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Eventos como a Expodireto Cotrijal, 
Lagoa Fest e o Festival Nacional da 
Cuca com Linguiça impulsionam a 

área do turismo na região da 
Rota das Terras Encantadas.

Eventos atraem 
turistas 

Victor Graeff
Túnel do conhecimento desperta 
curiosidade dos estudantes p.13

Tio Hugo
Programação do aniversário 
de 18 anos de Tio Hugo p.15

Sto Ant. do Planalto
EEEM Santo Antônio 
completa 60 anos p.09

Região
Rodrigo Jacoby Trindade é o 
novo presidente da Amasbi p.03

Promoção Entre de Carrinho Saia de 
Carrão chega ao sorteio final 

Geral

p.15

Primeiros ganhadores da campanha 
Cotrijal Ligada em Você

Geral

p.17
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Assinaturas

Conversas
Pitacos

e

o que dá graça ao vinho.

Malbec
A mais famosa uva Argentina, 

a Malbec é uma uva de casca gros-
sa para resistir as altas temperatu-
ras. Da Malbec saem vinhos encor-
pados, intensos. Os aromas mais 
típicos são as de frutas vermelhas 
misturadas com violeta. Se passar 
por madeira fica ainda mais inten-
so. E pra quem gosta de uma boa 
carne, é uma ótima combinação.

Carmenere
A uva do Chile. Tem uma 

história bem legal, pois foi esque-
cida pelo mundo todo e depois 
redescoberta lá no Chile, onde se 
deu muito bem. Principal caracte-
rística: goiaba intenso.

Tempranillo
Difundida no mundo todo, 

mas é originária da Espanha.

Tannat
E a famosa do Uruguai, tam-

bém combina muito bem com car-
ne. Bastante tanino, muitas vezes 
ela dá aquela sensação de gen-
giva seca, mas que com um bife 
ancho tudo se resolve. A gordura 
da carne é limpada pelo vinho e 
a sensação é fantástica. Frutas 
vermelhas toque terroso, da terra 
molhada mesmo, é a principal car-
acterística.

Carignan
Usada para fazer vinho de 

corte é pouca conhecida.

Espero que agrade a leitura, 
pode haver 
divergências de 
opiniões, mas o 
que importa é 
sua degustação 
e seu paladar.

O que é bom 
para mim pode 
não ser para o 
senhor, ou vice-
versa.

Obrigado!

As 10 principais uvas 
tintas do mundo

A variedade é tão grande que 
faltaria tempo para degustar todas. 
Então se você tinha a pretensão de 
ser um profundo conhecedor de to-
das as castas, esqueça. Isso é coisa 
de maluco.

Então vamos pelo menos con-
hecer as 10 principais tintas do 
mundo.

Cabernet Sauvignon
Conhecida como a rainha das 

uvas tintas. É plantada em pratica-
mente todos os países produtores, 
e dela sai um vinho intenso, forte, 
com bastante tanino e com aromas 
de groselha, ameixas pretas, amo-
ras, hortelã, pimenta, eucalipto, 
madeira de cedro, chocolate preto. 
Mas a principal característica é o 
aroma de pimentão. 

Pinot Noir
Uma das mais famosas é a uva 

da Borgonha. Vinho com uma cor 
mais leve. É utilizada na produção 
melhores champanhes e vinhos 
espumantes. Também tem aromas 
de framboesa, morango, cereja e 
grãos de café.

Syrah
Faz vinhos densos, ricos, 

fortes, com bastante álcool e com 
um toque apimentado, característi-
ca dela agrada muito às mulheres. 
Os principais aromas são cerejas 
preta, groselhas, amoras, ameixas, 
damascos, pimenta preta, gengi-
bre, chocolate preto e alcaçuz.

Merlot
Produz vinhos sensacionais, 

inclusive um dos mais famosos, o 
Petrus é feito do Merlot.

Cabernet Franc
Não confunda com a Cabernet 

Sauvignon, apesar de serem pri-
mas. Essa uva tinta é responsável 
por fazet oarte do corte bordales, 
ou seja, a tipica mistura de vinhos 
feita em Bordeaux. Aroma. Sabor 
de toque vegetal muito forte. Isso é 

Flavio N. Belin

Alflen visita a Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Irrigação

Na terça-feira, dia 27, o 
prefeito municipal de Victor 
Graeff, Cláudio Afonso Al-
flen esteve cumprindo agenda 
na Capital. Durante a visita a 
Porto Alegre Alflen realizou a 
entrega de documentação na 
Secretaria Estadual da Agricul-
tura, Pecuária e Irrigação. 

Os documentos são para 
agilizar o recebimento de um 
rolo compactador auto prope-
lido que foi adquirido através 
de emenda de R$ 300 mil do 
deputado Federal Giovani Che-
rini – PR.

A entrega do equipamento 
é prevista para o final do mês 
de maio. Foi entregue documento para recebimento de rolo compactador
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VICTOR GRAEFF

Prefeito cumpre agenda em Porto Alegre
Na terça-feira, dia 27, o pre-

feito municipal Cláudio Afonso 
Alflen, cumprindo extensa agen-
da, realizou uma visita a CRVR 
– Companhia Riograndense de 
Valorização de Resíduos em Por-
to Alegre. 

Alflen foi recebido pelo 
diretor presidente Alexsandro 
Ribeiro, onde recebeu um cro-
nograma de conclusão das obras 
e início das atividades da CRVR 
em Victor Graeff. 

A empresa opera em todo 
o Estado com foco na área de 
destino final e valorização de 
resíduos sólidos urbanos e está 
implementando em Victor Graeff 
uma Unidade de valorização sus-
tentável de resíduos sólidos, que 
visa atender inicialmente 103 
municípios da região norte do 
Estado, somando-se cerca de 850 
mil habitantes. 

O empreendimento está sen-
do instalado na localidade de São 

José da Glória, as margens da 
BR-386. A unidade vai contar 
com uma unidade de triagem, 
aterro sanitário, sistema de tra-
tamento de efluentes, unidade 
de captação e tratamento de 
biogás com geração de energia 
elétrica, além das unidades de 
infraestrutura de apoio (guarita 
e sala de espera, balança e ca-
bine, administrativo, centro de 
educação ambiental, refeitórios 
e vestiários).

Prefeito visitou setor de engenharia do 
Badesul 

Na terça-feira, dia 27, cum-
prindo uma extensa agenda em 
Porto Alegre, o prefeito munici-
pal Cláudio Afonso Alflen reali-
zou uma visita ao setor de enge-
nharia do Badesul.

Na ocasião, Alflen entregou 
documentação complementar pa-

ra o financiamento que visa me-
lhorias na infraestrutura urbana 
de Victor Graeff.

O montante do contrato do 
Programa Pimes-Badesul entre a 
Prefeitura Municipal e o Badesul 
no valor mais de R$ 1,5 milhão, 
será utilizado para a pavimenta-

ção de ruas e também o reca-
peamento asfáltico. 

Vão receber as melhorias 
as ruas dos loteamentos Por do 
Sol e Alflen III, além de diver-
sas ruas centrais, totalizando 
aproximadamente 8 mil e 800 
m² de obras. 

VICTOR GRAEFF
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Os prefeitos integrantes da 
Associação de Municípios do Al-
to da Serra do Botucaraí (Amas-
bi) escolheram o novo presiden-
te da entidade. Rodrigo Jacoby 
Trindade, de Mormaço, foi eleito 
por unanimidade dos presentes 
durante assembleia geral reali-
zada na quarta-feira, 28/3, em 
Soledade.

Conforme acordo estabele-
cido, que leva em conta o parti-
do que mais elegeu prefeitos na 
região, em 2018 seria do Partido 
Progressista (PP). De acordo com 
o novo presidente, é uma grande 
responsabilidade, mas também 
um privilégio. “Estou no meu 
primeiro mandato e já assumir 
um compromisso desta grandeza 
é desafiador”, aduziu Trindade.

Ao projetar sua gestão, afir-
ma que pretende seguir manten-
do a região unida. “Juntos somos 
mais fortes e assim continuare-
mos para conquistar as deman-
das e reivindicações de nossos 
municípios. Espero contar com o 
apoio de todos os colegas prefei-
tos para cada vez mais fortalecer-
mos a Amasbi”, pontuou.

Ao deixar o cargo, o prefei-
to de Soledade, Paulo Cattaneo, 

passou um relatório das ativida-
des realizadas ao longo de sua 
gestão. “Foi um ano de muitas 
ações, seja realizando audiências 
públicas para tratar de temas im-
portantes, na luta por demandas 
da região na área da saúde, edu-
cação, segurança, entre outros”, 
assinalou.

O ex-presidente considera 
que 2017 foi produtivo, onde a 
avaliação é positiva. “Consegui-
mos fortalecer cada vez mais a 
Amasbi, com o trabalho efetivo 
dos prefeitos e que geraram re-
sultado satisfatórios. Tenho cer-
teza que a entidade fica em boas 
mãos e que o Rodrigo vai dar 
continuidade as demandas regio-
nais”, concluiu.

Durante a assembleia, o se-
cretário executivo Ivanir Born 
apresentou o relatório financeiro 
de 2017. “Ao longo de todo o 
ano, movimentamos uma quantia 
de R$ 265 mil, sendo que con-
forme último extrato, temos um 
saldo positivo de R$ 38.241,28. 
Importante ressaltar que os pre-
sidentes têm conseguido manter 
uma sobra neste patamar”, sa-
lientou.

Presentes na assembleia, o 

médico psiquiatra Rogério Riffel 
e Lucinei Bohrer, diretor técni-
co e administrador, respectiva-
mente, do Hospital Psiquiátrico 
Bezerra de Menezes, de Passo 
Fundo. Eles apresentaram o novo 
convênio, onde a partir de agora 
será cobrado dos municípios o 
valor de R$ 70,00 de diária por 
paciente internado.

Ao justificarem a medida, 
informaram que a casa de saúde 
fechou o último ano com uma 
dívida de R$ 900 mil. “Para con-
tinuarmos prestando o serviço, 
necessitamos tomar esta decisão. 
Nos municípios que apresenta-
mos, todos aderiram, uma vez 
que entendem a importância do 
atendimento. Ressaltamos que 
este valor é cobrado apenas quan-
do for utilizado”, explicaram.

A proposta foi aprovada pe-
los presentes, ficando a cargo de 
cada município analisar a viabi-
lidade e formalizar o convênio 
com o Hospital Psiquiátrico Be-
zerra de Menezes. Atualmente, 
a instituição é responsável por 
atender diretamente pacientes 
vindos de 58 cidades, sendo que 
se somados os indiretos, este nú-
mero chega a 90.

Diretoria Amasbi
Presidente – prefeito Ro-

drigo Jacoby Trindade (Morma-
ço)

1º Vice-presidente – prefei-
to Gilso Paz (Tio Hugo)

2º Vice-presidente – prefei-
to José Flávio Godoy da Rosa 
(Fontoura Xavier)

 Conselho Fiscal titulares:
Prefeito Adão Reginei dos 

Santos Camargo (Barros Cassal)

Prefeito Lauro Rodrigues 
Vieira (São José do Herval)

Prefeito Everaldo da Silva 
Moraes (Campos Borges)

 
Conselho Fiscal suplentes:
Prefeito Evandro Carlos 

Dieh (Nicoleu Vergueiro)
Prefeito Gilmar Tonello 

(Alto Alegre)
Prefeito Claucir Mafi (Gra-

mado Xavier)

Rodrigo Jacoby Trindade é eleito o novo presidente da Amasbi

Eleição ocorreu no dia 28 de março, em Soledade

REGIÃO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CLICSOLEDADE

A Secretaria da Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Santo 
Antônio do Planalto entregou 
nesta terça-feira (03), um bo-
tijão de sêmen ao responsável 
pela inseminação no município, 
o produtor Adriel Schneider.  A 
entrega foi efetuada durante re-

união do Conselho Agropecuário. 
O produtor que tiver interesse, te-
rá apenas o custo do inseminador, 
sendo que o sêmen é entregue 
gratuitamente. Esta aquisição é 
mais um incentivo aos produtores 
santo-antonienses, para melhoria 
nos rebanhos.

Incentivo à produção 
leiteira

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O município de Victor 
Graeff esteve representado pelo 
prefeito municipal Cláudio Afon-
so Alflen, além do secretário mu-
nicipal de Administração Marcos 
Vieira, vereador Ademar Jacó 
Hahn e assessores da Prefeitura 
em uma Audiência Pública sobre 
a Segurança, realizada na noite 

de segunda-feira, dia 02, na Câ-
mara de Vereadores de Não-Me-
-Toque. 

A audiência foi realizada 
pela Comissão Especial da Segu-
rança da Assembleia Legislativa 
do Estado. Entre as autoridades 
presentes o presidente da Comis-
são, deputado Estadual, Ronaldo 

Santini; prefeito de Não-Me-To-
que, Armando Roos; vereadores; 
delegado da Polícia Civil, entre 
outras autoridades regionais.  

Na pauta da audiência es-
tavam diversos assuntos relacio-
nados a segurança pública, como 
efetivo policial e videomonitora-
mento. 

Victor Graeff representado em Audiência 
Pública sobre segurança

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.)
É possível que você se desenten-
da com chefe: tenha jogo de cin-
tura! Espere sucesso na paquera, 
mas no romance será necessário 
dialogar mais. Cuidado para não se 
estressar com pessoa de idade. 
Boa hora para renovar o visual.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Ótimo momento para trabalhar em 
equipe. Se estiver prestes a rea-
lizar projeto, guarde segredo por 
enquanto. Lance secreto ou a dis-
tância deverá pegar fogo. Melhor 
tomar cuidado com viagem. Talvez 
se estranhe com um (a) amigo (a).

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Reveja seus planos e mude o que 
for preciso. Aceite opiniões dife-
rentes para não discutir com cole-

gas. Você e seu par deverão sen-
tir dificuldade de entrosamento. 
Atração por pessoa amiga poderá 
decolar. Espiritualidade em alta.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Sua criatividade vai destacar seus 
talentos profissionais, mas cuida-
do para não apontar demais as fa-
lhas dos colegas: isso pega mal. 
Paquera agitada, mas caso tenha 
compromisso seja mais flexível. Pe-
ríodo positivo para fazer apostas!

