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Assinaturas

Aos vinte e um dias do 
mês de maio de dois mil e de-
zoito, às dez horas, reuniram-
-se os senhores vereadores, no 
plenário da Câmara Municipal, 
para realizar a Sessão Ordiná-
ria. Com a presença de maioria 
dos vereadores, ausente o Ver. 
Roberto Carlos Martins, An-
tônio Carlos Barbosa e João 
Pedro B. Cardoso por estarem, 
em viagem a Brasília, o se-
nhor Presidente em exercício 
Ver. Loreno Dillemburg deu 
início aos trabalhos em nome 
de Deus, saudando a todos aos 
presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a Assessora Ju-
rídica fez a apresentação dos 
Projeto de Lei nº. 045 e 049/18 
em plenário.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. 
Josil Morais da bancada do 
PMDB, o qual manifestou-se 
em relação ao Projeto de lei nº. 
050/18, já aprovado nesta casa. 
Solicitou moção ao Deputado 
Tiago Simon, agradecendo seu 
empenho no sentido da conti-

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

nuidade da linha do transporte 
da Empresa Unesul de Ibirapui-
tã a Passo Fundo, e vice - versa 
diariamente.    

2 – Indicação do Ver. Jo-
sé Remi Nascimento da ban-
cada do PTB, o qual também 
manifestou-se em relação ao 
projeto de lei nº. 050/18 apro-
vado nesta casa. Explanou 
sobre a grandiosa festa da co-
munidade do Passo das Cuias 
a Nossa Santa Rita de Cassia 
no ultimo domingo. Convidou 
a todos a participarem do ro-
deio de inverno do CTG Seiva 
Pampeana nos dias 26 e 27 de 

maio, no parque de Rodeios 
Alex Trilha. Manifestou-se em 
relação aos programas diversos 
de incentivo aos produtores do 
município, onde sugeriu que o 
município retorne com os mes-
mos que são de suma importân-
cia, como também aos produto-
res de leite. Manifestou-se em 
relação ao pagamento de horas 
extras aos funcionários das ad-
ministrações tanto atual como 
anterior.  Manifestou-se em re-
lação a contra partida do Poder 
Executivo em obras do Municí-
pio. Cobrou da administração 
novamente as ações do Maio 

amarelo realizadas pelo se-
tor do transito. Referente aos 
canteiros centras da Rua Cris-
tiano Datch os quais foram 
retiradas, salientou a necessi-
dade da sinalização necessá-
ria na mesma rua. Solicitou a 
colocação de algumas cargas 
de britas nas proximidades da 
Escola de Educação Infantil 
Jordana B. Muniz.   

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente 
ata assinando com os de-
mais. Ibirapuitã, 21 de maio 
de 2018.  

Projeto “Olimpíada de Matemática” vem 
sendo desenvolvido em escola mormacense

Com o objetivo de agregar 
conhecimentos e somar saberes 
para os educandos nas diferentes 
áreas do conhecimento, o projeto 
“Olimpíada de Matemática - Um 
pensar sobre os números” desen-
volvido na disciplina de Filosofia 
com a coordenação do professor 
Jackson Gonçalves, na turma do 
3º ano do ensino fundamental 
da escola municipal José Rodri-
gues Cardoso, de Água Branca 
de Mormaço, vem buscando criar 
um momento de reflexão e pensar 
sobre a importância dos números 
nas atividades diárias e nas pro-
fissões existentes na sociedade.

O projeto ainda visa desper-
tar nos alunos a necessidade do 
estudo matemático na atualidade 
e consigo o raciocínio lógico e o 
pensar frente a diferentes ativida-
des no âmbito escolar.

Segundo o coordenador do 
projeto, professor Jackson, as ati-
vidades tem como meta reforçar 
o aprendizado, fazer com que os 
alunos pensem mais e reflitam, 
principal objetivo da disciplina. 
Ainda o professor elenca que a 
filosofia no ensino fundamental 
deve sempre conciliar os conteú-
dos com as demais disciplinas, 

fazendo o aluno ser um sujeito 
ético, disciplinado, consciente e 
pensante.

As atividades do projeto ti-
veram início neste mês de maio, 
com explanações e momentos de 
debates sobre as profissões que 
utilizam números no dia a dia, 
da importância da matemática no 
contexto social e atividade prá-
tica como a contagem de feijões 
disponíveis em copos para cada 

grupo de alunos.
O projeto ainda prevê pa-

lestra sobre a “ importância 
dos números na sociedade” e 
uma olimpíada de matemática 
que consistirá de forma indivi-
dual na resolução de exercícios 
matemáticos, dentro do conhe-
cimento da turma, no final do 
mês de junho, como forma de 
estímulo no constante ensino 
aprendizagem dos educandos.

Projeto é desenvolvido na escola José Rodrigues Cardoso

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

MORMAÇO

No dia 05 de maio ocorreu 
o evento Miss Carazinho e re-
gião, no município de Carazi-
nho, na Bier Site Eventos com 
candidatos de diversos municí-
pios, entre eles, Santo Antônio 
do Planalto.

A promotora de eventos 
e selecionadora de candidatas 
para concursos de beleza, Ma-
ria Stela Bagatini indicou os se-
guintes santo-antonienses para 
receber as faixas na oportunida-
de:  Yasmim Dapper como Miss 

Santo Antônio do Planalto Pré 
Teen, Dieisson Eduardo Soares 
Soletti como Mister Santo Antô-
nio do Planalto Adulto, Jordana 
Anhaia como Miss Turismo San-
to Antônio do Planalto, Kimberly 
Nedeff de Paula como Miss Co-
nesul Santo Antônio do Planalto 
2018, e  Aniéli Pires como Miss 
Santo Antônio do Planalto 2018.

Parabéns aos coroados por 
representar o município no even-
to e por abrilhantar ainda mais o 
evento. 

Santo-antonienses foram 
coroados no Miss Carazinho 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CRIS RETRATOS

Miss Carazinho e região ocorreu no dia 5 de maio

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Nicolau Vergueiro 
conta com duas novas 
pontes

Duas novas pontes foram 
construídas pela Administração 
Municipal em Nicolau Vergueiro, 
a ponte do Ipiranga, que teve a 
obra realiza no dia 19 de abril e 

do Lenço Branco, com conclu-
são no dia 16 de maio.

A realização destas obras 
são importantes para as comu-
nidades do município.

No dia 19 de abril a ponte do Ipiranga foi finalizada

Ponte do Lenço Branco foi realizada 16 de maio

NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE NICOLAU VERGUEIRO

No último domingo, dia 
20, foram realizadas as provas 
teóricas do concurso público 
municipal para provimento de 
diversas vagas da Prefeitura de 
Victor Graeff.

As provas foram aplica-
das nas escolas EMEF Leonel 
de Moura Brizola e Jomac, nos 
turnos da manhã e tarde. O cer-
tame teve 538 inscritos, para 
13 cargos, como agente admi-
nistrativo, contador, auxiliar 
de limpeza externa, auxiliar de 
serviços gerais, médico-clínico 
geral, motorista/operador, ope-
rário, professor anos finais, fis-
cal municipal, fiscal sanitário, 
coordenador do Cras, fonoau-

Victor Graeff realiza concurso público

Nota Premiada 2018 realiza primeiro sorteio
O Programa Nota Premia-

da do município de Santo An-
tônio do Planalto contou com o 
primeiro sorteio durante a 14ª 
Mateada da Cidadania, ocorrida 
no sábado, dia 19. O ganhador 
da cautela azul, da categoria 
geral, foi Mario Quadros, como 
prêmio uma televisão LCD 32. 
Na cautela amarela, categoria 
estudantes, o prêmio foi um ta-
blete, e o ganhador foi Leonar-
do Strasser.

Para participar confira o 
regulamento:

- A cada cinco notas com o 
CPF cadastrado, será disponibi-
lizada uma cautela;

- A cada 30 notas sem o 
CPF cadastrado, será disponibi-
lizada uma cautela;

- A cada guia de recolhi-
mento de tributos municipais e 
IPVA pagos, serão disponibili-
zadas cinco cautelas;

- Cada talão de produtor 

retirado será disponibilizada uma 
cautela; e

- Cada talão de produtor bai-
xado serão disponibilizadas duas 
cautelas. 

Mais informações sobre o 
programa poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal pelo fone 
(54) 3377 1800, setor de fiscali-
zação. 

O ganhador de uma televisão LCD 32 foi Mario Quadros

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/BRUNA FOKING

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

diólogo e psicólogo. 
Mais informações serão dis-

ponibilizadas no site da empresa 

responsável pelo concurso: htt-
ps://www.objetivas.com.br/con-
curso/1709.

