e de auditoria in-
terna.

“A Assembleia dá a oportu-
nidade ao associado de participar 
de forma ainda mais efetiva de 
sua cooperativa. A Sicredi Inte-
gração de Estados RS/SC agra-
dece a presença dos associados 
que, uma vez mais, contribuíram 
para o crescimento do coopera-
tivismo de crédito e para o de-
senvolvimento econômico das 
comunidades”, afirma Ari Rosso, 
presidente da Sicredi Integração 
de Estados RS/SC.

Associado de Ernestina 
ganha R$ 66 mil na 

Promoção Sorte Cooperada
Ao final da Assembleia Ge-

ral o diretor executivo da Sicredi 
Integração de Estados RS/SC, Vi-
dolmar Luiz Pazinatto conduziu 
o último sorteio da promoção que 
iniciou em agosto de 2017 e ter-
minou no dia 23 de abril.

Durante este período foram 
distribuídos 74 prêmios, o equi-
valente a mais de R$ 300 mil de 
investimento.

O sorteio reuniu os cupons 
das 12 agências da cooperativa, 
totalizando quase 1 milhão de 
cupons.

O contemplado foi Ricardo 
Ramon Arend Souto do municí-
pio de Ernestina. Ele ganha R$ 
66 mil reais de premiação.

 
Entrega de doações

Encerrando a noite a direto-

REGIÃO

ria da cooperativa fez a doação 
de R$ 24 mil reais para entida-
des beneficentes da área de ação. 
“Sabemos da importância de cada 
uma das entidades que realizam 
trabalho social no nosso país, 
dependendo muitas vezes única 
e exclusivamente do apoio da so-
ciedade para continuar suas ativi-
dades. Pensando nisso o Sicredi 
encontrou um meio de fazer sua 
contribuição”, concluiu Air Ros-
so, presidente da Sicredi Integra-
ção de Estados RS/SC. No verso 
de cada cupom da Promoção Sor-
te Cooperada os associados pode-
riam indicar uma entidade / ONG 
/ instituição e caso este cupom 
fosse sorteado na 6ª. rodada de 
contemplações, o Sicredi destina-
ria o valor de R$ 2 mil.

 
Confira as entidades bene-

ficiadas. A indicação foi dos as-
sociados ganhadores das agências

Mato Castelhano / Petrópo-
lis - APAE de Passo Fundo - R$ 
4.000,00

Pontão / Boqueirão - Fun-
dação Beneficente Lucas Araújo 
- R$ 4.000,00

Ernestina - Centro de Re-
ferência de Assistência Social – 
CRAS - R$ 2.000,00

Coxilha - Lions Coxilha - 
R$ 2.000,00

Centro - ONG Amor - R$ 
2.000,00

Vera Cruz - Lar Ivone Tere-
zinha Dall Igna - R$ 2.000,00

São Cristóvão - Pro-
jeto Transformação em Arte - R$ 
2.000,00

Centro II - CACC – Centro 
Assistencial a Criança com Cân-
cer - R$ 2.000,00

Ituporanga - Congregação 
Cristã no Brasil - R$ 2.000,00

Imbuia  - APAE Im-
buia - R$ 2.000,00

Uma das entidades beneficiadas com as indicações dos associados foi o CRAS de Ernestina

Último ganhador da Promoção Sorte Cooperada é de Ernestina

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO



Ernestina, 27 de abril de 2018Ano XVIII   Edição 851|04

Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

CRUZADINHA

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

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Dinheiro estará no topo das suas 
prioridades: peça aumento sa-
larial, cobre dívida ou replaneje 
gastos com o pessoal de casa. 
Paquera movimentada! Na união, 
valorize programas caseiros. Cri-
tique menos seus familiares!

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Se surgir um negócio vantajoso 
demais, convém se ligar, pois po-
derá ser furada. Controle-se para 
não discutir com seu par por qual-
quer motivo. Adie um pouco mais 
uma declaração de amor. Em casa, 
evite conflitos por mesquinharias.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Se confiar demais nos colegas, 
deverá sofrer uma rasteira no seu 
emprego. Pense bem antes de 

emprestar dinheiro a alguém. Se-
gredos poderão atrapalhar o en-
tendimento com seu par: cuidado! 
Explore mais sua sensualidade.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Experimente formas novas de rea-
lizar as tarefas. Atenção a colega 
falso que se faz de amigo! Mostre 
seu lado protetor a quem ama. Se 
estiver só, a turma dará uma for-
ça na paquera. Nas horas livres, 
relaxe mais!

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Tudo indica que seus esforços 
serão reconhecidos no trabalho. 
Mudança de visual vai render elo-
gios e esquentar o clima a dois. 
Dedicação aos estudos nunca é 
demais, viu? Assuntos religiosos 
deverão despertar seu interesse.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Espere mudanças no serviço e até 
competição caso esteja de olho 
em novo cargo. No amor, curta 
momentos divertidos com seu par 
e deixe de lado a desconfiança. 
Viagem para rever pessoa querida 
será abençoada pelos astros.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Cuidado para que o desejo de 
agradar ou o excesso de otimis-
mo não crie situações difíceis no 
serviço. A dois, espere encon-
tros cheios de paixão. Assuntos 
familiares vão se resolver logo, 
acredite! Dê mais atenção à saú-
de.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Vai precisar se dedicar mais no 
seu emprego para dar conta das 

atividades. Talvez consiga até 
mudar de cargo. Namoro recen-
te deverá se firmar. Se já tem al-
guém, os laços serão renovados. 
Modere seu espírito de aventura!

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Boa fase para fazer sociedade ou 
se juntar aos colegas em torno de 
um objetivo comum. O ciúme po-
derá azedar seu romance: tenha 
cautela! Pessoa comprometida 
deverá mexer com seus desejos. 
Controle seus gastos.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Fique longe de fofocas no ambien-
te profissional. Sua criatividade 
vai dar as cartas! Relação amoro-
sa ganhará estabilidade. Nas ho-
ras livres, poderá curtir a compa-
nhia de filhos ou crianças. Parente 

deverá 
precisar 
da sua aju-
da.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Seu poder de comunicação vai fa-
zer a diferença no seu emprego, 
mas procure se concentrar nas 
suas obrigações e tome cuidado 
com compras impulsivas. Roman-
ce com altos e baixos: segure seu 
ciúme e mantenha a calma.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Aproveite esse período para or-
ganizar suas contas. Relação amo-
rosa protegida: curta a intimida-
de conjugal! É possível que você 
perca a paciência com um familiar: 
procure fazer com que isso não 
afete seu humor.

- Antônio Rudimar Schell 01/04
- Milton Ceolan 02/04

- Neusa Nair kern 02/04
- Vicente Manuel Mello 02/04

- Aneri Kern 03/04
- Diego Gnich Goedel Backes 

03/04
- Iusane Angélica Bloss 03/04

- Selmar Muskopff 04/04
- Vanderlei Sbardelotto 05/04

- Libércio Roessler 06/04
- Otavio Alves Castanho 06/04

- Stefani de Negri 06/04
- Vera Fátima Bergmeis 06/04

- Pedro Luiz Schú 07/04
- Stefani Petri Becker 08/04

- Raquel Kummer 09/04
- Rogério Fernando Richter 

09/04
- Daniel Antunes dos Santos 

10/04
- Lurdes de Anhaia 10/04

Aniversariantes do mês de abril!
- Isadora Born 11/04
- Rejane Shultz 11/04

- Vanderlei Graepim 12/04
- Pecucha Onofre Castanho 

13/04
- Davi B. Adames 14/04

- Gilmar Francisco Appelt 14/04
- Isadora dos Santos 15/04
- Dometilia da Luz 16/04

- Franciele Catia Soletti 16/04
- João Pedro Diehl 16/04

- Marlene G. Kummer 16/04
- Valdomiro José Schait 16/04

- José Nelson Alflen 17/04
- Marlei Formighieri Petry 

17/04
- Marlene Grahl 17/04

- Nicolas Bitencourt 18/04
- Arlei Luís Muller 19/04

- Edson Luiz Backes 19/04
- Jaine Appelt 19/04

- Arnaldo Zimmer 20/04

- Jaqueline Aparecida Borges 
20/04

- Ademir Satler 22/04
- Adriane Gonçalves 22/04
- Ilsi Lermen Deuner 22/04
- Ione Teichman Schaeder 

22/04
- Lucas Giaretta Salvi 23/04

- Dilete Demari 24/04
- Rafael Paulo Kummer 24/04

- Amanda Satler 25/04
- Paulo Castelar Schons Alflen 

25/04
- Emili Diehl 26/04
- Fábio Gobbi 26/04

- Renato Becker 26/04
- Marilene Roessler Arend 

29/04
- Pedro Pires da Silva 29/04
- Eduarda Hofstaetter 30/04

- Martha Arend 30/04
- Vilson Allebrandt 30/04
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Aos vinte e três dias do 
mês de abril de dois mil e de-
zoito, às dez horas, reuniram-
-se os senhores vereadores, 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal, para realizar a Sessão 
Ordinária. Com a presença 
de maioria dos vereadores, 
ausente os Vers. Josil Morais, 
Marcio Dalla Vecchia e José 
Mauricio Padilha, por estarem 
em viagem a Brasília, o senhor 
Presidente deu início aos tra-
balhos em nome de Deus, sau-

dando a todos aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a Assessora Ju-
rídica fez a leitura dos projetos 
de lei nº. 041 e 042/18 os quais 
foram apresentados.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual manifestou-se 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

em relação ao veto a projeto 
de lei nº. 01/18. Colocou-se 
preocupado sobre as mudan-
ças que podem ocorrer no 
plano de carreira da educação. 
Convidou a toda a população 
a participar das missões popu-
lares que acontecem no mês 
de junho em nosso Município. 
Solicitou a troca de lâmpada 
na iluminação publica, que se 
encontra queimada em frente 
em frente a rodoviária muni-
cipal.

