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Assinaturas

Em tudo o que fazemos 
usamos a nossa criatividade, 
exprimimos o que pensamos, 
demonstramos o que é mais 
importante para nós. Um en-
genheiro que projeto e constrói 
uma ponte, cria uma estrutura 
adequada, as formas da pon-
te devem ser agradáveis aos 
olhos. O cozinheiro, ao mistu-
rar os temperos especiais à um 
prato, pode fazê-lo com preo-
cupação tanto nutricionais 
quanto estéticas, aquele prato 
deverá ter um aroma irresis-
tível, uma aparência bonita 
mantendo as formas e as cores 
originais dos legumes, frutas e 
carnes. Um médico precisará 
usar da arte ao fazer um cor-
te e ao suturá-lo, cuidando da 
saúde e também a beleza do 

paciente. Cálculos dificílimos 
de matemática são resolvidos 
por grandes cientistas da área 
como uma brincadeira, um jo-
go de lógica.

Qualquer que seja o cam-
po de atuação da pessoa, ela 
estará sempre cirando. Assim, 
podemos afirmar que existe 
arte em todas as atividades 
humanas.

Existe arte no ensinar, no 
cuidar pra que nossos educan-
dos compreendam cada vez 
mais e de maneira sequencia-
da e sistematizados os segre-
dos e as maravilhas de cada 
conteúdo disciplinar. Ensinar 
de maneira a orientar a crian-
ça no seu crescimento, no seu 
entendimento da vida, é ensi-
nar com arte.

A arte está em todas as 
atividades humanas

Fabiane Derlam - professora de Artes

ARTIGO

Inscreva-se no curso de 
Introdução a Costura e 
Transformação de Peças de 
Roupas

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Nos dias 19, 20, 21 e 22 de 
março será oferecido no municí-
pio de Santo Antônio do Planalto, 
o curso de Introdução a Costu-
ra e Transformação de Peças de 
Roupas. Ele será gratuito e é ofe-
recido pela a Administração Mu-
nicipal, através da Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente, 
Ascar/Emater e Senar.

As inscrições deverão 
ser realizadas na Secretaria da 
Agricultura e Meio Ambiente 
ou na Emater. Maiores infor-
mações, entre em contato pelo 
fone (54) 3377-1816.

Nos últimos dias, a orga-
nização do 17º Festival Nacio-
nal da Cuca com Linguiça, que 
ocorre de 05 a 09 de março em 
torno da Mais Bela Praça em 
Victor Graeff, divulgou a pro-
gramação completa do evento. 
São mais de 40 horas de shows 
gratuitos, regrados a muito 
chopp e gastronomia típica ale-
mã. 

Confira as bandas
Segunda-feira – 05/03 
Só Alegria
Rainha Musical 
Garotos de Ouro

Terça-feira – 06/03
Banda Munich
San Marino

VICTOR GRAEFF

Definida a programação do 17    Festival 
Nacional da Cuca com Linguiça 

Grupo Vaneraço

Quarta-feira – 07/03
Moinhos de Vento
Enigma
Estrela do Mar
The Travellers

Quinta-feira – 08/03
Metais em Festa
Grupo Presença
Os Quatro Gaudérios
Tchê Chaleira

Sexta-feira – 09/03
Orquestra Continental
Alma Nova
Cris e Ana Cláudia
Tchê Barbaridade

O Festival Nacional da 

Cuca com Linguiça chega a sua 
17ª edição, sempre contando com 
shows gratuitos durante todas as 
tardes e noites, (iniciando às 16h 
e encerrando às 24h), além de 
muita gastronomia típica, com a 
comercialização do prato que dá 
nome ao festival, a cuca com lin-
guiça. 

A última edição do evento, 
realizada em 2017, mostrou óti-
mos resultados, e igualou as pro-
jeções iniciais, estima-se que em 
torno de 85 mil pessoas participa-
ram do festival .

O 17º Festival Nacional da 
Cuca com Linguiça é uma reali-
zação da Associação Comercial e 
Industrial – ACIVG com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Victor 
Graeff. 

o

A última edição, realizada em 2017, reuniou cerca de 85 mil pessoas nos cinco dias de festa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ALTERAÇÃO ESTATUTUTÁRIA DO SINDICATO DOS TRA-
BALHADORES RURAIS DE IBIRAPUITÃ

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirapuitã/RS, ins-
crito no CNPJ nº92408269/0001-20, com Registro Sindical MTE 
nº 24400000121/90, com endereço na Avenida Brasil, 883- Centro 
– CEP 99.320-000, Ibirapuitã/RS - convoca todos os membros da ca-
tegoria de pequenos trasbalhadores ruais da agrcultura familiar e as-
salariados rurais,  dos  Municípios de Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro e 
Tio Hugo, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE IBIRAPUITÃ, a ser realizada no dia 26 de Março de 2018 tendo 
como local – salão Paroquial, sito a  Praça Matriz – 85 - com inicio 
às 9:00 horas, em primeira convocação ou em segunda convocação, 
as 10:00 horas, observando o quórum estatutário,   para  tratar  da  
seguinte  ordem  do  dia: 

a) Alteração Estatutária da representação da categoria profissio-
nal passando a representar a categoria dos trabalhadores da agricul-
tura familiar,  proprietários ou não, que exerçam suas atividades no 
meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, até 
dois módulos rurais nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos 
e aposentados, no Município de Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro e Tio 
Hugo.;

b) Alteração Estatutária de representação de base territorial in-
termunicipal para os municípios de Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro e 
Tio Hugo;

c) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Traba-
lhadores Agricultores 

Familiares de Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro e Tio Hugo;
D) Alteração de endereço.

DATA 20, de Fevereiro  de 2018.

Leocir Scherner
Presidente do Sind dos Trab Rurais de Ibirapuitã.

A PEDIDO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Ação social da Sicredi Alto Jacuí promove 
doação de leite para a EMEI Arlindo Kerber

A agência da Sicredi Alto 
Jacuí de Tio Hugo promoveu 
uma ação social em prol da Es-
cola Municipal de Ensino Infan-
til Arlindo Kerber (Creche) de 
Tio Hugo. Durante as últimas 
semanas a cooperativa solicitou 
aos seus associados que cada 
um fizesse a doação de um litro 
de leite que seria encaminhado 
para a creche municipal. De 
acordo com a gerência da Si-
credi de Tio Hugo, a instituição 
como um todo realiza inúmeras 
ações sociais com intuito de 
contribuir para o desenvolvi-
mento pleno da comunidade, e 
essa iniciativa possui o mesmo 
objetivo.

Nesta segunda-feira, dia 
19 de fevereiro, durante a As-
sembleia 2018 da Sicredi em 
Tio Hugo foram arrecadados 
mais de 100 litros de leite, re-
passados diretamente para a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura, Esporte e La-
zer, que estava representada 
pela secretária da pasta Mari-
lene Marquetti. O secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente de 
Tio Hugo, José Claudir Machado 
também participou da atividade 
representando o Poder Executivo 
municipal. Na ocasião, Marilene 
agradeceu ao Sicredi pela doa-
ção, destacando que ações como 
essas são importantes, sobretudo 
porque toda iniciativa que vem 

para contribuir com a educação e 
com as crianças é bem vinda. 

O leite arrecadado nesta 
ação social será utilizado na ali-
mentação dos alunos das turmas 
do Berçário I e II e do Maternal 
I e II da EMEI Arlindo Kerber, 
que possuem entre 0 e 3 anos de 
idade.

Na Assembleia da Sicredi foram arrecadados 100 litros de leite

TIO HUGO

Cresol Santo Antônio do Planalto e Carazinho realizaram Pré-Assembleia
Na sexta-feira, dia 16 de fe-

vereiro, foi realizada no Salão Pa-
roquial de Santo Antônio do Pla-
nalto uma grande pré-assembleia 
reunindo associados das Unidades 
de Santo Antônio e Carazinho.

Na oportunidade, centenas 
de cooperados puderam acom-
panhar a prestação de contas do 
exercício 2017, distribuição das 
sobras, eleição dos delegados, 
fixação de honorários, apresen-
tação de produtos e serviços e 
demais temas relevantes as ati-
vidades da cooperativa. A Cresol 
Santo Antônio e Carazinho fazem 
parte da Cresol, cooperativa de 

Constantina, que ao todo conta 
com 15 Unidades de atendimen-
to, sendo: 12 no Rio Grande do 
Sul e mais três Unidades nos Es-
tados do Ceará e Pernambuco. O 
roteiro de pré-assembleias está 
ocorrendo em todas as Unidades. 
Neste ano, estão sendo eleitos os 
delegados representativos, onde a 
cada 250 cooperados é eleito um 
representante o qual será o porta 
voz do grupo durante a AGO que 
ocorrerá no dia 06/04/2018 no Sa-
lão Paroquial de Constantina.

A programação reúne asso-
ciados da Cresol que participam e 
votam democraticamente das de-

cisões neste ano em que a coope-
rativa comemora a passagem de 
seus 20 anos de história.

Na pré-assembleia ocorrida 
em Santo Antônio do Planalto 
estiveram presentes o presidente 
da Cresol Evandro Colett, diretor 
Claudinei Tomazelli e demais di-
retores.

Para a coordenadora do PAC 
local Nilsa Karling a atividade foi 
um grande sucesso, graças ao en-
gajamento das lideranças locais, 
bem como, do município de Ca-
razinho trabalhando em sintonia 
com os colaboradores das Uni-
dades. 

REGIÃO

Assembleia reuniu associados das duas Unidades da Cresol

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CRESOL SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Vai precisar se isolar para cumprir 
suas tarefas profissionais e resol-
ver diferentes assuntos. Poderá se 
dar bem na paquera, mas o desejo 
de compromisso falará mais alto. 
Intimidade protegida. Controle sua 
teimosia para evitar atrito em casa.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Sua determinação vai dar conta 
dos desafios que surgirem no ser-
viço. Saberá cortar gastos. Com 
charme destacado, terá tudo para 
arrasar na conquista. Controle seu 
ciúme a dois. Encontros com ami-
gos serão bem gostosos.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Será importante rever projetos no 
serviço para atingir suas metas. 
Os colegas deverão ajudar. Seu 

magnetismo vai ser decisivo na pa-
quera. Cuidado com o sentimento 
de posse na paixão. Aceite convi-
tes para festas: divirta-se!