Inscrições abertas para Processo Seletivo do  medicina medicina

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

CRUZADINHA

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

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Vai se preocupar mais com seu di-
nheiro. Ótima semana pra organizar 
seus gastos. No trabalho, colegas 
podem ajudar a atingir uma meta 
importante. No amor, clima sedu-
tor e romântico. Atração por ami-
go pode ficar mais forte.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Sorte em jogos e facilidade para 
ganhar dinheiro. Pode começar um 
negócio ou assumir mais responsa-
bilidade no emprego. Você e seu 
par podem conquistar algo muito 
esperado. Favorecido namoro com 
pessoa de outra cidade.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Os astros enviam força e garra pa-
ra conquistar o que quiser. Evite 
falar dos seus planos a qualquer 

pessoa. Cuide mais da saúde. Seu 
jeito espontâneo facilita a paquera, 
a conquista e aumenta a sintonia na 
relação.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
No trabalho, invista no bom rela-
cionamento com todos. Se algo 
incomoda, as estrelas dão força 
para que tome atitude e resolva o 
que precisa. Sucesso garantido na 
paquera e no romance. Estimule o 
diálogo.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você vai ter sucesso no serviço 
com seu raciocínio rápido. Boas 
ideias e boa lábia para negociar. 
Pode ganhar grana extra. Amiza-
de tem tudo para virar paixão. No 
romance, afaste o ciúme e mostre 
que é parceira de verdade.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Mostre sua eficiência no trabalho. 
Pode ter o reconhecimento que 
merece. Disposição para conver-
sar com as pessoas, especialmen-
te da família. Planos que fizer com 
o par podem dar certo. Surpresa 
na paquera.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Boa semana para se aperfeiçoar no 
que faz. Invista em cursos e nos 
estudos. Siga sua intuição para 
fugir de intriga e falsidade. Pode 
pintar nova paixão. Ótimas ideias 
para apimentar o sexo. Cumplicida-
de com a pessoa amada.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Sintonia e alegria com amigos. 
Bom momento para fazer parceria 
e trabalhar em equipe. Os astros 

ajudarão a mudar o que te incomo-
da. A paixão vai pegar fogo entre 
quatro paredes. Realize suas fanta-
sias no sexo.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
As estrelas vão turbinar sua criati-
vidade no trabalho. Evite misturar 
amizade com dinheiro. Confie em 
suas impressões para se livrar de 
enrascadas. Romance em ótima 
fase. Pedido de namoro recebe 
apoio do céu.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Pode ter chance de conhecer gen-
te nova e fazer amizade. O céu esti-
mula a ir atrás de sucesso, dinheiro 
e conforto. Aprenda tudo que pu-
der. Evite se indispor com chefes 
e autoridades. Chance de namoro 
com colega de trabalho ou estudo. 

Sinto-
nia no 
romance.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Os astros avisam que pode pintar 
promoção no trabalho. Sorte em 
concurso e nos jogos. Bom astral 
para mudar de casa e se desape-
gar do que não usa mais. Você vai 
despertar paixão. Na relação amo-
rosa, não esconde o que sente.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Ótimas vibrações para os assun-
tos de família. Encare os desafios 
como oportunidades. Comunicação 
em alta. Saberá direitinho o que 
dizer aos outros para convencer 
e alcançar seus objetivos. Pode 
pintar pedido de namoro ou casa-
mento.

- Joana Knoff Longoni 01/05
- Mafalda Bruinsma 02/05
- Tatiane A. Kroessin 02/05

- Ereni Altmann 04/05
- Attilio Antonio Gionco 05/05
- Guilherme Drehmer 05/05

- Lucas Ryan Deuner Pfod 02/05
- Merlin Aline Muller Arnt 05/05
- Denis Homero Freitag 07/05

- Ilmo Valter Deuner 07/05
- Rafael De Negri 07/05

- José Alberi dos Santos 08/05
- Olivio Shultz 08/05

- Armindo Ebertz 09/05
- Frederico Luiz Neuls 09/05

- Terezinha Winter 09/05
- Carmen Bortolini 10/05

- Solange Maria Lamm 10/05
- Jussara Wollmer 11/05

- Leonice Oliveira da Anuncia-
ção 11/05

- Nilça Bule Gnuch 11/05

Aniversariantes do mês de maio!
- Daniela B. Adames 12/05

- Fatima Rosimeri Corrêa 12/05
- Marciano De Negri 12/05
- Tabata dos Santos 12/05

- Valdino Morais 13/05
- José Celeste De Negri 14/05

- Dionatan Narciso 16/05
- Roque Pontin 16/05

- Ivo lamm 17/05
- Mara Bauels Adames 17/05

- Eliseu Provenci 18/05
- Sérgio Kroessin 19/05
- Vitório A. Lodi 19/05

- Maria Claudete Morais 20/05
- Kevin Born 21/05

- Martim Augusto Kern 21/05
- Natã Henrique Deuner Teixeira 

21/05
- Lucindo Worst 22/05
- Eduardo Perin 23/05

- Franciele Mateus Muller 24/05
- Noeli Maria Marquetti 24/05

- Amanda Vieira 25/05
- Elena Meira 27/05

- Giordan Vieira 27/05
- Mirta F. Deuner 27/05

- Claudir Irschlinger 28/05
- Derli Borba 28/05

- Edson Oldair Scharlau 28/05
- Magali B. Borges 28/05

- Nicolas Prestes de Moura 28/05
- Romeu Gilberto Petry 30/05
- Jéssica Grevenhagem 31/05
- Rejane Scharlau Bortoluzzi 

31/05
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária 

de 21.05.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

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

Grande expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, justificou 
o pedido de providências onde 
solicitava a troca de um bueiro 
que encontrava-se quebrado, na 
localidade do Faxinal, próximo 
à propriedade do senhor Otto 

Janke, podendo ocorrer algo 
grave caso o mesmo não fosse 
substituído com urgência. 

O Vereador Everton Jo-
sé Goedel, do PTB, justificou 
o pedido de providências no 
qual solicitava patrolamento e 
empedramento na estrada que 
dá acesso às propriedades de 
Jandir Müller e Ademir Krüger, 
local que encontra-se em péssi-
mas condições de trafegabilida-
de, onde foi necessário que um 
trator puxasse um caminhão de 
leite depois das últimas chuvas

Comunicações:
Não houve orador.

Ordem do dia: 
Sem matéria.

votos de pesar a toda a família 
do senhor Arno Nickorn, fale-
cido recentemente, dizendo que 
Ernestina perdeu um grande 
cidadão. Também manifestou 
apoio à greve dos caminhonei-
ros, fazendo um apelo a toda 
população para que apoiasse e 
se unisse ao movimento, pois 
estava sendo um verdadeiro 
absurdo o que se cobrava pelo 
combustível no país, além de 
tudo mais que também aumen-
tava de preço a cada dia, pre-
judicando caminhoneiros, agri-
cultores, comerciantes e toda a 
população em geral.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 28 de 
maio, às 18 horas.

Explicações pessoais:
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, pediu ao 
Presidente que fosse solicitada 
a presença do Diretor Munici-
pal do Planejamento, senhor 
Sandro Pfluck, a fim de escla-
recer alguns fatos sobre uma 
denúncia que houve a respeito 
do saneamento básico muni-
cipal. Solicitou o apoio de to-
dos os Vereadores para a greve 
dos caminhoneiros que estava 
acontecendo em todo o país. 
Convocou todos os cidadãos a 
se manifestarem a favor desta 
greve dos caminhoneiros, pois 
era inadmissível o valor que es-
tava sendo cobrado atualmente 
por um litro de combustível no 
país. 

A Vereadora Vena Fran-
cisca Baumgratz, do PSDB, 
parabenizou o senhor Lucin-
do Worst pela comemoração 
dos seus oitenta anos de ida-
de, desejando-lhe muita saúde. 
Convidou a todos para o Jantar 
Dançante da comunidade do 
São Paulo, que aconteceria no 
próximo sábado, com a integra-
ção de todas as diretorias e com 
os ingressos sendo vendidos 
pelos membros das diretorias 
participantes. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, convidou a to-
dos para um Galeto com Mas-
sa na comunidade da Esquina 
Penz, promoção da Escola 
Osvaldo Cruz, no próximo do-
mingo ao meio dia. Manifestou 

14    Mateada da 
Cidadania contou com 
Ponto de Cadastro 
Nota Fiscal Gaúcha

No sábado, dia 19 de maio, 
durante a 14ª Mateada da Cidada-
nia de Santo Antônio do Planalto, 
foi realizado cadastros com au-
torização assinada pelo cidadão 
para participação no Programa 
Nota Fiscal Gaúcha. O programa 
conta com doze sorteios anuais, 
com três contemplados mensais, 
realizados de âmbito municipal, 
sorteado pela Secretaria Estadual 
da Fazenda. No momento foi 
realizado também orientações, 
explicações do Programa à po-
pulação e exposição de fotos de 
todos os ganhadores desde a im-
plantação do programa.

Para quem não pode fa-
zer seu cadastro no evento, 
basta encaminhar-se ao setor 
da Fiscalização do município 
de Santo Antônio do Planalto 
munidos de Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), Carteira 
de identidade, CPF, número de 
telefone para contato, e assinar 
a autorização de cadastro. Ou 
cadastra-se pelo site https://
nfg.sefaz.rs.gov.br/site/index.
aspx. Após o cadastro, deverá 
solicitar a inclusão do CPF em 
notas fiscais no comércio do 
município para concorrer aos 
prêmios.

Cadastros e orientações foram repassadas

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/BRUNA FOKING

a

O Poder Executivo de Fre-
derico Westphalen em parceria 
com instituições regionais e 
estaduais promoveu no dia 11 
de maio o I Seminário Regio-
nal de Educação Fiscal e Nota 
Fiscal Gaúcha. O secretário de 
Administração, Planejamento 
e Finanças de Tio Hugo, Paulo 
Cesar Pereira e as servidoras pú-
blicas municipais, Ana Cristina 
Picoli e Dirce Sippel, que atuam 
no setor tributário da prefeitura 
municipal, participaram do se-
minário que teve duração de oito 
horas. Entre os diversos temas 
abordados foi destacada a im-
portância do desenvolvimento 
da educação fiscal nos municí-
pios, uma vez que o engajamen-
to da sociedade é fundamental 
para garantir bons resultados 
fiscais por parte das adminis-
trações municipais. Esse assun-
to já é trabalhado em escolas 
de alguns municípios gaúchos, 
junto a professores que abor-
dam em sala de aula conteúdos 
relacionados a gestão tributária, 
com o objetivo de demonstrar 
desde a infância a importância 
do exercício da cidadania e a 
conscientização sobre as obri-
gações fiscais dos cidadãos e 
de empresas. A sonegação fiscal 
afeta diretamente os governos, 
e desta forma é imprescindível 
que todos saibam agir de forma 
transparente diante das suas res-
ponsabilidades.