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

036/18 o qual autoriza a reali-
zar repasse financeiro ao con-
selho Pro Segurança Publica 
– CONSEPRO de Ibirapuitã/
RS, e dá outras providencias, 
em votação o projeto foi apro-
vado pela unanimidade.

Em Explicação pessoal:
1 – O Ver. Barbosa soli-

citou moção a Prefeitura Mu-
nicipal de Fontoura Xavier, 

Comissão Organizadora, pelas 
festividades alusivas a tradi-
cional festa do pinhão.

3 – O Ver. Presidente co-
locou aos colegas que no dia 
26 de abril acontecerá a nova 
licitação para aquisição do 
veiculo da câmara.

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente 
ata assinando com os demais. 
Ibirapuitã, 23 de abril de 
2018.

O trabalho não só nos traz 
o pão de cada dia, mas também 
traz dignidade e enriquece o ca-
ráter. Nos emociona olhar algo 
bem feito de onde nossas mãos 
contribuíram para tal feito, e 
ao chegar no final de cada dia 
saber que contribuímos para o 
crescimento de nossa nação. 

O trabalho dignifica o ho-

mem, o sonho faz com que ele 
lute pelos seus ideais e objeti-
vos.

Parabéns a todos os traba-
lhadores que com amor e dedi-
cação, auxiliam no desenvolvi-
mento de cada cidade. São os 
votos da Administração Munici-
pal de Santo Antônio do Planal-
to, Gestão 2017/2020

Feliz Dia do Trabalhador

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Convite
A Câmara Municipal de 

Vereadores de Victor Graeff, 
através de seu Presidente Sr. 
ADRIANO RODRIGO MATT-
GE, tem o prazer de CONVI-
DAR a Comunidade em Geral 

para participar da Sessão Solene 
de Posse dos Vereadores Mirins, 
que será realizada no Centro de 
Eventos Ivar José Roessler, no 
dia 07 de maio (Segunda– Feira), 
às 09h30min. 

VICTOR GRAEFF

As repartições públicas in-
ternas e externas do município 
de Santo Antônio do Planalto, 
farão ponto facultativo na se-
gunda-feira (30), em razão do 
feriado de Dia do Trabalhador 

(01/05). Os servidores sujeitos 
a plantão, nas áreas da saúde e 
obras, e os que dependa a segu-
rança, trabalharão normalmente, 
de acordo com escala determina-
da.

Comunicado

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Alflen acompanhou obras da CRVR em 
Victor Graeff

Na tarde de quinta-feira, dia 
19, o prefeito municipal Cláudio 
Afonso Alflen acompanhou as 
obras da Unidade de valorização 
sustentável de resíduos sólidos da 
CRVR (Companhia Riogranden-
se de Valorização de Resíduos) 
em Victor Graeff. 

A unidade que está sendo 
construída no município encon-
tra-se em fase de conclusão. O 
empreendimento está sendo ins-
talado na localidade de São José 
da Glória, as margens da BR-
386. A unidade vai contar com 
triagem, aterro sanitário, sistema 
de tratamento de efluentes, uni-
dade de captação e tratamento de 
biogás com geração de energia 
elétrica, além das unidades de 
infraestrutura de apoio (guarita e 
sala de espera, balança e cabine, 
administrativo, centro de educa-

ção ambiental, refeitórios e ves-
tiários).

A unidade visa atender ini-
cialmente 103 municípios da re-

gião norte do Estado, somando-
-se cerca de 850 mil habitantes 
e sua inauguração está prevista 
para o mês de maio. 

Prefeito de Victor Graeff visitou obras da nova empresa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Na sexta-feira, dia 13, o 
tema Envelhecimento com Qua-
lidade de Vida foi abordado em 
uma palestra no Centro de Even-
tos de Victor Graeff. 

A discussão foi ministrada 
pelo clínico Geral do município 
Admilson Silva e pela nutricio-
nista Ana Luiza Schaffazick. 
Dentro do tema “Envelhecimento 
com Qualidade de Vida”, foram 
abordadas questões relacionadas 
à alimentação saudável, obesi-
dade, sedentarismo, prevenção 
de doenças e entre outros tópicos 
correlatos. 

Participaram da palestra, a 
comunidade em geral, além das 
agentes de saúde e profissionais 
da área. 

Palestra abordou o tema qualidade de vida

VICTOR GRAEFF

O tema Envelhecimento com Qualidade de Vida foi abordado

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos dezesseis dias do mês 
de abril 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: 
Carine Neuhaus Ramos, Selma-
rIradiMusskopf e Vilmar Felini, 
do PMDB, Ana Paula Stumpf 
e Odeli F.P. de Souza, do PSB, 
Gilani M. S. Neuhaus, Delmar 
Antônio Diehl, Gustavo Gotz 
e Derlene Fátima Gotz, do PP. 
A senhora presidenta Ana Pau-
la Stumpf, declarou abertos os 
trabalhos da Sessão Ordinária. 
A Presidenta pediu ao secretá-
rio que fizesse a leitura da Ata. 
O vereador deli pediu que fosse 
passada a leitura da ata, com o 
que ninguém se opôs. Leitura da 
Pauta n. 011/2018. Em discussão 
a Pauta, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovada por unani-
midade. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Ode-

li solicitou o envio de ofício ao 
Prefeito Municipal, solicitando 
que fosse demarcado e colocadas 
placas de proibição de estaciona-
mento de veículos grandes junto 
ao Sicredi e ao Mercado Webber, 
pois são locais perigosos, bem 
como repintadas as faixas de se-
gurança. Em discussão, se mani-

festaram os vereadores Gustavo 
e Vilmar. Em votação, aprovado 
por unanimidade.Inscrita a ve-
readora Carine solicitou o envio 
de ofício de agradecimento e pa-
rabenização para Maria Gabriela, 
pois ela fez um trabalho exce-
lente e levou o nome do Municí-
pio, extensivo aos seus pais, em 
nome das bancadas do PMDB e 
PSB. Em discussão, se manifes-
taram os vereadores Delmar e 
Vilmar. Em votação, aprovado 
por unanimidade. Inscrito o ve-
reador Gustavo solicitou o envio 
de dois ofícios – 1) Ao Prefeito 
Municipal solicitando informa-
ções sobre as providências que 
foram tomadas e se há previsão 
de novas providências, a respeito 
da acessibilidade no Município, 
pois até o momento não foram 
realizadas obras que melhorasse 
tal questão. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
2) Ao Prefeito Municipal para 
que preste esclarecimentos sobre 
a iluminação pública, pois em 
muitos locais ruas inteiras estão 
sem iluminação. Em discussão, 
se manifestou o vereador Odeli. 
Em votação, aprovado por una-
nimidade. Inscrita a vereadora 
Gilani solicitou o envio de dois 
ofícios – 1) Ao Prefeito Munici-
pal de Marau, Sr. Iura, solicitan-
do reparos e melhorias na ponte 

de divisa entre Marau e Nicolau 
Vergueiro, próximo a proprieda-
de de Jair Ferrasso, onde torna-
-se mútua a responsabilidade 
de ambos os Municípios, para 
resolução de tal problema que 
já perdura há muito tempo. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 2) Ao Deputado 
Federal Jerônimo Goergen soli-
citando possível emenda parla-
mentar no âmbito de pavimen-
tação, citando em específico a 
Rua das Camélias, que deverá 
ser acompanhado de abaixo-as-
sinado dos moradores desta rua. 
Em discussão, se manifestaram 
os vereadores Vilmar e Gilani. 
Em votação, aprovado por una-
nimidade.