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Poderá precisar de paz para esfriar 
a cabeça e pensar. Se quiser ga-
nhar mais, rale duro! É possível que 
pinte crise no amor: seja paciente 
e valorize as afinidades com seu 
par. Fase propícia para estudar ou 
se matricular em curso.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Trabalho ligado a educação ou pu-
blicidade será abençoado pelos 
astros. Cuide da sua grana com 
mais discrição. Poderá conhecer 
uma pessoa especial durante pas-
seio. Nas horas de folga, relaxe a 
cabeça para afastar o estresse.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Se mexer com dinheiro, não perca 
o foco para evitar perdas. Mante-
nha distância de fofocas no servi-
ço. União cheia de boas surpresas! 
Poderá rolar paquera com alguém 
mais velho. Encontrar os amigos 
vai lhe trazer prazer.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Caso lide com moda, artesana-
to ou higiene, terá boas notícias! 
Conte com sua ótima energia men-
tal. Clima quente na vida conjugal. 
Talvez conheça alguém interessan-
te numa viagem. Se notar sintomas 
diferentes, procure um médico.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Será melhor manter o foco e tra-
balhar só, pois poderá entrar em 
atrito com colega. Reveja seu or-

çamento. Relação afetiva protegi-
da. Se estiver livre, cuidado com 
romance secreto. Nas horas de 
folga, aposte em programas de 
lazer.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Terá sucesso ao trabalhar em equi-
pe, mas atenção aos excessos, 
que podem afetar sua saúde. Tal-
vez deseje conquistar colega. Se 
tiver alguém, respeite as diferen-
ças entre vocês. Resolva conflitos 
familiares com bom humor.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Não adie tarefas profissionais, 
pois isso só vai complicar sua 
programação. No amor, seja mais 
prestativo(a) e criativo(a). Cuide 
melhor da sua saúde. Talvez um pa-
rente precise do seu auxílio: será 

m e -
l h o r 
agir em 
segredo.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Boa fase para estudar e progre-
dir na carreira. Tome cuidado com 
gastos desnecessários. Se o ro-
mance estiver morno, divirta-se 
mais com sua alma gêmea. Poderá 
se apaixonar caso esteja só. Aten-
ção para amigo abusado!

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
A vida profissional vai exigir bas-
tante de você. Se surgir problema 
com grana, sua família vai lhe pres-
tar socorro. Expresse o que sente 
e converse mais com sua cara-me-
tade. Saberá lidar com mudanças 
na rotina familiar.

Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

- Marina Luiza Moraes 01/02
- Maria Helena Medeiros Kern 

02/02
- Joice N. Hummer 03/02

- Cristiano Eduardo Goedel 
04/02

- Lislei de Fátima Schnornberger 
05/02

- Lucia Soares Maciel 06/02
- Edelberto Scharlau 07/02
- Viviane Graepim 09/02

- Eder Fabricio Soletti 10/02
- José Valdir Anunciação 10/02

- Luciane Kronbauer 10/02
- Necy Roessler 10/02

- Luiz Carlos Becker 11/02
- Anita Carmem Welter 15/02
- Elisete Maria de Souza 15/02

- Danilo Vergutz 16/02
- Leoni Teresinha de Oliveira 

16/02
- Marlisa Pilager 16/02 
- Felippe Alflen 17/02

- Henrique Alflen 17/02

Aniversariantes do mês de fevereiro!
- Romaldo José Soleti 17/02

- André Borghardt 18/02
- Everton Paulo Allebrand 18/02
- Lia Inez Hahn Noenow 18/02

- Rafael Henrique Kroessin 
18/02

- Alvori Ubel 19/02
- Douglas Borges Rodrigues 

20/02
- Maide Werner 20/02

- Noeli Deuner Benz 20/02
- Roni Sidnei Allebrandt 20/02

- José Alceu Hankes 21/02
- Juliana Andressa Hortge Frie-

drich 21/02
- Lorena M. Mallmann 21/02

- Lúcio Nelson Bruinsma 21/02
- Cleide Becker 22/02

- Fabiele Malaquias Silveira 
22/02

- Leonel Adler 22/02
-Lourdes Maria M. Granja 22/02
- Maria Gabriela S. de Oliveira 

22/02

- Charlote C. Lengert 23/02
- Cristian Baungratz 23/02
- Danieli Provenci 23/02

- Delonei Perin 24/02
- Ilma Nickorn Shultz 24/02

- Rafael Nickorn 24/02
- Augusto Marcos Muller 25/02

- Francine Borghardt 26/02
- Rogério Alex Diehl 26/02

- Ana Vanessa Borghardt 28/02
- Carolina Sbardelotto 28/02

- Lore Gnich 28/02
- Luiz Hummer 28/02

- Márcio Cristiano Kern 28/02

CRUZADINHA

Adiantar a Declaração de Imposto 
de Renda traz vantagens

Em breve, começa o período 
para preenchimento das Declara-
ções de Imposto de Renda, que 
este ano tem como tempo deter-
minado para envio de 2 de mar-
ço até 28 de abril.  Para aqueles 
que declaram logo no começo do 
prazo estipulado, há algumas van-
tagens, dentre elas a de receber a 
restituição mais cedo.

A fila de restituição prioriza 
os idosos e portadores de doenças 
graves, mas após esse público re-
ceber, obedece uma ordem de en-
trega da declaração. Ao todo, são 
sete lotes de restituição, sendo o 
primeiro em junho e os demais 
em meados de cada mês, até de-
zembro. Ou seja, quem declarar 
nos primeiros dias pode receber 
antes o valor da restituição.

Independentemente de ha-
ver restituição ou imposto devi-
do, ao antecipar a declaração o 
contribuinte tem também mais 
tempo para conferir possíveis er-
ros de informações e fazer a re-
tificação antes do encerramento 
do prazo, evitando, deste modo, o 
pagamento de multa ou até mes-
mo cair na malha fina. Ademais, 
quem deixa para o fim do prazo 
pode enfrentar congestionamento 
no site da Receita Federal.  

Porém, para quem tem valor 
a restituir e possui dívidas, isso 
acaba sendo uma oportunidade 
e razão adicional para a anteci-
pação, pois, assim, pode utilizar 
o recurso para quitação ou abati-
mento das operações, evitando o 

pagamento de juros desnecessá-
rios.

Investir o dinheiro da res-
tituição é também uma opção 
vantajosa para os que querem 
colher bons frutos daquele di-
nheiro a mais na renda. A ma-
nutenção dos recursos na pou-
pança, por exemplo, confere 
liquidez a qualquer momento 
para o investidor. Para aqueles 
que buscam rentabilidade su-
perior à taxa referencial Selic, 
existe também a opção dos Fun-
dos Multimercados, por exem-
plo.

O Sicredi – instituição fi-
nanceira cooperativa que possui 
mais de 3,7 milhões de asso-
ciados e atuação em 21 estados 
brasileiros –, por exemplo, pos-
sui opções para todos os tipos de 
investidores. Além da poupança 
e aplicações em fundos, uma 
maneira interessante de investi-
mento é a Previdência Privada, 
como PGBL, que permite abati-
mento de até 12% da renda bru-
ta do contribuinte. Esta é uma 
maneira de planejar uma renda 
complementar para a aposenta-
doria e, em paralelo, obter um 
benefício fiscal. 

Por isso, neste ano, adiante 
a sua Declaração de Imposto de 
Renda e faça valer ainda mais 
a sua merecida restituição, por 
meio de investimentos. 

*Felipe de Oliveira Azevedo, 
gerente de Investimentos e Previdência 

do Banco Cooperativo Sicredi.

ARTIGO

Município de Ernestina faz entrega 
de prêmios aos contribuintes 
participantes cadastrados na Nota 
Fiscal Gaúcha

Foi realizado no dia1º de 
fevereiro o sorteio da Nota Fis-
cal Gaúcha, com a entrega dos 
cheques aos contribuintes sor-
teados no município de Ernes-
tina cadastrados na Nota Fiscal 
Gaúcha. Os valores foram de 
dois prêmios de R$150,00 e teve 
como sorteados Tadeu Clair Fa-
gundes de Souza e Rochele Cris-
tine Aymay Bevilaqua. 

O município ainda informa 
que para participar dos sorteios 
mensais, os contribuintes devem 
estar cadastrados no Programa 
Nota Fiscal Gaúcha e solicitar 
que seja colocado o número de 
seu CPF na nota no momento da 
compra feita no comércio local. 
Fazendo isto estarão ajudando 

a combater a sonegação fiscal 
e ainda concorrerão a prêmios 
no município de Ernestina e 
também nos sorteios da Nota 
Fiscal Gaúcha realizada pelo 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Os contribuintes que qui-
serem fazer o seu cadastra-
mento no Programa podem 
procurar o Setor Tributário do 
município, ou fazer diretamen-
te o cadastro no site da www.
sefaz.rs.gov.br.

Contribuinte de Ernestina: 
ajude a combater a sonegação, 
exija nota fiscal no momento 
da compra efetuada e peça para 
colocar o seu CPF, assim você 
combate a sonegação e ainda 
ganha dinheiro.

ERNESTINA

Seara premia produtor de Mormaço 
por produção em 2017

MORMAÇO

Um produtor de Mormaço 
está entre os agraciados pela 
empresa JBS Seara de Passo 
Fundo com o prêmio o Supe-
rAgro 2017. A distinção foi en-
tregue na sexta-feira, 16/02, na 
sede da Associação da JBS.

Sidnei Fermino foi um 
dos homenageados, que foram 
escolhidos com base na con-
versão alimentar, quanto a ave 
consome para produzir o peso 
entregue no abatedouro, e nas 
condições estruturais e de bios-
seguridade da propriedade. A 
premiação foi dividida em três 
categorias: Matrizes, Frango 
Griller e Franco de Corte Pe-
sado.

De acordo com a JBS, na 
unidade de Passo Fundo são 
abatidas 310 mil aves por dia, 
50% Griller e 50% Corte Pesa-
do. Praticamente 85% do que 
se produz é exportado para os 
mercados da China, Europa, Ja-
pão e Oriente Médio. O restan-
te vai para o mercado interno. 

Os premiados foram: Sil-
vano Rogério Junges – Selbach, 
Sidnei Fermino – Mormaço, 
Valcir João Civa Fachi – Arvo-
rezinha, Zevi Todeschini – Nova 
Bassano, André Balzan – Nova 
Araçá, Honório Basso – Guapo-

ré, Vitor Costa – Protásio Alves, 
Ronievon Antônio Karpinski – 
Getúlio Vargas, Vilso Pokoieski 
– Erebango. 

Fonte:  Fernando Martins/Clic 
Soledade

Sidnei Fermino recebeu a homenagem na sexta-feira (16)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MORMAÇO

Sicredi Alto Jacuí inicia as 
Assembleias 2018 em 
Victor Graeff

REGIÃO

A primeira Assembleia 
da Sicredi Alto Jacuí ocorreu 
no município de Victor Graeff, 
na manhã dessa segunda-fei-
ra, 19/02. O evento, ocorrido 
no Pavilhão da Comunidade 
Evangélica, reuniu mais de 150 
associados locais da instituição 
financeira cooperativa.