O secretário Paulo Cesar 
Pereira, explica que a Adminis-
tração Municipal de Tio Hugo 
está executando um planejamento 
para desenvolver nas escolas mu-
nicipais atividades que pautam a 
educação fiscal. Além disso, em 
breve o município deverá aderir 
ao programa Nota Fiscal Gaúcha, 
que visa incentivar os cidadãos e 
cidadãs a solicitar a inclusão do 
CPF na emissão do documento 
fiscal no ato de suas compras, 
bem como conscientizá-los sobre 
a importância social do tributo, 
retribuindo com o sorteio de prê-
mios. “Em Tio Hugo já possuí-
mos o programa municipal Nota 
Premiada que possui o mesmo 

intuito do Nota Fiscal Gaúcha, 
e que contribui com o Programa 
de Integração Tributária – PIT, da 
Secretaria Estadual da Fazenda, 
cujo objetivo é incentivar ações 
municipais de interesse mútuo 
com o Estado. A realização de 
ações como essas contribui di-
retamente para o crescimento da 
arrecadação municipal de ICMS, 
o que poderá garantir mais inves-
timentos no município”, ressaltou 
o secretário.

A Administração Municipal 
atua de forma contínua no apri-
moramento da sua gestão fiscal e 
a capacitação dos servidores pú-
blicos possui papel fundamental 
para garantir essas melhorias.

Servidores públicos municipais 
participam de seminário em 
Frederico Westphalen

Servidores do município participaram do seminário

TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Peça teatral “Qual vai ser?” aborda 
educação financeira e escolha profissional na 
adolescência

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, o Sicredi e o Ministério da 
Cultura, por meio da Lei Roua-
net, estão promovendo a peça 
teatral “Qual vai ser?”. Voltada 
para os jovens, em especial os 
que estão nos anos finais e Ensi-
no Médio, a apresentação mistura 
a linguagem da comédia com o 
stand-up por meio da interação 
dos atores com a plateia. Desde 
2015 até 2017, o espetáculo per-
correu nove estados, 175 municí-
pios sendo assistida por mais de 
53 mil espectadores. Com for-
mato itinerante, este ano a peça 
percorrerá 80 cidades de diversas 
regiões do Brasil.

Aqui na região, a Sicredi 
Alto Jacuí ofereceu o teatro pa-
ra cerca de 200 alunos das redes 
municipais de Não-Me-Toque e 
de Victor Graeff, pertencentes 
aos anos finais do Ensino Fun-
damental e do Ensino Médio. A 
apresentação ocorreu na manhã 
desta quarta-feira, 23/04, no Cen-
tro Cultural de Victor Graeff.

Representando a instituição 

financeira cooperativa, estiveram 
presentes o vice-presidente da Si-
credi Alto Jacuí, Gervásio Jorge 
Diel, e a assessora de desenvol-
vimento do cooperativismo, Ane 
Müller de La Canal. Dos municí-
pios, participaram também as se-
cretárias de Educação e as coor-
denadoras locais do Programa A 
União Faz a Vida (PUFV) dos 
dois municípios.

“Qual vai ser?” é produzida 
pela Liga Produção Cultural, com 
trilha sonora de Renato Mendon-
ça, texto de Dedé Ribeiro e dire-
ção de Daniel Colin. A produção 
é voltada para o público adoles-
cente, abordando as dificuldades 
enfrentadas pelos jovens em rela-
ção ao futuro profissional. Além 
disso, a peça aborda os cuidados 
necessários com as finanças e a 
necessidade de um bom planeja-

mento financeiro, que são parte 
do cotidiano familiar, por meio 
de temas como as compras im-
pulsivas.

Conforme o vice-presi-
dente da Sicredi Alto Jacuí, 
Gervásio Jorge Diel, o assun-
to Educação Financeira veio à 
tona durante a apresentação de 
uma maneira lúdica e diverti-
da, agregando conhecimento de 
valor para os jovens que assisti-
ram. “Acreditamos que discutir 
esse tema nesta idade é de suma 
importância, já que os alunos 
em breve irão assumir seus tra-
balhos ou, até mesmo, seus ne-
gócios. Além disso, a oferta do 
evento vem ao encontro da nos-
sa missão, que é de contribuir 
para o desenvolvimento das 
comunidades onde atuamos”, 
destacou.

VICTOR GRAEFF

Cerca de 200 alunos da rede municipal assistiram a peça

Apresentação foi na 
quarta-feira, dia 23

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/ DOUGLAS SCHAEFFER

Participando da 16º Sema-
na de Museus, o Museu Dona 
Ernestina tem atividades dife-
renciadas desde a terça-feira 
(22). No país são mais de 3 mil 
museus que recebem os mais 
variados públicos e participam 
desta programação especial ba-
seados no tema Museu Hiper-
conectados: novas abordagens, 
novos públicos. 

Na manhã fria do dia 22, 
o diretor do Museu Alexandre 
Aguirre palestrou para os alunos 
da Escola Educarte de Ernestina. 
“Na Escola Educarte apresenta-
mos o projeto Reconstruindo a 
nossa memória: um olhar sobre 
a cidade de Ernestina - da Icono-
grafia ao Mundo Digital”. Sobre 
este novo jeito de olhar o mun-
do, inclusive o passado, Alexan-
dre lembra que o Museu já tem 
se adaptado à novas ferramentas 
tecnológicas. “Já está há muito 
tempo hiperconectados, pois já 
faz mais de um ano que cria-
mos a nossa página do museu 
no Facebook, onde milhares de 
pessoas interagem todos os dias, 

até pessoas da França, Itália entre 
outros países. Criamos um Centro 
de Documentação, onde muitos 
desses documentos já estão sendo 
digitalizados”, conta o diretor.

“É bom lembrar que vive-
mos em um mundo digital, onde a 
Internet ganha um destaque entre 
as demais ferramentas de comu-
nicação, porém hoje apenas 54% 
dos lares brasileiros possuem in-
ternet, por outro lado, 46% ainda 
não possuem internet em seus 
lares, ou seja, isso demostra a 
importância do museu está com 
as portas abertas a disposição da 
população ernestinenses e da re-
gião”, destaca Alexandre.

As atividades são desenvol-
vidas nas escolas. “Os alunos da 
Escola Educarte não conheceram 
as sociedades distantes e, sim co-
nheceram através de imagens a 
sua própria sociedade e as trans-
formações de mais de 300 anos 
de história. Parabéns, a diretora 
Marlei Petry pela acolhida, como 
também aos alunos e professores 
que participaram deste encontro”, 
finaliza.

Escola Educarte recebeu atividade do Museu

200 anos de Museus no Brasil 
é lembrado pelo Museu Dona 
Ernestina

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/ MUSEU DONA ERNESTINA

ERNESTINA
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro
Aos quatorze dias do mês 

de maio de dois mil e dezoito, 
às dezenove horas, reuniram-se 
na Sede da Câmara Municipal 
de Vereadores em Nicolau Ver-
gueiro, Estado do Rio Grande 
do Sul, os seguintes vereado-
res: José Clair de Lima, Selmar 
Iradi Musskopf e Vilmar Felini, 
do PMDB, Ana Paula Stumpf 
e Odeli F.P. de Souza, do PSB, 
Gilani M. S. Neuhaus, Delmar 
Antônio Diehl, Gustavo Gotz e 
Derlene Fátima Goetz, do PP. 
A senhora presidenta Ana Pau-
la Stumpf, declarou abertos os 
trabalhos da Sessão Ordinária. 
A Presidenta pediu ao secretá-
rio que fizesse a leitura da Ata. 
O vereador José Clair de Lima 
pediu para que fosse passada a 
leitura da ata. Leitura da Pauta 
n. 015/2018. Em discussão a 
Pauta, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovada por una-

nimidade. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Odeli, 

solicitou o envio de dois ofí-
cios – 1) Votos de pesar pelo 
falecimento de Edegar Uebel, 
ocorrido no último dia 12, ende-
reçado para Nelci, Marli, Elirio, 
Silvana, Nilton, Rejane e Már-
cio, em nome das bancadas do 
PSB e PMDB. Em discussão, se 
manifestou o vereador Delmar 
e solicitou que o ofício fosse 
enviado em nome do Legislati-
vo. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 2) Votos de pesar 
pelo falecimento de Dona Au-
rora do Nascimento, ocorrido 
no dia 14, endereçado ao Reni 
e a Rose, extensivo aos demais 
filhos e familiares, em nome das 
bancadas do PSB e PMDB. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 

unanimidade.   

Grande expediente: 
Ninguém inscrito. 

Matérias em pauta: 
Matérias em Regime de 

Urgência. Leitura do parecer n. 
012/2018. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimida-
de. Projeto de Lei n. 007/2018: 
Dispõe sobre a contratação de 
Servidor por tempo determi-
nado, para atender necessida-
de temporária de excepcional 
interesse público, e dá outras 
providências. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovado por unani-
midade. Matérias em segunda 
discussão. Projeto de Lei n. 
006/2018: Institui o Programa 
Municipal de Alimentação do 
Servidor Público Municipal de 

Nicolau Vergueiro – RS. Em 
discussão, se manifestou o ve-
reador Vilmar e pediu vistas 
do Projeto. O Pedido de vistas 
foi aprovado por unanimidade. 
Leitura do parecer n. 011/2018. 
Em discussão, ninguém se ma-
nifestou. Em votação, aprovado 
por unanimidade. Indicação n. 
003/2018: Que sejam colocadas 
placas, nas ruas que não pos-
suem, com os seus respectivos 
nomes, bem como nas avenidas 
e nos novos terrenos loteados, 
que sejam colocados nomes de 
pessoas que já passaram pelo 
Município e fizeram história. 
Em discussão, ninguém se ma-
nifestou. Em votação, aprovado 
por unanimidade. Matérias em 
primeira discussão. Projeto de 
Lei n. 008/2018: Institui o Fun-
do Municipal de Educação – 
FME, do Município de Nicolau 
Vergueiro-RS, e dá outras pro-

vidências. Em discussão, nin-
guém se manifestou. O projeto 
ficou baixado para melhores es-
tudos da Casa. 