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Gus-

tavo falou sobre os privilégios 
concedidos a algumas pessoas. 
Disse que entende como corre-
to que todos os munícipes se-
jam tratados de foram igual em 
suas prioridades, parabenizando 
a Administração pelo trabalho 
realizado na ponte, próximo à 
Marina. Indagou o motivo de 
tal lugar ser sempre beneficia-
do antes de outras propriedades, 
citando as estradas, onde as ola-
rias quando chove não conse-
guem sair com seus caminhões, 

bem como outros lugares, como a 
Rua das Camélias e a Estrada da 
Sanga Funda, dentre outros, onde 
já houveram inúmeros pedidos e 
não foram tomadas providências. 
Pediu explicações sobre qual o 
critério utilizado para concessão 
de tais privilégios, pois impostos 
todos pagam. 

Matérias em pauta: 
Projeto de Lei n. 005/2018. 

Em discussão, ninguém se mani-
festou. O projeto ficou baixado 
para melhores estudos da Casa. 

Explicações pessoais:
Inscrito o vereador Vilmar 

disse que não entendeu o assunto 
privilégios do vereador Gustavo, 
não vendo nenhum privilégio em 
suas colocações. Disse não ter 
nada contra ninguém e que o Mu-
nicípio está dando as possibilida-
des que podem para que todos 
desenvolvam suas atividades. 
Explicou que no caso da Marina, 
eles compraram o material e pe-
diram para que fosse espalhado, 
não tendo havido regalias. Em 
relação ao pesque-pague, disse 
que da mesma forma se compra-
rem o material a Prefeitura não 
vai se negar de fazer. Mencionou 
que o Secretário sabe todas as 
estradas que precisam de repa-
ro, estando no seu plano de go-
verno, então será contra a qual-

quer pedido nesse sentido, vez 
que houveram três pedidos que 
foram aprovados só para gastar 
papel, pois o que é solicitado já 
estava planejado para ser feito, 
sendo que se tiver algum pedido 
fará principalmente ao Secretá-
rio. Disse que dos 200 pedidos 
enviados ao Secretário, 80% ou 
90% já estava feito. Inscrita a 
vereadora Derlene agradeceu ao 
vereador Vanderlei, por ter lhe 
cedido a cadeira por alguns dias, 
bem como aos demais colegas 
pela recepção. Desejou sucessão 
ao vereador Vanderlei em sua re-
cuperação. Disse ser uma honra 
para as mulheres estar ocupando 
04 cadeiras na Câmara, esperan-
do que nas próximas eleições es-
te número aumente ainda mais. 
Em discussão a ata, ninguém se 
manifestou. Em votação, aprova-
da por unanimidade. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereadores 
para a próxima Sessão, a reali-
zar-se no dia 23 de abril de 2018, 
com início às dezenove horas, 
na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores, na Avenida Vinte 
de Março, n. 1064, em Nicolau 
Vergueiro. Declarou encerrados 
os trabalhos da sessão, dos quais 
lavrou-se a presente ata que lida 
e achada conforme irá assinada.

Sinvel Casa e 
Construção comemora 
25 anos

Em comemoração aos 25 
anos da Sinvel Casa e Constru-
ção, de Ernestina, a empresa es-
tá com a campanha “25 anos, 25 
prêmios”, na segunda-feira, dia 
30, data em que a loja celebra 
mais um ano. Neste dia haverá 
10% de desconto nas compras 
à vista em todos os produtos da 
loja, também será servido um co-
quetel aos clientes. Os sorteios 
terão início às 15h 30min. Para 
participar basta efetuar uma com-
pra.

25 anos, 25 prêmios
1º - Vale compras R$ 

1.000,00
2º - Vale compras R$ 500,00
3º - Vale compras R$ 300,00
4º - Um lustre (Shapira)
5º - Um lustre (Antlia)
6º - Um lustre (Antlia)
7º - Um balcão para banhei-

ro
8º - Uma furadeira

9º - Um jogo V. Line Bosch
10º - Um vaso para flor
11º - Um jogo de acessó-

rios para banheiro
12º - Um kit pote banheiro
13º - Um kit churrasco
14º - Um varal de chão
15º - Uma lixeira com pe-

dal
16º - Um assento almofa-

dado
17º - Uma caixa de correio
18º - Uma antena digital
19º - Uma luminária kids
20º - Um varão 2m para 

cortina
21º - Um kit brindes Sin-

vel
22º - Um kit brindes Sin-

vel
23º - Um kit brindes Sin-

vel
24º - Um kit brindes Sin-

vel
25º - Um kit brindes Sin-

vel

ERNESTINA

Qualidade na educação é pauta de 
encontro com famílias 

Foi realizada na tarde de 
terça-feira, dia 24, mais uma 
reunião da Rede de Apoio 
às Escolas (RAE) de Victor 
Graeff. 

A conferência ocorreu no 
auditório da EMEF Leonel de 
Moura Brizola e contou com a 
participação das diretoras das 
escolas municipais e estadual, 
membros do Conselho Muni-
cipal de Educação, represen-
tantes da Secretaria de Educa-
ção, Conselho Tutelar, Centro 
de Referência de Assistência 
Social- CRAS e Secretaria de 
Saúde.  

A reunião também con-
tou com a participação do pro-
motor de Justiça da Comarca 
de Não-Me-Toque, Leandro 
Tatsch Bonatto, além de algu-
mas famílias convidadas que 
possuem estudantes em Victor 
Graeff. 

A conversa informal te-
ve como pauta os deveres e 
direitos dos estudantes, como 
momentos destinados a sanar 

e esclarecer diversas dúvidas. Na 
oportunidade o Promotor orien-
tou as famílias quanto aos aspec-
tos legais do acompanhamento 
que as famílias devem realizar 
com seus filhos, principalmente 

na adolescência. 
A RAE encaminha, acompa-

nha e relata diversos casos envol-
vendo os estudantes, trabalhando 
sempre a sintonia entre a família, 
escola e poder público. 

Rede de Apoio às Escolas realizou reunião

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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DISPENSA DE LICITACAO Nº. 21/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 

87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Ar-
tigo 24, inciso II, conforme Processo nº 38/2018, que tem por objeto a 
contratação de prestação de serviços técnico na área de educação física 
para desenvolver atividades de orientação técnica e atividades esportivas, 
durante oficinas pedagógicas de Educação Física, visando o desenvolvi-
mento de habilidades motoras e corporais, direcionado aos alunos das 
escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turis-
mo, sendo contratada a empresa SPARTA ACADEMIA LTDA, no valor 
mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais). Victor Graeff/RS, 11 de abril 
de 2018 - CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal.

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: SPARTA ACADEMIA LTDA
OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnico na área 

de educação física para desenvolver atividades de orientação técnica e 
atividades esportivas, durante oficinas pedagógicas de Educação Física, 
direcionado aos alunos das escolas de Ensino Fundamental da Rede Mu-
nicipal de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 21/2018.

VALOR: No valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).
PRAZO: até 30 de novembro de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 22/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 

87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Artigo 24, 
inciso II, em razão de o valor cobrado ficar abaixo do limite de Licitação, 
conforme Processo nº 43/2018, que tem por objeto a aquisição de mesa 
e cadeiras para melhorar a infraestrutura do Centro Administrativo Mu-
nicipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração 
e Fazenda, sendo adquirido da empresa MARCOS JACÓ FINGER, no 
valor total de R$ 3.965,00 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais). 
Victor Graeff/RS, 23 de abril de 2018 - CLÁUDIO AFONSO AL-
FLEN - Prefeito Municipal.

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: IRES MARGARIDA FATH
OBJETO: Contratação de profissional para realizar oficina pedagó-

gica de língua alemã, visando o desenvolvimento da identidade cultural e 
valorização da cultura da etnia predominante em nosso município, dire-
cionado aos alunos das escolas de Ensino Fundamental da Rede Munici-
pal, conforme Dispensa de Licitação nº 20/2018.

VALOR: No valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais).

PRAZO: até 30 de novembro de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF

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

Cep. 99.350 - 000

LICITAÇÃO Nº. 004/2018 – Modalidade Convite.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a execução de obras 

para Construção de 44,15m2 de Muro Lateral de Contenção ao lado da 
Sede Própria em construção do Poder Legislativo Municipal, situada 
na Rua Fridholdo Fischer, nº 678, Quadra 37, Lote 35ª, no Município 
de Victor Graeff/RS. Abertura das Propostas: 18 de Maio 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.cmvic-
torgraeff.com.br. Victor Graeff/RS, 27/04/2018.