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Cuidado para não acumular tarefas 
no emprego. Se lida com clientes, 
terá êxito! Mostre seu apoio à sua 
cara-metade. Alguém muito amado 
no passado deverá reaparecer. 
Conte com familiares para resolver 
qualquer pendência.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Saberá defender suas ideias no 
trabalho e até desfazer um mal-
-entendido. Se estiver só, poderá 
ganhar uma declaração de amor. 
Romance com altos e baixos. Pre-
pare-se para receber boa notícia 
ligada a dinheiro ou viagem.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Comunique-se bem com o pessoal 
do serviço, pois bons contatos 
deverão trazer oportunidades. Se 
trabalha com parente ou em casa, 
espere lucros. É provável que per-
ca a paciência com familiar do seu 
par: tenha cautela!

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Com confiança renovada, dará as 
cartas no setor profissional. Mas 
será preciso se controlar para não 

gastar demais. Ciúme e teimo-
sia deverão azedar a união: evite! 
Nas horas de folga, relaxe mais na 
companhia dos amigos.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Você terá mais disposição para 
lutar pelos seus sonhos. Só não 
gaste além da conta, ou poderá 
se arrepender. Apego na vida a 
dois deverá acentuar sua posses-
sividade: cuidado! Assunto místico 
vai despertar seu interesse.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Se agir de maneira discreta, po-
derá ter melhores resultados na 
carreira. Sua intuição vai lhe aju-
dar. Na união, conversa e carinho 
serão decisivos para sua felicida-
de. Tome a iniciativa na conquista. 
Atenção para as brigas domésti-

cas!

-Aquá r i o 
(21 jan. a 19 
fev.)
TCom vontade de vencer, deve-
rá conseguir aumento de salário. 
Mantenha a concentração para 
não perder documento importan-
te. Cultivar interesses em comum 
com quem ama vai fortalecer os 
elos afetivos. Fique longe de fo-
foca!

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
VMostre sua ambição: isso vai im-
pressionar a chefia. Voltar a es-
tudar vai ampliar seus interesses: 
que tal? Modere seus impulsos 
para não sufocar a pessoa amada. 
Pessoa do círculo de amigos de-
verá chamar sua atenção.

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

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

- Aneri Kern 03/04
- Diego Gnich Goedel Backes 

03/04
- Iusane Angélica Bloss 03/04

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

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

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

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

- Raquel Kummer 09/04
- Rogério Fernando Richter 

09/04
- Daniel Antunes dos Santos 

10/04
- Lurdes de Anhaia 10/04

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

- Vanderlei Graepim 12/04
- Pecucha Onofre Castanho 

13/04
- Davi B. Adames 14/04

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

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

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

- José Nelson Alflen 17/04
- Marlei Formighieri Petry 

17/04
- Marlene Grahl 17/04

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

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

- Arnaldo Zimmer 20/04

- Jaqueline Aparecida Borges 
20/04

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

22/04
- Lucas Giaretta Salvi 23/04

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

- Amanda Satler 25/04
- Paulo Castelar Schons Alflen 

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

- Renato Becker 26/04
- Marilene Roessler Arend 

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

- Martha Arend 30/04
- Vilson Allebrandt 30/04
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Presidente: Mauricio Adriano 
Goedel 
Demais vereadores presentes: 
Ari Antonio Mello, Arnildo 
da Silva Lenz, Douglas Dorr, 
Everton José Goedel, Juares 
Lutz, Junior Nickorn, Leonir 
de Souza Vargas, Vena Fran-
cisca Baumgratz. 

Grande expediente: 
O vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, parabenizou 
Major Ribeiro e Gustavo pela 
iniciativa de reabrir a Centro de 
Treinamento, agora em parceria 
com o Grêmio de Porto Alegre. 
Sobre o pedido de reparos nas 
ruas, informou que é do conhe-
cimento de todos a situação dos 
calçamentos. Solicitou que o 
Executivo providencie os repa-
ros, até mesmo contratando um 
profissional, pois, isto geraria 
mais um emprego e, segundo 
o Vereador em cerca de noven-
ta dias o trabalho poderia estar 
concluído.

Comunicações:
Não houve orador. 

Ordem do dia: 
- Discussão e votação do 

Projeto de Lei nº 016/2018, de 

autoria do Vereador Leonir de 
Souza Vargas, que “DÁ NOME 
A RUAS DO MUNICÍPIO”. As 
Comissões apresentaram pare-
cer favorável conforme o origi-
nal. Em discussão: o Vereador 
Everton José Goedel, do PTB, 
informou que, no exercício de 
2017 já houve um Projeto pa-
ra a denominação das referidas 
Ruas, mas, por ser a proposição 
com o nome de alguém pouco 
conhecido, foi arquivada. Po-
rém, neste momento, com o 
nome proposto manifestou-se 
favorável à aprovação, uma vez 
que o Sr. Hernão é pessoa co-
nhecida e residiu naquele local. 
Em votação o projeto: Aprova-
do por unanimidade de votos. 

Explicações pessoais:
- O Vereador Leonir Var-

gas, do PDT, informou que na 
última quinta feira esteve no 
município o deputado Giovani 
Cherini e o mesmo participou 
da inauguração simbólica da 
pavimentação das Ruas João 
Gonçalves da Silva e Flá-
vio Schmidt, feitas através de 
emendas de autoria do referido 
deputado. Informou que solici-
tou ao deputado que faça a des-
tinação de emenda para o muni-

tido e que já os deixou cientes 
de que só ajudará nesta eleição 
os que já se lembraram de Er-
nestina. Parabenizou o deputa-
do Cherini por já ter feito muito 
por Ernestina. Sobre a emenda 
do deputado Marco Maia, disse 
que torce para que a ambulân-
cia realmente seja adquirida, 
pois, segundo o vereador, já 
houve a destinação de emenda 
do deputado Ronaldo Noguei-
ra e que seria para isso, porém, 
os recursos foram utilizados de 
outra forma. 

- O Presidente, vereador 
Mauricio Adriano Goedel, 
do PP, lembrou que, na época 
em que o hoje colega Vereador 
Leonir foi secretário de Servi-
ços Urbanos, ele, Maurício já 
havia o procurado na tentativa 
de resolver os problemas dos 
buracos e desníveis do calça-
mento. Lembrou que já foram 
tomadas iniciativas que resol-
veram os problemas por um 
período e que seria necessária 
uma ação que resolvesse de for-
ma permanente. Desejou que os 
pedido seja atendido. 

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 09 de 
abril, às 18 horas.

cípio para a construção de uma 
ciclovia, que seria construída da 
sede municipal até o acesso ao 
camping Bavária. Lembrou que 
o deputado foi um dos políticos 
que está ajudando o município. 
Pediu que a população leve em 
conta este fato quando for es-
colher os candidatos para votar 
em outubro, pois, segundo o 
Vereador há muitos oportunis-
tas, que aparecem no município 
só para pedir votos e, passada a 
eleição sequer lembram-se das 
localidades em que foram vo-
tados. 

- O Vereador Ari Antonio 
Mello, do PDT, informou que 
na última semana receberam 
assessor do deputado Marco 
Maia. Apresentou o Ofício in-
formando a liberação de uma 
emenda parlamentar, por in-
termédio deste deputado, para 
o município de Ernestina, no 
valor de cem mil reais. Disse 
que este recurso seria para a 
aquisição de uma ambulância, 
pois, as que o município dispõe 
estão precárias. Concordou com 
o colega Vereador Leonir e, da 
mesma forma, pediu que a po-
pulação não olhasse somente 
para o partido político na es-
colha dos seus candidatos, mas 

que leve em consideração os 
nomes daqueles que já ajuda-
ram Ernestina. 

- O Vereador Everton 
José Goedel, do PTB, agrade-
ceu as funcionárias municipais 
Marlei e Dilvana por se faze-
rem presentes e procurar sanar 
as dúvidas acerca de projeto 
que tramita na Casa. Disse que 
gostaria que todos os funcioná-
rios, quando tivessem dúvidas 
se fizessem presentes e viessem 
para contribuir e participar das 
discussões, porque, segundo o 
Vereador, criticar a atuação dos 
vereadores é fácil, mas, segun-
do ele, a participação deveria 
ser maior. Afirmou que, na via-
gem a Brasília no ano anterior, 
numa reunião com o na época 
ministro Ronaldo Nogueira, um 
prefeito manifestou-se dizendo 
que gostaria de fazer uma placa 
e colocar na entrada do seu mu-
nicípio, e que esta placa conte-
ria os nomes dos deputados que 
haviam ajudado o referido mu-
nicípio. Disse que em Ernestina 
isto também deveria ser feito. 
Concordou com os colegas Ari 
e Leonir quanto aos oportunis-
tas que aparecem em períodos 
eleitorais. Afirmou que já foi 
procurado por pessoas do par-

Turismo de eventos atrai milhares de pessoas à 
Rota das Terras Encantadas

Um dos fatores que mais 
impulsiona a área do turismo é 
a realização de turismo de even-
tos. Prova disso, é o sucesso dos 
eventos que aconteceram no mês 
de março na região turística Rota 
das Terras Encantadas, entre eles, 
a Lagoa Fest em Lagoa dos Três 
Cantos, a Expodireto - Cotrijal 
realizada em Não-Me-Toque, o 
Festival Nacional da Cuca com 
Linguiça de Victor Graeff, e o 
Carnaval Fora de Época em Cruz 
Alta. Eventos estes que movi-
mentam a economia e atraem 
grande público para região.

A cada edição os indicadores 
revelam a importância da realiza-
ção dos mesmos. Conforme a di-
retora de Turismo Rota das Terras 
Encantadas, Carolina Lopes de 
Borba, o turismo de eventos é um 
segmento muito forte na nossa 
região: “A realização desses im-
portantes eventos, incentiva o de-
senvolvimento socioeconômico 
local, contribuindo para geração 
de empregos, rendas, melhorias 
na infraestrutura, que beneficia 
não só o turista, como a popula-
ção em geral”, destaca Carolina”.

O montante de vendas du-

rante a 19ª Expodireto - Cotrijal 
chegou a R$ 2.207.837.000,00, 
o que representa uma alta de 4% 
frente à edição de 2017. O ba-
lanço feito no último dia da feira 
indicou a presença de 265.600 
visitantes, representando um 
crescimento de 10,4% na com-
paração com o público no ano 
passado.  No Pavilhão da Agri-
cultura Familiar, as vendas cres-
ceram 4%, totalizando R$ 1,089 
milhão. Uma pesquisa realizada 
com o público revelou que 99% 
dos visitantes saíram satisfeitos 
do parque.

Indicadores Expodireto – 
Não-Me-Toque

265.6mil visitantes
527 expositores
70 países
R$ 2.2Bi comercialização

O 17º Festival Nacional da 
Cuca com Linguiça mais uma 
vez superou as expectativas dos 
organizadores. Victor Graeff no-
vamente recebeu milhares de 
visitantes durante os cinco dias 
de festival. Dentro os benefícios 
gerados ao município com a rea-

lização do evento, é o incremento 
na receita financeira, através da 
geração de empregos, fomento 
no comércio local, prestação de 
diversos serviços e locação de 
imóveis.

Indicadores Festival Na-
cional da Cuca com Linguiça – 
Victor Graeff

31 mil litros de chopp
4.700 kg de linguiça
8.200 unidades de cuca
60 casas alugadas 
40 horas de shows
85 mil pessoas

No mês de março aconteceu 
também a 17ª Lagoa Fest, em 
Lagoa dos Três Cantos, que pro-
porcionou aos visitantes grandes 
shows, gastronomia típica, feira 
comercial e muito chopp. Uma 
festa para todas as idades e para 
a família, com muita cultura ger-
mânica e diversão. Já em Cruz 
Alta o Carnaval Fora de Época 
atraiu mais de dez mil pessoas ao 
sambódromo Mestre Vidal, jun-
to ao Parque de Exposição. Cin-
co escolas de samba desfilaram, 
contabilizando mais de duas mil 

pessoas da comunidade envolvi-
das na festa popular. Tudo isso, 
consagra mais uma vez o evento 
como o terceiro maior carnaval 
do Estado.

E outro grande evento foi a 
19ª Toca do Coelho, que aconte-
ceu de 22 de março à 1º de abril, 
em Tapera. Ao longo dos dias 
foram promovidos shows, acús-
ticos, teatro infantil e espetáculo 
de Páscoa gratuitamente. Na par-

te interna do Tenarião, os exposi-
tores comercializaram chocolate, 
vestuário, artesanato, brinquedos, 
artigos de decoração e produtos 
da agricultura familiar. Na parte 
externa, as crianças puderam se 
divertir na praça de recreação. 
Os cenários apresentaram o tema 
“Pintando o Sete”, mesclando os 
mistérios que envolvem o núme-
ro sete, com ditados populares e 
personagens do cinema.

A Lagoa Fest é um dos eventos atrativos da região
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos vinte e seis dias do mês 
de março 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 
Fernando Miri, do PP. A senho-
ra presidenta Ana Paula Stumpf, 
declarou abertos os trabalhos da 
Sessão Ordinária. A Presidenta 
pediu ao secretário que fizesse a 
leitura da Ata, tendo o vereador 
Odeli solicitado que fosse passa-
da a leitura. Leitura da Pauta n. 
08/2018. Em discussão a Pauta, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovada por unanimida-
de. Leitura das correspondên-
cias.