Explicações pessoais:
Ninguém inscrito. 

Em votação a ata, aprova-
da por unanimidade. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 21 de maio de 
2018, com início às dezenove 
horas, na sede da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, na Ave-
nida Vinte de Março, n. 1064, 
em Nicolau Vergueiro. Decla-
rou encerrados os trabalhos da 
sessão, dos quais lavrou-se a 
presente ata que lida e achada 
conforme irá assinada.

Gilso Paz participa da XXI 
Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios

O prefeito de Tio Hugo Gil-
so Paz, esteve na Capital Federal 
onde participou da XXI Marcha 
a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios. O movimento que foi 
iniciado na segunda-feira, dia 
21, finaliza na quinta-feira, 24 de 
maio, e têm como objetivo reunir 
gestores de todo o Brasil para so-
licitar mudanças em políticas do 
Governo Federal, a fim de ame-
nizar a situação enfrentada pelos 
municípios brasileiros que estão 
sofrendo há anos com as baixas 
na arrecadação. 

Uma das principais reinvin-
dicações é a redefinição de um 
novo pacto federativo, que ga-
ranta maior autonomia ao ente 
municipal na prestação de servi-
ços para a sociedade. O líder do 
Executivo tio-huguense destaca 
que esta reinvindicação vem de 
longa data e que os prefeitos de 
todo o Brasil estão unidos junta-
mente com a Confederação Na-
cional dos Municípios – CNM 
para que sejam atendidas as de-
mandas municipais. Nos últimos 

anos a queda da arrecadação 
trazem inúmeras dificuldades 
ás prefeituras brasileiras, uma 
vez que a demanda pelo serviço 
público aumenta anualmente. 
“A maior parte dos recursos fica 
com o Governo Federal, busca-
mos através da união de todos 
os prefeitos uma mudança nesse 
cenário, já que quando o cidadão 
necessita de algum atendimento 
ela procura o município. Atual-
mente as obrigações municipais 
são cada vez maiores e por outro 
lado nos deparamos com a que-
da frequente na arrecadação. Por 
isso é fundamental a nossa par-
ticipação na Marcha para garan-
tirmos avanços nas nossas soli-
citações”, enfatizou Gilso Paz.

Além da participação na 
XXI Marcha a Brasília em De-
fesa dos Municípios o prefeito 
de Tio Hugo participará de reu-
niões junto a parlamentares para 
acompanhar o andamento de al-
guns pleitos de interesse do mu-
nicípio que tramitam na Capital 
Federal.

TIO HUGO

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social or-
ganizou em 2018 um grupo de 
gestantes, visando levar conhe-
cimentos e dicas as futuras ma-
mães do município.

Na última semana ocorreu 
o último encontro da turma, de 

acordo com a coordenadora do 
Grupo, a cirurgiã Dentista Bruna 
Cadó, a cada semana um novo 
profissional da área da saúde le-
vou conhecimentos e dicas para 
o período da gestação, abordando 
diversos temas. 

As atividades realizadas 

com o grupo composto por quatro 
mulheres tiveram como objetivo 
orientar e discutir temas relativos 
à gestação, fornecendo informa-
ções para que as famílias possam 
fazer escolhas informadas, preve-
nindo situações de risco através 
de reflexão e aprendizado. 

Encerramento do grupo de 
gestantes 

Abertas as inscrições para o 2     Festival da 
Canção de Victor Graeff categorias infantil e 
juvenil

A Prefeitura Municipal de 
Victor Graeff abriu as inscri-
ções para o 2º Festival da Can-
ção de Victor Graeff categorias 
infantil e juvenil. O prazo para 
se inscrever no festival vai de 
21 de maio a 30 de maio de 
2018. 

O 2º FESTIVIG contempla 
todos os gêneros e estilos da mú-
sica brasileira e será realizado no 
dia 23 de junho de 2018, a partir 
das 18h, no Centro de Eventos 
Ivar José Roessler, em Victor 
Graeff/RS

As inscrições deverão ser 

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

o

VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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Santo Antônio do Planalto realiza 14    Mateada da Cidadania
O sábado (19), mesmo com 

clima instável e frio, não espan-
tou a comunidade santo-antonien-
se para participar da 4ª Mateada 
da Cidadania, que se realizou no 
Ginásio Evangélico durante to-
da tarde. O evento contou com a 
presença de autoridades locais e 
diversos estandes e atividades. As 
secretarias, Câmara de Vereado-
res, e setores também se fizeram 
presentes, com exposição de ati-
vidades.

O público pode realizar corte 
de cabelo, e fazer as unhas e so-
brancelhas com o Instituto Mix, 
as crianças puderam se divertir 
nos brinquedos do Sesc, além de 
serviços oferecidos pelos profes-
sores da rede municipal como 
pintura no rosto, balões e tinta no 
cabelo, e oficinas que fizeram a 
alegria da tarde. As funcionárias 
das escolas prepararam lanches 
com todo o carinho que foi ofere-
cido aos presentes durante a reali-
zação do evento. 

Segundo o prefeito munici-
pal Elio Freitas, receber o público 
é muito gratificante em um mo-
mento que pode encontrar-se com 
amigos, acompanhar as belíssi-

mas apresentações, dividir ale-
grias com toda comunidade. “Me 
recordo da primeira edição da Ma-
teada que ocorreu no meu governo 
em 2004, quando implantamos es-
te evento, e ver a 14ª edição com 
grande público é muito praticante. 
A equipe da organização está de 
parabéns, e toda comunidade por 
participar. Estou muito feliz com o 
resultado como administrador do 
município”, disse Freitas.

Atrações culturais
As apresentações artísticas 

ficaram por conta de diversos gru-
pos. Fizeram-se presente o Grupo 
de Dança Alemã Tanzen Ist Leben, 
do município de Não-Me-Toque, 
as invernadas do CTG Porteira do 
Planalto e Coral Cantar é Viver do 
Cras de Santo Antônio sob regên-
cia do professor Daniel Rodrigues.

Serviços
Os acadêmicos dos cursos de 

Estética e Cosmética, Biomedici-
na, Enfermagem da Ulbra, atende-
ram o público com diversos ser-
viços de saúde, como verificação 
de pressão arterial. O lanche foi 
preparado e comercializado pelos 

Jovens do Campo.
Houve entrega de sementes 

e mudas de plantas pela Secreta-
ria de Agricultura e Emater. Neste 
ainda esteve exposto o Brechó da 
Defesa Civil, que oferece à comu-
nidade diversas peças para retirar 
e se aquecer neste inverno. 

Estava exposto ao público 
ainda, a Feira do Produtor e Ar-
tesanato, e orientação sobre gor-
dura saudável e não saudável. A 
EMEF São Paulo expôs seus tra-
balhos educação no trânsito, inti-
tulado “Nós Somos o Trânsito”.

Sorteios e premiações
A Emater e Sicredi realiza-

ram sorteios entre os presentes 
no evento, entre eles, confira os 
demais:

Nota Premiada 2018
Durante o evento, ocorreu o 

primeiro sorteio da Nota Premia-
da 2018. O ganhador da cautela 
azul, da categoria geral, foi Mario 
Quadros, como prêmio uma tele-
visão LCD 32. Na cautela amare-
la, categoria estudantes, o prêmio 
foi um tablet, e o ganhador foi 
Leonardo Strasser.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Nota Fiscal Gaúcha
O local também foi ponto 

de cadastro na Nota Fiscal Gaú-
cha, com a realização de cadas-
tros com autorização assinada 
pelo cidadão para participação 
no programa. Também foram 
realizadas orientações, explica-
ções do Programa à população 
e exposição de fotos de todos os 
ganhadores desde a implantação 
do programa.

Educação Fiscal 
O Programa de Educação 

Fiscal do município divulgou a 
ganhadora do concurso denomi-
nado Tirinha Escolar. A escolha 
ocorreu por pseudônimos pelo 
GMEF – Grupo Municipal de 
Educação Fiscal, a aluna ganha-
dora foi Alana Kaufmann Grohs, 
do 4º Ano “A”, com pseudônimo 
Margarida Branca, a professora é 
Liciane Cristina Deuner.

Serviços de saúde foram oferecidos ao público

CRÉDITO: BRUNO CAMPAGNOLO/JORNAL O MENSAGEIRO

a
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Movimento contra o aumento do combustível mobiliza a região
O movimento contra o au-

mento dos combustíveis espalha-
do por todo o país chega também 
aos municípios da região. Com 
concentrações em Tio Hugo e 
Ernestina, principalmente moto-
ristas e agricultores reúnem-se 
desde a segunda-feira, dia 21, 
com caminhões e maquinários 
para reivindicar esta causa.