Entre as lideranças da 
cooperativa, estiveram presen-
tes o presidente José Celeste 
de Negri, o vice-presidente 
Gervásio Jorge Diel, o diretor 
executivo Nélio Heller, o dire-
tor de operações Airton Martin 
Schuster, o gerente regional de 
desenvolvimento Fábio Anto-
nio Pedroso, o gerente da agên-
cia de Victor Graeff Alexandre 
Hoose, além dos conselheiros 
e coordenadores de núcleo lo-
cais. Estiveram ainda presentes 
outras autoridades e lideranças 
do município.

Na ocasião, as diretorias 
estratégica e executiva da Si-
credi Alto Jacuí apresentaram 
aos associados os números da 

cooperativa, juntamente com o 
planejamento de ações para o 
ano de 2018. Houve Prestação 
de Contas, com apresentação do 
Relatório da Gestão, Balanço, 
Demonstrativo dos Resultados e 
Parecer da Auditoria e do Conse-
lho Fiscal; Destinação dos Resul-
tados; Eleição dos componentes 
do Conselho Fiscal; e Homolo-
gação das Políticas de Sucessão, 
de Conformidade e da Norma de 
Auditoria Interna.

Durante a Assembleia, tam-
bém foram apresentados pela as-
sessora de Relacionamento, Ane 
Müller De La Canal, os progra-
mas sociais desenvolvidos pe-
lo Sicredi na região. Em Victor 
Graeff, a cooperativa desenvolve 
o Programa A União Faz a Vida 
nas escolas, em parceria com a 
Cotrijal e com apoio da Prefeitu-
ra Municipal. 

E para falar da Cooperativa 
Escolar Coounitra, implantada na 
EMEF Marcílio Dias, estiveram 
presentes a diretora Dirce Krom-
bauer e a aluna-presidente Lívia 

Lemos. Elas deram um depoi-
mento sobre como a Cooperativa 
Escolar está sendo desenvolvida 
e como a ação está fazendo a 
diferença na aprendizagem dos 
alunos.

A secretária de educação 
de Victor Graeff, Natália Wi-
lhelmsen, representou o prefeito 
Cláudio Alflen e destacou a re-
presentatividade do Sicredi no 
município, principalmente os 
investimentos realizados na rede 
municipal de educação.

O gerente da agência local, 
Alexandre Hoose, agradeceu a 
presença de todos e colocou a ins-
tituição financeira à disposição 
dos associados de Victor Graeff. 
Para encerrar, ele aproveitou a 
oportunidade para convidar os 
presentes a visitarem a Casa do 
Sicredi durante a Expodireto Co-
trijal 2018, que ocorre de 05 a 09 
de março.

A Sicredi Alto Jacuí está 
realizando nesta semana Assem-
bleias em todos os municípios de 
sua área de atuação.
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No dia 01 de fevereiro, foi 
realizado o sorteio da Nota Fiscal 
Gaúcha 2018 de âmbito munici-
pal. O sorteio foi realizado pela 
Secretaria Estadual da Fazenda. 
Neste ano, serão três sorteados 
por mês. 

Os ganhadores dos dois pri-
meiros prêmios, de R$ 200,00 ca-
da, foram Ilton Reinoldo Luersen 
e Marcia Worm. E o ganhador do 
terceiro prêmio, de R$ 100,00 foi 
José Luis Hummes. 

Confira as datas dos 
próximos sorteios do ano

- 29/03;
- 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 pe-

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

calização através de assinatura 
de autorização de cadastro. Para 
o cadastro, o contribuinte deve 
estar munido de Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
para quem possui, Carteira de 
identidade, CPF e número de 
telefone para contato. Após este 
cadastro, exigir que o CPF seja 
incluído na nota fiscal eletrôni-
ca e estará participando. 

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

Nota Fiscal Gaúcha tem os primeiros 
ganhadores de 2018

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/VANDERLEI MARCELO LERMEN

Ganhadores de Santo Antõnio do Planalto retiram seus prêmios do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Professores de Ernestina se preparam para 
volta as aulas

Os professores da rede mu-
nicipal de Ernestina estiveram 
ampliando seus conhecimentos, 
onde na oportunidade a Secreta-
ria da Educação ofertou capaci-
tações aos educadores no dia 15 
de fevereiro, em Carazinho, onde 
tiveram uma importante palestra 
com Gabriel Perissé, que expla-
nou sobre o fortalecimento dos 
laços na educação.

No dia 16 de fevereiro, na 
Escola Educarte, a secretária In-
grid, juntamente com sua equipe 
e a presença do prefeito munici-
pal Odir João Boehm, o qual de-
sejou boas vindas a todos os pro-
fessores e funcionários da rede 
municipal e frisou a importância 
de cada um no desempenho de 
suas funções. Após, a secretária 
Ingrid Worst, reforçou a impor-
tância de todos para o bom anda-
mento das atividades nas escolas 
e concluiu dizendo que todos são 

capacitados e tem uma grande 
missão pela frente, mas sabe que 
ela é muito gratificante e praze-
rosa, pois quando as pessoas se 
doam e desenvolvem seu traba-
lho com amor quem tem a ganhar 
com isso são os nossos educan-
dos ernestinenses. 

A coordenação pedagógi-
ca ainda passou informações 
sobre as atividades que serão 
desenvolvidas durante o ano de 
2018. 

Para finalizar, a secretária 
Ingrid desejou a todos um ex-
celente ano letivo.

ERNESTINA

Profissionais da educação se preparam para voltar às aulas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Abertura oficial do Ano Letivo 2018 
é realizada em Carazinho

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No dia 15 de fevereiro, o 
Centro de Eventos da Bier Site 
do município de Carazinho, foi 
palco para a abertura do ano leti-
vo 2018. A Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura de Carazi-
nho (SMEC), em parceria com os 
municípios de Santo Antônio do 
Planalto e Ernestina realizaram o 
evento que contou com mais de 
500 pessoas, entre autoridades, 
professores, funcionários, fami-
liares e equipes diretivas. 

Os presentes foram recep-
cionados pelos integrantes da 
Brinquedoteca e do Programa 
Pinóquio e a abertura ficou por 
conta do grupo vocal Cantabel-
le acompanhado de seu regente, 
Flávio Daniel Kolling. O evento 
foi marcado por muita emoção, 
com diversas homenagens, entre 
elas, o Executivo de Santo An-
tônio do Planalto homenageou 
os professores com 25 e 30 anos 
de serviços prestados a educação. 
Os professores homenageados fo-
ram Solange Ema Müller, com 33 
anos de serviços prestados, Valdir 

Azambuja Costa, com 31 anos, 
Liler Luersen Maciel, com 28 
anos e Ivete Aparecida Griebler, 
com 25 anos. As placas foram 
entregues pelo prefeito municipal 
Élio Gilberto Luz de Freitas e pe-
la secretária de Educação e Cul-
tura Roseli de Oliveira Arendt.

Durante o evento, o pú-
blico pode prestigiar ainda a 
palestra intitulada “Os sete 
pecados capitais e as Virtudes 
da Educação”, ministrada pelo 
professor PhD em Filosofia e 
História da Educação, Gabriel 
Perissé. O professor abordou 
os pecados capitais de forma 
dinâmica, para que o público 
pudesse refletir, observar con-
dutas e acrescentar saberes em 
suas formações. 

Segundo o prefeito Élio, 
deve-se registrar com muito ca-
rinho parte da vida desses pro-
fissionais, que a comunidade 
escolar teve o privilégio de ter 
na formação dos cidadãos san-
to-antonienses. “Parabéns a es-
tes mestres que sempre irão fa-
zer parte da nossa história. Faze 
esta parceria com o município 
de Carazinho significa estarmos 
dando um passo importante pa-
ra cada vez mais valorizar nos-
sos profissionais da educação 
unindo laços de conhecimen-
to, quem ganha são as nossas 
crianças”, disse o prefeito.

Autoridades de Carazinho, Ernestina e Sto Antonio do Planalto

Placas foram entregues como homenagem à professores

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASCOM CARAZINHO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASCOM CARAZINHO

A Cotrijal encerrou nesta 
quinta-feira (15) as reuniões de 
núcleo de 2018 e os associados 
manifestaram satisfação com os 
números apresentados pela di-
reção. A cooperativa terminou 
2017 com faturamento recorde 
de R$ 1,7 bilhão e vai colocar à 
disposição da assembleia R$ 7 
milhões em sobras.

“Estamos felizes, porque 
conseguimos, mesmo em um 
ano de dificuldades econômicas 

no país, alcançar crescimento de 
15,6% no faturamento e também 
um ótimo volume de sobras”, dis-
se o presidente da Cotrijal, Nei 
César Mânica, durante os encon-
tros, que atraíram mais de 2,5 mil 
produtores.

Junto com o vice-presiden-
te, Enio Schroeder, ele percorreu 
os 15 núcleos de produtores para 
apresentar o balanço de 2017, en-
tre os dias 1º e 15 de fevereiro. 
“É compromisso da Cotrijal ir até 

o associado e mostrar, de forma 
transparente, como foi o ano da 
cooperativa e o que a direção 
pensa para o futuro da organi-
zação”, afirmou Schroeder nas 
reuniões.

As sugestões apresenta-
das nos núcleos serão levadas 
à apreciação da Assembleia 
Geral Ordinária, marcada pa-
ra o dia 26 de fevereiro, às 14 
horas, no Parque da Expodireto 
Cotrijal.

Associados satisfeitos com os números da Cotrijal

GERAL

CRAS vai realizar curso de 
bolachas e salgados

O Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) de 
Victor Graeff, em parceria com 
o SENAR, vai realizar mais um 
curso que visa a geração empre-
go e de renda, além é claro de 
novos aprendizados. 

O curso Bolachas e Salga-

dos Caseiros está com as inscri-
ções abertas e ocorre nos dias 15 
e 16 de março em período inte-
gral.

As inscrições são realizadas 
no CRAS, na Rua Sete de Setem-
bro n.º 216 próximo a Brigada 
Militar.

VICTOR GRAEFF

Rede Municipal de Ensino 
retorna as aulas

Os estudantes da rede 
municipal de ensino de Victor 
Graeff retornaram as aulas na 
segunda-feira, dia 19. 

O retorno às atividades es-
colares ocorreu em três escolas 
municipais, EMEF Leonel de 
Moura Brizola, EMEF Marcílio 
Dias e EMEI Felippe Alflen, a 
EMEI Cantinho do Amor voltou 
às atividades ainda no dia 05 de 
fevereiro. 