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Odeli 

solicitou o envio de ofício ao no-
vo proprietário do Laticínio, pa-
ra que envie por escrito ou com-
pareça para expor a situação da 
produção do Laticínio. Em dis-
cussão, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovado por una-
nimidade. Inscrita a vereadora 
Gilani, solicitou o envio de dois 
ofícios – 01) Votos de pesar aos 
familiares de Rafael Pansera, fa-
ce o óbito ocorrido naquele final 
de semana. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
02) Ao Secretário de Transportes, 
Pedro Westphalen, pedindo à as-
sessora jurídica para que formule 
o documento, tendo como anexo 
o ofício 038/2018 recebido do 
Poder Executivo, que se refere a 
liberação de resíduos de asfalto 
para recuperação e melhoramen-
to da Rua das Camélias, sendo 
que, se possível, seja solicitada a 
liberação de mais materiais para 
recuperação de outras ruas. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. Inscrito o verea-
dor José Clair solicitou o envio 
de ofício de parabenização à 
Maria Gabriela Sebben Salvi, 
que concorrerá ao Mini Miss Be-
leza Universo 2018, no Peru, de 
10 a 14 de abril, juntamente com 
candidatas de países da América 

Latina, desejando, ainda, votos 
de boa sorte, inclusive aos seus 
pais, Douglas Salvi e Simone 
Sebben. Em discussão, se mani-
festou o vereador Odeli, solici-
tando que o ofício fosse enviado 
em nome do Legislativo. Em vo-
tação, aprovado por unanimida-
de. Inscrito o vereador Gustavo 
solicitou o envio de dois ofícios 
– 01) À Secretaria de Obras pa-
ra que atenda o trecho de estrada 
que vai da propriedade do Sr. Ari 
Schener até a Localidade de Es-
quina Graeff, que está bem com-
plicado, sendo um trecho impor-
tante para o pessoal em época de 
lavoura, bem como para quem 
se desloca até os loteamentos da 
Orla da Barragem. Em discussão, 
se manifestou o vereador Odeli. 
Em votação, aprovado por unani-
midade. 2) À Secretaria de Obras 
para que analise a possibilidade 
de instalação de uma lixeira de 
tamanho maior próximo a resi-
dência do Sr. Vanderlei, na Rua 
das Camélias, pois vários mo-
radores usam a mesma lixeira 
e quando há acúmulo nos finais 
de semana acabam ficando pelo 
chão. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, aprova-
do por unanimidade. 

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Odeli 

falou sobre meio ambiente, di-
zendo que falam muito sobre li-
cenciamento e na última quarta-
-feira esteve falando com o Sr. 
Gilson, responsável pelo meio 
ambiente. Discorreu sobre a si-
tuação do Sr. Adolfo Ubbel, que 
não podem fazer coisas contra a 
Lei. Em relação a ambulância, 
disse que esteve na Prefeitura 
falando com a Secretária e com 
o Marcão, que estão aguardando 
uma emenda e que se comprarem 
com o “livre”, corre-se o risco de 
ficar com duas ambulâncias. 

Matérias em pauta: 
Matérias em Regime de 

Urgência. Leitura do Parecer n. 
009/2018. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
Leitura do Projeto de Lei Le-
gislativo n. 003/2018: Eleva os 
subsídios do Prefeito, do Vice-
-Prefeito, e dos Secretários Mu-
nicipais. Em discussão, ninguém 
se manifestou. Em votação, apro-
vado por unanimidade.Matérias 

em Segunda Discussão. Leitura 
do Parecer n. 006/2018. Em dis-
cussão, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovado por una-
nimidade. Leitura do Projeto 
de Lei n. 004/2018: Eleva os 
vencimentos dos Funcionários, 
Servidores e Conselheiros Tu-
telares do Município de Nico-
lau Vergueiro. Em discussão, 
se manifestou o vereador Odeli. 
Em votação, aprovado por una-
nimidade. Leitura do Parecer n. 
007/2018. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
Leitura do Projeto de Lei Le-
gislativo n. 001/2018: Eleva os 
subsídios dos Vereadores. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. Leitura do Pare-
cer n. 008/2018. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. Leitura do Projeto de Lei 
Legislativo n. 002/2018: Eleva 
os vencimentos dos Servidores 
do Legislativo Municipal de Ni-
colau Vergueiro. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovado por unanimida-
de.

Explicações pessoais: 
Inscrito o vereador Fernan-

do agradeceu o colega Vanderlei 
Graepin pela oportunidade, bem 
como à Bancada Progressista 
pelo apoio e aos demais colegas. 
Disse que estará fiscalizando os 
ofícios que enviou, desejando à 
Administração um bom man-
dato. Referiu que deseja ver o 
Município como um canteiro de 
obras, sendo que já se passaram 
15 meses da atual gestão e não 
estão vendo resultados, embora 
o Prefeito esteja sendo muito 
bem pago para isso. Falou que 
esperava que seu ofício solici-
tando a pintura dos canteiros 
na semana do Município fosse 
atendido, bem como que achou 
que seria chamada a imprensa 
para apresentação de alguma 
obra ou projeto. Inscrito o ve-
reador José Clair agradeceu pe-
la aprovação de sua licença por 
30 dias, desejando a todos um 
bom trabalho, em especial a ve-
readora Carine que irá assumir 
a sua vaga. Inscrito o vereador 
Delmar comentou sobre a sema-
na do Município, dizendo que a 
organização foi muito bem feita, 

apenas com alguns detalhes a 
serem corrigidos. Discorreu que 
em 1993 quando da primeira Ad-
ministração do Município, pare-
ce que tudo era melhor, o pessoal 
trabalhava em prol do Municí-
pio, não existindo a rivalidade 
política, e hoje parece que fazem 
pensando apenas em si. Disse 
que achou estranho o Prefeito, 
como autoridade máxima do 
Município, e nenhum vereador 
ser lembrado nessas promoções. 
Ainda, disse que não admite isso, 
seja o Prefeito que for, mas que 
deveria ter sido chamado primei-
ro, independente da mesa que 
esteja sentado, não tendo nada 
contra ninguém que organizou. 
Lembrou que nas primeiras jan-
tas era tudo simples. Falou que se 
não houver trabalho em conjunto 
e união, Nicolau não irá crescer, 
sendo que nas primeiras Admi-
nistrações todo mundo fazia as 
coisas juntos, era muito mais 
fácil, iam para Porto Alegre pos-
tular as demandas juntos, sendo 
que está vendo que o Municí-
pio está parando. Agradeceu ao 
colega Fernando pelo trabalho 
realizado neste mês, desejando 
um bom retorno e uma boa saúde 
para a servidora Márcia. Inscrito 
o vereador Odeli agradeceu, em 
nome da Diretoria do Clube 25 
de Julho, a todas as pessoas que 
compareceram na segunda-feira 
a noite no baile de encerramento 
das comemorações do aniversá-
rio do Município. Disse ao co-
lega Fernando que fez um bom 
trabalho, e ao colega José Clair 
aproveitar o seu período de licen-
ça. Falou direcionado à colega 
Gilani que talvez não tenha sido 
bem interpretado, mas que quis 
dizer que o conjunto de fora não 
traz ninguém e que o conjunto 
local teria levado pessoas, tendo 
notado que os jantares alemães 
têm diminuído o público com o 
passar dos anos. Inscrita a verea-
dora Gilani disse que de sua par-
te, no jantar Alemão, não foram 
chamadas as autoridades, mas 
foram agradecidas 02 bancadas, 
não tendo ouvido se foram agra-
decidos os vereadores, sugerindo 
que no próximo ano seja feita 
uma mesa de autoridades, que 
não sabe se será bem vista pelas 
outras pessoas, mas que será cha-
mada primeiro. Discorreu que o 
protocolo é organizado pela Pre-
feitura e a Comunidade apenas 

oferece o jantar, dizendo que fa-
lou pessoalmente com o Jorge e 
o Prefeito e ninguém quis falar. 
Disse que não quer ouvir que a 
Comunidade agiu de má-fé, co-
mo já aconteceu, pois trabalham 
sempre para o melhor, embora 
não esperem ouvir elogios. Em 
relação a música, falou que o 
próprio Município poderia ter 
dado chance para os dois con-
juntos no baile de encerramento 
da segunda-feira, mas optou por 
conjuntos de fora. Agradeceu ao 
colega Fernando pelo mês de en-
sinamentos. Inscrito o vereador 
Gustavo convidou a todos para 
o 1º jogo da Taça RBS de Futsal, 
dia 08.04, às 19h. Agradeceu o 
vereador Fernando por ter com-
partilhado os trabalhos durante 
aquele mês, desejando ao verea-
dor José uma boa licença e boas-
-vindas aos vereadores Carine e 
Vanderlei. Em relação aos janta-
res, disse ser autoexplicativo, as 
Comunidades apenas sediam os 
jantares alusivos ao aniversário 
do Município, sendo responsa-
bilidade do Município qualquer 
questão relacionada a protocolo 
ou mesa de autoridades. Inscrita 
a vereadora Ana Paula esclare-
ceu que houve um problema com 
a internet durante as explicações 
da Secretária de Saúde, razão 
pela qual não houve a transmis-
são ao vivo, mas que tudo foi fil-
mado e seria disponibilizado no 
próximo dia. Disse, ainda, que 
a Associação dos Universitários 
está organizando, com apoio do 
Legislativo, o I Fórum Munici-
pal da Juventude, estando mar-
cada a 1ª reunião com algumas 
lideranças do Municípios, no dia 
31.03, convidando a todos os 
vereadores para comparecerem. 
Em discussão a ata, ninguém se 
manifestou. Em votação, apro-
vada 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 02 de abril, 
com início às dezenove horas, 
na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores, na Avenida Vin-
te de Março, n. 1064, em Nico-
lau Vergueiro. Declarou encer-
rados os trabalhos da sessão, 
dos quais lavrou-se a presente 
ata que lida e achada conforme 
irá assinada.

06
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Aos dois dias do mês de 
abril de dois mil e dezoito, às 
dez horas, reuniram-se os se-
nhores vereadores, no plená-
rio da Câmara Municipal, para 
realizar a Sessão Ordinária. 
Com a presença de maioria dos 
vereadores, ausente o Ver. Lo-
reno Dillemburg, o senhor Pre-
sidente deu início aos trabalhos 
em nome de Deus, saudando a 
todos aos presentes.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da banca-
da do PTB, o qual fez ampla 
explanação referente a falta de 
agua constante na cidade e al-
gumas comunidades do interior, 
solicitou ao Poder Publico que 
tome providencias urgentes, 
ainda citou muitas obras que 

foram realizadas nos últimos oito 
anos de investimentos em redes 
de agua. Solicitação a colocação 
de britas na estrada da antiga pro-
priedade do Sr. Higino Lima, es-
trada a Posse Becker.

2 – Indicação do Ver. Josil 
Morais da bancada do PMDB, 
o qual solicitou carta de pesares 
aos familiares do Sr. Miguel pelo 
seu falecimento. Também mani-
festou-se em relação as explana-
ções do colega Remi referente a 
falta de agua. Solicitou atenção 
do Poder Publico na iluminação 
publica do Município, pois algu-
mas lâmpadas se encontram quei-
madas. Parabenizou ao Secretário 
da Agricultura Sr. Fermino pelo 
excelente trabalho vem realizan-
do a frente da secretaria.  

3 – Indicação do Ver. João 
Pedro B. Cardoso da bancada 
do PP, o qual manifestou-se em 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

relação ao auto numero de ani-
mais (cachorros) se encontram 
abandonados nas ruas da cidade, 
onde solicitou providencias do 
Poder Executivo.

4 – Indicação do Ver. Ro-
berto Carlos Martins da ban-
cada do PP, o qual manifestou-
-se preocupado com as licenças 
ambientais no Município, onde 
por muitas vezes os produtores 
necessitam deste material pa-
ra realizar melhorias em suas 
propriedades, solicitou ao Po-
der Executivo, Secretaria da 
Agricultura/Meio Ambiente que 
de o amparo necessário a estes 
produtores a regularizarem suas 
licenças. Comentou o projeto 
de lei com auxilio financeiro a 
ASSEUI já se encontra na casa 
e será apresentado na próxima 
sessão ordinária. Fez convite es-
pecial a todos, a participarem do 

jantar da Escola Saldanha Mari-
nho, no próximo sábado. 

Em Ordem Do Dia:
1 – Projeto de lei nº.01/18 

(de autoria do Ver. José Remi e 
vereadores da Bancada do PDT) 
o qual autoriza o Poder Execu-
tivo de Ibirapuitã/RS a destinar 
o uso do caminhão tanque ford 
1517, ano 2008, na execução dos 
serviços de prevenção e combate 
a incêndio, em votação o projeto 
foi aprovado pela maioria dos ve-
readores.

2 – Projeto de lei nº. 028/18 
o qual dispõe sobre a autorização 
de uso dos veículos de transpor-
te escolar adquiridos através do 
fundo nacional de desenvolvi-
mento da educação do Ministério 
da Educação e dá outras provi-
dencias, em votação o projeto foi 
aprovado pela unanimidade. 

3 – Projeto de lei Comple-
mentar nº. 01/18 o qual auto-
riza o Poder Executivo a criar 
cargo em comissão de coorde-
nador do CRAS e dá outras pro-
videncias, em votação o projeto 
foi rejeitado pela maioria. 

Em Explicação pessoal:
1 – O Presidente colocou 

ao conhecimento de todos sobre 
a licitação para aquisição de um 
veiculo novo ao Poder Legisla-
tivo no dia 06 de abril as 9h da 
manhã no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal.

2 – O Ver. Barbosa comen-
tou sobre o projeto de lei nº. 
032/18. 

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 02 de abril de 2018.

Município de Ernestina faz entrega 
de prêmios do programa 
Nota Fiscal Gaúcha

ERNESTINA

Foi realizado no dia 28 
de fevereiro o sorteio da No-
ta Fiscal Gaúcha, 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 e teve 
como sorteados os Luiz Rogerio 
Sipp e Anderson Ivanor Janke. 
O município ainda informa que 
para participarem 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 tam-
bém nos sorteios da Nota Fiscal 
Gaúcha realizada pelo Estado 
do Rio Grande do Sul. Os con-
tribuintes que quiserem fazer o 
seu cadastramento no Programa 
podem procurar o Setor Tribu-
tário do município, ou fazer di-
retamente 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, peça para 
colocar o seu CPF, assim você 
combate a sonegação e ainda 
ganha dinheiro.