Sem previsão de término, 
até que o governo colabore, o 
movimento tem mobilizado agri-
cultores de Ibirapuitã, Nicolau 
Vergueiro e motoristas de Tio 
Hugo. As classes de agricultores 
e motoristas se reuniram no trevo 
de Ernestina, e na tarde de quinta-
-feira (24), ganharam o apoio do 
comércio local que fechou suas 
portas durante a tarde. Em San-
to Antônio Planalto são usadas 
máquinas, tratores e caminhões 
para adesão à causa. Mormaço 
irá paralisar os veículos oficiais 
da Prefeitura e as escolas estarão 
fechadas nesta sexta-feira, dia 25. 
Em Victor Graeff o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais participará 
na sexta-feira (25) da mobiliza-
ção em Tio Hugo, demonstrando 
apoio, também estará com o es-
tabelecimento fechado neste dia, 
como conta  o presidente do Sin-
dicato Volnei Schreiner.

Em Nicolau Vergueiro mo-
torista e agricultores se reuniram 
na manhã de quinta-feira, dia 24, 
para apoiar os manifestações.

Movimento em 
Tio Hugo

Em Tio Hugo desde a se-
gunda-feira, dia 21, um grupo de 
motoristas do município e agri-

cultores de Ibirapuitã se reuniram 
próximo ao trevo, na BR 386, em 
frente aos postos de combustíveis 
para reivindicar o aumento abusi-
vo no valor do óleo diesel.

Segundo os participantes do 
movimento, o ato é pacífico, sem 
obstrução da via, e conta com a 
colaboração de todos. Como rei-
vindicação, a cobrança é de que 
seja reduzido o valor dos impos-
tos nos combustíveis. O Poder 
Público de Tio Hugo apoia o 
movimento, e se solidariza com 
a causa, pois todos estão sendo 
afetados com este aumento. Na 
sexta-feira, dia 25, os veículos e 
máquinas oficiais estarão parados 
sem operação (exceto os veículos 
da Secretaria de Saúde), o que 
acarretará na suspensão das au-
las na rede municipal de ensino, 
somente a creche Arlindo Kerber 
receberá as crianças normalmen-
te.

Na tarde de quarta-feira 
(23), em Tio Hugo, conforme 
informado pelos participantes, 
cerca de 350 pessoas aderiram ao 
movimento e estão reunidas às 
margens da BR desde a segunda-
-feira (21). No local, contam 

Manifestação em Tio Hugo mobiliza cerca de 350 pessas

com o apoio do Posto Rota do 
Sul. Um dos participantes, que 
preferiu não se identificar, conta 
que no transporte, o motorista 
está sem margem para trabalhar, 
não sobra 80% do faturamento 
do caminhão. Os manifestantes 
lembram que já fazem anos que a 
crise vem afetando a categoria, e 
afirmam que se continuar, não vai 
valer a pena trabalhar.

Apoiando o movimento, 
o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Ibirapuitã participa 
da manifestação, como conta 
o presidente do Sindicato Leo-
cir Scherner. “O Sindicato está 
apoiando, acompanhando, e os 
produtores associados, os agri-
cultores e também a associação 
dos caminhoneiros estão todos 
engajados nesta luta”, comen-
ta Leocir. Segundo ele, cerca de 
30 pessoas do município parti-
ciparam na tarde de quarta-feira 
(23) em Tio Hugo com tratores e 
caminhões, e nos dias seguintes, 

também estarão presentes.
Quem participa, pede o 

apoio de todos, pois além do óleo 
diesel, a gasolina também vem 
sofrendo aumento, o que reflete 
no dia a dia da população.

Movimento em Ernestina
Em Ernestina caminhonei-

ros se reúnem no trevo do muni-
cípio desde o início da paralisa-
ção. Segundo Valdecir Bernardi, 
participante do movimento, o ato 
é pacífico. “A mobilização é be-
néfica para todas as categorias”, 
pontua Bernardi, que ainda lem-
bra que todos os caminhões de 
Ernestina estão na paralização.

A iniciativa dos motoristas 
é contra o aumento do combustí-
vel, mas também envolve o valor 
pago nos pedágios. Durante a tar-
de, na RST 153 teve paralisações 
que variaram de 10 a 30 minutos.

Na tarde de quinta-feira, dia 
24, o movimento contou com a 
participação do comércio local, 
organizado pela Acipae. A presi-
dente da Associação Derli Goe-
del diz que o movimento conta 
com o apoio dos comerciários 
associados, pois as razões da pa-
ralização são para todos.

O Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Ernestina, extensão 
Tio Hugo também apoia e parti-
cipa do movimento, mobilizando 
também os agricultores, como 
falou o presidente Paulo Baum-
gratz.

Com caminhões parados 
desde o início da semana, a falta 
do transporte já afeta o comércio 
como a falta de mercadorias e de 
combustível nos postos. 

Agricultores de Ibirapuitã participam em Tio Hugo

ESPECIAL DE CAPA

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBIRAPUITÃ
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 21 de maio de 2018  Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta sessão deram entrada 
e estão tramitando os seguintes 
Projetos de Lei:

- Projeto de Lei nº 
016/2018, de 17 de maio de 
2018, de autoria do Poder Exe-
cutivo, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servidores 
por tempo determinado, para 
atender à necessidade tempo-
rária de excepcional interesse 
público”. Este Projeto de Lei 
objetiva a contratação emergen-
cial de 01 Professor de Educação 
Infantil e 01 Professor de Ensino 
Fundamental - Series Iniciais, 
com carga horária de 25 horas 
semanais.

- Projeto de Lei nº 
017/2018, de 17 de maio de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servidor 

por tempo determinado, para 
atender à necessidade tempo-
rária de excepcional interesse 
público”. Este Projeto de Lei ob-
jetiva a contratação emergencial 
de01 Fisioterapeuta com carga 
horária de até 12 horas semanais.

Moções: 
- Moção de nº 09/2018, 

de autoria dos Vereadores Elder 
Knapp/MDB e Rodrigo João 
Maier/PDT, subscrita pelos Ve-
readores: Vilson Altmann/MDB, 
Larri Afonso Bangemann/PTB, 
Andrea Cristina de Oliveira/
PDT, Letícia Karling/PP e Mar-
cos Pedro Griebler/PDT, soli-
citando que seja enviado ofício 
parabenizando os atletas MAR-
CELO GUTKOSKI, da equipe 
do Flor da Serra, goleador; e aos 
atletas AURÉLIO ZIMMER, da 

equipe do Furacão e HENRI-
QUE HAUPT, da equipe do Flor 
da Serra, goleiros menos vaza-
dos, bem como para o Sr. CLE-
BER VALDOMIRO DREH-
MER, treinador campeão pelo 
Flor da Serra, do Campeonato 
Municipal de Futebol 2018, que 
teve seu encerramento no sábado 
dia 19 de maio de 2018, no cam-
po do América.

Manifestar no ofício o nosso 
reconhecimento aos atletas pelas 
conquistas, e desejar a todos vo-
tos de sucesso e realizações.

- Moção de nº 10/2018, de 
autoria dos Vereadores Rodrigo 
João Maier/PDT e Elder Knapp/
MDB, subscrita pelos Vereado-
res: Vilson Altmann/MDB, Larri 
Afonso Bangemann/PTB, An-
drea Cristina de Oliveira/PDT, 

Letícia Karling/PP e Marcos 
Pedro Griebler/PDT, solicitando 
que seja enviado ofício parabe-
nizando e felicitando a equipe do 
FLOR DA SERRA por ter se sa-
grado Campeão do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 
2018, em final realizada no últi-
mo dia 19 de maio no Campo do 
América Futebol Clube.

Manifestar no ofício o nos-
so reconhecimento a esta equipe 
pela conquista, e desejar votos 
de muito sucesso e realizações.

- Moção de Pesar de nº 
11/2018, de autoria do Vereador 
Rodrigo João Maier/PDT, subs-
crita pelos Vereadores: Leandro 
Gomes/PP, Letícia Karling/PP, 
Andrea Cristina de Oliveira/
PDT, Vilson Altmann/MDB, 
Marcos Pedro Griebler/PDT, El-

der Knapp/MDB e Larri Afonso 
Bangemann/PTB, solicitando 
que seja enviado ofício com vo-
tos de profundo pesar aos fami-
liares da Senhora VILMA GE-
MA DANIELI PALUDO, pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 
18 de maio de 2018.

Compartilhamos dos sen-
timentos da família enlutada e 
apresentamos nossas sinceras 
condolências.

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

Informamos que a próxima 
Sessão Ordinária será realizada 
no dia 28 de maio de 2018, às 
19:00 horas.

No sábado (12) a Escola Es-
tadual Joaquim Gonçalves Ledo, 
de Mormaço, através da direção e 
do Grêmio Estudantil promoveu 
aos alunos a primeira intersérie 
do ano de 2018 entre as turmas 
do educandário. O objetivo foi 
promover a socialização, parti-
cipação e o esportes no âmbito 
educacional.

O diretor social do Grêmio 
Estudantil, João Vítor Telecken 
de Carvalho, elencou a participa-
ção das equipes e agradeceu aos 
componentes da entidade estu-
dantil pelo apoio e envolvimento 
de todos. Ainda salientou que du-
rante o ano terá seguimento das 
ações em prol do esporte na esco-
la e novos eventos educacionais 
serão programados.

Já a diretora da escola, Sô-
nia Morigi, destacou a importân-
cia da intersérie e da parceria do 
Grêmio Estudantil em auxiliar 

nos projetos escolares.
Sônia ainda frisou que ati-

vidades como estas auxiliam os 
jovens nas práticas esportivas, na 
socialização, comprometimento 

Escola Joaquim Gonçalves Ledo promoveu 
intersérie estudantil 

e participação de toda comuni-
dade escolar. Ainda, a diretora 
salientou da tradicional Festa 
Junina da escola que acontecerá 
no dia 16 de junho. 