Para desejar um bom retor-
no e boas vindas, a secretaria de 
Educação Natalia Wilhelmsen, 
acompanhada da assessora Pe-
dagógica Bruna Scharlau reali-
zaram visitas nas escolas duran-

te a volta às aulas.  
De acordo com a assessora 

Pedagógica Bruna Scharlau, ten-
do como foco principal o desen-
volvimento pedagógico, incen-
tivamos os alunos a construir o 
conhecimento através de valores 
de cooperação, cidadania e tam-
bém através dos projetos, onde 
o aluno é o protagonista da sua 
aprendizagem. 

Neste ano serão 200 dias le-
tivos e dois recessos, um durante 
o 17º Festival Nacional da Cuca 
com Linguiça, 05 a 09 de março e 
um em junho. O término previsto 
das aulas é para o dia 14 de de-
zembro. 

VICTOR GRAEFF

Estudantes da EMEF Leonel em aula inicial

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Cerca de 140 agricultores da 
região participaram na tarde da 
sexta-feira (16/02), na proprieda-
de do agricultor Rogério Koenig, 
no município de Mormaço, de um 
Dia de Campo sobre o Projeto La-
voura de Resultados, com foco na 
produção de soja. O evento teve 
por objetivo apresentar os primei-
ros resultados do trabalho de Ma-
nejo Integrado de Pragas (MIP) 

e orientar sobre os produtos, a 
quantidade e o momento em que 
é mais indicada a aplicação de de-
fensivos agrícolas para manter o 
controle das pragas que atingem 
as lavouras, evitando a resistên-
cia dos insetos aos agroquímicos, 
e reduzir os custos de produção, 
além de diminuir a exposição do 
agricultor aos inseticidas e preser-
var o meio ambiente sem compro-

meter a produção. 
Durante o evento, os agricul-

tores puderam acompanhar quatro 
estações temáticas. Na primeira o 
técnico em agropecuária e o as-
sistente técnico estadual da área 
de grãos da Emater/RS-Ascar, 
respectivamente, Dalvo Arcari e 
Alencar Rugeri apresentaram ao 
público o Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) na soja, prática do 
Projeto Lavoura de Resultados 
que consiste no acompanhamento 
e monitoramento semanal de pra-
gas, doenças e plantas daninhas 
com vistas a racionalizar o uso de 
defensivos agrícolas nas lavouras. 
“É muito importante identificar 
corretamente a espécie que está 
danificando a lavoura por meio 
do monitoramento semanal com o 
pano de batida, e só depois de ava-
liada a necessidade iniciar o con-
trole, seja com agente biológicos 
ou fisiológicos”, orientou Arcari.

“Hoje existem muitos pro-
dutos que podem ser utilizados, 
mas a nossa proposta é saber co-
mo, quanto e quando aplicar esses 
produtos para que eles cumpram 
sua função sem sobrecarregar as 
plantas, o meio ambiente e sem 

reduzir a produtividade”, com-
plementa Rugeri. Sobre o Projeto 
Lavoura de Resultados, o assis-
tente técnico estadual destacou 
os bons resultados obtidos desde 
o seu início, em 2013. “A con-
sequência tem sido melhor do 
que planejamos. Os técnicos têm 
maios segurança nas orientações 
e os agricultores estão satisfeitos. 
É através do conhecimento que 
se consegue avançar nos sistemas 
produtivos”, ressaltou.

Na segunda estação, os par-
ticipantes receberam orientações 
sobre o manejo do solo e veloci-
dade de semeadura com orienta-
ção dos pesquisadores da Embra-
pa José Eloir Denardin e Antônio 
Fanganello. A estação seguinte 
abordou o manejo consciente de 
fungicidas, sendo coordenada pe-
la representante da Syngenta Ju-
liane Hanel. E, na última estação, 
o gerente geral de equipamentos, 
tratores e colheitadeiras Diovane 
Rodrigues e o gerente da filial de 
Espumoso da Masey Ferguson, 
Lauro Kuhn, falaram sobre tecno-
logia de aplicação de aplicação de 
produtos fitossanitários.

O agricultor Nilson Moraes, 

do município de Barros Cassal, 
relata que já realiza o Manejo 
Integrado de Pragas na lavoura 
de 60 hectares que cultiva soja. 
“Com o manejo reduzi os cus-
tos de produção. Foi muito bom 
participar hoje, gostei muito. Em 
especial sobre o manejo de solo”, 
relata.

Na oportunidade, a gerente 
do Escritório Regional da Ema-
ter/RS-Ascar de Soledade, Lúcia 
Souza, destacou a importância 
das parcerias para o desenvolvi-
mento das ações de Assistência 
Técnica e Extensão Rural e So-
cial (Aters) desenvolvidas pela 
Instituição. “A Emater é destaque 
nacional pelo trabalho que realiza 
junto aos agricultores familiares 
do Rio Grande do Sul e muito 
disso se deve às parcerias que 
possuímos e que fazem as ações 
chegarem a mais pessoas, como 
esse evento que realizamos hoje”, 
frisou Lúcia. 

O Dia de Campo foi promo-
vido pela Emater/RS-Ascar em 
parceira com a Embrapa, Mas-
sey Ferguson e Syngenta e con-
tou com o apoio da Prefeitura de 
Mormaço, Coagrisol e Sicredi.

Dia de Campo reúne agricultores em Mormaço

AGRICULTURA

Propriedade de Rogério Koenig recebeu cerca de 140 agricultores

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIR/JORNAL O MENSAGEIRO

No domingo, dia 18 de feve-
reiro, foi realizado em Ibirapuitã 
no campo Ser Palmeiras Ibira-
puitã o tradicional jogo entre a 
equipe Ibirapuitã e Tamanco, de 
Marau.

Empatado em 5 a 5, o resul-
tado final do jogo não é o mais 

importante, mas sim o fortaleci-
mento e união entre os amigos, 
que o é o objetivo principal dos 
jogos que ocorrem desde 2010.

O próximo jogo, ainda sem 
data prevista, deverá acontecer 
este ano, na comunidade Sagra-
do Coração de Jesus, em Marau.

Jogos são realizados todos os anos para reunir os amigos

Ibirapuitã recebe jogo amistoso 
entre amigos de Ibirapuitã e Marau

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

REGIÃO

Na sexta-feira, dia 16, a 
organização do 17º Festival Na-
cional da Cuca com Linguiça, 
evento que ocorre em Victor 
Graeff de 05 a 09 de março, es-
teve em Porto Alegre entregan-
do alguns convites à parlamen-
tares e autoridades. 

A entrega dos convites foi 
realizada pelo prefeito Cláudio 
Afonso Alflen e pela tesoureira 
da Associação Comercial e In-
dustrial de Victor Graeff (ACI-
VG) Grazieli Bertani

 Na ocasião, Alflen visi-
tou o gabinete governador do 
Estado José Ivo Sartori; além 
dos gabinetes da deputada Zilá 
Breitenbach; Gerson Burmann; 
Gilmar Sossella; presidente 
da Assembleia Edegar Pretto; 
coordenador Comercial da CR-
VR Leomyr Girondi; presidên-
cia do Banrisul, Corsan e Se-
cretaria de Agricultura. Durante 

os encontros o prefeito entregou 
o convite do tradicional do even-
to, realizado na Praça Municipal 
Tancredo de Almeida Neves.

O 17º Festival Nacional da 
Cuca com Linguiça já tem sua 

programação definida e con-
ta com bandas com Garotos de 
Ouro, Grupo Vaneiraço, Banda 
Enigma, The Travellers, Tche 
Chaleira e outras atrações dividas 
nos cinco dias de evento. 

Prefeito Alflen realiza entrega de convites para o 
17    Festival Nacional da Cuca com Linguiça

Prefeito entrega o convite para o presidente do Banrisul

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

o

VICTOR GRAEFF
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Cotrijal define agenda do Comitê de 
Mulheres na Expodireto

A Cotrijal reuniu o Co-
mitê de Mulheres na manhã 
de sexta-feira (16) para defi-
nir a participação do grupo na 
Expodireto 2018. A feira está 
marcada para 5 a 9 de março, 
em Não-Me-Toque, e as inte-
grantes do Comitê envolvem-
-se diretamente em várias 
atividades, principalmente na 
Casa da Família Rural.

Para o vice-presidente 
da Cotrijal, Enio Schroeder, 
que recepcionou o grupo junto 
com a gerente de Desenvolvi-
mento Cooperativista, Leila 
Mertins, a participação das 
mulheres na feira deve ser in-
centivada. “A Casa da Família 
Cotrijal é o ponto de encontro 
dos associados e produtores da 
cooperativa na Expodireto e o 
trabalho das mulheres têm si-
do essencial, anualmente, para 

que todos se sintam bem recebi-
dos neste local”, destacou.

Além de auxiliar nas ati-
vidades da Casa da Família 
Rural, as integrantes do Comi-
tê de Mulheres vão participar 
do 4º Encontro de Empresárias 
Rurais Cotrijal/Bayer. O evento 
acontece no dia 7 de março, às 
16 horas, no Auditório Central 
do parque, e é direcionado para 
associadas, esposas e filhas de 
associados da Cotrijal.

Neste ano, a palestrante se-
rá a acadêmica e produtora rural 
Marlene Kaiut, de Carambeí, 
Paraná. Ela contará sua história 
de superação e empreendedoris-
mo na pecuária leiteira, que a 
levou a conquistar dois prêmios: 
campeã pelo Paraná do Prêmio 
Sebrae Mulher e vice-campeã 
nacional do Prêmio Sebrae Mu-
lher.

Convites
Os convites para o 4º En-

contro de Empresárias Rurais 
Cotrijal/Bayer devem ser retira-
dos nas Unidades de Negócios 
da Cotrijal. As vagas são limita-
das.

Dia da Mulher
No Dia Internacional da 

Mulher, 8 de março, as integran-
tes do Comitê de Mulheres par-
ticipam de ciclo de palestras no 
Mundo Cooperativo Gaúcho, se-
de do Sistema Ocergs-Sescoop/
RS dentro do Parque da Expodi-
reto Cotrijal. A programação vi-
sa incentivar as mulheres a parti-
ciparem mais das cooperativas e 
acontece entre 9 e 11 horas, ten-
do dentre as palestrantes a conse-
lheira Representante dos Líderes 
de Núcleo da Região Sede da 
Cotrijal, Roveni Lúcia Doneda.

Conselho Consultivo da Coprel realiza reunião de 
planejamento estratégico e preparação para a 
Assembleia Geral

Os líderes de todos os muni-
cípios de atuação da Coprel esti-
veram reunidos junto à sede social 
da cooperativa no dia 16 de feve-
reiro, em um importante encontro 
que teve como pauta a avaliação 
dos investimentos realizados no 
último ano, o direcionamento das 
ações para 2018 e o planejamen-
to estratégico de médio prazo. O 
encontro também foi preparatório 
para a Assembleia Geral Ordiná-
ria que será realizada em mar-
ço. Mais de 300 pessoas, entre 
conselheiros(as), acompanhados 
com as esposas(esposos) partici-
param da reunião.