ADRIANO RODRIGO MATTGE
Presidente da Câmara Municipal

VICTOR GRAEFF

Sicredi Alto Jacuí entrega resultado da 
campanha Poupança Solidária

A Sicredi Alto Jacuí, atra-
vés de suas diretorias estraté-
gica e executiva, reuniu-se na 
manhã desta segunda-feira, 
16/04, com representantes dos 
dois hospitais de Não-Me-To-
que – Notre Dame Júlia Billiart 
e Beneficência Alto Jacuí – para 
divulgar oficialmente o resulta-
do da campanha Poupança Soli-
dária de 2017.

A campanha aconteceu de 
agosto a dezembro de 2017, nas 
agências do Sicredi de Não-
-Me-Toque e de Victor Graeff. 
Neste propósito, a cooperativa 
de crédito comprometeu-se em 
doar integralmente às institui-
ções de saúde 0,20% dos apor-
tes realizados em poupança do 
período estipulado.

O aporte final da Poupança 
Solidária foi de R$ 10.067,92. 
Porém, a instituição financeira 
cooperativa realizou mais uma 
doação de R$ 19.932,08, a fim 
de incrementar o valor entregue 
aos hospitais. Assim, cada insti-
tuição de saúde recebeu a doa-
ção de R$ 15.000,00.

Conforme o presidente da 
Sicredi Alto Jacuí, José Celeste 
de Negri, a realização da cam-
panha de cunho social é um or-
gulho para a cooperativa, a qual 
sempre preza pelo desenvol-
vimento da comunidade e das 
instituições com papeis impor-
tantes nos municípios.

Já o diretor executivo, Nélio 
Heller, ao apresentar os números, 
comentou que foi uma satisfa-
ção para a cooperativa vincu-
lar o nome do Sicredi com duas 
instituições sociais tão fortes em 
Não-Me-Toque e região. “Esta-
mos colocando em prática nossa 
missão de auxiliar no desenvol-
vimento das comunidades onde 
atuamos. Esse é um dos grandes 
diferenciais de uma instituição fi-
nanceira cooperativa”, destacou.

O vice-presidente, Gervásio 
Jorge Diel, relembrou a primeira 
edição da Poupança Solidária, 
promovida em Carazinho em 
2016 e que beneficiou o Hospital 
de Caridade. “Naquela ocasião, o 

HCC investiu a doação na refor-
ma e ampliação do seu setor de 
Oncologia”, disse. Desta forma, 
o vice-presidente pediu às entida-
des para avaliar qual é o melhor 
investimento da doação, dentro 
da necessidade atual de cada 
uma.

Para encerrar, o presidente 
do Hospital Beneficência Alto Ja-
cuí, Johannes Van Riel, e o coor-
denador administrativo do Hos-
pital Notre Dame Júlia Billiart, 
Jocias Maier Zanatta, agradece-
ram ao Sicredi pela iniciativa, 
destacaram a importância da doa-
ção para cada uma das entidades 
e colocaram-se à disposição para 
futuras parcerias.

REGIÃO

Representantes dos hospitais e do Sicredi participaram de reunião

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DO SICREDI ALTO JACUÍ

Professores recebem orientações para 
desenvolver projetos do União Faz a Vida 

Na última sexta-feira, dia 20, 
foi realizada mais uma assessoria 
do Programa União Faz a Vida 
em Victor Graeff.

A assessora Pedagógica do 
Programa Cristiane Biscaino, 
juntamente com as professoras 
e com a coordenadora do União 
Faz a Vida da EMEF Marcílio 
Dias Bruna Scharlau, acompa-
nhou o desenvolvimento dos pro-
jetos na EMEF.  “É muito impor-
tante acompanharmos o processo 
de ensino e aprendizagem e não 
somente os resultados dos alunos 
demonstrados nos projetos. Pla-
nejamos as atividades em conjun-
to com os professores e procura-
mos valorizar a participação ativa 
dos docentes, assegurando um 
trabalho integrado e produtivo”, 
salienta a coordenadora Bruna.

VICTOR GRAEFF

Programa União Faz a Vida é tema de reunião

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Orquestra Cidadã de Teutônia encantou victorenses 

Apresentação da Orquestra Cidadã: Tournée Orquestra Teutônia 

A noite de sexta-feira, dia 
20, foi de culto à boa música em 
Victor Graeff. A apresentação da 
Orquestra Cidadã: Tournée Or-
questra Teutônia, realizada no 
Centro de Eventos Municipal en-
cantou a todos os presentes.

O evento que foi realizado 
em comemoração a semana do 
trabalhador, teve início às 20h e 
se estendeu até as 21h30m.

A ação cultural foi promo-
vida pela Secretaria Estadual de 
Cultura, Turismo, Esporte e La-
zer e teve acesso livre, sem co-
brança de ingressos. 

A Orquestra de Teutônia é 
conhecida em todo o Brasil. Fun-
dada em 1983, logo após a eman-
cipação político-administrativa 
de Teutônia, contava inicialmente 
com 13 músicos. Ao longo de sua 
trajetória, a Orquestra tornou-se 
um referencial de qualidade.

O reportório da orquestra é 
composto por MPB, temas mu-
sicais do cinema, música Latino-

VICTOR GRAEFF

-Americana e folclore. Uma das 
marcas do grupo é o balanço bra-
sileiro.

Repertório encontou o público presente

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO
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ESPECIAL OM

Especial de Dia das Mães terá sorteio de brindes 
da Ótica e Joalheria Brilhante e Loja Flama

Em comemoração ao Dia 
das Mães, o jornal O Mensagei-
ro, tradicionalmente, produzirá 
o Caderno Especial de Dia das 
Mães. Todos aqueles que par-
ticiparem com uma mensagem 
para às mães estarão concorren-
do à dois brindes. 

O sorteio será realizado 
na sede do jornal na terça-feira, 
dia 08 de maio.

Brindes
- Pulseira folhada a ouro 

da Ótica e Joalheria Brilhante 
de Ernestina

- Bolsa da Lotérica e Loja 
Flama de Ernestina

Para participar entre em 
contato com o nosso represen-
tante de sua cidade:

Ernestina: Bruno Campag-
nolo (54) 99959-4353

Ibirapuitã: Angélica Gon-
çalves (54) 99189-6842

Lagoa dos Três Can-
tos: Bruno Campagnolo (54) 

99959-4353
Mormaço: Tais Grebin (54) 

99649-2266
Nicolau Vergueiro: Angélica 

Gonçalves (54) 99189-6842
Santo Antônio do Planalto: 

Mercedes Pedroso (54) 99908-
3555

Tio Hugo: Bruno Campag-
nolo (54) 99959-4353

Victor Graeff: Pedro Fischer 
(54) 99116-0490

A Copa Adair Joalheiro de 
Futsal de Categorias de Base ini-
ciou neste sábado, dia 14 de abril. 

Confira os resultados dos 
confrontos da Acesap:

Sub 07:  Acesap 05 x 01 
Serg Victor Graeff

Sub 09: Acesap 12 x 03 Serg 
Victor Graeff

Sub 11: Acesap 01 x 08 Serg 
Victor Graeff

Sub 13: Acesap 02 x 06 
Serg Victor Graeff

Sub 15: Acesap 01 x 05 
Serg Victor Graeff

A próxima rodada será dia 
28 de abril em Não-Me-Toque, 
com início às 14h e será contra 
o Russo Preto. Terá disputa o 
Sub 07, feminino, Sub 15, Sub 
09, Sub 11, Sub 13.

Acesap participa da Copa 
Adair Joalheiro 2018

Próximo jogo será no sábado (28), em Não-Me-Toque

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

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

de 23.04.2018

Presidente: Mauricio Adriano 
Goedel 
Demais vereadores presentes: 
Ari Antonio Mello, Arnildo 
da Silva Lenz, Douglas Dorr, 
Everton José Goedel, Juares 
Lutz, Junior Nickorn, Leonir 
de Souza Vargas, Vena Fran-
cisca Baumgratz. 

Grande expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, comentou a 
respeito do pedido de providên-
cias no qual solicita um Posto de 
Identificação para o Município 
dizendo que, como já houve um 
convênio, seria necessário ape-
nas dar continuidade ao mesmo 
e disponibilizar um funcionário 
para realizar o devido treina-
mento, podendo assim ser pos-
sível confeccionar as carteiras 
de identidade em Ernestina sem 
a necessidade de deslocamento 
até Passo Fundo, onde as pes-
soas estavam tendo muita difi-
culdade para conseguirem uma 
ficha de atendimento. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, comentou so-
bre o pedido de informações que 
havia feito a respeito do ginásio 

municipal, dizendo que gosta-
ria de saber se o mesmo esta-
va interditado e qual o motivo. 
Quanto aos recursos financei-
ros devolvidos pela Câmara ao 
Executivo Municipal no final de 
2017, informou que estava soli-
citando onde foi aplicado o refe-
rido valor e se foram atendidas 
algumas de suas sugestões para 
aplicação dos recursos, sendo 
que, no caso dos recursos terem 
sido aplicados em outros seto-
res, gostaria de saber para onde 
foi destinado.