MORMAÇO

Interséries foi realizada no sábado, dia 12

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/GRÊMIO ESTUDANTIL DA ESCOLA JOAQUIM GONÇALVES LEDO

Concurso define ganhadora 
da Tirinha Escolar do 
Programa de Educação Fiscal

O Programa de Educação 
Fiscal do município de Santo 
Antônio do Planalto, conta com 
concursos para aproximação 
da Administração Municipal às 
crianças da rede municipal de 
ensino. Durante a 14ª Mateada 
da Cidadania, ocorrida dia 19 
de maio, foi divulgada a ganha-
dora do concurso denominado 
Tirinha Escolar, através do De-
creto 015/2018 de 16 de abril de 
2018.

A Escolha por pseudôni-
mos pelo GMEF – Grupo Mu-
nicipal de Educação Fiscal, a 
aluna ganhadora foi Alana Kau-
fmann Grohs, do 4º Ano “A”, 
com pseudônimo Margarida 
Branca, a professora é Liciane 
Cristina Deuner.

Foi implantada a disciplina 

de "Educação Fiscal" de forma 
transversal e inclusiva, da Escola 
Municipal de Ensino Fundamen-
tal São Paulo, com a devida auto-
rização dos pais ou responsáveis, 
a fim de proporcionar a participa-
ção e integração dos alunos e da 
Escola no Programa de Educação 
Fiscal do município, assim como 
da população em geral.

A Administração Municipal 
e setor de Fiscalização agradece 
a diretora da Escola São Paulo 
Solange Ema Muller, e as de-
mais professoras das turmas que 
abrangem a disciplina de Educa-
ção Fiscal Suzana Aparecida da 
Silva, Maria Tais Soares e Vivia-
ne de Souza Wojan Vogelmann, 
por fazem um belíssimo trabalho 
nesta disciplina tão importante 
para o futuro das crianças.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Audiência Pública em Mormaço chama a atenção sobre o 
Abuso Sexual Infantil

O dia 18 de maio é o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. Para conscien-
tizar as pessoas da prevenção, a 
comissão de educação da Câmara 
de Vereadores de Mormaço, jun-
tamente com todos os vereado-
res organizaram uma Audiência 
Pública na sexta-feira, dia 18, no 
Pavilhão da Comunidade Lutera-
na, reunindo autoridades, profes-
sores e a comunidade.

A audiência foi dirigida pelo 
vereador Edson Schroeder e con-
tou com a participação do presi-
dente da Câmara de Vereadores 
Wagner de Loreno e do vice-pre-
feito Alvori Kuhn. Para expor 
relatos, repassar orientações e 
dialogar com os presentes, com-
pareceram a presidente da OAB 
Subseção Soledade Carina Ruas 
Balestreri, o delegado Regional 
da 24ª Delegacia Regional de Po-
lícia de Soledade Jader Ribeiro 
Duarte, o comandante da 2ª Cia 
da Brigada Militar de Soledade 
capitão Cassiano Boscardin e a 
psicóloga Luciane Sauttier.

Segundo o vereador Edson, 
para marcar a data, foi decidido 
realizar a audiência para cons-
cientizar a comunidade. “Enten-
demos de fazer um evento que 
pudesse conscientizar as pessoas 
da prevenção, nós não podemos 
nos omitir, temos que nos ajudar 
e formar uma rede com todas as 
famílias, todos os munícipes tem 
que se ajudar, um ajudar a cuidar 
o filho do outro. Com isso po-
demos evitar que aconteça, não 
podemos terminar com isso, in-
felizmente, mas vamos tentar ao 
máximo possível evitar que acon-
teça esses casos”, pontua.

Prevenção, debate e 
conscientização

Edson lembra que a violên-
cia sexual contra adolescentes é 
delicada de se tratar, mas neces-
sário. “É uma questão bem do-

lorosa de se conversar, inclusive 
temos pais de vítimas que estão 
presentes. Mas tem que ser feito. 
Temos que parar de fazer de con-
ta que não vimos nada”, destaca. 
“Já tivemos várias sessões onde 
esse assunto foi debatido entre os 
vereadores, e o pai de uma víti-
ma que foi falar, se expor. Depois 
disso não temos mais como não 
se manifestar, estamos fazendo 
a nossa parte. Deixar bem claro 
que não estamos partidarizando 
nada, não acusando ninguém e 
não defendemos ninguém. Nós 
queremos justiça que a justiça 
seja feita, seja para culpar ou ino-
centar”, destaca o vereador.

Sob o slogan Faça Bonito - 
Proteja nossas crianças e adoles-
centes, esquecer é permitir, lem-
brar é combater, foi formatado 
um modelo diferente de audiên-
cia pública aonde as autoridades 
convidadas, polícia militar, civil, 

OAB e psicóloga, onde essas 
pessoas possam colocar, cada um 
na sua área, o que pode ser feito 
para evitar. Como lembra Edson, 
a psicóloga também traz informa-
ções pós, quando acontece, o que 
fica para a família, para as víti-
mas para resto da vida”, comenta 
o vereador.

A psicóloga Luciane, em 
sua fala, ressalta que as pessoas 
tem uma ideia de que falar sobre 
sexualidade, falar de violação se-
xual seria uma forma de incenti-
var, e exatamente o contrário, o 
assunto precisa ser falado.

Conforme os dados do Mi-
nistério dos Direitos Humanos, a 
violência sexual é a quarta viola-
ção mais denunciada no Disque 
100 contra crianças e adolescen-
tes, atrás somente de negligência, 
violência física e violência psi-
cológica. Em 2017 foram feitas 
mais de 20 mil denúncias desse 

tipo no serviço no Brasil, mais de 
800 feitas no Rio Grande do Sul.

A violência sexual é ca-
racterizada pela submissão da 
criança ou do adolescente, com 
ou sem consentimento, a atos ou 
jogos sexuais com a finalidade de 
estimular-se ou satisfazer-se, im-
pondo-se pela força, pela ameaça 
ou pela sedução, com palavras ou 
com a oferta financeira, favores 
ou presentes. Ela pode ocorrer 
de diversas formas, entre elas: o 
abuso sexual, estupro, explora-
ção sexual, exploração sexual no 
turismo, grooming, sexting e por-
nografia infantil.

A atenção deve ser feita 
dentro de casa, e pela convivên-
cia, as escolas se tornam aliadas 
na conscientização e orientação, 
como destaca Edson. “A gente 
faz esse movimento, aproveita 
e reúne todos os seguimentos, 
principalmente o seguimento de 

educação. Nas escolas a aula foi 
suspensa a tarde para trazer os 
professores, que é quem está as 
vezes mais tempo com as crian-
ças que os próprios pais. Eles 
ajudam a cuidar. Por isso nós nos 
mobilizamos”, diz Edson 

A conversa, debate e divul-
gação sobre o assunto são neces-
sárias, como completa o verea-
dor. “A imprensa atendeu nosso 
chamado está aqui para ajudar 
a divulgar, porque é importante, 
não adianta fazer e ficar só aqui 
dentro, e quem sabe com isso 
outros municípios, outros segui-
mentos façam alguma coisa e 
venha a debater isso, deve ser tra-
tado dia a dia. Não adianta sim-
plesmente falar hoje e só no dia 
18 do ano que vem. Não pode, 
porque é uma coisa que acontece, 
está em baixo dos nossos olhos e 
acontece, pior de tudo, dentro da 
nossa casa, esse é o perigo, não 
é uma coisa que acontece só na 
rua, mas a maioria das vezes está 
acontecendo dentro de casa, te-
mos que dar um, jeito de coibir”, 
salienta.

O parlamentar acrescenta 
ainda que a comunidade deve 
agir, denunciar, se manifestar. 
“A intensão desse encontro, des-
sa audiência pública é chamar a 
atenção para que a população 
cuide e denuncie, porque quem 
cala, consente”, finaliza.

18 de maio
A data foi escolhida como 

dia de mobilização contra a vio-
lência sexual porque em 18 de 
maio de 1973, na cidade de Vitó-
ria (ES), um crime bárbaro cho-
cou todo o país e ficou conhecido 
como o “Caso Araceli”. Esse era 
o nome de uma menina de ape-
nas oito anos de idade, que teve 
todos os seus direitos humanos 
violados, foi raptada, estuprada e 
morta por jovens de classe média 
alta daquela cidade.

MORMAÇO

Comunidade esteve presente na audiência sobre Abuso Sexual Infantil

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO
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Nicolau Vergueiro participará do Dia do Desafio

NICOLAU VERGUEIRO

Na quarta-feira, dia 30 de 
maio teremos atividades físi-
cas no município de Nicolau 
Vergueiro RS, relativo ao Dia 
do Desafio.

Às 9h da manhã, como ati-
vidade, os Servidores Públicos 
puxarão um ônibus Escolar, e 
também terá atividades físicas 
coordenadas por professores de 

VICTOR GRAEFF

educação física na Praça Dona 
Tereza Possa.

Tais atividades também se-
rão realizadas pelo período da 
tarde às 14h.  