Neste ano, a reunião teve 
um formato diferenciado, em vir-
tude das programações comemo-
rativas de 50 anos da Coprel. O 
encontro contemplou a dinâmica 
de grupos, onde homens e mulhe-
res se reúnem nas 7 regiões do 
conselho consultivo e debatem 
quais as prioridades para o tra-
balho da cooperativa, avaliam o 
que a Coprel tem feito de melhor 
e quais os aspectos que precisam 
ser melhorados. Em seguida, os 
grupos apresentam o que foi de-
batido para os demais conselhei-
ros e para a direção e colaborado-

res da Coprel. A reunião também 
foi espaço para que cada região 
do conselho consultivo indicasse 
os líderes aos conselho fiscal da 
Coprel Energia, e aos conselhos 
de administração e fiscal da Co-
prel Geração e Desenvolvimento. 
Estes nomes serão apresentados 
na assembleia geral. E o presi-
dente Jânio Vital Stefanello fez 
a apresentação dos investimentos 
realizados no último ano e de in-
dicadores técnicos, econômicos e 
sociais.

Os investimentos realizados 
e projetados nas áreas de distri-
buição de energia, geração e in-
ternet demonstram que a coope-
rativa teve um bom ano, e inicia 
2018 com perspectivas positivas 
de crescimento. “Os números que 
apresentamos hoje e serão leva-
dos à assembleia demonstram 
que a cooperativa está no cami-
nho certo, com boas condições 
econômicas e cumprindo seu 
papel social. E este crescimento 
se deve muito ao sistema de go-
vernança que a Coprel possui, 
onde cada município é represen-
tado por 3 líderes que formam as 
7 regiões do Conselho Consulti-
vo e apresenta nestes encontros 

quais são as prioridades de cada 
região. Eles são os ouvidos e a 
voz da Coprel em seus municí-

pios, um grupo muito qualificado 
que provoca um debate maduro e 
um trabalho focado naquilo que 

as famílias cooperantes esperam 
da nossa cooperativa”¸ destaca o 
presidente Jânio Vital Stefanello. 

EDITAL Nº 009/2018
Gabinete do Prefeito
  
“Torna público à comunidade e à competente Comissão de Orçamen-

to e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores do município a realiza-
ção de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento 
das metas fiscais estabelecidas para 2017 – 3º Quadrimestre”

  
O Prefeito Municipal de Tio Hugo, de acordo com o que lhe possibi-

lita a Lei Orgânica Municipal, art. 67, VI, e nos termos do art. 9º, § 4º, da 
Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, torna 
público para o conhecimento dos munícipes e da competente Comissão da 
Câmara Municipal de Vereadores do Município de Tio Hugo, o que segue:

1. Fica convocada a comunidade e a competente Comissão de Or-
çamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores deste Município 
de Tio Hugo para participação na audiência pública em que serão demons-
tradas e avaliadas as metas fiscais estabelecidas para 2017, referentes ao 
período de janeiro a dezembro de 2017 - 3º Quadrimestre. 

2. A audiência pública de que trata o item anterior realizar-se-á no 
dia 26 de fevereiro de 2018, às 08:00 horas, no Plenário da Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Tio Hugo, à Rua Pernambuco, 189, Bairro Rabello, 
Tio Hugo/RS. 

3. Maiores informações aos interessados podem ser obtidas, das 
08:00 as 17:00 horas, na Prefeitura Municipal e/ou pelo telefone (54) 
3338-9167. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 09 de fevereiro de 2018.
   

GILSO PAZ
Prefeito Municipal

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

PAULO CESAR PEREIRA
Secretário da Administração, Planejamento e Finanças

TIO HUGO

‘

Realizou-se no último dia 
09 de fevereiro (sexta-feira) do 
corrente ano a Sessão Ordiná-
ria, de Ata nº 003/2018, sob a 
Presidência do Ver. ADRIANO 
RODRIGO MATTGE, na sede 
do Poder Legislativo, realizou a 
leitura, discussão e foi aprovado 
por unanimidade de votos os se-
guintes Projetos de Lei:

1º) Projeto de Lei nº 
003/2018, de autoria da Mesa 
Diretora que “Concede Revisão 
Geral Anual e aumento real para 
os Servidores Públicos do Poder 
Legislativo.”;

2º) Projeto de Lei nº 
005/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal que, “Reajusta 
subsídio dos Vereadores e do 
Presidente da Câmara Municipal, 
a partir de 01 de janeiro de 2018 
e dá outras providências.”

3º) Projeto de Lei nº 
006/2018, de autoria do Executi-
vo Municipal que, “Concede Re-
visão Geral Anual aos Servidores 
Públicos Municipais e dá outras 
providências.”

4º) Projeto de Lei nº 
008/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal que, “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a 
contratar temporariamente, para 
atender necessidades de excep-
cional interesse público, 01(um) 
Assistente Social.”

Além disso naquela opor-
tunidade também foi realizada a 
leitura, discussão e foi aprovado 
pela maioria dos votos os seguin-
tes Projetos de Lei:

1º) Projeto de Lei nº 
002/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal que “Revoga as 
Leis Municipais nº 808 de 10 de 
agosto de 2005; Lei Municipal nº 
1503, de 04 de novembro de 2013 
e Lei Municipal nº 1506 de 04 de 
novembro de 2013 e dá outras 
providências”. Votos Contrários 
dos seguintes vereadores: Verª. 
ADRIANA T. M. NEUHAUS, 
Ver. MARCIO P. DA SILVA e 
Ver. VALDIR J. VIEIRA.

2º) Projeto de Lei nº 
009/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal que “Altera §1º 
do art. 3º da Lei Municipal nº 
1.106/09, que Institui Programa 
de Vale-Alimentação aos Ser-
vidores Públicos Municipais de 
Victor Graeff e dá outras provi-
dências.”. Voto Contrário do Ver. 
PAULO LOPES GODOI.

3º) Projeto de Lei nº 
010/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal que “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a 
contratar temporariamente, para 
atender necessidades de excep-
cional interesse público, até 03 
(três) Operários; até 03 (três) 
Auxiliar de Serviços Externos.”. 
Votos contrários dos seguintes 
vereadores: Ver. PAULO L. GO-
DOI e Ver. VALDIR J. VIEIRA. 

Ainda foram analisados e 
baixados para estudo nas Comis-

sões Permanentes da Casa, os se-
guintes Projetos de Lei:

-CCJ – Comissão de Cons-
tituição, Justiça, e Bem-Estar 
Social:

1º) Projeto de Lei nº 
004/2018, de autoria da Mesa 
Diretora que “Altera §1º do art. 
3º da Lei Municipal nº 1.240/10 
que Institui Programa de Vales-
-Alimentação aos Servidores 
do Poder Legislativo de Victor 
Graeff, e dá outras providên-
cias.”.

2º) Projeto de Lei nº 
007/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal que “Reajusta 
Subsídio do Prefeito e Secretá-
rios Municipais do Município de 
Victor Graeff e dá outras provi-
dências.”. 

Da mesma forma, naquela 
oportunidade realizou-se a leitu-
ra, discussão e foram aprovados 
os seguintes Expedientes Apre-
sentados por escrito e verbais dos 
senhores vereadores e vereadora:

1. Pedidos do Ver. VAL-
DIR JOSÉ VIEIRA:

-Requerimento nº 001/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, 
depois de discutido pelo Plenário 
e se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executivo 
Municipal, questionando se ha-
verá ou não aula nas Escolas Mu-
nicipais, durante a semana dos 
dias 05 a 09 de março, mais pre-
cisamente durante a semana da 
realização do Festival Nacional 
da Cuca com Linguiça. Se não 
houver aula, solicita explicações 
de motivos.”. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade de 
votos. 

- Ao Executivo Municipal, 
solicitou saber se durante o mês 
de janeiro possuía alguma escola 
em funcionamento, pois através 
do Portal da Transparência, se 
tem informações que foram pa-
gos valores destinados a merenda 
escolar. Se não houve período de 
funcionamento, solicita saber por 
qual motivo esse valor foi pago. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, informações referen-
tes a um caso, onde um cami-
nhão da prefeitura ficou cerca 
de 3 a 4 meses parado em uma 
oficina mecânica, e após isso foi 
empenhado e pago um kit de em-
breagem de um valor próximo 
de R$3.000,00 (três mil reais) e 
ainda sem motivo algum, pos-
sui um empenho no valor de R$ 
8.353,00 (oito mil, trezentos e 
cinquenta e três reais) para futu-
ramente. Dessa maneira solicita 
uma informação mais detalhada 
sobre esse caso. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal explicações referentes 
a contratação de uma empresa 
para dar assessoria no Controle 
Interno, pois no ano anterior foi 
aprovado um Projeto de Lei, que 
criava função gratificada para 
realizar essas atividades. 

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff

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

-Requerimento nº 002/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja enviada 
correspondência ao Executivo 
Municipal, com o objetivo de ve-
rificar a possibilidade e também 
sugerir a construção de canteiros 
centrais na Rua Fridholdo Fis-
cher e também na Avenida João 
Amann.”. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade de 
votos. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, com aquiescência do 
Conselho de Trânsito, a pintura 
de uma faixa de segurança na 
Av. Cochinho, próximo à esquina 
com a Rua Augusto Liska.

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
a colocação de pedras brita, ou 
o empedramento da entrada que 
dá acesso a propriedade do Sr. 
Ivo Lassig. Ressaltou ainda, que 
o munícipe se propôs a pagar as 
pedras, se necessário. 

-Solicitou que o Executi-
vo Municipal, analise o horário 
de fechamento da Rua Augusto 
Liska e também da Avenida Inde-
pendência, durante a semana do 
Festival Nacional da Cuca com 
Linguiça, pois com isso acaba 
prejudicando o acesso das pes-
soas nos comércios que ali se lo-
calizam. Citou como exemplo o 
caso do consultório médico, que 
possui pacientes de mais idade. 

3. Pedidos da Verª. 
ADRIANA T. M. NEUHAUS:

-Moção nº 001/2018 de 
parabenização pela comemora-
ção dos 50 anos de história da 
COPREL, que foram celebrados 
no dia 14 de janeiro de 2018. A 
moção foi aprovada por unanimi-
dade.  