A secretária Municipal 
de Educação Natalia Wilhelm-
sen participou nos dias 26 e 27 
de março, no Salão de Atos da 
UFRGS em Porto Alegre, do 29º 
Fórum Estadual das Secretarias 
de Educação do Rio Grande do 
Sul, com o tema central: "Desa-
fios da educação nos municípios: 
estratégias de aprendizagem, fi-
nanciamento e gestão comparti-
lhada”.

O evento contou com a par-
ticipação de mais de 600 dirigen-
tes de 497 municípios gaúchos.

A programação contou 
com atividades culturais, confe-
rência de abertura: Abrace a sua 
missão! Com Eduardo Shinya-
shiki e pautas como o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) para os 
municípios, além dos Progra-
mas da Secretaria de Educação 
Básica do Ministério da Educa-
ção (MEC), entre outros. 

No fórum foram ainda 
prestadas orientações e escla-
recimentos sobre Educação Co-
nectada, PNAIC e PAR. 

Victor Graeff participa do 29   Fórum 

Estadual das Secretarias de Educação

o

VICTOR GRAEFF

Celebração de Páscoa na EMEF São Paulo
Com o objetivo de auxiliar 

as crianças na construção do sig-
nificado da Páscoa e por acredi-
tar que a escola tem um impor-
tante papel na construção de 
valores essenciais ao ser huma-
no à equipe diretiva juntamente 
com os professores da EMEF 
São Paulo organizaram uma sé-
rie de atividades voltadas para a 
cultura da paz e o período pas-
cal. Para introduzir os trabalhos 
sobre a cultura da paz foram 
estudados os seguintes livros: 
1º anos “O Lobo Maurinho” de 
Gustavo Luiz & Mig, 2º anos 
“O Rouba-Livros” Todo mundo 
precisa de uma história de ninar 
de Helen Docherty e Thomaz 

Docherty, 3º anos “Anjos do Pe-
daço – Uma Grande Aventura pe-
la Paz” de Sandra Saruê/ Marcelo 
Boffa, 4ºanos “Gabi Em Busca da 
Paz” de Tiago de Melo Andrade, 
5º anos “O Menino Transparente” 
de Patrícia Engel Secco. Foram 
trabalhados os símbolos da Pás-
coa, cantadas várias canções para 
avivar a magia que a presente data 
remete, confeccionado cestinhas 
entre outras atividades realizadas. 

Para socializar os estudos e 
atividades realizadas nesse pri-
meiro momento aconteceu no dia 
28 de março, nos turnos manhã e 
tarde à celebração de Páscoa. Foi 
um momento de reflexão com os 
estudantes, professores e demais 

funcionários da escola. Para re-
lembrar a magia da Páscoa foi fei-
ta a entrada de símbolos pascais e 
seus significados. 

A celebração foi finalizada 
com apresentações dos estudantes 
do 1º ao 5º ano sobre os estudos 
realizados com os livros durante 
a Campanha da Fraternidade, des-
tacando o compromisso de todos 
para a promoção da paz na escola, 
nas famílias e na comunidade. 

A diretora Solange Ema 
Müller, destacou que celebrar a 
Páscoa, é dizer sim ao amor e a 
vida, é investir na Fraternidade, é 
lutar por um mundo melhor onde 
haja Paz, vivenciar a solidarieda-
de.

As crianças do município 
de Nicolau Vergueiro recebe-
ram uma visita pra lá de espe-
cial na última semana.

No dia 28 de março, logo 
pela manhã, o coelho da Páscoa 
esteve visitando os alunos do 3° 
ano da Escola Municipal de En-
sino Fundamental José do Pa-
trocínio, onde realizou a entrega 
de doces. Pela parte da tarde, às 
14h, foi à vez dos alunos do 1° e 
2° ano da escola receber a visita 
do coelhinho.

O cronograma de visitas 
com a entrega de doces conti-
nuou na Escola Municipal de 
Ensino Infantil Gelso F. Ribeiro 
para a alegria da criançada.

Logo mais a noite, no ce-
nário lindo que foi montado em 

frente à EMEI Gelso F. Ribeiro as 
crianças e os munícipes puderam 

Coelho da Páscoa visita escolas em Nicolau Vergueiro

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Coelho da Páscoa passou pelas escolas da cidade no dia 28

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

NICOLAU VERGUEIRO

participar de uma sessão de fotos 
com o coelho da Páscoa. 
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Derli, por intermédio do Ve-
reador Maurício Padilha, dis-
ponibilizou uma emenda no 
valor de R$ 100.000,00 para 
o município de Ibirapuitã, o 
qual irá adquirir dois veículos 
novos. O deputado também 
disponibilizou outra emenda 
no valor de R$ 150.000,00, 
por intermédio do Vereador 

Retificação dos trabalhos 
da Sessão Ordinária realiza-
da em 26 de março de 2018, 
presidida pelo Vereador Presi-
dente Alex Sandro Mendes da 
Bancada do PDT. 

Vereador Élio Borges 
Padilha (REDE): comenta 
que o Deputado Federal, João 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Extraordinária realiza-
da em 29 de março de 2018, 
presidida pelo Vereador Presi-
dente Alex Sandro Mendes da 
Bancada do PDT. 

Ordem do Dia:
Projeto de Resolução nº 

01/2018: Dispõe sobre a mu-

dança de horário de sessão da 
Câmara de Vereadores de Tio 
Hugo. Aprovado por unanimi-
dade.

A próxima Sessão Or-
dinária acontecerá no dia 
26/03/2018, às 09h, no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tio Hugo.

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 04 
de abril de 2018, presidida pelo 
Vereador Presidente Alex Sandro 
Mendes da Bancada do PDT. 

Pedidos Verbais: 
V e r e a d o r 

Élio Borges Pa-
dilha (REDE): 
solicita a esta Ca-
sa Legislativa a 
fim de que oficie 
o DAER para que 
sejam reparados 

os buracos no asfalto de acesso 
ao município de Ibirapuitã. Élio 
também solicita que a Secretaria 
de Obras realize patrolamento 
e empedramento na estrada de 
acesso à residência do munícipe 
Arcileu Miranda, localizada na 
Vila do Poço.

V e r e a d o r 
Lúcio Nelson 
Bruinsma (PDT): 
requer da Secre-
taria de Obras no 
intento de que faça 
a limpeza dos ter-
renos baldios, pois 

pode haver objetos que acumu-
lem água, a qual irá propiciar a 

disseminação das larvas do mos-
quito Aedes Egípcio. Sobre esse 
tema, também urge que os muní-
cipes não deixem água acumula-
da em vasos e recipientes.

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 

004/2018: Autoriza o município 
a celebrar Termo de Fomento 
com a Associação Universitária 
de Tio Hugo – AUETH e dá ou-
tras providências. Aprovado por 
unanimidade.

Projeto de Lei nº 
005/2018: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder 
auxílio financeiro sob a forma 
de apoio cultural à Associação 
Cultural Rádio Comunitária FM 
Tio Hugo – ASCOM e dá outras 
providências. Aprovado pela 
maioria.

Projeto de Lei nº 
008/2018: Autoriza o Município 
a conceder abono especial para 
as Agentes Comunitárias de Saú-
de com recursos de transferência 
da União para o PACS – Progra-
ma de Agentes Comunitários de 
Saúde. Aprovado por unanimi-
dade.

Projeto de Lei nº 

009/2018: Concede a revisão ge-
ral anual, assegurada pelo art. 37, 
inciso X da CF aos Quadros de 
Pessoal do Município constantes 
desta Lei e dá outras providên-
cias. Aprovado por unanimidade.

Comunicações Pessoais:
Ve r e a d o r 

Délcio Wiedthau-
per (PDT): corro-
bora com o Pedido 
Verbal do Verea-
dor Élio Padilha a 
respeito da neces-
sidade de haver 

reparos no asfalto de acesso ao 
município de Ibirapuitã. Délcio 
convida os tio-huguenses para 
que participem da Semana do 
Município de Tio Hugo, a qual 
acontecerá entre os dias 09 e 16 
de abril do corrente mês, ressal-
tando que o evento de sua abertu-
ra acontecerá no CTG Caminho 

dos Pampas, às 8h.
Vereadora 

Silvana Cardoso 
(PDT): agradece 
ao Secretário de 
Obras, Elton Roes-
sler, por atender os 
pedidos referen-

Élio Padilha, ao município de 
Tio Hugo, o qual irá investir 
na área de saúde a referida 
verba.

A próxima Sessão Or-
dinária acontecerá no dia 
04/04/2018, às 09h, no Ple-
nário da Câmara Municipal 
de Vereadores de Tio Hugo.

tes à construção de abrigos para 
aguardo de transporte escolar e 
pelo empedramento feito nas di-
versas vias deste município.

V e r e a d o r 
Alex Sandro 
Mendes (PDT): 
convida os tio-hu-
guenses, em nome 
dos Parceiros do 
Veloterra, para que 
prestigiem o even-

to que ocorrerá dia 15 de abril 
no Centro de Eventos Dupont, 
localizado no município de Tio 
Hugo.

Vereador Lúcio Nelson 
Bruinsma (PDT): agradece ao 
Secretário de Obras e demais 
funcionários pela realização de 
muitos Pedidos Verbais efetua-
dos na Câmara de Vereadores 
pelos edis. Ele parabeniza todos 
os tio-huguenses pelos 18 anos 
de emancipação deste município, 
convidando a todos para que par-
ticipem dos eventos comemorati-
vos da Semana do Município de 
Tio Hugo, os quais acontecerão 
entre os dias 09 e 16 de abril.

Vereador Élio Borges 
Padilha (PDT): parabeniza o 
excelente trabalho realizado 

pela enfermeira Teresa na Uni-
dade de Saúde deste município. 
Élio explana que foi favorável a 
aprovação do Projeto de Lei nº 
005/2018 que se refere ao repas-
se de auxílio financeiro a Rádio 
Comunitária ASCOM de Tio Hu-
go, pois os recursos públicos de-
vem ser investidos nas empresas 
locais, porquanto é uma forma de 
fomentar a economia e propiciar 
mais empregos.

V e r e a d o -
ra Arieli Cássia 
Leite (PSB): ex-
plana a respeito 
de conseguir uma 
Emenda Parlamen-
tar no valor de R$ 
100.000,00 for-

necida pelo Deputado Federal, 
Heitor Schuch, da Bancada do 
PSB; a vereadora já informou ao 
Prefeito Gilso da necessidade de 
destinar a emenda para adquirir 
mais medicamentos à farmácia 
comunitária do Posto de Saúde.

A próxima Sessão Or-
dinária acontecerá no dia 
18/04/2018, às 09h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Verea-
dores de Tio Hugo.
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EEEM Santo Antônio completa 60 anos
No sábado, dia 24 de mar-

ço, ocorreu a cerimônia de ani-
versário dos 60 anos da Escola 
Estadual de Ensino Médio Santo 
Antônio. Foram convidados di-
reção, professores, funcionários, 
alunos, pais, parceiros e colabo-
radores, que de alguma forma es-
tiveram e estão presentes durante 
os períodos letivos.

O padre Mateus, ex-aluno 
da Escola, realizou um momen-
to especial com uma mensagem 
de reflexão e benção. Os profes-
sores receberam uma camiseta 
com a seguinte indagação: “Vo-
cês vestem a camiseta da EEEM 
Santo Antônio? ”.

Conheça a história 
da Escola

Em 1958, a Escola Rural de 
Santo Antônio foi inaugurada. A 
localidade, era distrito de Carazi-
nho/RS. As primeiras instalações 
foram edificadas em uma área 
doada por Adolfo Schneider, on-
de não havia luz elétrica, as aulas 
ocorriam à luz de lampiões. 

Em 1978, a escola passou 

a chamar-se Escola Estadual de 
1º Grau de Santo Antônio, e em 
1999, o nome ficou Escola Es-
tadual de Ensino Médio Santo 
Antônio, uma conquista para a 
população, que buscava o ensino 
médio para o local.

O lema da escola, desde o 
início foi “Educar com a razão 
e transformar com o coração”. 
Desde então, ao longo dos anos 
a escola educa adolescentes e 
jovens, preparando-os para o 
exercício da cidadania, desen-
volvendo talentos, produzindo 
conhecimento, ensinando para 
conscientizar e transformar. Edu-
cando principalmente com amor, 
respeito e dedicação. Fazendo da 
mesma um ambiente aconche-
gante e acolhedor.

Esta instituição hoje dá con-
tinuidade ao seu trabalho com 
uma equipe de professores qua-
lificados e comprometidos com 
o desenvolvimento intelectual e 
social dos seus alunos buscando 
no dia a dia inovar suas ações e 
suas metas para melhor conduzir 
a comunidade escolar.

A direção agradece a todos 
que trabalham para que a nossa 
escola seja sempre melhor, e dei-
xa a seguinte mensagem:

“A Escola Estadual Santo 
Antônio é o conjunto de todas as 
pessoas que aqui trabalham e es-
tudam, dando cada um sua con-
tribuição. A Escola é a semente 
plantada por todos aqueles que 
acreditaram na educação e ainda 
acreditam.

Ao longo de seus 60 anos de 
existência, a escola serviu e ser-
ve a comunidade com o objetivo 
de construir cidadãos críticos, 
autônomos, criativos e humanos, 
que lutem por uma sociedade 
não excludente, não alienante, 
promovendo a participação com 
condições de igualdade a todos 
que dela façam parte, aprenden-
do a conviver com a diversidade 
dos indivíduos, proporcionando 
condições de uma aprendizagem 
de qualidade para a nossa comu-
nidade.

Seu crescimento contínuo, 
sua participação em todos os 
eventos de nosso município, seu 

esforço em busca de qualidade 
não são em vão. Nosso atual de-
safio é conscientizar a família da 
importância da interação família-
-escola, para que juntos alcan-
cemos com melhor êxito nosso 
principal objetivo: uma educação 
de qualidade.

O bom conceito com que 
a escola é agraciada nos mostra 

que a EEEM Santo Antônio nun-
ca foi algo isolado, mas sim um 
conjunto de esforços de todos 
aqueles que por aqui passaram 
que aqui estão e deixa sua marca, 
sua boa semente”.