Ernestina, 25 de maio de 2018 Ano XVIII   Edição 855| 13

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 23/2018
O Município de Victor Graeff/RS, representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações, Artigo 24, inciso II, em razão de o valor cobrado ficar abaixo do 
limite de Licitação, conforme Processo nº 46/2018, que tem por objeto a 
Aquisição de 300 unidades de guarda-chuvas na cor rosa, que serão des-
tinados aos participantes do VI Encontro de Mulheres do Centro de Re-
ferência de Assistência Social, conforme pedido da Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social, sendo contratada a empresa FLORENÇA 
BRINDES LTDA ME, CNPJ: 24.234.337/0001-21, no valor total de R$ 
6.600 (seis mil e seiscentos reais). Victor Graeff/ RS, 07 de maio de 
2018.CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 24/2018
O Município de Victor Graeff/RS, representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações, Artigo 24, inciso II, em razão de o valor cobrado ficar abaixo do 
limite de Licitação, conforme Processo nº 47/2018, que tem por objeto a 
Contratação de prestação de serviços para palestra durante o VI Encontro 
de Mulheres de Victor Graeff, evento este realizado dentre as ativida-
des do Centro de Referência de assistência Social, no dia 23 de maio de 
2018, conforme pedido da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social, sendo contratada a empresa SANDRO RODRIGO LIBARDONI 
- ME CNPJ: 18.587.210/0001-93, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil 
reais). Victor Graeff/ RS, 07 de maio de 2018. CLÁUDIO AFONSO 
ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
ARRENDATÁRIO: Município de Victor Graeff
ARRENDADORES: NORIVALDO WENTZ          
OBJETO: arrendamento de uma área de terra de lavra de saibro a 

céu aberto sem beneficiamento, fora de recursos hídricos, para manu-
tenção das estradas vicinais nas diversas localidades do interior do mu-
nicípio, conforme pedido da Secretaria Municipal Obras e Trânsito, e 
Dispensa de Licitação nº. 25/2018.

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.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN 

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 25/2018
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 posteriores alterações, 
Artigo 24, inciso X, conforme Processo nº 52/2018, 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 estra-
das vicinais nas diversas localidades do interior do município, conforme 
pedido da Secretaria Municipal Obras e Trânsito. Sendo arrendado um 
imóvel rural, por tempo determinado, matricula nº 3299 do CRI de Vic-
tor Graeff/RS, pertencente ao Sr. NORIVALDO WENTZ no valor R$ 
2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por metro cúbico de material 
extraído da lavra.Victor Graeff/ RS; 11 de maio de 2018 - CLÁUDIO 
AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 26/2018
O Município de Victor Graeff/RS, representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações, Artigo 24, inciso II, em razão de o valor cobrado ficar abaixo do 
limite de Licitação, conforme Processo nº 54/2018, que tem por objeto a 
Aquisição de Gêneros Alimentícios para lanches que serão servidos aos 
participantes do VI Encontro de Mulheres de Victor Graeff realizado 
dentre as atividades do Centro de Referência de Assistência, conforme 
pedido da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, sendo 
contratada a empresa MICHELE FABIANA DILLENBURG - CNPJ: 
23.849.043/0001-41, no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecen-
tos reais).  Victor Graeff/ RS, 17 de maio de 2018. CLÁUDIO AFON-
SO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL II
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: GENTE SEGURADORA S.A
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de 

seguros para os veículos pertencentes ao município de Victor Graeff, 
conforme pedido da Secretaria Municipal de Administração e Planeja-
mento, processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº. 02/2016.

VALOR: No valor total de R$ 12.890,00 (doze mil, oitocentos e 
noventa reais) referente a Tabela 01.

PERÍODO: 12 (doze) meses
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal.

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF

O município de Ibirapuitã 
lançou na segunda-feira, 21 de 
maio, o edital para as inscrições 
do concurso das Soberanas do 
Município. O prazo se estende 
até o dia 08 de junho, tendo como 
local das inscrições a Secretaria 
municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo, de segunda 
à sexta-feira.

São requisitos básicos: re-
sidir em Ibirapuitã; idade entre 
16 e 24 anos; estar cursando, no 
mínimo o Ensino Médio ou ter 
concluído; a candidata deverá, 
obrigatoriamente, representar 
uma entidade ou empresa do mu-
nicípio; ser solteira.

Além dos requisitos bási-
cos, a candidata deverá no ato 
de inscrição, estar munida da có-
pia do documento de identidade. 
De acordo com o regulamento, a 
prova escrita que corresponde a 
1ª etapa do concurso ocorrerá no 
dia 20 de julho de 2018, às 19hs, 
na Escola Leonel de Moura Bri-
zola. Já a 2ª etapa, a prova oral, 
será realizada no dia 24 de agosto, 
às 19h, na Câmara de Vereadores 
de Ibirapuitã. A 3ª e última etapa 
acontece no dia 08 de setembro, 
com o desfile de escolha das can-
didatas.

Mais informações pelo fone 
(54) 3380 1070 e no edital dispo-
nível no portal http://www.ibira-
puita.rs.gov.br.

IBIRAPUITÃ

Visando manter atualizadas 
as informações cadastrais dos 
servidores públicos municipais 
aposentados e pensionistas, se-
gurados do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município 
de Victor Graeff, a Prefeitura Mu-
nicipal realiza o Censo Cadastral 
Previdenciário. 

O censo que é obrigatório e 
o período para a atualização vai 
até o dia 29 de junho de 2018, das 
7h30min às 13h30min, junto ao 

Setor Pessoal/Recursos Humanos 
na Prefeitura Municipal. 

Os servidores aposentados 
deverão apresentar a documenta-
ção dos seus dependentes, quan-
do houver, durante a execução do 
Censo Cadastral Previdenciário.

Para realizar o novo cadas-
tro serão necessários os seguintes 
documentos:

Pensionistas: Documento 
de identificação com foto (Cartei-

ra de identidade ou Carteira de ha-
bilitação ou carteira profissional); 
CPF; Comprovante de residência 
(conta de água, luz ou telefone – 
de um dos últimos 3 meses) ou na 
falta deste, declaração de residên-
cia; Certidão de Casamento e/ou 
nascimento; Certidão de óbito do 
instituidor da pensão. 

Aposentados: Documen-
to de identificação com foto 
(Carteira de identidade ou Car-

teira de Habilitação ou Carteira 
Profissional);CPF;Comprovante 
de residência (conta de água, luz 
ou telefone – de um dos últimos 
3 meses) ou na falta deste, decla-
ração de residência;PASEP/PIS/
NIT;Certidão de Casamento; Cer-
tidão de Nascimento dos filhos e 
enteados até 21 anos ou de filhos 
inválidos de qualquer idade; Ter-
mo de Tutela ou Curatela (se for 
o caso); Informações bancárias 
(Agência, Banco e Conta) CPF 

dos dependentes; Título de Elei-
tor;

O Censo é de caráter obri-
gatório e pessoal, devendo o apo-
sentado e/ou pensionista com-
parecer pessoalmente no local e 
horário definidos, munido da do-
cumentação acima descrita. 

Mais informações na aba de-
cretos no site da Prefeitura Muni-
cipal: http://victorgraeff.rs.gov.
br/.

Servidores Públicos aposentados e pensionistas do Regime de Previdência do Município de 
Victor Graeff devem realizar o Censo Cadastral Previdenciário 

VICTOR GRAEFF

Abertas inscrições 
para escolha das 
soberanas
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Campeonato Municipal de Futsal 2018 de 
Lagoa dos Três Cantos inicia na sexta (25)

O Campeonato Municipal 
de Futsal 2018 de Lagoa dos Três 
Cantos inicia na sexta-feira, dia 
25 de maio. Com seis times par-
ticipantes, haverá uma só chave, 
onde todos jogam contra todos 
em um turno, classificando os 
quatro de maior pontuação para 
fase semi-final.

Equipes participantes
- Marrecos
- E.C. Oriental
- Supremo
- E.C. Kronenthal
- Não vai que é fria
- King`s Beer

Confrontos
1ª rodada: 25 de maio - sex-

ta-feira – 19h15min – com 15 mi-
nutos de tolerância

1º jogo: Supremo x Não vai 
que é fria

2º jogo: Marrecos x E.C. 

Oriental             
3º jogo: E.C. Kronenthal x 

King’s Beer

2ª rodada: 30 de maio – 
quarta-feira – 19h15min

1º jogo: E.C. Oriental x Su-
premo        

2º jogo: E.C. Kronenthal x 
Marrecos     

3º jogo: King`s Beer x Não 
vai que é fria

3ª rodada: 3 de junho – do-
mingo – 19h15min 

1º jogo: E.C. Oriental x E.C. 
Kronenthal

2º jogo: King’s Beer x Su-
premo  

3º jogo: Marrecos x Não vai 
que é fria

4ª rodada: 8 de junho - sex-
ta-feira – 19h15min

1º jogo: King’s Beer x Mar-

recos          
2º jogo: E.C. Oriental x 

Não vai que é fria   
3º jogo: Supremo x E.C. 

Kronenthal

5ª rodada: 16 de junho – 
sábado – 19h15min

1º jogo: E.C. Kronenthal x 
Não vai que é fria  

2º jogo: King`s Beer x 
E.C. Oriental

3º jogo: Supremo x Mar-
recos

6ª rodada: semi-final 
– 22 de junho - sexta-feira – 
19h45min 

1º jogo: 2º lugar x 3º lugar
2º jogo: 1º lugar x 4º lugar

9ª rodada: final – 29 de ju-
nho - sexta-feira – 19h45min

1º jogo: 3º/4º lugar
2º jogo: 1º/2º lugar

Campeonato Municipal de 
Futsal e Vôlei chega à quinta 
rodada

A 4º rodada do Campeona-
to Municipal de Futsal e Vôlei 
de Victor Graeff foi realizada na 
terça-feira, dia 22, com jogos da 
categoria principal.

Confira os resultados
Planaltense 10 x 01 Holz 

Ben
Limitados 07 x 04 Unidos 

da Bola
Largados 03 x 06 Rancho/

Xurupita

Arsenal 06 x 05 Resenha

A quinta rodada será dispu-
tada no sábado, dia 26, a partir das 
19h15min. Veja os confrontos:

Cotrijal x Planaltense – prin-
cipal

Farrapos x Deutsch – vete-
rano

Juventus x Rancho – vetera-
no 

Os Guris x Arsenal – princi-
pal

Acesap terá confrontos neste 
sábado, 26

No dia 12 de maio, as equi-
pes da Acesap (Sub09, Sub11, 
Sub13, Sub15) participaram 
da Copa Adair Joalheiro 2018 
na cidade de Alto Alegre. Os 

próximos confrontos das equipes 
serão em Santo Antônio do Pla-
nalto, dia 26 de maio, contra as 
equipes do município de Morma-
ço. Traga sua família e prestigie!