-Requerimento nº 003/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executi-
vo Municipal, via Secretaria de 
Obras, solicitando uma forma de 
comunicação que mantenha a po-
pulação informada, de uma for-
ma transparente, os locais onde 
esta Secretaria está trabalhando, 
bem como os serviços já realiza-
dos, e um possível cronograma 
de futuros trabalhos.”. O requeri-
mento foi aprovado por unanimi-
dade de votos. 

- Solicitou ao Executivo 
Municipal, via secretaria com-
petente, que o caminhão que re-
colhe o lixo do interior, seja co-
berto durante o transporte, já que 
o mesmo, acaba perdendo o lixo 
durante o trajeto.

- Solicitou ao Executivo 
Municipal, via secretaria com-
petente, o recolhimento de lixos 
(flores artificiais) nos cemitérios 
do município. Ressaltou que o 
mesmo pedido já foi solicita-
do através do Requerimento nº 

135/2017.
- Solicitou ao Executivo 

Municipal, informações referen-
tes a implantação de projetos pa-
ra a construção de casas popula-
res. A Edil ainda comentou que já 
foram elaborados programas com 
sucesso, e dessa maneira solicita 
que verifiquem a possibilidade de 
realizar novamente esses progra-
mas, pois ainda possui um grande 
número de famílias necessitando 
de moradia. 

4. Pedidos do Ver. 
ADRIANO R. MATTGE:

-Requerimento nº 004/2018 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja enviada 
correspondência ao Executivo 
Municipal, solicitando ao Poder 
Público o envio a essa Casa, de 
um P. de Lei que venha mate-
rializar o Ante-Projeto de Lei nº 
001/17 (Autoria do Ver. Paulo 
L. Godoi) que Altera §§1º e 5º 
do art. 15 da Lei Municipal nº 
1.440/12, Institui o Regime Pró-
prio de Previdência Social do 
Município de Victor Graeff e dá 
outras providências e diz respei-
to à indicação e composição dos 
membros do Conselho Munici-
pal de Previdência – CMP, bem 
como seja cumprido o disposto 
no art. 16 da Lei Municipal nº 
1.440/12 que Institui o Regime 
Próprio de Previdência Social do 
Município de Victor Graeff e dá 
outras providências, que determi-
na a elaboração do Regimento In-
terno do CMP a ser aprovado por 
decreto do Prefeito Municipal no 
prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da publi-
cação desta Lei (13.12.2012) a 
até a presente data nada feito.”. 
O requerimento foi aprovado por 
unanimidade de votos. 

-Requerimento nº 005/2018, 
que “Requer também a Mesa Di-
retora, depois de discutido pelo 
Plenário e se aprovado for, que 
seja enviada correspondência ao 
Executivo Municipal, solicitan-
do ao Poder Público um estudo 
visando à reavaliação do ven-
cimento básico de todas as ca-
tegorias de cargos da Prefeitura 
Municipal que estiveram abaixo 
do Piso Remuneratório Muni-
cipal que passará ao patamar de 
R$1.152,05.”. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade de 
votos. 

-Requerimento nº 006/2018, 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja enviada 
correspondência ao Executivo 
Municipal, solicitando qual o va-
lor total de impostos gerados na 
EXPOVIG, e em nome de qual 
empresa Victorense que foi ge-
rada a nota da bebida consumida 
no evento.”. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade de 
votos. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 

Obras, que seja feito uma revisão 
nas estradas de todo o interior do 
município, pois alguns pontos 
precisam ser recuperados com 
urgência. 

- Solicitou ao Executivo 
Municipal, que seja encaminha-
do a esta Casa de Leis, cópia dos 
Pareceres Técnicos do IGAM 
que o Executivo recebeu, que se 
encontram conflitantes com os 
pareces encaminhados ao Poder 
Legislativo.

-Solicitou o encaminhamen-
to de um expediente a COPREL, 
constando que em um período de 
25 dias, a comunidade de Posse 
Cerrito e Posse Müller ficou 3 
noites sem energia elétrica, e des-
sa maneira solicitou uma revisão 
na rede elétrica daquela região, 
para solucionar o problema. 

5. Pedidos do Ver. MAR-
CIO P. DA SILVA:

-Requerimento nº 007/2018, 
que “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executi-
vo Municipal, via Secretaria de 
Obras solicitando o patrolamento 
nos seguintes trechos: a) trecho 
entre a Comunidade Santa Au-
gusta, sentido as propriedades 
dos senhores Ari Klein, Sérgio 
Scharlau e Alexandre Bach; b)  
estrada que passa pelas proprie-
dades da Família Arnt sentido a 
moradia do Sr. Arcidio Frank; 
c) Entre as propriedades dos se-
nhores, Moacir Schons, Alípio 
Bergmeier e Jair Schmidt; d) Es-
trada sentido propriedade do Sr. 
Lorivaldo Pinto, passando pela 
antiga propriedade da família 
Kuhn, seguindo até a ponte do 
Arroio Grande.”. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade de 
votos. 

-Reforçou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras, o pedido já feito em ou-
tras oportunidades em forma de 
pedido verbal e requerimento, re-
ferente a colocação de bueiros na 
propriedade do Sr. Áureo Schrei-
ner, divisa com as propriedades 
do Sr. Rodrigo Althaus e da Sra. 
Ilse Finger.

6. Pedido do Ver. PAU-
LO LOPES GODOI:

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
solicita que a mesma continue os 
trabalhos aonde vem realizando, 
porém que não percam o controle 
do planejamento para atender to-
das as regiões do interior do nos-
so município.

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima Ses-
são Ordinária será realizada 
no dia 26 de fevereiro de 2018 
(segunda-feira), às 19 horas, na 
sede do Poder Legislativo. Logo 
após os trabalhos inerentes das 
Comissões (salvo em casos de 
convocação extraordinária).

Mais de 300 pessoas estiveram presentes na reunião de planejamento para assembleia

GERAL

GERAL

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA COPREL
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DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 05/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 

87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal em 
Exercício, Sr. GILMAR FRANCISCO APPELT, no uso de suas atri-
buições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas posteriores alterações, Artigo 24, inciso X, conforme Processo 
nº 17/2018, que tem por objeto arrendamento de uma área de terra 
de lavra de saibro a céu aberto sem beneficiamento, fora de recursos 
hídricos, para manutenção das estradas vicinais nas diversas localida-
des do interior do município, conforme pedido da Secretaria Munici-
pal Obras e Trânsito. Sendo arrendado um imóvel rural, matriculado 
no CRI de Victor Graeff sob o nº 2760, pertencente a Sra. CARMÉ-
LA HELENA DA SILVA no valor R$ 2,69 (dois reais e sessenta e 
nove centavos) por metro cúbico de material extraído da lavra.

Victor Graeff/ RS; 25 de janeiro de 2018.
GILMAR FRANCISCO APPELT 
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
ARRENDATÁRIO: Município de Victor Graeff
ARRENDADORES: CARMÉLA HELENA DA SILVA
OBJETO: arrendamento de uma área de terra de lavra de saibro 

a céu aberto sem beneficiamento, fora de recursos hídricos, para ma-
nutenção das estradas vicinais nas diversas localidades do interior do 
município, conforme pedido da Secretaria Municipal Obras e Trânsi-
to. Sendo arrendado um imóvel rural, área de 7.343,00m², por tempo 
determinado, matriculado no CRI de Victor Graeff sob o nº 2760, 
conforme processo de Dispensa de Licitação nº. 05/2018.

VALOR: no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove cen-
tavos) por metro cúbico de material extraído da lavra.

PRAZO: 12 (doze) meses.
GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 06/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 

87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal em 
Exercício, Sr. GILMAR FRANCISCO APPELT, no uso de suas atri-
buições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas posteriores alterações, Artigo 24, inciso X, conforme Processo 
nº 18/2018, que tem por objeto arrendamento de uma área de terra 
de lavra de saibro a céu aberto sem beneficiamento, fora de recur-
sos hídricos, para manutenção das estradas vicinais nas diversas lo-
calidades do interior do município, conforme pedido da Secretaria 
Municipal Obras e Trânsito. Sendo arrendado um imóvel rural, por 
tempo determinado, matriculado no CRI de Victor Graeff sob o nº 
3.037, pertencente ao Sr. LIRO KUHN, no valor R$ 2,69 (dois reais 
e sessenta e nove centavos) por metro cúbico de material extraído 
da lavra.

Victor Graeff/ RS; 31 de janeiro de 2018.
GILMAR FRANCISCO APPELT 
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
ARRENDATÁRIO: Município de Victor Graeff
ARRENDADORES: Sr. LIRO KUHN
OBJETO: arrendamento de uma área de terra de lavra de saibro 

a céu aberto sem beneficiamento, fora de recursos hídricos, para ma-
nutenção das estradas vicinais nas diversas localidades do interior do 
município, conforme pedido da Secretaria Municipal Obras e Trân-
sito. Sendo arrendado um imóvel rural, por tempo determinado, ma-
triculado no CRI de Victor Graeff sob o nº 3.037, conforme Dispensa 
de Licitação nº. 06/2018.

VALOR: no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove cen-
tavos) por metro cúbico de material extraído da lavra.

PRAZO: 12 (doze) meses.
GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 7/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 

87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal em 
Exercício, Sr. GILMAR FRANCISCO APPELT, no uso de suas atri-
buições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas posteriores alterações, Artigo 24, inciso X, conforme Processo 
nº 19/2018, que tem por objeto arrendamento de uma área de terra 
de lavra de saibro a céu aberto sem beneficiamento, fora de recur-
sos hídricos, para manutenção das estradas vicinais nas diversas lo-
calidades do interior do município, conforme pedido da Secretaria 
Municipal Obras e Trânsito. Sendo arrendado um imóvel rural, por 
tempo determinado, matriculado no CRI de Victor Graeff sob o nº 
1.380, pertencente ao Sr. ARI ERAIR FLECK e Srª. MIRDES AL-
LEBRANDT FLECK no valor R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove 
centavos) por metro cúbico de material extraído da lavra.

Victor Graeff/ RS; 31 de janeiro de 2018.
GILMAR FRANCISCO APPELT 
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
ARRENDATÁRIO: Município de Victor Graeff
ARRENDADORES: Sr. ARI ERAIR FLECK 
OBJETO: arrendamento de uma área de terra de lavra de sai-

bro a céu aberto sem beneficiamento, fora de recursos hídricos, 
para manutenção das estradas vicinais nas diversas localidades do 
interior do município, conforme pedido da Secretaria Municipal 
Obras e Trânsito. Sendo arrendado um imóvel rural, por tempo 
determinado, matriculado no CRI de Victor Graeff sob o nº 1.380, 
conforme processo de Dispensa de Licitação por Justificativa nº. 
7/2018.

VALOR: no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove 
centavos) por metro cúbico de material extraído da lavra.