Para encerrar as festivida-
des, os presentes foram convida-
dos a cantar os parabéns e deli-
ciar-se com lanches e bate papo. 

Cerimônia de aviversário reuniu parceiros da escola

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

O Encontro Regional das 
Senhoritas Turismo e Soberanas 
da região Rota das Terras Encan-
tadas foi um sucesso. O Centro 
de Eventos de Tapera recebeu 
quinta-feira, dia 29 de março, 
cerca de 40 jovens que integram 
a corte de soberanas dos municí-
pios, entre elas Rainhas, Prince-
sas e Senhoritas Turismo.

Na abertura do encontro, 
as cortes foram recepcionadas 
pela diretora de Turismo da Ro-
ta, Carolina Lopes de Borba, e 
pelas senhoritas Turismo Rota 
das Terras Encantadas, senhori-
ta Turismo Bruna Derlam, e a 1ª 
princesa Bruna Guedes. Também 
participaram da abertura o pre-
feito de Tapera, Volmar Kuhn, a 
primeira-dama Marilei Kuhn, e o 
secretário de Desenvolvimento, 

Renato Cassol.
Qualificar as representantes 

municipais sobre suas atribuições 
foi o principal objetivo do even-
to. Ministrada pelo jornalista e 
publicitário Luciano Baumgardt, 
a capacitação também abordou 
diversos outros assuntos, entre 
eles, construção de texto, (fala e 
entrevista), pose para fotos, ex-
pressão, relacionamento nas re-
des sociais, etiqueta e visual.

O encontro também foi um 
momento de as jovens percebe-
ram qual é o papel de uma so-
berana na corte municipal, suas 
obrigações e o compromisso 
de honrarem suas faixas. Elas 
também receberam dicas para 
apresentar de maneira correta as 
potencialidades dos seus municí-
pios.

Conforme a diretora de Tu-
rismo, Carolina Lopes de Borba, 
o evento acontece a cada dois 
anos, sempre após a realização 
do concurso que elege a corte 
de Senhoritas Turismo Rota das 
Terras Encantadas. “O Depar-
tamento de Turismo oportuniza 
esse encontro aos 16 municípios 
consorciados, com o objetivo 
de desenvolver nas jovens suas 
habilidades para representar e 
divulgar seus municípios da me-
lhor forma possível, ressaltando, 
ainda, o quão importante é a fun-
ção de uma soberana nos muni-
cípios que elas atuam”, comenta 
Carolina.

No final do encontro as so-
beranas participaram de um sor-
teio, sendo as “sortudas” premia-
das com brindes personalizados 

da Rota das Terras Encantadas. A 
tarde de atividades encerrou com 

a visitação do grupo à 19ª Toca 
do Coelho.

Beleza e simpatia no Encontro Regional das Senhoritas Turismo e Soberanas 

GERAL

Encontro reuniu cerca de 40 representantes da região

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO
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Ernestina: 30 anos

O ano de 1986 foi marcado por uma série de ativi-
dades e procedimentos destinados à emancipação mu-
nicipal do Distrito de Ernestina. Após intensa campa-
nha de esclarecimento e divulgação ocorreu no dia 6 de 
agosto de 1986 importante reunião no Salão Paroquial 
da Comunidade Evangélica na Vila Ernestina. Compa-
receram lideranças e população em geral da área a ser 
emancipada. Ao longo dos debates e explanações foram 
ressaltados os requisitos mínimos para criação de um 
município conforme regulado pela Lei Complementar 
nº 1.

Participaram da reunião 119 pessoas, todas mora-
doras e com domicílio eleitoral na área a ser emancipada. 
Foi eleita por aclamação a Comissão Pró-Emancipação 
do Distrito de Ernestina e parte do Distrito do Pulador:

Diretoria
Jaime Gonçalves da Silva – Presidente

Odir Gentil Ferst – Vice-Presidente
Marico Alfredo Ferst – 1º Secretário
Paulinho Eugênio Goedel – 2º Secretário
João Cláudio Goedel – 1º Tesoureiro
Gelson Ireno Arend – 2º Tesoureiro
Conselho Fiscal:
Clareci Neckel
Lauro Lindolfo Penz
Benno Gnich

Em 27 de novembro de 1986 a Comissão enca-
minhou o seu credenciamento conforme Processo nº 
8.755/86-8. A 20 de agosto de 1987 solicitou a autori-
zação para realização da Consulta Plebiscitária, Proces-
so nº 5.075/87-4. Consulta devidamente autorizada na 
forma do Processo nº 5.788/87-0, de 9 de setembro de 
1987, do Projeto de Lei nº 171/87 e da Lei nº 8.356 de 
22 de setembro de 1987.

Plebiscito
Em 20 de dezembro de 1987 ocorreu a Consulta 

Plebiscitária. No Cartório Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral, 
na cidade de Passo Fundo, reuniu-se a Junta Apuradora 
presidida pelo juiz Eleitoral Dr. Marcel Esquivel Hoppe. 
Realizada a apuração foram proclamados os seguintes re-
sultados: 

Total de eleitores inscritos: 1.815
Total de votos SIM: 1.192
Total de votos NÃO: 43
Total de votos em BRANCO: 6
Total de votos NULOS: 3
Total de eleitores que votaram: 1.244

Sendo proclamada a manifestação favorável à eman-
cipação municipal.

Alexandre Aguirre
Historiador 

Emancipação do Município 
de Ernestina 
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Daqui a 10 anos, como será a minha cidade, estado 
ou país? Esta previsão, e também algum desejo pesso-
al pode ser escrito e guardado na Cápsula do Tempo de 
Ernestina. O projeto foi lançado no dia 13 de março, em 
alusão aos 30 anos de emancipação político administra-
tiva do município. O ato realizado na Prefeitura contou 
com a presença do prefeito Odir João Boehm, da secretá-
ria de Educação Ingrid Worst, da coordenadora pedagó-
gica do município Estela Maris, o diretor do Museu Dona 
Ernestina Alexandre Aguirre, a diretora da EMEI Priscila 
Almeida de Mello, a diretora da Escola Educarte Marlei 
Petry e a diretora da Escola Osvaldo Cruz Sueli Penz.

O historiador Alexandre Aguirre conta que a ideia é 
que, quando o município completar 40 anos, a Cápsula 
seja aberta para verificar o que realmente se concretizou 
das previsões dos cidadãos ernestinenses. Poderão ser co-
locados os seguintes objetos: cartas, jornais, fotografias, 
frases, memórias escritas, desejos para o futuro etc.

Até o fechamento, marcado para o dia do aniversá-
rio, 11 de abril, a Cápsula passou por diversos pontos da 
cidade como no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Ernestina onde estiveram presentes o presidente do Sin-
dicato Paulo Bamgratz e as secretárias, Rosane e Simone; 
na Emater/Ascar, contando com a presença da chefe do 
Escritório Municipal Rosane Turra Treviso; na Capeser, 
onde o presidente Evaldo Magarinus e a secretária Natá-

lia, depositaram suas mensagens; no CRAS, com a coor-
denadora Fabiana Correia e sua equipe técnica; a Cápsula 
do Tempo também foi levada até o Grupo Melhor Idade, 
onde na ocasião os integrantes do grupo depositaram 
suas mensagens; passou pela Prefeitura Municipal de Er-
nestina; Casa do Artesão; na Brigada Militar; e ficou dis-
ponível no Museu Dona Ernestina para que os munícipes 
deixassem suas mensagens.

O projeto percorreu também as escolas da cidade 
para coletar as mensagens e os trabalhos desenvolvidos 
pelos professores e alunos. A Cápsula do Tempo esteve 
na escola Estadual de Ensino Médio Raimundo Corrêa 

no dia 20 de março, onde a direção da escola, alunos, pro-
fessores e funcionários depositaram suas mensagens e 
previsões para o futuro. 

Na EMEF João Sachser os alunos do pré ao 9ª ano 
deixaram seus pensamentos e desejos para daqui 10 anos 
na manhã de terça-feira (03). A Cápsula também rece-
be as mensagens dos estudantes das escolas Educarte, 
Oswaldo Cruz e EMEI Dr. Orlando Rojas.

A Cápsula do Tempo de Ernestina será enterrada na 
Praça Municipal e aberta no dia 11 de abril de 2028, data 
que comemorará 40 anos de emancipação. O material 
servirá de recordação e também de objeto de pesquisa.

Cápsula do tempo

Cápsula passou na escola Sachser na manhã de terça (03)Crianças das escolas deixaram sua mensagem

CRÉDITO FOTOS: DANIELE BECKER TEIXERA/JORNAL O MENSAGEIRO
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“Quem vem morar em Ernestina não se arrepende”
Há 30 anos, quando Ernestina conquistou a eman-

cipação político administrativa, deu-se início a constru-
ção e os desafios de uma cidade. Para que o município 
chegasse ao que é hoje, contou com a força de vontade 
e dedicação de muitas pessoas, entre elas Terezinha Nair 
Roehrig.

Nascida em Posse Eli, hoje comunidade de Tio 
Hugo, Terezinha se mudou para Ernestina quando foi 
eleita vereadora na primeira eleição da cidade, deixando 
de trabalhar na agricultura para iniciar uma nova jornada.

O início dos planejamentos para a cidade através do 
Poder Legislativo aconteceu na primeira Sessão, realiza-
da na Escola Raimundo Corrêa, como lembra Terezinha. 

“Nos sentamos em roda, um do lado do outro, e nossa 
assessora no meio, ditando passo a passo com tinha que 
ser”, conta ela. 

Os vereadores em primeiro mandato não tinham ex-
periência em trabalhar em um órgão público, então con-
versavam com pessoas que já tinham experiência sobre 
as indicações, pedido de providência e assim foi sendo 
criado o trabalho, em conjunto. Para explanar o cenário 
na época, Terezinha usa exemplos: “Quando você está 
em uma cozinha e quer fazer um almoço e te falta uma 
panela, quando tem a panela, falta um prato, quando tem 
o prato falta o garfo, os primeiros anos eram deste jeito”, 
pontua.

Nas primeiras sessões foi decidida a mesa diretora, 
onde a vereadora foi secretária, foram decididas a Lei or-
gânica do município e direitos e deveres dos vereadores 
e do prefeito. Cada necessidade de um munícipio teve 
que ser avaliada e planejada. “O que tem que ter em uma 
cidade, estava faltando para se dizer que era uma cidade”, 
recorda Terezinha. “A primeira coisa que enfrentamos foi 
a estrada e saúde, além da burocracia para conseguir do-
cumentos”, acrescenta.

Aos poucos foram sendo adquiridos materiais e os 
locais para atendimentos. “Eu me lembro do primeiro 
caminhão que o prefeito conseguiu em Passo Fundo, da 
primeira máquina, que quando chegou na cidade, todo 
mundo correu para tirar uma foto. Lembro da primeira 

ambulância, uma Caravam, que o prefeito conseguiu 
com a Universidade de Passo Fundo”, comenta Terezi-
nha, que ainda conta que a vacinação das crianças estava 
atrasada, então faziam vacinas nas estradas, quando esta-
vam a caminho e avistavam alguma criança. “Não foi fá-
cil o primeiro tempo, mas também não era difícil porque 
nós tínhamos vontade de vencer, e vencemos, graças a 
Deus”, diz.

Em seus trabalhos, tanto na Secretaria da Saúde, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde 
ficou por 19 anos e vereadora, Terezinha guarda docu-
mentos, registros e conquistas até hoje, além das lem-
branças, como recorda sobre o 1º Encontro de Trabalha-
doras Rurais em Brasília onde participou, da 1ª mulher 
que encaminharam o benefício de auxilio maternidade, 
no ano de 1992.

A cidade para a qual Terezinha se mudou em 1988 
é diferente agora. “Na avenida dava para contar as casas. 
A rua que moro, há 20 anos, tinha cinco casas, hoje não 
tem espaço”, acrescenta. “Adoro essa cidade, gosto dessa 
população, me sinto muito bem quando saio, as pessoas 
se encontram e posso conversar com todos. Como gosto 
também da terra onde nasci, mas precisei optar”.

Mesmo depois de se aposentar, ela permanece na ci-
dade. “Pretendo ficar aqui em Ernestina o resto da minha 
vida. Quem vem morar em Ernestina não se arrepende, é 
um povo acolhedor”, destaca Terezinha.

CRÉDITOS: DANIELE BECKER TEIXERA/JORNAL O MENSAGEIRO

Terezinha escolheu Ernestina há 30 anos, onde ainda vive
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Túnel do conhecimento desperta curiosidade dos estudantes
Na quarta-feira, dia 28, os 

estudantes do pré-escolar ao 4º 
ano da EMEF Marcílio Dias 
puderam soltar sua imaginação. 
Os alunos participaram de uma 
investigação em busca do tema 
a ser estudado em um projeto de 
aprendizagem. 

As crianças, turma por tur-
ma, passaram por um túnel mon-
tado em uma das salas de aula 
da escola. O local estava repleto 
de objetos, visando despertar a 
curiosidade nos pequenos estu-
dantes.

A atividade foi planejada e 
organizada pela coordenadora 
pedagógica da EMEF Marcílio 
Dias Bruna Scharlau e pela dire-

tora Dirce Krombauer, além do 
auxílio dos professores da esco-
la. 

Após os alunos passarem 
pelo túnel e escolherem um tema, 
a próxima etapa será a assessoria 
com as professoras integrantes 
do Programa União Faz a Vida 
e coordenação pedagógica da 
escola, onde serão planejadas as 
atividades a serem desenvolvidas 
com os estudantes. 

Esses trabalhos diferencia-
dos, atrativos e lúdicos se ba-
seiam nos planos de estudos de 
cada turma, desta forma, o pro-
fessor trabalha o seu conteúdo 
curricular através do projeto e 
o aluno se torna protagonista de 

sua aprendizagem. 
“Nossa experiência com 

projetos de aprendizagem mostra 
que os docentes tem se surpreen-
dido muito com a quantidade de 
informações que os alunos tra-
zem, mesmo sobre conteúdos e 
tecnologias que não haviam sido 
tratados no currículo da esco-
la. Observamos também que os 
alunos optam por questões dife-
rentes, originais, relevantes. Es-
tas questões geram projetos com 
oportunidade de muitas buscas, 
experimentações e construção do 
conhecimento”, salienta Bruna, 
que também é coordenadora do 
Programa A União Faz a Vida em 
Victor Graeff.