Jogos serão em Santo Antônio do Planalto

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

LAGOA DOS TRÊS CANTOS VICTOR GRAEFF

Você que gosta de esporte e 
é bom no chute, marque um gol 
de placa na copa do mundo 2018. 
Imprima ou retire junto a Prefei-
tura de Mormaço a tabela, dê seu 
palpite e entregue na Secretaria 
Municipal de Educação ou no 
Gabinete, com Edson, e concorra. 

Salienta-se que só podem 
participar pessoas que residem no 
município. A data limite de entre-
ga da tabela preenchida é até dia 
13/06/2018, às 17hs. 

Mais informações junto à 
Prefeitura, com Edson Schroeder.

MORMAÇO

Dê seu palpite 
sobre a Copa

Mormaço participará 
do Dia do Desafio no 
dia 30 de maio

Em 2018, dia 30/05, mais 
uma vez acontece como todos 
os anos o Dia do Desafio que 
tem como objetivo realizar ati-
vidades diferenciadas em toda 
a comunidade. O município de 
Mormaço busca nesta edição 
que as pessoas se mobilizem 
na doação de calçados, pode 

ser usado, e o mesmo ficará em 
entidades de nosso município 
ajudando assim as pessoas que 
mais necessitam. Além disso, 
cada escola escolherá a sua ati-
vidade para desenvolver com a 
comunidade escolar. 

Faça sua parte, colabore 
você também.

MORMAÇO
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Tô na área!

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

Em busca de alternativas
A queda de rendimento do 

Grêmio nas últimas partidas 
está atrelada aos desfalques. 
Desde a saída de Everton e Ar-
thur a equipe de Renato Por-
taluppi não foi mais a mesma. 
A ausência do atacante deixa 
o time menos agudo, já que o 
Cebolinha como é conhecido 
possui muita qualidade no dri-
ble e ainda por cima se tornou 
o goleador do clube no ano. Já 
a falta de Arthur deixa o time 
com menos qualidade na reten-
ção de bola. O Grêmio até tem 
a posse sem o meio campista, 
mas perde em profundidade e 
espaçamento de jogo, já que 
Arthur abre o jogo com passes 
para as extremidades de cam-
po. Outro problema é que após 
a retranca imposta pelo Inter-
nacional no último Gre-Nal foi 
descoberto o ponto fraco do 
atual campeão da América. O 
Grêmio tem sérios problemas 
quando enfrenta times pro-
postos a apenas defender. Foi 
assim contra o Inter, Paraná e 
nesta quarta contra o Defen-
sor. Os problemas das lesões 
aos poucos somem, agora, o 
de furar retrancas necessita-
rá de treinamentos e de novas 
alternativas. É isso que Rena-
to terá que trabalhar, a parte 
boa é que ele terá tempo em 
virtude da parada pra Copa do 
Mundo. O segundo semestre do 
Grêmio será de decisões, pra 
superá-las o time precisará de 
reinvenção.

O fim de uma era
A era D’Alessandro no In-

ternacional está chegando ao 
fim, isso é nítido. Porém, o atle-
ta argentino ainda é visto no 
Beira Rio como titular do time, 
ponto que pode ser bastante 
discutido. A composição colo-
rada na grande vitória contra 
a Chapecoense na última ro-
dada foi interessante. Com três 
volantes (Dourado, Edenílson 
e Patrick) o meio colorado fica 
forte e intenso, com Pottker e 
Lucca nas pontas o time ganha 
em velocidade e em potencial 
de finalização, além da pre-
sença de Leandro Damião na 
área que é importante pela sua 
imposição. Além disso, a defe-
sa colorada uma das melhores 
do campeonato vêm de boas 
atuações. Isso leva a crer que 
mesmo com a presença de três 
volantes no meio de campo e 
sem nenhum armador o time 
de Odair Hellmann pode ser 
forte, isso porque Edenílson e 
Patrick são jogadores que che-
gam com facilidade ao ataque. 
A ideia é manter a mesma es-
calação que venceu na última 
rodada para o duelo contra o 
Corinthians no domingo. Se 
vier mais uma boa atuação e 
a vitória isso poderá garantir 
uma nova postura colorada no 
campeonato, o que manteria o 
ídolo D’Alessandro como re-
serva da equipe. O Inter sem o 
capitão argentino é mais forte, 
isso representa o fim de uma 
era.

SÚMULA DE CONTRATO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CONTRATADA: KL COSTA EIRELI - ME. 
OBJETO: Contratação de Empresa tem como objeto a 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., firmado em 22 de Maio de 2018, conforme Licitação nº 004/18 – 
Convite e Contrato nº 012/2018.

VALOR: O valor do serviço contratado é de R$ 10.775,26 (dez 
mil, setecentos e setenta e cinco reais, vinte e seis centavos) pelo mate-
rial e o valor de R$ 4.435,44 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco 
reais, quarenta e quatro centavos) pela mão de obra, totalizando o valor 
de R$ 15.210,70 (quinze mil, duzentos e dez reais, setenta centavos)

PRAZO: 22/05/2018 – 20/06/2018.

ADRIANO RODRIGO MATTGE
Presidente da Câmara Municipal

VICTOR GRAEFF

Flor da Serra é a equipe campeã do Municipal 
de Campo de Santo Antônio do Planalto

O sábado (19) foi de final do 
Campeonato Municipal de Cam-
po 2018 de Santo Antônio do 
Planalto. Com início em janeiro 
deste ano, o campeonato contou 
com sete equipes do município 
que estiveram a cada rodada, 
buscando a vitória e o título, che-
gando a última partida no fim de 
semana.

Jogo final
A partida foi muito equi-

librada, no primeiro tempo a 
equipe do Furacão do Marme-
leiro procurou o gol, teve mais 
chances, inclusive um pênalti a 
seu favor que, na cobrança, o go-
leiro Henrique do Flor da Serra 

fez a defesa. No segundo tempo 
a situação se inverteu, e o Flor da 
Serra teve mais volume de jogo 
e, em uma jogada individual de 
Felipe, aos 39 minutos chutando 
cruzado, Elder completou fazen-
do o gol do título.

Com o resultado de 1 a 0 a 
equipe Flor da Serra sagrou-se 
campeã do Campeonato Munici-
pal de Campo 2018.

Destaques
A artilharia do campeonato 

ficou com Marcelo Gutkoski com 
13 gols da equipe Flor da Serra.

Os goleiros menos vazados 
foram Aurélio do Furacão do 
Marmeleiro e Henrique do Flor 

da Serra, ambos empatados 
com 5 gols sofridos. 

Classificação final
1º Flor da Serra
2º Furacão do Marmeleiro
3º Nacional
4º América

Após 10 anos sem que o 
campeonato acontecesse, com 
o empenho dos organizadores 
das equipes, foi possível resga-
tar algumas sedes que estavam 
abandonadas e movimentar a 
comunidade durante os jogos, 
o que motivou a Administração 
Municipal e o Conselho Muni-
cipal de Desporto (CMD).

A equipe Flor da Serra sagou-se campeã em partida disputada conta o time Furacão Marmeleiro

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: BRUNO CAMPAGNOLO/JORNAL O MENSAGEIRO

Campeonato Municipal de Futebol sete de 
Ernestina terá rodada nos dias 26 e 31

A 4ª e 5ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futebol sete 
de Ernestina ocorre no sábado 
dia 26/05 e na quinta-feira 31/05, 
a partir das 13h15min, confira os 
confrontos:

1° Jogo Tupã Granja x São 
Paulo

2° Jogo Galáticos x UFC/JG 
Auto Center

3° Jogo Baixada x Pesadelo
4° Jogo União x Amantes do 

Gole

5° Jogo Tupã 50 x Beira 
D´água

Quinta-feira, 31/05
1° Jogo Tupã 50 x UFC/JG 

Auto Center
2° Jogo Pesadelo x União
3° Jogo Galáticos x Aman-

tes do Gole
4° Jogo Beira D´água x São 

Paulo
5° Jogo Tupã Granja x Bai-

xada

No dia 2 de junho será dis-
putada a sexta rodada. Veja os 
confrontos:

1º jogo: Tupa Granja x Ga-
láticos

2º jogo: Beira D´Água x 
Amantes do Gole

3º jogo: Baixada x UFC/
JG Auto Center

4º jogo: São Paulo x União
5º jogo: Tupã 50 x Pesa-

delo

ERNESTINA
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Brindes do Especial de Dia das Mães são entregues
O jornal O Mensageiro sor-

teou dois brindes entre as parti-
cipantes do Caderno Especial 
de Dia das Mães, uma pulseira 
folhada a ouro da Ótica E Joalhe-
ria Brilhante e uma bolsa da Loja 
Flama. As ganhadoras foram co-
nhecidas na tarde de terça-feira 
(8). 

A sorteada para receber a 
bolsa foi Vone (Floricultura Vo-
ne), que recebeu seu brinde na 
tarde de segunda-feira (14), na 
Loja Flama.

Quem ganhou a pulseira fo-
lhada a ouro da Ótica e Joalheria 
Brilhante de Ernestina foi Mari-
sa Burgel, de Nicolau Vergueiro, 
que recebeu seu brinde na tarde 
de segunda-feira, dia 21.Vone recebeu a bolsa como brinde do Dia das Mães Marisa Burgel foi a ganhadora da pulseira

CRÉDITO FOTOS: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO
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