PRAZO: 12 (doze) meses.
GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 08/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ 

nº 87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal 
em Exercício, Sr. GILMAR FRANCISCO APPELT, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores alterações, Artigo 24, inciso X, confor-
me Processo nº 20/2018, que tem por objeto arrendamento de uma 
área de terra de lavra de saibro a céu aberto sem beneficiamento, 
fora de recursos hídricos, para manutenção das estradas vicinais 
nas diversas localidades do interior do município, conforme pe-
dido da Secretaria Municipal Obras e Trânsito. Sendo arrendado 
um imóvel rural, por tempo determinado, matriculado no CRI de 
Victor Graeff sob o nº 796, pertencente ao Sr. Sr. LARRI KOCH, 
no valor R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por metro 
cúbico de material extraído da lavra.

Victor Graeff/ RS; 31 de janeiro de 2018.
GILMAR FRANCISCO APPELT 
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
ARRENDATÁRIO: Município de Victor Graeff
ARRENDADORES: Sr. LARRI KOCH
OBJETO: arrendamento de uma área de terra de lavra de sai-

bro a céu aberto sem beneficiamento, fora de recursos hídricos, 
para manutenção das estradas vicinais nas diversas localidades do 
interior do município, conforme pedido da Secretaria Municipal 
Obras e Trânsito. Sendo arrendado um imóvel rural, por tempo 
determinado, matriculado no CRI de Victor Graeff sob o nº 796, 
conforme Dispensa de Licitação nº. 8/2018.

VALOR: no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove 
centavos) por metro cúbico de material extraído da lavra.

PRAZO: 12 (doze) meses.
GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 09/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ 

nº 87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal, 
Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, no uso de suas atribuições le-
gais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, Artigo 24, inciso II, conforme Processo nº 
21/2018, que tem por objeto a aquisição de tecidos e aviamentos 
que se destinam para confecção de vestidos, os quais serão usados 
pelas soberanas durante as festividades realizadas pelo Municí-
pio, na divulgação de eventos, turismo e programações oficiais, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e 
Fazenda, sendo adquirido da empresa PHD COMÉRCIO DE TE-
CIDOS LTDA – ME, CNPJ nº 14.284.407/0001-00 no valor total 
de R$ 2.408,45 (dois mil e quatrocentos e oito reais e quarenta e 
cinco centavos).

Victor Graeff/ RS; 14 de fevereiro de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 10/2018
O Município de Victor Graeff/RS, representado pelo seu 

Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO, 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 Pro-
cesso nº 22/2018, que tem por objeto a contratação de serviços 
de monitoramento de alarme e câmeras, 24 horas, manutenção, 
vistoria e assistência técnica no local, junto ao Centro Administra-
tivo Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração e Fazenda, sendo contratada a empresa DAIANE 
ELIZABETH DAHMER EIRELI – EPP, no valor mensal de R$ 
470,00 (quatrocentos e setenta reais), pelo período de 12 (meses).

Victor Graeff/ RS, 16 de fevereiro de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: DAIANE ELIZABETH DAH-

MER EIRELI – EPP
OBJETO: Contratação de serviços de monitoramento 

de alarme e câmeras, 24 horas, manutenção, vistoria e as-
sistência técnica no local, junto ao Centro Administrativo 
Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 10/2018.

VALOR: no valor mensal de R$ 470,00 (quatrocen-
tos e setenta reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 11/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no 

CNPJ nº 87.613.485/0001-77, representado pelo seu Pre-
feito Municipal em Exercício, Sr. GILMAR FRANCISCO 
APPELT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, ratifica a DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, Artigo 24, inciso X, conforme Processo 
nº 23/2018, que tem por objeto arrendamento de uma área 
de terra de lavra de saibro a céu aberto sem beneficiamen-
to, fora de recursos hídricos, para manutenção das estradas 
vicinais nas diversas localidades do interior do município, 
conforme pedido da Secretaria Municipal Obras e Trânsi-
to. Sendo arrendado um imóvel rural, por tempo determi-
nado, matriculado no CRI de Victor Graeff sob o nº 302, 
pertencente ao Sr. AIRTON EMILIO SCHARLAU no 
valor R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por 
metro cúbico de material extraído da lavra.

Victor Graeff/ RS; 19 de fevereiro de 2018.
GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
ARRENDATÁRIO: Município de Victor Graeff
ARRENDADORES: AIRTON EMILIO SCHAR-

LAU
OBJETO: arrendamento de uma área de terra de la-

vra de saibro a céu aberto sem beneficiamento, fora de re-
cursos hídricos, para manutenção das estradas vicinais nas 
diversas localidades do interior do município, conforme 
pedido da Secretaria Municipal Obras e Trânsito, e Dis-
pensa de Licitação nº. 11/2018.

VALOR: no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta 
e nove centavos) por metro cúbico de material extraído da 
lavra.

PRAZO: 12 (doze) meses.
GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: LUIS HENRIQUE PIASSINI 

DOS SANTOS - ME
OBJETO: aquisição de material de expediente, item 

07 da Tabela 02, que destina-se para manutenção da Secre-
taria de Administração, de acordo com as especificações 
constantes no edital, conforme processo licitatório, moda-
lidade Pregão Presencial nº. 01/2018.

VALOR: no valor de R$ 8.679,00 (oito mil e seiscen-
tos e setenta e nove reais).

PRAZO: 31 (trinta e um) de dezembro de 2018.
GILMAR FRANCISCO APPELT

Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADA: MARCOS ANDRÉ REICHERT & 

CIA LTDA
OBJETO: prestação de serviço de Desinsetização pa-

ra todos os tipos de insetos voadores e rasteiros nas áreas 
internas, externas e forros, Desratização de ambientes, 
Limpeza, higienização e desinfecção dos reservatórios de 
água dos prédios públicos municipais de Victor Graeff, 
conforme Processo de Licitação, modalidade Pregão Pre-
sencial nº. 03/2018.

VALOR: no valor total de R$ 21.842,90 (vinte e um 
mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

PRAZO: 12 (doze) meses.
GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DEVICTOR GRAEFF

Cooperativa Escolar da EMEF 
Marcílio Dias apresenta suas 
atividades à comunidade

VICTOR GRAEFF

Durante a Assembleia do 
Sicredi Alto Jacuí em Victor 
Graeff, realizada na segunda-
-feira, dia 19, representantes da 
Cooperativa Escolar da Escola 
de Ensino Fundamental Marcí-
lio Dias de São José da Glória 
- Cooperativa Escolar União e 
Trabalho (Counitra) apresen-
taram suas atividades para os 
associados da cooperativa de 
crédito. 

A estudante e presidente 
da Counitra Lívia Lemos Ulrich 
estudante do 8º ano, juntamente 
com a diretora da EMEF Dir-
ce Krombauer, falaram sobre os 
trabalhos da cooperativa escolar, 
que objetiva desenvolver nos 
alunos valores como liderança, 
cooperação, empreendedorismo, 
comprometimento e união, e que 
conta com a parceria do Progra-
ma A União Faz a Vida.

Aluna presidente da Counitra e diretora explicaram atividades

EDITAL Nº016/2018
GILMAR FRANCISCO APPELT, Prefeito Municipal  do Muni-

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

Art. 1º Através do Presente a Administração Pública Municipal  
CONVIDA todos  os munícipes para  a Audiência Pública a ser realiza-
da no dia 02 de Março de 2018 nas dependências  da Câmara  Municipal 
de Vereadores de Victor Graeff, como segue :

I- 11:00 Horas: Audiência Pública para apresentação Prestação 
de Contas da Saúde; 

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR 
GRAEFF/RS, aos 22 dias do mês de Fevereiro de 2018. 

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal 

VICTOR GRAEFF

Enquanto os estudantes ain-
da estão desfrutando do período 
de férias, os professores e funcio-
nários da EMEF São Paulo reto-
maram os trabalhos para deixar 
tudo pronto para o começo do ano 
letivo. Na quarta-feira, dia 21, é 
a vez dos estudantes retornarem 
para a escola, dando largada para 
um ano letivo de muito estudo, 
dedicação e comprometimento.

A abertura do ano letivo 
aconteceu no dia 15 de fevereiro 
para os professores da rede muni-
cipal na Bier Site com a palestra 
do Dr. Gabriel Perissé com o te-
ma: “Os sete pecados capitais e 
as virtudes da educação”. Na oca-
sião também foram feitas home-
nagens aos professores com 25 
e 30 anos de trabalho efetivo no 
município. Solange Ema Müller 
(33 anos), Valdir Azambuja Cos-
ta (31 anos), Liler Luersen (28 
anos) e Ivete Aparecida Griebler 

(25 anos). O evento foi realizado 
em parceria pelos municípios de 
Santo Antônio do Planalto, Cara-
zinho e Ernestina.

A diretora da EMEF São 

Paulo: Solange Ema Müller, 
professores e funcionários de-
sejam aos estudantes um ótimo 
ano letivo, cheio de descobertas 
e novos aprendizados.

Início do ano letivo 2018 na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental São Paulo

Ano letivo na escola teve início na quarta-feira (21)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Turra e Goedel tratam sobre a segurança de 
Ernestina

Em roteiro pelo interior do 
Rio Grande do Sul, o deputado 
Sérgio Turra (PP) esteve em Er-
nestina para um encontro com o 
vereador Progressista Maurício 
Goedel. A reunião ocorreu na 
Câmara de Vereadores, no últi-
mo dia 16.

Na visita, Turra e Goedel 
trataram sobre algumas deman-
das do município e, entre elas, 
falaram sobre a segurança públi-
ca e a necessidade de ampliação 
do efetivo da Brigada Militar. De 
acordo com o vereador, Ernesti-
na sofre com a falta de efetivo 
e vem enfrentando um aumento 
no número de furtos, tanto na ci-
dade, quanto no campo.

Turra demostrou seu apoio 
e prometeu encaminhar um ofi-
cio a Secretaria de Segurança 

ERNESTINA

Pública do Estado solicitando maior atenção ao caso.

Vereador Maurício Goedel se reuniu com o deputado Sergio Turra

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO DEPUTADO SÉRGIO TURRA
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Tô na área!