 
Comunicações:

Não houve orador. 

Ordem do dia: 
Discussão e votação do Pro-

jeto de Lei nº 022/2018, de auto-
ria da Mesa Diretora da Câmara, 
que “REAJUSTA O VALE ALI-
MENTAÇÃO DOS SERVIDO-
RES DA CÂMARA MUNCII-
PAL DE VEREADORES DE 
ERNESTINA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. Aprovado 
por unanimidade de votos.

Explicações pessoais:
O Vereador Leonir Vargas, 

do PDT, agradeceu a comuni-
dade do Capão do Valo pela 
acolhida que teve na visita no 

tenha interesse em ajudar com 
que as pessoas permaneçam no 
meio rural. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, também refor-
çou o convite para a abertura do 
Campeonato Municipal de Fute-
bol Sete de Ernestina, no próxi-
mo sábado, no campo do Espor-
te Clube Tupã, o qual contaria 
com a participação de oito equi-
pes de Ernestina e duas equipes 
convidadas. Quanto às provi-
dências que estavam sendo to-
madas para que o ginásio Sérgio 
Dias fosse reaberto, disse que 
ficava contente com isso, mas 
gostaria que o Executivo Muni-
cipal lhe informasse por escrito, 
a fim de que pudesse mostrar às 
pessoas quando eventualmente 
fosse questionado sobre o moti-
vo do ginásio não ser cedido pa-
ra algum evento. Parabenizou a 
equipe do Posto de Saúde, prin-
cipalmente ao pessoal do plan-
tão, o qual prestou atendimento 
muito eficaz em duas ocorrên-
cias a familiares seus na semana 
passada, citando em especial os 
motoristas Romeu e Odi, e a en-
fermeira Maristela.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 30 de 
abril, às 18 horas.

último final de semana. Agrade-
ceu também à enfermeira Núbia 
e ao motorista Cristiano pelo 
excelente atendimento a um fa-
miliar seu no último final de se-
mana. A pedido de um cidadão 
do município que lhe procurou, 
agradeceu o atendimento de 
primeira que a médica Vidaimi 
vem fazendo no município. Dis-
se que quando fosse necessário 
ele criticaria, mas os bons servi-
ços prestados à comunidade de-
veriam ser elogiados. Solicitou 
ao Presidente que fosse envia-
da uma Indicação ao Executivo 
Municipal, com a subscrição de 
todos os Vereadores que assim 
desejassem, para que o mes-
mo entrasse em contato com o 
DAER a fim de que fosse insta-
lada uma lombada eletrônica no 
perímetro urbano da ERS 153, 
fazendo assim com que os moto-
ristas diminuíssem a velocidade 
no local, evitando possíveis aci-
dentes. 

O Vereador Douglas Dorr, 
do PDT, convidou toda a comu-
nidade para a abertura do Cam-
peonato Municipal de Futebol 
Sete de Ernestina, que acontece-
ria no próximo dia 28, no campo 
do Esporte Clube Tupã, o qual 
contaria com a participação de 
dez equipes. Quanto ao ginásio 

Municipal Sérgio Dias, o Pre-
feito Municipal havia lhe infor-
mado que para o ginásio ser rea-
berto novamente, estavam sendo 
realizadas melhorias no local e 
providenciada a contratação de 
um ecônomo, através de licita-
ção pública. 

A Vereadora Vena Francis-
ca Baumgratz, do PSDB, para-
benizou o Clube de Mães Lar 
Feliz pelos seus quarenta anos 
de existência, comemorados no 
último sábado. Fez um breve 
apanhado da história do Clube, 
o qual foi fundado por quinze 
mães da localidade da Linha 
São Paulo e coordenado pela 
professora Ledi Bueno, com o 
objetivo de promover cursos 
para as mães, melhorando assim 
a vida de todas as famílias do 
meio rural. Disse ainda que até 
o momento o Clube de Mães Lar 
Feliz já contou com a participa-
ção de oitenta sócias. Lamentou 
que a atual Assistência Social 
não saiba sequer da existência 
do Clube, como também que 
uma de suas funções seja ajudar 
os clubes de mães na promoção 
de cursos, pois hoje os mesmos 
contam com a ajuda da extensio-
nista da EMATER e das pessoas 
da comunidade. Finalizando, 
disse que talvez o CRAS não 
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A campanha municipal 
“Nota Premiada” edição 2018 
foi lançada durante as ativida-
des da Semana de Valorização 
da Vida na última quinta-feira, 
dia 12 de abril. O secretário de 
Administração, Planejamento e 
Finanças, Paulo Cesar Pereira 
apresentou para a comunida-
de a composição da campanha 
deste ano, que terá três sorteios, 
um a mais que no ano passa-
do. A grande novidade é que 
em outubro será realizado um 
sorteio voltado para o Dia das 
Crianças, com prêmios espe-
ciais. Já no final do ano durante 
as celebrações de Natal, mais 
uma vez o grande momento da 
“Nota Premiada” será o sorteio 
de uma motocicleta zero quilo-
metro.

Confira o cronograma 
de sorteios da Nota Premiada 
2018:

Dia 10 de junho 2018 – 
Salão São Cristovão

1º Prêmio – 01 Conjunto 

Mesa c/ Banco de Parede para 
Churrasco;

2º Prêmio – 01 Ar Condicio-
nado Split 9.000 btus;

3º Prêmio – 01 Jogo de Pa-
nelas 05 peças em Aço Inóx;

4º Prêmio – 01 Jarra Elétri-
ca;

 
Dia 11 de outubro de 2018 – 

Praça Joaquim Granja Neto
1º Prêmio –01 Playstation 

PS4;
2º Prêmio – 01 Cama Elás-

tica 2,44m;
3º Prêmio –01 Bicicleta Aro 

24;
4º Prêmio –01 Bicicleta Aro 

16;
 
Dia 21 de dezembro de 2018 

– Praça Joaquim Granja Neto
1º Prêmio – 01 Moto 125cc, 

0KM;
2º Prêmio – 01 Forno Elétri-

co 44 litros;
3º Prêmio – 01 Fritadeira 

Elétrica sem Óleo 3,2 litros;
4º Prêmio – 01 Pipoqueira 

Elétrica;

Mais sobre a Campanha 
Nota Premiada 2018:

A partir de agora notas fis-
cais obtidas no comércio local 
desde 01 de janeiro de 2018 po-
derão ser trocadas por cartelas 
para participar dos sorteios. A 
cada R$ 100 em notas fiscais de 
venda dos estabelecimentos tio-
-huguenses, de prestação de ser-
viços e de notas fiscais de venda 
de indústria do município, será 
fornecida uma cartela ao porta-
dor, exceto na venda de insumos 
e de produtos agropecuários, 
cuja situação dará direito a uma 
cartela a cada R$ 1 mil. No caso 
específico de nota de entrega de 
aves e ovos vinculados a um sis-
tema de integração agropecuá-
rio, será fornecida uma cartela 
ao portador a cada R$ 5 mil. Pa-
ra efetuar a troca o cidadão de-
verá procurar o setor tributário 
da prefeitura municipal de Tio 
Hugo de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para mais informações o 
telefone para contato é 3338-
9167

Lançada oficialmente a Campanha 
Nota Premiada 2018

TIO HUGO

Vacinação contra a gripe 
iniciou em Nicolau Vergueiro

A vacinação contra a gripe 
iniciou em Nicolau Vergueiro 
no dia 23 e segue até o dia 1º de 
junho, sendo que no dia 12, sá-
bado, o posto estará aberto o dia 
todo para a vacinação.

Quem pode se vacinar

- crianças de seis meses à 
menores de cinco anos;

- idosos acima de 60 anos;
- gestantes;
- puérperas (até 45 dias 

após a gestação);
- trabalhadores de saúde;
- doentes crônicos;

NICOLAU VERGUEIRO

A Administração Municipal 
de Victor Graeff mais uma vez 
vai efetuar o pagamento da 1ª 
parcela do Décimo Terceiro salá-
rio aos servidores municipais an-
tes do final do primeiro semestre.

Como planejado pelo Exe-
cutivo o pagamento vai ser rea-
lizado na sexta-feira, dia 27 de 
abril. 

De acordo com o prefei-
to Municipal de Victor Graeff, 

Cláudio Afonso Alflen, o paga-
mento de 50% do décimo já es-
tava programado e vai ocorrer 
até sexta, devido ao feriado do 
dia do Trabalhador, 1º de maio. 