VICTOR GRAEFF

Alunos participaram da atividade na EMEF Marcílio Dias

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA VICTOR GRAEFF

Deputado Giovani Cherini 
inaugura ruas em Ernestina

No dia 29 de março o depu-
tado Giovani Cherini inaugurou 
a pavimentação da rua Flavio 
Schmidt em Ernestina, onde os 
moradores receberam o deputado 
com um delicioso jantar em agra-
decimento aos recursos de emen-
da parlamentar que beneficiaram 
muitas famílias com pavimenta-
ção. Os moradores enfrentavam 
a poeira, o barro e a falta de sa-
neamento há anos. A rua João 

Gonçalves da Silva também foi 
pavimentada com a emenda. 

O setor agrícola também já 
foi contemplado com emendas 
do referido deputado. 

O prefeito Odir João 
Boehm agradece todas as ações 
do deputado Cherini e pede 
apoio para outras emendas que 
possam vir a auxiliar no desen-
volvimento do município de 
Ernestina.

Duas ruas da cidade foram inauguradas no ato

ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Estão abertas as inscri-
ções até o dia 13 de abril, para 
as interessadas em participar 
das oficinas de artesanato no 
Centro de Assistência Social 
de Ibirapuitã (CRAS).  

As inscrições são limi-
tadas e deverão ser feitas di-
retamente na sede do CRAS, 
durante horário de expediente. 
Não serão permitidas inscri-
ções via telefone ou por ter-
ceiros.

As oficinas são destina-
das a mulheres maiores de 
18 anos beneficiárias do Pro-
grama Bolsa Família e BPC. 
Para realização da inscrição a 
beneficiária deverá apresentar 
o número do NIS, que consta 
no cartão social.

Dúvidas entrar em conta-
to pelo fone (54) 3380-1048.

Inscrições 
abertas para 
oficina no 
CRAS

IBIRAPUITÃ

Coprel recebe homenagem na 
Assembleia Legislativa pelos 
50 anos da cooperativa

Na tarde desta quinta-feira 
(05), a trajetória de 50 anos da 
Coprel Cooperativa de Energia 
foi homenageada pela Assem-
bleia Legislativa do RS. Du-
rante a sessão ordinária, o es-
paço do grande expediente foi 
dedicado a homenagear a traje-
tória da Coprel no desenvolvi-
mento da eletrificação rural em 
72 municípios gaúchos. O pre-
sidente da cooperativa, Jânio 
Vital Stefanello, foi agraciado 
com a medalha da 54ª Legisla-
tura, como reconhecimento de 
sua liderança na condução dos 
trabalhos da cooperativa. As 
homenagens foram propostas 
pelo deputado Vilmar Zanchin 
(PMDB).

A cooperativa esteve re-
presentada na homenagem 
pela direção, colaboradores e 

conselheiros de administração e 
fiscal. Prefeitos e lideranças do 
setor cooperativo também acom-
panharam a homenagem. Jânio 
Vital Stefanello, presidente da 
Coprel, destaca a importância 
deste reconhecimento. “Ficamos 
muito honrados e felizes em re-
ceber esta homenagem, de uma 
das instituições mais importantes 
do Estado. Este reconhecimento 
valoriza a trajetória de luta, tra-
balho, dedicação e compromisso 
de todas as pessoas que acredita-
ram na eletrificação rural, todos 
que contribuíram para que a Co-
prel chegasse ao e de desenvol-
vimento que está hoje. Em nome 
do deputado Zanchin, proponen-
te da homenagem, o nosso agra-
decimento à toda Assembleia 
pela bela homenagem”, destaca 
Sefanello.

GERAL
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VICTOR GRAEFF

Estão convidadas todas as 
equipes da categoria principal, 
veterano e master para a reunião, 
dia 27 de abril, às 19h, no Giná-
sio Municipal de Victor Graeff 

para entrega das fichas de inscri-
ção.

Também estão convidadas 
todas as equipes da região inte-
ressadas em participar do Cam-

peonato Regional de Voleibol 
feminino e Futsal feminino em 
Victor Graeff. Mais informa-
ções com Evandro Rossi pelo 
fone (54) 9.9106-2189.

Campeonato de Futsal de Victor Graeff 2018

VICTOR GRAEFF

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE MORMAÇO RS

Realizou-se mais uma Sessão Ordinária no dia 03 de Abril 
de 2018, com a Presidência do Vereador Wagner de Loreno, com 
a participação dos demais vereadores, Edson Schroeder, Eduar-
do Zanin, Jorge Luiz Berticelli, Lair da Silva Farias, Marcos A. 
Malaquias, Sônia Mara Kuhn, Olair Belo de Carvalho e Silvio 
Fernandes Sanderson.

Ordem do dia todas as matérias aprovadas 
Projeto de Lei do Executivo nº 008/2018: Autoriza o Exe-

cutivo Municipal fazer doação de pneus velhos e sucata, inser-
víveis à municipalidade, para a AERMO – associação esportiva 
revelação de Mormaço.  A doação será de  22  pneus das mais 
variadas caracterizações, salvados dos veículos e maquinários 
da Municipalidade, bem como sucata sem condições de aprovei-
tamento, os quais encontram-se em estoque junto ao Parque de 
Máquinas da Municipalidade, assim discriminados: 02 pneus mi-
cro ônibus; 02 pneus trator; 04 pneus motoniveladora; 01 pneus 
caminhão; 08 pneus veículos; 05 pneus sprinter/4000; 150 KG 
(aproximadamente) de sucata; 20 KG (aproximadamente) de 
plástico; 40 KG (aproximadamente) de papel. Eventuais recursos 
financeiros advindos com a doação ora autorizada, deverão ser 
integralmente aplicados pelo donatário na manutenção e desen-
volvimento das atividades relacionadas a representação esporti-
vas, tanto no Município como na região, mediante a elaboração 
de plano de aplicação.

Indicação nº 5/2018 de autoria do Vereador Olair Belo de 
Carvalho que solicita ao Executivo Municipal, através do Depar-
tamento Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de reali-
zar a pinturas de vagas de estacionamento individual na Avenida 
Willibaldo Koenig, na área central da cidade, respeitando as nor-
mas do código de trânsito.  

Indicação nº 6/2018 de autoria do Vereador Edson Sch-
roeder que solicita ao Prefeito Municipal que por intermédio da 
Secretaria de Educação Cultura e Desporto, departamento de 
esportes, Escolas da rede Municipal e Estadual de ensino, que 
estudem a possibilidade de implantar um Programa que poderá 
ser denominado de MAIS Olímpico, programa este que seria uma 
parceria entre as escolas do município seja da rede Municipal 
ou Estadual coordenado pela Secretaria Municipal de Educação 
(SMECD) e o departamento de esporte da Prefeitura de Morma-
ço, cujo programa Impulsionaria a Educação Esportiva, utilizan-
do o esporte como estratégia para o desenvolvimento integral dos 
alunos.

       
Colaborou - Cássio Rodrigues 

Diretor Geral

Participe das Sessões Legislativas todas as 
terças-feiras, às 17h.



Ernestina, 06 de abril de 2018 Ano XVIII   Edição 848| 15

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores 
de Santo Antônio do Planalto

Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 02 de abril de 2018 
Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta sessão foram apro-
vados por unanimidade os se-
guintes Projetos: 

- Projeto de Lei nº 
011/2018, de 26 de março 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 
autoriza a contratação emer-
gencial de um Psicólogo.

- Projeto de Lei nº 
012/2018, de 02 de abril 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 
autoriza a contratação emer-
gencial de uma Atendente de 
Creche.

Pedido de providências 
deferido

- Pedido de Providências 
de nº 04/2018, de autoria do 
Vereador Elder Knapp/MDB, 
solicitando que seja envia-
do ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que 
determine ao setor competen-
te para que sejam procedidas 
melhorias, uma limpeza geral, 
principalmente nos bueiros na 
estrada Linha Altmann, mais 

precisamente na baixada pró-
ximo as residências de Ireno 
Ivo Soletti e Darci Edemar Alt-
mann, pois naquele local devi-
do as última chuvas, a água 
inundou a referida estrada o 
que prejudicou as condições de 
trafegabilidade naquele trajeto. 

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

Informamos que a pró-
xima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 09 de abril de 
2018, às 19:00 horas.

Reni Bortolotto, morador 
de Fontoura Xavier foi o sor-
teado como uma caminhonete 
Montana 0 km entregue pela 
Coagrisol através da promoção 
Entre de Carrinho Saia de Car-
rão. O sorteio final aconteceu 
sábado, 31, na matriz da Coo-
perativa. 

Ao todo, a promoção en-
tregou 27 vale-compras, 9 te-
levisores 43 polegadas e nove 
churrasqueiras elétricas, além 
do grande prêmio que foi a ca-
minhonete 0km. Ao todo, foram 
mais de 850 mil cupons tro-
cados ao longo da campanha, 
oriundos das unidades de super-
mercados de Soledade, Barros 
Cassal, Fontoura Xavier, Ibira-
puitã, e Tunas bem como das 
agropecuárias e lojas de mate-
rial de construção de Soledade. 

“Estamos felizes ao chegar 
ao fim desta grande campanha 
de premiação e valorização de 
nossos clientes, sendo que en-
tregamos 27 vale-compras, 9 
televisores 43 polegadas e nove 
churrasqueiras elétricas, além 
do grande prêmio que foi a ca-
minhonete 0km. Essa é uma das 
formas que encontramos de va-
lorizar aos clientes que fazem 
suas compras nos supermerca-
dos, lojas de móveis e eletro, 
material de construção e agro-
pecuárias da nossa Coagrisol” 
comentou Cynthia Gradaschi 

Corrêa, diretora de varejo. 
Para o presidente da Coagri-

sol, José Luiz Leite dos Santos, a 
promoção se soma a uma série de 
iniciativas que a Cooperativa tem 
feito para valorizar seus clien-
tes. Ele ainda parabenizou todos 
os ganhadores, adiantando que a 
próxima campanha de prêmios já 
está sendo elaborada e será espe-
cial em virtude da comemoração 
dos 50 anos da Coagrisol, que se-
rão comemorados em 2019. 

Ganhadores dos 
vale-compras: 

Supermercado Matriz: Isa-
bel Cristina Lourenço da Silva

Supermercado Centro: Ora-

ci Batista Pedroso
Supermercado Farrapos: 

Vilma Campos Veiga
Agropecuária Soledade: Ro-

berto de Lima Albuquerque
Materiais de Construção: 

Jussana dos Santos Hermenegil-
do

Barros Cassal: Neraci Bacci 
de Oliveira

Fontoura Xavier: Andreia da 
Luz dos Santos

Ibirapuitã: Lucilda Maria 
Antunes

Tunas: Leonardo Lopes de 
Oliveira

Ganhador da Montana 0 
KM: Reni Bortolotto.

GERAL

Coagrisol realizou o último sorteio da promoção

Promoção Entre de Carrinho Saia de 
Carrão chega ao seu sorteio final 

No dia 09 de abril serão 
iniciadas as atividades de come-
moração do décimo oitavo ani-
versário de emancipação político 
administrativa de Tio Hugo. A 
Semana do Município 2018 será 
diferente das outras celebrações 
de aniversário municipal. Desta 
vez, a Administração Municipal 
de Tio Hugo decidiu promover 
atividades voltadas a capacita-
ção da sociedade, uma vez que o 
desenvolvimento da comunidade 
passa essencialmente pelo aces-
so a informação e novas pers-
pectivas de vida. A “Semana de 
Valorização da Vida” como foi 
denominada, é um projeto que 
visa unir a escola e a família com 
o nobre objetivo de resgatar va-
lores e a motivação tendo como 
ênfase o amor pela educação.

Durante a semana serão 
promovidos seminários que irão 
debater assuntos importantes que 
fazem parte da sociedade atual 
voltados para diferentes realida-
des. As atividades contemplam 
desde os estudantes da rede mu-
nicipal e estadual de ensino, até 
pais, famílias em geral, empreen-
dedores e servidores públicos. As 
palestras serão ministradas por 
Selmiro Paulo Wolfarth que é 
idealizador da “Semana de Valo-
rização da Vida“ e possui 35 anos 
de experiência como palestrante. 
Wolfarth é especialista em depen-
dência química, alcoolismo, taba-
gismo, prevenção aos acidentes 
de trabalho entre outras áreas. As 
suas palestras são voltadas para a 
formação continuada de cidadãos 
com intuito de estabelecer alter-
nativas para garantir a melhoria 
de vida das pessoas.

A Semana do Município 
que comemora os 18 anos de Tio 
Hugo, será finalizada no sábado 
dia 14 de abril com a grande fi-
nal do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo, com ativida-
des que serão realizadas desde 
a manhã. A partir das 9h serão 
disputadas partidas amistosas no 
Campo da Associação Esportiva 
e Recreativa Tio Hugo, a tarde 
acontecem os duelos entre São 
Paulo e Barragem Ernestina pela 
categoria veteranos e Linha Ma-
chado e Barragem Tio Hugo pelo 
principal.