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

Boa fase!
O Grêmio foi superior ao 

Independiente durante toda a 
segunda partida da final da 
Recopa Sul-americana. Antes 
da expulsão do zagueiro Amo-
rebieta aos 39 do primeiro tem-
po, o tricolor já havia chegado 
três vezes na cara do gol; no 
entanto, em lances inacreditá-
veis Éverton, Luan e Alisson 
desperdiçaram as oportunida-
des. Durante os 90 minutos o 
Independiente chegou uma vez 
ao ataque em um rápido con-
tra-ataque que obrigou Mar-
celo Grohe a fazer uma defesa 
importante. Com um jogador a 
menos, o técnico da equipe ar-
gentina “fechou a rua”. Com 
duas linhas de quatro muito 
próximas os rivais adotaram 
um sistema de marcação muito 
consistente. O Grêmio mesmo 
assim chegou em boas com-
binações ofensivas, contudo, 
mais uma vez a incompetência 
foi a tônica com mais chances 
desperdiçadas na etapa final. 
Na prorrogação quando ambas 
as equipes já não tinham mais 
pernas o Grêmio deu brechas, 
e o Independiente teve chances 
de marcar em duas oportunida-
des claras. Os comandados de 
Renato também obrigaram o 
goleiro Campanã a fazer boas 
defesas, além de Jael que acer-
tou uma bola na trave. Quem 
acompanha o futebol como ro-
tina tá careca de saber que na 
maioria das vezes um time que 
desperdiça muitas oportunida-
des normalmente sai derrotado 
pelas circunstancias. Porém, a 
fase gremista é tão iluminada 

que nesta quarta o time acertou 
as 5 cobranças de penalidades, 
fato que não acontecia desde 
a Libertadores 2013 quando 
eliminou a LDU na Pré Liber-
tadores. No contexto geral o 
bicampeonato da Recopa foi 
merecido. O Grêmio voltou 
a treinar no dia 18 de janeiro 
depois de um mês de férias, en-
quanto o Independiente está no 
meio da temporada. A falta de 
ritmo de jogo e de treinamentos 
complicou o tricolor, que mes-
mo assim fez frente aos argenti-
nos na sua casa, sendo superior 
durante o tempo todo. Mais um 
título para o Grêmio e para o 
currículo de Renato, que vai 
aos poucos se tornando o maior 
treinador da história do clube.

Rei de Copas
A alcunha Rei de Copas 

utilizada como uma ação de 
marketing pelo Grêmio após o 
penta campeonato da Copa do 
Brasil em 2016, agora é legíti-
ma. Ninguém no Brasil ganhou 
mais copas que o tricolor gaú-
cho. Na somatória das copas 
organizadas pelas confedera-
ções nacional e continental 
além da FIFA, o Grêmio soma 
11 conquistas, sendo 5 Copas 
do Brasil, 3 Libertadores e 2 
Recopas Sul-americanas e 1 
Mundial. As principais copas 
disputadas pelos clubes brasi-
leiros são (Libertadores, Mun-
dial de Clubes, Copa do Bra-
sil, Sul-americana e Recopa). 
Agregados os títulos dessas 
competições nenhuma equipe 
brasileira supera o Rei de Co-
pas Grêmio.

Jogos amistosos são realizados em 
celebração ao Esporte Clube Cabral

Desde 1964 o Esporte Clu-
be Cabral, de Santo Antônio do 
Planalto reúne amigos através do 
futebol. Para comemorar mais 
um ano da equipe, no domingo, 
dia 18, foram realizados na cida-
de jogos amistosos durante o dia.

Jogadores e comunidade 
prestigiaram uma festa completa 
que, além de jogos contou com 
um almoço, música, cerveja, ou 
seja, uma festa completa que te-
ve como objetivo reunir os ami-
gos e comemorar.

Quem participa e se envol-
ve com as atividades do Esporte 
Clube Cabral cria um amor pe-
lo clube, como é o caso de Val-
dir dos Santos, que já jogou na 
equipe e hoje auxilia de outras 
maneiras, como na diretoria. En-
volvidos nas atividades da equi-
pe há 50 anos, Valdir criou um 
vínculo com o clube. “Quando 
foi fundado eu era guri e criei 

uma simpatia pelo time, pelos 
amigos, atletas e cresceu o amor 
pelo clube. Enquanto eu puder, 
vou estar junto, participando e 
auxiliando”, conta o ex-jogador.

Valdir não joga mais com o 

GERAL

Jogos foram realizados pela parte da manhã e da tarde no domingo, dia 18

Muitas pessoas auxiliaram no preparo do almoço e interação

clube, mas deixou a herança 
para seu filho Luiz Fernando 
dos Santos e o genro Leandro 
dos Santos, que hoje também 
jogam com a equipe do Ca-
bral.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

O Campeonato de Futebol 
de Campo Tio Hugo 2017/2018 
está chegando na reta final da 
fase classificatória. Neste sá-
bado, dia 24 de fevereiro, será 
disputada a penúltima rodada 
do segundo turno do certame. 
Os jogos serão realizados no 
campo da Associação Esporti-
va e Recreativa Tio Hugo, na 
comunidade da Linha Graeff, 
antigo campo do Divino. 

Confira os duelos 
1º jogo – 14h: Rio Gran-

dense x Bairro Gourg (princi-
pal)

2º jogo – 16h: Progresso x 
Linha Machado (principal)

 
A fase final do certame 

será iniciada em março. Na ca-
tegoria veteranos a equipe que 
acabar a fase classificatória em 
primeiro lugar garante automa-
ticamente vaga na final do tor-
neio. Os times que chegarem na 
segunda e terceira colocação se 
enfrentam em um jogo único, 
uma espécie de repescagem. 
Quem passar desse confronto 
será o segundo finalista do cer-

Futebol de Campo: rodada do final de semana 
será a penúltima da fase classificatória

Jogos de ida das semifinais 

do Campeonato Amador de 

Bochas Tio Hugo 2017/2018 

serão disputados neste final 

de semana

Neste final de semana se-
rão disputadas as semifinais do 
Campeonato Amador de Bochas 
Tio Hugo 2017/2018. As partidas 
desta fase serão disputadas no 
modelo ida e volta. 

Na sexta-feira, dia 23 de 
fevereiro, na Cancha do Avelino 
acontece o primeiro duelo entre 
Cancha do Avelino e Bar do Nei-
zinho. As partidas serão iniciadas 
a partir das 19h15min. Já no sába-
do, dia 24, é a vez da Cancha do 
Alemão sediar os jogos de ida no 
confronto entre Bar do Alemão e 
Cancha do Fedinho, que também 

começam no mesmo horário 
das partidas da sexta feira.

 
1ª Semifinal – Jogo de ida: 

Sexta-feira, dia 23 de fevereiro, 
às 19h15min

Local: Cancha do Avelino
Jogo: Cancha do Avelino x 

Bar do Neizinho
 
2ª Semifinal – Jogo de ida: 

Sábado, dia 24 de fevereiro, às 
19h15min

Local: Cancha do Alemão
Jogo: Bar do Alemão x 

Cancha do Fedinho

tame. Já na categoria principal, 
os quatro melhores da primeira 
fase avançam para as semifinais. 
No chaveamento, o primeiro pe-
ga o quarto e o segundo colocado 
enfrenta o terceiro. Assim como 
na final, essa fase terá jogos de 
ida e volta.

Goleadores:
Goleador Veteranos: Vantuir 

Doehrings: 09 gols
Equipe: Progresso 
Goleador Principal: Dou-

glas Seben: 16 gols
Equipes: Barragem Tio Hu-

go

Confira a classificação do 
campeonato nas categorias vete-
ranos e principal:

Fase final dos jogos será iniciada em março

TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

TIO HUGO

No sábado, dia 24 de feve-
reiro, ocorrerá mais uma rodada 
do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo 2018. Será no 
Campo do Cabral, com início às 
13h15min. 

Confira os confrontos

Flor da Serra x Falange 
Vermelha

Nacional x América
Cabral B x Furacão

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo 
2018 terá rodada 
dia 24
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Encerrando a rodada de re-
uniões de núcleo 2018, a Cotri-
jal realizou a reunião geral da 
liderança, nesta segunda-feira 
(19/02), no auditório da Expo-
direto Cotrijal, em Não-Me-
-Toque. No encontro, os líderes 
apresentaram as propostas dos 
núcleos para o destino das sobras 
de balanço, a chapa oficial para 
as eleições do Conselho de Ad-
ministração e a chapa sugestão 
do Conselho Fiscal. Também foi 
reeleito por unanimidade o con-
selheiro Representante dos Líde-
res de Núcleo pela Região Dois, 
Milton Antônio Marquetti.

O que foi definido na reu-

nião da liderança será agora leva-
do para apreciação da Assembleia 
Geral Ordinária, que acontece na 
próxima segunda-feira, dia 26 de 
fevereiro, a partir das 14h, no au-
ditório da Expodireto Cotrijal. 

O presidente da Cotrijal, 
Nei César Mânica, ressaltou a 
maciça presença dos líderes e 
conselheiros durante a reunião 
desta segunda-feira e do quadro 
social nos 15 encontros promo-
vidos nos núcleos, aclamando 
as decisões por unanimidade. “A 
reunião com a liderança também 
sempre é um momento importan-
te para passarmos informações 
sobre a cooperativa. Na próxi-

ma semana, a Assembleia Geral 
acontece para coroar todo o tra-
balho feito com os núcleos e co-
memorar os resultados de 2017”, 
apontou.

Entre os dias 1º e 15 de 
fevereiro, a direção da Cotrijal 
percorreu os 15 núcleos de pro-
dutores para apresentar o balanço 
de 2017. Entre os dados apresen-
tados está o faturamento recorde 
de R$ 1,7 bilhão, em 2017, e o 
montante à disposição da assem-
bleia de R$ 7 milhões em sobras.

O vice-presidente Enio Sch-
roeder destacou ainda o papel da 
liderança nas decisões da coope-
rativa. “Contamos com uma li-

derança madura, bem preparada, 
que representa à altura a grande 
família Cotrijal”, mencionou.

Um panorama sobre a 
cooperativa 

Na reunião, os superinten-
dentes da Cotrijal falaram aos 
líderes sobre as áreas da coopera-
tiva. O superintendente Comer-
cial, Jairo Marcos Kohlrausch, 
mencionou a situação atual do 
mercado de commodities, fazen-
do um panorama do cenário in-
ternacional. Já o superintendente 
de Produção Agropecuária, Gel-
son Melo de Lima, falou sobre 
o momento de produção e pers-

pectivas para a safra de verão. O 
superintendente de Operações, 
Laídes Porto Alegre, mencionou 
os preparativos da Cotrijal para 
a colheita, com atenção voltada 
a capacidade de armazenagem. 
Valcir Zanchett, superintendente 
de Varejo, fez um apanhado so-
bre a situação do mercado e rela-
tou que 2018 deve ser um ano de 
recuperação econômica, inclusi-
ve com perspectiva de melhora 
para o setor varejista. Por fim, o 
superintendente Administrativo-
-Financeiro, Marcelo Ivan Sch-
walbert, passou informações per-
tinentes aos líderes sobre juros e 
financiamentos.

Balanço 2017 da Cotrijal: 
líderes apresentam as propostas dos núcleos