O prefeito ainda salienta 
que a antecipação sempre foi 
adotada na última administra-
ção municipal e deve continuar, 
valorizando os servidores mu-
nicipais e impulsionando o co-
mércio local. 

Executivo realiza pagamento da 
1     parcela do Décimo Terceiro

VICTOR GRAEFF

a
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Estratégias Singulares de Implantação da 
Nova Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa no 
município de Santo Antônio do Planalto

A Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa permite acom-
panhar as condições de saúde 
e demais aspectos que pos-
sam interferir no bem-estar do 
usuário, além de estabelecer 
critérios de risco para a orga-
nização dos atendimentos nos 
serviços de saúde. A Secretaria 
Municipal de Santo Antônio do 
Planalto identificou e cadastrou 
a população com 60 anos ou 
mais e sensibilizou a equipe de 
Agentes Comunitários de Saú-
de da Unidade Básica de Saúde 
para a importância de conhecer 
a comunidade onde estão inse-
ridos. A ação facilita a constru-

ção da rede de atenção à saúde 
da população idosa, permitindo 
ampliar as parcerias locais junto 
ao CRAS, junto a Farmácia Bá-
sica e como um instrumento de 
apoio aos profissionais de saúde 
(Vacinação, controle da pressão 
arterial, peso, glicemia de jejum, 
medidas antropométricas e a Saú-
de Bucal) podem ser registrados 
na nova caderneta do Idoso. A 
prática também motivou os pro-
fissionais de saúde a refletirem 
sobre seus processos de trabalho, 
no atendimento e assistência à 
saúde à pessoa idosa, fortalecen-
do a importância da construção 
de planos terapêuticos singula-

res a partir da realidade de cada 
usuário.

O objetivo da inciativa foi 
conhecer e avaliar o processo de 
implantação da Nova Caderneta 
de Saúde da Pessoa Idosa como 
instrumento de gestão do cuida-
do, incentivo à construção de pla-
nos terapêuticos singulares, de 
oportunidade para refletir proces-
sos de trabalho e de sensibilizar a 
equipes da AB para a importân-
cia da Caderneta e identificação 
de recursos e parcerias comuni-
tárias.

Foi apresentada uma expe-
riência de implementação da Ca-
derneta de Saúde da Pessoa Idosa 
no município de Santo Antônio 
do Planalto (RS). Na unidade de 
saúde, o uso de grupo como o Hi-
perdia e Terceira Idade, entre as 
principais estratégias de atuação. 
Como única unidade de saúde 
que possuí Estratégia Saúde da 
Família (ESF), por outro lado, 
destaca-se a atuação do Agente 
Comunitário de Saúde, de for-
ma complementar ao restante da 
equipe da UBS, especialmente 
nas visitas domiciliares. Como 
resultados, foram salientados o 
aumento do vínculo da pessoa 
idosa com os profissionais que 
atuam na Atenção Básica (AB) e 
a maior compreensão das equipes 
quanto à importância do desen-
volvimento de parcerias interse-
toriais como forma de garantir o 
cuidado em rede.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Foram identificadas e cadastradas as pessoas com 60 anos ou mais

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Na tarde de quarta-feira, dia 
25, a secretária de Educação de 
Ernestina Ingrid Worst recebeu, 
no gabinete do prefeito Odir João 
Boehm, a visita das soberanas do 
Município de Vila Maria, junta-
mente com a servidora Cátia Fer-
ri, as quais entregaram um convi-
te para prestigiar a EXPOVIMA 
8ª edição, exposição que aconte-
cerá nos dias 04, 05 e 06 de maio 
de 2018 na referida cidade.

Ingrid agradece a visita das 
soberanas e se sente honrada em 
receber o convite desse promis-
sor município, parabenizando a 
administração por esse evento 
que divulga cada vez mais as po-
tencialidades da região.

Ernestina recebe a visita das 
soberanas de Vila Maria

ERNESTINA

A secretária de Educação Ingrid Worst recebeu as soberanas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
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anúncio de uma 
homenagem em 
comemoração ao 
dia das mães. 

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, via Secre-

taria competente, com aquies-
cência do conselho de trânsito 
uma análise no quebra-molas 
localizado na Av. Cochinho, 
mais precisamente em frente à 
residência de Eduardo Follmer. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, que o Secretário de 
Administração Sr. Marcos Na-
dir Vieira compareça na próxi-
ma Sessão Plenária para expli-
car alguns projetos que estão 
tramitando nesta Casa de Leis, 
e também para prestar maiores 
informações referente ao con-
curso público que será realizado 
em nosso município.

-Requerimento nº 025/18, 
de autoria da Verª. ADRIA-
NA T. M. NEUHAUS, Ver. 
ADRIANO R. MATTGE e Ver. 
MARCIO PINTO DA SILVA 
que “Requer à Mesa Diretora, 
depois de discutido pelo Plená-
rio e se aprovado for, que seja 
encaminhado um Expediente ao 
Executivo Municipal, via Se-
cretaria de Saúde e Assistência 
Social, solicitando a instalação 
de uma câmera de vídeo moni-
toramento focada na porta de 
entrada do PADU, ao lado ex-
terno, para maior segurança no 
momento da abertura da porta, 
principalmente no período da 
noite. Além disso solicita tam-
bém a contratação de mais uma 
técnica de enfermagem para 
prestar suporte as duas técnicas 
que já desempenham funções.”

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima 
Sessão Ordinária será realiza-
da no dia 14 de maio de 2018 
(segunda-feira), às 18 horas 
e 30 minutos, no Pavilhão da 
Sociedade Esportiva Aliança 
de Linha Jacuí (Bolão). Logo 
após os trabalhos inerentes das 
Comissões (salvo em casos de 
convocação extraordinária).

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, via Secre-
taria de Obras, o 
patrolamento da 
estrada a proprie-
dade do Sr. Alceu 

Schuster, em São José da Gló-
ria.

-Solicitou novamente o 
encaminhamento de um ex-
pediente a CORSAN, com o 
objetivo de obter respostas re-
ferentes aos pedidos já encami-
nhados por esta Casa de Leis.  

6. Pe-
dido do Ver. IR-
NO LAVALL:

- S o l i c i t o u 
que seja destinado 
um ofício a Cotri-
jal, com o intuito 

de solicitar que a mesma veri-
fique a possibilidade de provi-
denciar um banheiro próximo 
a guarita, ou até mesmo que 
disponibilize um banheiro já 
existente na cooperativa, para o 
acesso dos caminhoneiros que 
por ali permanecem durante o 
período da noite, considerando 
que atualmente eles não pos-
suem um banheiro próximo de 
livre acesso.  

7.Pedido do 
Ver. ADEMAR 
JACÓ HAHN:

- S o l i c i t o u 
ao Conselho de 
Trânsito que o 
mesmo estude a 

possiblidade de pintar um dos 
lados da Rua Tirandentes com 
faixa amarela, proibindo o esta-
cionamento. 

8.Pedido do 
Ver. MARCIO 
HOWE:

- S o l i c i t o u 
ao Conselho de 
Trânsito o agen-
damento de uma 

reunião com os vereadores, 
para tratar sobre a atualização 
da RS 142 que passa pelo mu-
nicípio. 

9. Pedidos do Ver. 
ADRIANO R. MATTGE: 

-Solicitou a Rádio Jacuí 
e também a Rádio Ceres, o 

tou também que a Secretaria de 
Obras elabore um cronograma 
de trabalho para as estradas que 
dão acesso as propriedades do 
interior. 

2 . P e d i d o 
do Ver. VALDIR 
JOSÉ VIEIRA:

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, via Secreta-
ria de Obras, que 

a mesma especifique ao menos 
o peso dá maquina no momen-
to da divulgação da tomada de 
preço. 

-Parabenizou o executivo 
municipal, pelo valor inves-
tido na merenda escolar das 
escolas do município, valor de 
R$25.477,00, para seis meses, 
empenhado para Empresa Re-
canto da Carne. 

3 . P e d i d o s 
do Ver. MAR-
CIO PINTO DA 
SILVA:

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, via Secre-

taria de Obras, o acesso a pro-
priedade do Sr. Volnei Drehmer 
e do Sr. Claiton Drehmer. 

-Solicitou ao Conselho de 
Trânsito informações referentes 
a rua preferencial do cruzamen-
to entre a Av. Cochinho e a Rua 
23 de outubro, se foi alterada 
ou não a rua preferencial, se 
sim solicita que essa mudança 
seja anunciada via rádio, para 
que a comunidade tenha maior 
conhecimento.