 
Confira a programação com-

pleta da “Semana de 
Valorização da Vida”
Segunda-feira, 09 de abril –  

CTG Caminho dos Pampas:
8h às 9h – Abertura oficial:

9h à 11h30min – Palestra 
aos professores da rede munici-
pal de ensino

13h30min às 17h – Pales-
tra aos professores da rede mu-
nicipal de ensino

 
Terça-feira, 10 de abril – 

CTG Caminho dos Pampas:
8h às 11h:30min – Palestra 

aos alunos do 5º ao 9º ano
13h30min às 17h – Pales-

tra aos alunos do Pré ao 4º ano
19h30min às 22h30min – 

Palestra de Valorização da Vida. 
(na escola Estadual de Ensino 
Médio de Tio Hugo)

 
Quarta-feira, 11 de abril – 

CTG Caminho dos Pampas:
8h às 11h30min – Palestra 

aos alunos do 5º ao 9º ano
13h30min às 17h – Pales-

tra e Integração da Melhor Ida-
de

18h30min as 20:00 – Pa-
lestra para o grupo ABCAL – 
Grupo Vida Nova (na Unidade 
Básica de Saúde de Tio Hugo)

 
Quinta-feira, 12 de abril – 

CTG Caminho dos Pampas:
8h às 11h30min – Palestra 

aos funcionários públicos muni-
cipais

13h30min às 17h – Pales-
tra aos grupos da Assistência 
Social

19h – Lançamento da Ação 
Nota Premiada (no Ginásio Mu-
nicipal Gilmar Mühl)

19h20min – Apresentações 
Culturais Orquestra Municipal 
de Tio Hugo e Grupo de Danças 
Portal (no Ginásio Municipal 
Gilmar Mühl)

19h30min às 22h30min – 
A grande noite da família/ pa-
lestra para toda a família (no Gi-
násio Municipal Gilmar Mühl)

 
Sexta-feira, 13 de abril – 

CRAS Mãos Amigas:
8h às 11h30min – Atendi-

mentos individuais à famílias
13h30min às 17h30min – 

Atendimentos individuais à fa-
mílias

Sábado, 14 de abril – Cam-
po da Associação Esportiva e 
Recreativa Tio Hugo (Linha 
Graeff)

9h às 11h30min – Jogos 
amistosos

13h30min às 18h – Finais 
do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo categorias 
veteranos e principal

Confira a programação da 
“Semana de Valorização da 
Vida” que comemora o 18 
aniversário de Tio Hugo

TIO HUGO

o

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA COAGRISOL
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SÚMULA DE CONTRATO
COMPRADOR: Município de Victor Graeff
OBJETO: Aquisição de merenda escolar as quais destinam-se para as Escolas da Rede Mu-

nicipal de Ensino e à Escola de Educação Especial Novo, durante 06 (seis) meses, conforme 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Turismo e  processo Licitatório 
Modalidade Tomada de Preço nº. 1/2018.

VENDEDOR: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 
EPP: no valor total de  R$ 7.618,26 (sete mil seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos).

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
COMPRADOR: Município de Victor Graeff
OBJETO: Aquisição de merenda escolar as quais destinam-se para as Escolas da Rede Mu-

nicipal de Ensino e à Escola de Educação Especial Novo, durante 06 (seis) meses, conforme 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Turismo e  processo Licitatório 
Modalidade Tomada de Preço nº. 1/2018.

VENDEDOR: FROILA V. DA SILVA & HILARIO BULE DA SILVA LTDA: no valor total 
de R$ 1.145,00 (um mil cento e quarenta e cinco reais).

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
COMPRADOR: Município de Victor Graeff
OBJETO: Aquisição de merenda escolar as quais destinam-se para as Escolas da Rede Mu-

nicipal de Ensino e à Escola de Educação Especial Novo, durante 06 (seis) meses, conforme 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Turismo e  processo Licitatório 
Modalidade Tomada de Preço nº. 1/2018.

VENDEDOR: NECY ROESSLER ME: no valor total R$ 20.706,31(vinte mil setecentos e 
seis reais e trinta e um centavos).

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
COMPRADOR: Município de Victor Graeff
OBJETO: Aquisição de merenda escolar as quais destinam-se para as Escolas da Rede Mu-

nicipal de Ensino e à Escola de Educação Especial Novo, durante 06 (seis) meses, conforme 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Turismo e  processo Licitatório 
Modalidade Tomada de Preço nº. 1/2018.

VENDEDOR: PANIFICADORA CANELA DOCE LTDA: no valor total de R$ 7.389,25 
(sete mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
COMPRADOR: Município de Victor Graeff
OBJETO: Aquisição de merenda escolar as quais destinam-se para as Escolas da Rede Mu-

nicipal de Ensino e à Escola de Educação Especial Novo, durante 06 (seis) meses, conforme 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Turismo e  processo Licitatório 
Modalidade Tomada de Preço nº. 1/2018.

VENDEDOR: RECANTO DA CARNE – AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA: no va-
lor total de R$ 25.467,88 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito 
centavos).

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
COMPRADOR: Município de Victor Graeff
OBJETO: Aquisição de merenda escolar as quais destinam-se para as Escolas da 

Rede Municipal de Ensino e à Escola de Educação Especial Novo, durante 06 (seis) me-
ses, conforme pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Turismo 
e  processo Licitatório Modalidade Tomada de Preço nº. 1/2018.

VENDEDOR: LUIZ ALBANO AULER ME: no valor total de R$ 119,80 (cento e 
dezenove reais e oitenta centavos).

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos profissionais de manuten-

ção mensal, consolidação e atualização da seção de legislação municipal do site oficial 
do Município de Victor Graeff,, conforme pedido da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Fazenda, Processo de Dispensa n° 12/2018.

VALOR MENSAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
PRAZO: 12 meses

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LT-

DA,
OBJETO: Aditamento contratual efetuado para atender o disposto na Cláusula 

Quarta (Vigência) do contrato original para a construção para a conclusão da quadra co-
berta com vestiários (25,80x38m), conforme Termo de Compromisso PAC204518/2013 
com Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na 
Rua Fridholdo Fischer, esquina Avenida 17 de Março - Município de Victor Graeff/RS, 
tudo de acordo com os Projetos Técnicos de Engenharia (Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária e Planta da Obra), conforme Tomada de Preço nº. 08/2017.

PRAZO: 180 dias
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LT-

DA
OBJETO: Aditamento contratual efetuado para atender o disposto na Cláusula 

Quarta (Vigência) do contrato original para execução dos serviços de pavimentação 
do pátio da Praça de Alimentação, totalizando 1.185,35m², junto a Praça Municipal 
Tancredo de Almeida Neves, Victor Graeff/RS, conforme Dispensa por Justificativa nº. 
39/2017.

PRAZO: 60 dias
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF
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Precisamos de 
mais amor

A Páscoa passou no últi-
mo final de semana, deixan-
do para todos nós o sentimen-
to de mais união, cooperação, 
cumplicidade, afeto... e a 
ressurreição de novos ideais 
e objetivos em nossa vida. Je-
sus Cristo ressuscitou, é vida 
nova, é um novo começo para 
pensarmos principalmente 
na igualdade, no nosso irmão, 
que muitas vezes necessita de 
um conforto, de uma conver-
sa, de um apoio.

É necessário acreditar-
mos em um dia melhor, num 
futuro brilhante, esquecer-
mos nossos erros, nossas 
frustrações e obstáculos, 
olharmos para nosso lado, 
para nossa família. A família 
é o bem mais precioso que 
temos, é nela que encontra-
mos o verdadeiro amor, a 
verdadeira alegria para en-
frentarmos o dia a dia turbu-
lento. Espalhe amor por onde 
passar, as flores só florescem 
em lugares germinados com 
amor e afeto. 

Esporte 
Mormacense

A escolinha Aermo Ctac 
de futsal, retornou suas ati-
vidades para este ano 2018, 
com as categorias sub-09, sub-
11, sub-13, sub-15 e feminino. 
Parabéns ao Jarbas Bohrer 
que assumiu como novo pre-

sidente da entidade, e ao vice 
presidente Júnior, que esteve 
a frente em 2017, sempre lu-
tando, batalhando e criando 
possibilidades para que os jo-
vens de Mormaço pudessem 
através do esporte competir 
de forma saudável e ao mes-
mo tempo, agregar o espirito 
de união, amizade, coopera-
ção no dia a dia destes atletas. 
Avante família Aermo Ctac!

Embelezamento 
da cidade

Cabe destacar o ótimo 
trabalho desempenhado pela 
equipe de funcionários da se-
cretaria de obras de Mormaço 
pelos serviços de pinturas e 
limpeza em toda sede do mu-
nicípio, um embelezamento 
necessário e que deixa a cida-
de mais atrativa para os visi-
tantes e moradores. Parabéns!

Jackson Gonçalves

Alunos recebem Apostila “Educação Fiscal”
Os estudantes dos 4º e 5º 

anos da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental de São 
Paulo receberam no dia 04 de 
abril, as apostilas do Programa 
“Educação Fiscal”. A turma 
do 4º ano do turno da manhã, 
recebeu em visita ao gabine-
te do prefeito municipal Elio 
Freitas, as demais turmas rece-
beram na Escola, pelos fiscais 
Vanderlei Marcelo Lermen e 
Giovani Martins Farias.

A cartilha, usada nos anos 
anteriores, foi transformada 
em duas apostilas específicas, 

com conteúdo separado, sendo, 
uma para o 4º e outra para o 5º 
ano. Nelas contam informações 
sobre a Educação Fiscal no mu-
nicípio, como por exemplo, qual 
a importância de manter os tri-
butos em dia e como isso poderá 
retornar aos munícipes. Além das 
informações, a apostila conta com 
atividades lúdicas e pedagógicas 
que auxiliam no entendimento 
das crianças. 

Segundo o prefeito Elio, 
esta é uma forma de levar ao co-
nhecimento da população o quão 
importante é solicitar notas fiscais 

no comércio, como funciona a ar-
recadação de impostos, e como is-
so é aplicado, tudo exemplificado 
na cartilha, para que eles possam 
compartilhar com seus familiares. 

Neste primeiro semestre de 
2018, será realizado um novo 
concurso. Este ano será uma “ti-
rinha” escolar, abrangendo e com 
relação a Mascote oficial “Tribu-
tinha” e o Slogan “Fiscalização 
todo dia, progresso com cidada-
nia”, ambos escolhidos em con-
cursos nos anos anteriores. Parti-
cipação na Mateada da Cidadania 
em maio. 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Prefeito recebeu os alunos do 4º ano em seu gabinete, onde foi entregue a Apostila

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/VANDERLEI MARCELO LERMEN

Com o Supermercado Sede 
lotado de clientes que queriam 
aproveitar as ofertas da véspera 
de Páscoa e garantir a chance de 
ser contemplado com um televi-
sor de 43 polegadas, foi realiza-
do na manhã deste sábado, 31/3, 
o primeiro sorteio da campanha 
Cotrijal Ligada em Você. A cam-
panha iniciou em fevereiro e até 

o final de deste ano vai sortear 
100 televisores entre os clientes 
das Lojas, Supermercados e Ata-
cado, sendo dez por mês.

“É uma forma de prestigiar 
nossos clientes”, disse o presi-
dente da Cotrijal, Nei César Mâ-
nica. O sorteio foi acompanhado 
também pelo vice-presidente, 
Enio Schroeder, pelo superinten-

dente de Varejo, Valcir Zanchett, 
os gerentes de Lojas, Jair Hel-
ler, e de Supermercados, Ana 
Cristina Bocasanta, além dos 
conselheiros de Administração 
Roveni Doneda, Odair Nienow 
e Mateus Tonezer e fiscal João 
Maldaner.

A associada da Cotrijal Se-
milda Nienow estava animada. 
Aproveitou o sábado para co-
locar mais uma cautela na urna. 
Não ganhou prêmio neste pri-
meiro sorteio mas diz que tem 
muitas cautelas concorrendo. 
“Vamos continuar torcendo”, 
confirmou, acompanha do mari-
do Orlando e do neto.

O associado Valírio Berwig 
também segue otimista. “É um 
grande incentivo que a Cotrijal 
dá para seus associados e clien-
tes”, avalia.

A entrega dos prêmios des-
te primeiro sorteio será no dia 3 
de abril.

Ofertas imperdíveis
Tanto as Lojas quanto os 

Supermercados estão com ofer-

tas imperdíveis neste sábado, 
31/3, e até o próximo sorteio, 
dia 28 de abril. Atualmente, além 
do Atacado, são 18 Lojas e oito 
supermercados espalhados pelos 
32 municípios da área de atuação 
da Cotrijal.

Os ganhadores
André Arend – Ernestina
Eduarda H. Haupt – Não-

-Me-Toque
Elemar Deuner – Ernestina
Gilberto W. Moreira – Co-

lorado
José Carlos Fath – Victor 

Graeff
José Lucildo de Mello – Ca-

razinho
Laura Beatriz de Mello – 

Não-Me-Toque
Maria Lúcia Ribas – Não-

-Me-Toque
Olga Mantovani – Não-Me-

-Toque
Thiago Krüger – Victor 

Graeff

Como participar
Para ter a chance de ganhar, 

basta fazer compras na rede de 
Lojas e Supermercados ou no 
Atacado Cotrijal. A cada R$ 
50,00 o cliente recebe uma cau-
tela. Para ração ensacada e a gra-
nel, cada R$ 200,00 valem uma 
cautela.

Além de preencher cor-
retamente a cautela com seus 
dados pessoais, o cliente deve 
responder a uma pergunta: Qual 
a melhor cooperativa para rea-
lizar suas compras e que ainda 
lhe permite ganhar prêmios?. 
Depois, é só depositar a cautela 
em uma das urnas das Unidades 
Cotrijal.

Próximos sorteios
2º sorteio - 28 de abril
3º sorteio - 26 de maio
4º sorteio - 30 de junho
5º sorteio - 28 de julho
6º sorteio - 25 de agosto
7º sorteio - 29 de setembro
8º sorteio - 27 de outubro
9º sorteio - 24 de novembro
10º sorteio – 29 de dezem-

broPrimeiro sorteio foi realizado no sábado, dia 31 

Conhecidos os dez primeiros ganhadores da campanha Cotrijal Ligada em Você

GERAL

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO
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NICOLAU 
VERGUEIRO

Luan de Abreu participa do 
torneio na Espanha

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

18

Nicolauense 
participa de 
torneio em 
Barcelona

Nos dias 7 e 8 de abril o Es-
porte Clube Vila Nova de Passo 
Fundo competirá no Barcelo-
na Football Cup. O nicolauense 
Luan de Abreu, de 12 anos, joga-
dor da equipe estará entre os atle-
tas que viajarão para Barcelona, 
na Espanha.