4 . P e d i d o 
do Ver. PAULO 
LOPES GO-
DOI:

-Solicitou o 
encaminhamento 
de um expediente 

a Associação Comercial, Indus-
trial, Agropecuária e Prestação 
de Serviços de Victor Graeff 
(ACIVG) e também a Diretora 
de Cultura e Turismo, solicitan-
do uma reunião de avaliação do 
Festival Nacional da Cuca com 
Linguiça.

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

7. Projeto de Lei nº 
025/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a contra-
tar temporariamente, para aten-
der a necessidade de excepcio-
nal interesse público 04(quatro) 
Motorista/Operador de Máqui-
nas.”

8. Projeto de Lei nº 
026/2018 - “Autoriza o municí-
pio de Victor Graeff a outorgar 
escritura pública de doação.”

9. Projeto de Lei nº 
027/2018 - “Autoriza o municí-
pio de Victor Graeff a outorgar 
escritura pública de doação.”

10. Projeto de Lei nº 
028/2018 - “Autoriza o municí-
pio de Victor Graeff a outorgar 
escritura pública de doação.”

11. Projeto de Lei nº 
29/2018 - “Autoriza o municí-
pio de Victor Graeff a outorgar 
escritura pública de doação.”

12. Projeto de Lei nº 
030/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a abrir 
Crédito Suplementar no va-
lor de R$10.000,00 (Dez mil 
reais), destinado ao repasse de 
Contribuição a ACIVG e dá ou-
tras providências.”

Além disso naquela opor-
tunidade também foi feita a 
leitura, discussão e foi apro-
vado por unanimidade de vo-
tos o Projeto de Resolução nº 
002/2018, de autoria da Mesa 
Diretora que “Dispõe sobre a 
realização da Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal na locali-
dade de Linha Jacuí.”.

Da mesma forma, naquela 
oportunidade realizou-se a lei-
tura, discussão e foram aprova-
dos os seguintes Expedientes 
Apresentados pelos vereadores 
e vereadora:

1 . P e d i -
do da Verª. 
ADRIANA T. 
M. NEUHAUS:

-Solici tou 
ao Executivo 
Municipal, via 

Secretaria de Obras, o acesso 
a propriedade da família do Sr. 
José Carlos Fath em São José 
da Glória. Além disso, solici-

Realizou-se no último dia 
23 de abril (segunda-feira) do 
corrente ano a Sessão Ordiná-
ria, de Ata nº 009/2018, sob a 
Presidência do Ver. ADRIANO 
RODRIGO MATTGE, na sede 
do Poder Legislativo, foi reali-
zada a leitura, e encaminhados 
para as Comissões Permanentes 
da Casa, os seguintes Projetos 
de Lei, de autoria do Executivo 
Municipal:

1. Projeto de Lei nº 
019/2018 - “Autoriza o municí-
pio de Victor Graeff a outorgar 
escritura pública de doação.”

2. Projeto de Lei nº 
020/2018 - “Autoriza o poder 
Executivo Municipal a conce-
der auxílio financeiro sob for-
ma de apoio cultura à Associa-
ção Comunitária Victorense de 
Comunicação e dá outras provi-
dências.”

3. Projeto de Lei nº 
021/2018 - “Autoriza o poder 
Executivo Municipal a fazer 
Concessão de Direito Real de 
Uso de Bem Imóvel do Distrito 
Industrial.”

4. Projeto de Lei nº 
022/2018 - “Inclui nova Ação 
no Anexo III – Planejamento 
Orçamentário no PLANO PLU-
RIANUAL (PPA) – Lei Muni-
cipal nº 1.733/17 e no Anexo 
I – Relação Cadastral de Ações 
de Governo nas DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 
Lei Municipal nº 1.740/17, na 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Assistência Social e dá outras 
providências.”

5. Projeto de Lei nº 
023/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal, abrir um 
crédito especial no valor de 
R$79.281,32 (setenta e nove 
mil, duzentos e oitenta e um 
reais e trinta e dois centavos) 
destinado a execução de Ações 
relacionadas a Atenção Bási-
ca nos termos da Portaria MS 
748/2018 e dá outras providên-
cias.”

6. Projeto de Lei nº 
024/2018 - “Autoriza o municí-
pio de Victor Graeff a outorgar 
escritura pública de doação.”

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff
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IBIRAPUITÃ

Ibirapuitã sedia Assembleia Microrregional da Consulta 
Popular 2018

O município de Ibirapui-
tã sediou no dia 23 de abril, 
no CTG Seiva Pampeana, a 
Assembleia Microrregional do 
Processo de Participação Popu-
lar e Cidadã (Consulta Popular 
2018/2019).

Além das lideranças ibira-
puitenses, estiveram reunidos 
representantes dos municípios 
de Nicolau Vergueiro, Tio Hugo, 
Mormaço e Victor Graeff para 
debater quais as áreas poderão 
ser contempladas com recursos 
da Consulta Popular deste ano.

No encontro também parti-
ciparam integrantes da Brigada 
Militar e Polícia Civil da região, 
além do Corpo de Bombeiros 
de Soledade, com a finalidade 

de interagir com as discussões. 
O Delegado Regional da 24ª 
DPRI, Jader Ribeiro Duarte, 
ressaltou da importância de se 
colocar neste ano a segurança 
pública como uma das priorida-
des para receber recursos.

Na Assembleia, ficou defi-
nido após votação democrática 
entre os municípios presentes e 
entidades que as demandas as-
seguradas pela Microrregião na 
Assembleia Regional Amplifi-
cada serão Saúde e Segurança.

Também foram definidos 
quais serão os delegados que 
defenderão a escolha das prio-
ridades na Assembleia Regional 
Amplificada que reunirá os 16 
municípios integrantes do Co-

rede Botucaraí no final de maio 
em Soledade. Na ocasião, serão 
escolhidas as demandas que en-
trarão na cédula de votação para 
serem votadas pelos eleitores.

Neste ano, o Governo do 
RS disponibilizará aproxima-
damente R$ 3.1 milhões para 
o Corede Botucaraí através da 
Consulta Popular.

A votação acontecerá nos 
dias 26, 27 e 28 de junho, nas 
modalidades on-line (através 
do site www.consultapopular.
rs.gov.br), off-line (através do 
aplicativo que será disponibili-
zado pelos Coredes e Comudes) 
e ainda através de mensagem de 
SMS, que em breve estaremos 
divulgando como fazê-lo.

Nicolau Vergueiro, Tio Hugo, Mormaço e Victor Graeff participaram

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ

Administração de Ernestina realiza o plantio de árvores na 
Esquina Penz

ERNESTINA

Na tarde do dia 25 foi reali-
zado o plantio das árvores frutí-
feras na comunidade de Esquina 
Penz, local onde foi realizado 
o calçamento da rua, a qual era 
uma reivindicação antiga da 
comunidade e em parceria com 
a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Osvaldo Cruz e o 
Programa A União Faz a Vida. 
A Prefeitura Municipal realizou 
a doação das árvores, suas pla-
quinhas de identificação e pes-
soal para juntos com os alunos 
da escola e pessoas da comuni-

dade realizarem o plantio das 
mesmas. 

O prefeito municipal Odir 
João Boehm e a secretária de 
Educação Ingrid Worst também 
estiveram presentes para apoiar 
esse projeto que está sendo de-
senvolvido pela escola que esse 
ano vai trabalhar com o tema: 
Eco Leitura: Ler para descobrir 
o Mundo. 

A secretária de Educação 
parabeniza a todos os envol-
vidos pelo excelente trabalho 
que estão desenvolvendo para 

aprimorar cada vez mais o ensi-
no aprendizagem dos alunos que 
com certeza daqui a pouco tem-
po estaremos colhendo os frutos 
desse maravilhoso projeto. 

O prefeito complementou. 
“Além de colher os frutos a rua 
ficará mais bonita e que toda co-
munidade poderá colher os frutos 
das árvores plantadas com muito 
carinho e pelos alunos da escola 
Osvaldo Cruz e colaboradores da 
comunidade, parabéns a toda a 
comunidade da Esquina Penz”, 
finaliza o prefeito. Árvores foram plantadas na comunidade de Esquina Penz

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
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SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: MAGNUS AUGUSTO KUHN
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-

LIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade 
1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais).
PRAZO: até 31 de julho de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: NEUZA NIENOW
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-

LIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e  Inexigibilidade 
1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 1.064,50 (Um mil sessenta e quatro reais e cinqüenta 
centavos).

PRAZO: até 31 de julho de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: SILVIA SANTANA MIRANDA
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-

LIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade 
1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 844,50 (oitocentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta 
centavos).

PRAZO: até 31 de julho de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: TANIA APARECIDA LAVALL
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-

LIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade 
1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 1.013,50 (um mil e treze reais e cinqüenta centavos).
PRAZO: até 31 de julho de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: TERESINHA KAYSER
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-

LIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade 
1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 1.734,00 ( um mil setecentos e trinta e quatro reais).
PRAZO: até 31 de julho de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: VANI CRISTINA SCHNEIDER GAUER
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade 1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais).
PRAZO: até 31 de julho de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: IDAF – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ASSESSORIA E 

FORMAÇÃO LTDA - ME
OBJETO: Aditamento do contrato de Prestação de Serviços para realização de assessoria 

previdenciária ao RPPS, suporte técnico na elaboração e envio dos demonstrativos de respon-
sabilidade do RPPS, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 15/2017.

PRAZO: 31 de março de 2019.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff.
CONTRATADO: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA – POSTO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum, óleo diesel 

S-10 e óleo diesel comum que destina-se para a diversas Secretarias, conforme solicitação das 
mesmas e processo Licitatório modalidade Tomada de Preço nº. 02/2018.

VALOR: O valor a ser pago por litro de óleo diesel comum é de R$ 3,48 (três reais e 
quarenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 222.024,00 (duzentos e vinte e dois reais 
e vinte e quatro centavos).

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff.
CONTRATADO: AUTO POSTO VERONA II LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum, óleo diesel 

S-10 e óleo diesel comum que destina-se para a diversas Secretarias, conforme solicitação das 
mesmas e processo Licitatório modalidade Tomada de Preço nº. 02/2018.

VALOR: O valor a ser pago por litro de gasolina comum é de R$ 4,55 (quatro reais e 
cinquenta e cinco centavos) , totalizando o valor de R$ 118.755,00 (cento e dezoito reais e 
setecentos e cinquenta e cinco centavos) e óleo diesel S10 é de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e 
nove centavos), totalizando o valor de R$ 134.625,00 (cento e trinta e quatro reais e seiscentos 
e vinte e cinco centavos).

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
EXTRATO DE EDITAL Nº 010/2018

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

TORNA PÚBLICAa alteraçãodo cronograma de execução do edital 005/2018, especi-
ficamente quanto ao período de recursos das inscrições e a Homologação das Inscrições do 
Concurso Público nº 001/2018. PERÍODO DE RECURSOS: dias 02, 03 e 04/05/2018, pelo 
sitewww.objetivas.com.br. O Edital encontra-se divulgado noMural de Publicação da Prefei-
tura Municipal e nos sites www.objetivas.com.br e www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff, 
em 27 de abril de 2018. Claudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal.

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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Campeonato Municipal de Futebol 7 de 
Ernestina tem início no sábado (28)

O Campeonato Municipal 
de Futebol 7 de Ernestina terá 
início neste sábado, dia 28, a 
partir das 13h15min no Campo 
do Tupã. Em 2018 10 times es-
tarão disputando o título, inclu-
sive o atual campeão, a equipe 
Tupã, que venceu o campeona-
to no ano de 2017. 

Na terça-feira, dia 1º 
de maio, será realizada a se-
gunda rodada, com início às 
13h15min.

Confira os confrontos:
1º rodada – sábado, dia 

28 de abril
1º jogo: Tupã 50 x Baixa-

da
2º jogo: Pesadelo x Galá-

ticos
3º jogo: Amantes do Gole 

x São Paulo
4º jogo: União x Beira 

D’água
5º jogo: Tupã Granja x 

UFC/JG Auto Center

2º rodada – terça-feira, dia 
1º de maio

1º jogo: Galáticos x União
2º jogo: UFC/JG Auto Cen-

ter x Amantes do Gole

A equipe Tupã foi a campeã do ano de 2017

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ERNESTINA

A 2º rodada da Copa Adair 
Joalheiro de categorias de base 
2018 inicia na sexta-feira (27) e 
segue até a próxima sexta-feira, 
dia 4. 

Confira os confrontos:
27 de abril, sexta-feira, em 

Selbach, às 19h
AMES Selbach x Walter 

Stack Ernestina

28 de abril, sábado, em Não-
-Me-Toque, às 14h

Russo Pretto x Acesap Santo 

Antônio do Planalto
30 de abril, segunda-feira, 

em Mormaço, a partir das 19h
Aemo Mormaço x Semen-

tinha Alto Alegre

1º de maio, terça-feira, em 
Tio Hugo, às 14h

CMD Tio Hugo x Serg 
Victor Graeff

4 de maio, sexta-feira, em 
Ibirapuitã, às 19h

CMD Ibirapuitã x Mul-
tiesportiva Lagoa

Copa Adair Joalheiro 
tem 2   rodada

ESPORTE

a

Campeonato Municipal de Futebol 
de Campo 2018 terá 6   rodada

No dia 21, ocorreu a 5ª 
rodada do Campeonato Muni-
cipal de Campo 2018 do mu-
nicípio de Santo Antônio do 
Planalto. 

Confira os resultados:
Falange Vermelha 1 x 5 

Cabral A
Flor da Serra 0 x 3 Fura-

cão
América 3 x 0 Cabral B

A 6ª rodada ocorrerá dia 
28 de abril, no Campo do Ca-
bral. 

Confira os confrontos:

América x Furacão
Falange Vermelha x Nacio-

nal
Cabral A x Flor da Serra

Confira os Goleadores
1º: Felipe da Silva – Equipe 

Flor da Serra – 9 gols;
2º: Marcelo Gutkoski – 

Equipe Flor da Serra – 7 gols;
3º Emersom Kunrath – 

Equipe Furacão – 6 gols;
4º Luiz Aguiar – Equipe Na-

cional – 5 gols;
5º: Ronaldo Santos – Equipe 

Nacional – 4 gols;
6º: Jackson Alves – Equipe 

Furacão – 4 gols;

7º: Luis Felipe – Equipe 
América – 3 gols;

8º: Luis Rodrigo – Equipe 
Cabral A – 3 gols;

9º: Geferson Santos – Equi-
pe Nacional – 3 gols;

10º: Luan Ariel – Equipe 
Furacão – 2 gols;

11º: Alexandre Previatti – 
Equipe Nacional – 2 gols;

12º: Daniel dos Santos – 
Equipe Flor da Serra – 2 gols;

13º: Elder Knapp – Equipe 
Flor da Serra – 2 gols;

14º: Dionathan Portillo – 
Equipe América – 2 gols;

15º: Jeferson Grevenhagen 
– Equipe Cabral A – 2 gols.

a

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Município participará do 
1    Campeonato de Bocha 
Regional Cancha de Areia

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O coordenador de Esportes 
do município de Santo Antônio 
do Planalto, Tuta, participou dia 
24 de abril de uma reunião em 
Carazinho, sobre o 1º Campeona-
to de Bocha Regional Cancha de 
Areia. O evento integrará 12 mu-

nicípios, com categoria Livre, 
simples, dupla e trio.

Uma nova reunião será 
marcada para definição de data 
e carnês. O Campeonato tem o 
apoio da Federação Gaúcha de 
Bocha.

3º jogo: Tupã 50 x Tupã 
Granja

4º jogo: Baixada x São Paulo
5º jogo: Pesadelo x Beira 

D’água

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

o
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O Programa Nota Fiscal Gaúcha 
2018, realizou dia 29 de março, o sorteio 
de âmbito municipal, pela Secretaria Es-
tadual da Fazenda. Os ganhadores de R$ 
200,00 (para cada ganhador), foram Ed-
son Edmundo Altmann e Renato Nienow. 
A ganhadora de R$ 100,00 foi Marcani 
Tais da Silva.

Confira as datas dos próximos sor-
teios do ano:

- 24/04;
- 31/05;
- 28/06;
- 26/07;
- 30/08;
- 27/09;
- 01/11;
- 29/11;

- 27/12.

Como concorrer?
O cadastro pode ser feito pela in-

ternet ou no ponto de cadastro no Setor 
de Fiscalização da Prefeitura Municipal. 
Não perca esta chance, acesse o site atra-
vés do link oficial do programa: https://
nfg.sefaz.rs.gov.br/site/index.aspx. Ou no 
Setor de Fiscalização através de assina-
tura de autorização de cadastro. Para o 
cadastro, o contribuinte deve estar mu-
nido de Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), para quem possui, Carteira de 
identidade, CPF e número de telefone pa-
ra contato. Após este cadastro, exigir que 
o CPF seja incluído na nota fiscal eletrô-
nica e estará participando. 

Todas as informações sobre o Pro-

grama estão disponíveis em: https://nfg.
sefaz.rs.gov.br ou entre em contato com o 

Nota Fiscal Gaúcha 2018 tem ganhadores de março

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Setor de Fiscalização do município pelo 
fone (54) 3377 1800.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/VANDERLEI MARCELO LERMEN 