Luan faz parte da categoria 
sub 13 da equipe que participa da 
competição internacional.

O prefeito Odir Boehm es-
teve em Porto alegre na manhã 
de quarta-feira (04) entregan-
do documento na Secretaria de 
Agricultura para o município 
receber uma retro escavadeira 
4×4, recurso vindo da bancada 
gaúcha por indicação do depu-
tado Afonso Motta. A mesma 

deve ser entregue ainda no mês 
de maio. 

“Me sinto feliz por mais 
essa conquista pra comunidade 
de Ernestina onde a máquina 
irá realizar grandes trabalhos 
nas secretarias de Obras, Agri-
cultura, e Urbanos”, conclui o 
prefeito Odir.

Prefeito Odir cumpre agenda 
em Porto Alegre

ERNESTINA

Foi realizada na tarde de 
segunda-feira, dia 02, a assina-
tura do novo convênio de pres-
tação do serviço de Urgência 
e Emergência entre o Hospital 
Beneficência Alto Jacuí e as 
Prefeituras Municipais de Vic-
tor Graeff e Não-Me-Toque. 

A assinatura do convênio 
foi realizada no Gabinete do 
prefeito de Não-Me-Toque e 
contou com a presença do pre-
feito Armando Carlos Roos, vi-
ce-prefeito Pedro Paulo Falcão 

da Rosa, além do prefeito de 
Victor Graeff Cláudio Afonso 
Alflen, membros da diretoria do 
Hospital Alto Jacuí e secretários 
municipais das duas Prefeituras.

Para a manutenção do 
serviço os dois municípios ar-
carão com o repasse de R$ 
2.541.600,00 que serão pa-
gos mensalmente em parcelas 
de R$ 211.800,00, sendo R$ 
195.500,00 de responsabilidade 
de Não-Me-Toque e o restante 
por parte de Victor Graeff.

Victor Graeff e Não-Me-Toque renovaram o convênio

Renovado o convênio com Hospital 
Alto Jacuí para atendimentos de 
Urgência e Emergência

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE 

No dia 05 de maio irá 
ocorrer o evento Miss Carazi-
nho e região, no município de 
Carazinho, na Bier Site Even-
tos. Terá início às 20h e conta-
rá com candidatos de diversos 
municípios, entre eles, Santo 
Antônio do Planalto.

A promotora de eventos 
e selecionadora de candida-
tas para concursos de beleza, 
Maria Stela Bagatini indicou 
os seguintes santo-antonien-
ses para receber as faixas na 
oportunidade: Yasmim Dapper 

como Miss Santo Antônio do Pla-
nalto Pré Teen, Dieisson Eduardo 
Soares Soletti como Mister Santo 
Antônio do Planalto Adulto, Jor-
dana Anhaia como Miss Turismo 
Santo Antônio do Planalto, Kim-
berly Nedeff de Paula como Miss 
Conesul Santo Antônio do Planal-
to 2018, e  Aniéli Pires como Miss 
Santo Antônio do Planalto 2018.

Após receber as faixas, eles 
poderão participar do Miss Esta-
dual que ocorrerá durante o ano e 
disputar com candidatos de diver-
sas cidades.

Miss Carazinho e região irá coroar 
santo-antonienses

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Na sexta-feira, dia 23 de 
março, o prefeito Gilso Paz re-
cebeu na sala de reuniões do 
Centro Administrativo repre-
sentantes do Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul (Banri-
sul). Em pauta na audiência es-
tava a ampliação do atendimen-
to da unidade do banco em Tio 
Hugo, medida que é cobrada há 
muito tempo pelo Poder Execu-
tivo Municipal. O diretor Exe-
cutivo da instituição, Oberdan 
Celestino de Almeida e o supe-
rintendente Regional do Banri-
sul, Jenio Galon, acolheram as 
solicitações feitas pelo prefei-
to tio-huguense, que ressaltou 
mais uma vez a importância de 
investimentos em melhorias na 
estrutura do Banrisul no muni-
cípio, visto que o espaço é insu-
ficiente para atender a demanda, 
desde aqueles que procuram o 
caixa até o atendimento pessoal.

“Este assunto é debatido 
há algum tempo com a cúpula 
do Banrisul e a continuidade é 
fundamental para que tenhamos 
um desfecho positivo. O muni-
cípio de Tio Hugo mantém uma 

longa parceria com o Banrisul e, 
além disso, o banco possui um 
número crescente de clientes aqui. 
Portanto, é mais do que necessá-
ria a ampliação da instituição, e 
embasado nisso provocamos essa 
reunião para pedir mais celeridade 
no processo”, disse Gilso.

É importante citar que os 
clientes do banco relatam que em 
várias oportunidades o espaço fí-
sico do posto de atendimento do 
Banrisul em Tio Hugo fica com-
pletamente lotado, pela alta de-
manda de pessoas que ali circula, e 
ainda muitos reclamam da falta de 
privacidade no atendimento pes-
soal, uma vez que o guichê em que 
atua o atendente é muito próximo 
da fila de espera formada por pes-
soas que serão atendidas no caixa. 
Os representantes do Banrisul por 
sua vez garantiram que esta solici-
tação do Poder Executivo Munici-
pal já tramita na direção da insti-
tuição e em breve o município terá 
uma resposta. Em um primeiro 
momento o banco estuda aumentar 
o espaço físico da atual unidade de 
atendimento, alugando uma sala 
ao lado no mesmo prédio.

Reunião discute ampliação da 
unidade de atendimento do Banrisul

TIO HUGO
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Tô na área!

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

Título merecido
Antes mesmo da vitória 

gremista no primeiro jogo da 
final do Gauchão o assun-
to mais comentado no início 
da semana foi a arbitragem. 
Muitos (equivocadamente) 
condicionaram a vitória do 
Grêmio à decisão de Anderson 
Daronco em expulsar o late-
ral Eder do Brasil de Pelotas 
após entrada em Luan. O Fa-
to é que mesmo no 11 contra 
11 o tricolor venceria o jogo 
e eu explico o porque. O time 
de Renato Portaluppi tinha até 
o momento da expulsão, nada 
mais nada menos que 70% de 
posse de bola e duas chances 
claras de gol, o Brasil era pe-
rigoso e em contra-ataques 
também teve oportunidades 
de marcar. Todos sabem que a 
equipe gremista com a bola no 
pé é muito perigosa e quando 
acontece o contrário, como 
por exemplo no Gre-Nal que 
culminou com a vitória do In-
ter, o time treinado por Renato 
Portaluppi sofre e quase não 
cria. A estratégia do Brasil 
de Pelotas em dar a bola pro 
Grêmio era suicídio, cedo ou 
tarde a conta chegaria, tal-
vez não da forma larga como 
foi os 4 x 0, mas certamente 
o Brasil sairia derrotado da 
Arena. Erro da arbitragem 
ou não, isso não poderá apa-
gar a superioridade gremista 
neste campeonato. Quando os 
titulares entrarm na compe-
tição por muitas vezes o time 
passeou em campo, portanto, 

o título do Gauchão 2018 se-
rá merecido. Em condições 
normais o Grêmio vencerá o 
time pelotense novamente no 
domingo antes de levantar a 
taça do estadual.

Os favoritos para a 
Copa do Mundo

A seleção Brasileira já 
está configurada para a Co-
pa do Mundo. O técninco Tite 
tem algumas dúvidas em re-
lação a suplência, jogadores 
para compor o grupo, mas 
os titulares e os imediatos já 
estão definidos. O Brasil che-
ga forte para a Copa mesmo 
com Neymar como incógnita. 
Atualmente existem no mí-
nimo sete brasileiros entre 
os trinta principais jogado-
res da Europa, cito; Alisson, 
Marcelo, Casemiro, Neymar, 
Roberto Firmino, William e 
Phillipe Coutinho. Todos atle-
tas que brilham na temporada 
e que chegam com moral pa-
ra o mundial. O Brasil chega 
muito forte, ao contrário da 
contestada seleção de Luis 
Felipe Scolari de 2014. No 
rol dos favoritos ao título da 
Copa estão Brasil, Alemanha 
e Espanha, como supresas 
poderão aparecer a França, 
Argentina, Inglaterra e até 
a Bélgica, mas no momento 
atual alemães, brasileiros e 
espanhóis são os que destoam 
dos outros, por isso em um 
palpite mais arriscado a Copa 
do Mundo da Rússia fica entre 
esses três países tradicionais.

Copa Adair Joalheiro de Futsal Categoria de 
Base 2018 terá início no dia 14 de abril

Equipes de 10 municípios 
estarão competindo pela Copa 
Adair Joalheiro de Futsal Catego-
ria de Base 2018. O campeonato 
tem início no dia 14 de abril e o 
término é previsto para dezem-
bro, sendo que as categorias sub 
7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, 
feminino sub 16 e sub 17 mas-
culino se enfrentarão em turno e 
returno, tendo semifinais e final.

Equipes participantes

- Serg de Victor Graeff
- Russo Preto de Não-Me-

-Toque
- Multiesportiva de Lagoa 

dos Três Cantos
- Acesap de Santo Antônio 

do Planalto
- Aemo de Mormaço
- Walter Stack de Ernestina
- Selbach
- CMD Ibirapuita
- CMD Tio Hugo
- Sementinha de Alto Alegre

A 1ª rodada será no sá-
bado, dia 14 de abril com os 
seguintes confrontos: Não-Me-
-Toque: Russo Preto x Ctac/
Mormaço

Alto Alegre: Sementinha 
x Lagoa

Victor Graeff: Serg x Ace-
sap

Ibirapuitã: CMD/Ibirapui-
tã x Ernestina

Selbach: Ames/Selbach x 
CMD/ Tio Hugo

REGIÃO

O CMD do município de 
Santo Antônio do Planalto abre 
as inscrições para a Categoria 
Sub 17. Podem se inscrever alu-
nos nascidos em 2001/2002. Pa-
ra categoria Feminina, podem se 
inscrever meninas nascidas de 
2002 a 2006.

As inscrições podem ser 
realizadas no Ginásio Evangélico 
nas terças-feiras e quintas-feiras 
das 18h às 20h. Para mais infor-
mações, entrar em contato com o 
Tuta pelo fone (54) 99699-9683.

Inscrições abertas para a 
Categoria Sub 17

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Em comemoração à Pascoa, 
a Invernada Artística do CTG 
Porteira do Planalto do municí-
pio de Santo Antônio do Planalto, 
realizou uma confraternização na 
terça-feira (27). Participaram do 
momento, as categorias Dente de 
Leite, Pré-Mirim, Mirim e Juve-
nil, juntamente com alguns pais. 
As crianças receberam um mimo 
de Páscoa.

Parabéns aos envolvidos por 
proporcionar as crianças este mo-
mento, e um agradecimento espe-
cial aos pais pelo lanche que foi 
proporcionado. As crianças e ado-
lescentes que gostariam de fazer 
parte, a Invernada te espera nos 

ensaios que ocorrem nas terças- -feiras a partir das 18h30min.

Confraternização foi realizado no dia 27

Invernada Artística realiza confraternização

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Nos últimos dias, devido as 
férias do prefeito Rodrigo Trinda-
de, que volta na próxima semana, 
assumiu a frente do executivo 
mormacense o vice prefeito Alvo-
ri Kuhn. 

O prefeito em exercício 
Alvori destaca as últimas ações 
que está sendo desenvolvidas na 
administração municipal, entre 
elas a estruturação de estradas do 
interior para uma melhor trafega-
bilidade dos transportes, princi-

palmente os agrícolas, e o anda-
mento da Praça Municipal, que 
segue para sua conclusão. 

“Estamos trabalhando bas-
tante para conseguirmos atender a 
todos os pleitos da população. Te-
mos ações na sede do município, 
com uma equipe responsável pe-
la limpeza e embelezamento das 
ruas da sede, e também estamos 
firmando novamente nosso com-
promisso com a escolinha Aer-
mo Ctac do município, para que 

as crianças possam praticar de 
forma saudável o esporte, sem 
nenhum custo de mensalidades.

Alvori também destacou a 
final do campeonato de futebol 
de campo, parabenizando todas 
as equipes que estiveram par-
ticipando, bem como a organi-
zação do certame, que esteve a 
frente durante todas as rodadas 
trabalhando para que o presente 
campeonato tivesse um grande 
êxito em sua edição. 

Prefeito em exercício Alvori Kuhn destaca ações

MORMAÇO

Abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de 
Futebol Sete 2018

A reunião com as equipes 
foi realizada no dia 03 de abril 
onde ficou definido o regulamen-
to e a data de início. As inscrições 

podem ser realizadas até dia 20 
de abril. O campeonato terá as 
Categorias Principal e Veterano e 
tem início previsto para o dia 28 

no campo do Tupã.
As fichas de inscrições 

podem ser retiradas na prefei-
tura com Sandro Pfluck.

ERNESTINA



Ernestina, 06 de abril de 2018

Seletiva de atletas do Grêmio em Ernestina
O município de Ernestina será 

palco, neste sábado (7), de uma seleti-
va oficial de atletas do Grêmio Porto-
-Alegrense. A avaliação, para meninos 
nascidos entre 2002 e 2009, terá início 
às 13h, no Centro de Treinamento do 
Ernestina Futebol Clube, localizado no 
Condomínio Gramado. Os aprovados 
serão encaminhados para testes defi-
nitivos nos grupos de competição do 
Tricolor, que nos últimos anos formou 
e revelou jogadores como Arthur, Luan 
e Everton.

Também no sábado, a partir das 
10h, uma solenidade oficializará o Er-
nestina FC como Núcleo de Captação 
de Atletas – Região Norte do Grêmio.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (54) 99124-4206.

ERNESTINA

SELETIVA DO GRÊMIO

Data: 7 de abril (sábado)
Local: CT do Ernestina Futebol Clu-

be
13h: nascidos entre 2002 e 2005
15h30min: nascidos entre 2006 e 2009
Inscrição: 1 quilo de alimento não pe-

recível
Informações: (54) 9.9124-4206


