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Assinaturas

ERNESTINA

Comunicados da Secretaria da Saúde
No dia 25 de abril, às 14h, 

haverá palestra com Grupo Hi-
perdia no Salão da comunidade 
de Esquina Penz, com o assun-

to: Câncer Bucal.
Na No dia 26, terá reunião 

com Grupo de Gestantes às 9h na 
Unidade Básica de Saúde.

Prefeito em exercício assina contratos
Na manhã desta quinta-

-feira, (19), o prefeito em 
exercício  de Ernestina Arno 
da Silva realizou a assinatura 

de contratos, juntamente com o 
pessoal do setor de licitações da 
prefeitura, Leonel Borba e Lisete 
Giaretta da Silva.

Vacinação da gripe terá início dia 23
O início da campanha da 

vacinação da gripe irá começar 
na segunda-feira, dia 23.

Como grupo alvo serão 
- Puérperas de até 45 dias
- Idosos acima de 60 anos
- Crianças de 6 meses a 4 

anos 11 meses e 29 dias
- Portadores de doenças 

crônicas previstas no manual do 
Ministério da Saúde, mediante 
apresentação de atestado médico.

- Gestantes.
- Professores.
- Profissionais da Saúde

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Administração investe em educação
A Administração Municipal 

de Victor Graeff segue investin-
do em 2018 através da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo no processo 
de aprendizagem dos estudantes 
da rede municipal.

Novamente neste ano os 
estudantes podem participar de 
diversas oficinas pedagógicas, 
sempre visando manter o foco na 
qualidade do ensino.

As oficinas são ofertadas 
quinzenalmente na EMEF Leo-
nel de Moura Brizola e semanal-
mente para as turmas da EMEF 
Marcilio Dias.

Na primeira quinzena do 
mês participam as turmas dos 
anos inicias da EMEF Leonel e 
na segunda quinzena as turmas 
dos anos finais. Eles podem par-
ticipar das seguintes oficinas: Es-
portes com o professor Charles; 
Alemão com a professora Íres; 
Informática com o professor Gui-
lherme e Música com o professor 
Ademar Jacó.

Já na EMEF Marcílio Dias, 
as oficinas são semanais para to-
das as turmas, que participam de 

aulas de Danças alemãs com a 
professora Fabiane K; Jogos de 
mesa com o professor Casemiro; 
Esportes com o professor Char-
les; Alemão com a professora 
Íres; Informática com o professor 
Guilherme e Música com o pro-
fessor Ademar Jacó.

A assessora Pedagógica 
Municipal, Bruna Scharlau ex-
plica que as oficinas estimulam 

o desenvolvimento afetivo-
-emocional, físico-motor, inte-
lectual e social dos estudantes. 
“Elas são mecanismos para o 
aperfeiçoamento didático em 
uma escola. Trata-se de uma si-
tuação de aprendizagem dinâ-
mica, lúdica e descontraída que 
possibilita a inovação, a troca 
de experiências e a construção 
de conhecimentos” salienta.

Alunos da rede municipal participam de oficinas pedagógicas
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VICTOR GRAEFF

Durante a sexta-feira dia, 
dia 13 de abril, o prefeito Gilso 
Paz recebeu em seu gabinete o 
presidente da AUETH (Associa-
ção Universitária dos Estudantes 
de Tio Hugo) Djonatan Otramar 
Moreira. Na ocasião foi assinado 
o termo de fomento que habilita 
o Poder Executivo Municipal a 
prestar auxílio financeiro para a 
associação. Em 2018 será repas-
sado para a AUETH o valor de R$ 
68 mil, divididos em oito parcelas 
de R$ 8,5 mil. O montante nes-
te ano é aproximadamente 10% 
maior do que o os valores sub-
vencionados nos anos anteriores.

O prefeito Gilso Paz enfatiza 
que a Administração Municipal 
de Tio Hugo possui uma política 
de austeridade financeira, sendo 
possível garantir esse aumento de 
valores graças ao planejamento fi-
nanceiro que é realizado cuidado-
samente para garantir melhorias 
em todas as esferas da sociedade. 
“Trabalhamos intensamente para 
aprimorar ainda mais o serviço 
público, investindo em áreas que 
são prioritárias para o município. 
Esse repasse para a AUETH pos-
sui muita importância, uma vez 
que esses estudantes estão bus-
cando um futuro melhor através 

da qualificação profissional. 
Continuaremos nossos esfor-
ços para melhorar ainda mais o 
apoio dado aos nossos estudan-
tes universitários”, observou 
Gilso.

A subvenção financeira à 
AUETH é utilizada para paga-
mento do transporte que leva 
os estudantes até as instituições 
de ensino superior da região. 
A Administração Municipal de 
Tio Hugo destaca que o repasse 
a associação é um investimento 
social, por tal motivo, justifica-
-se o acréscimo no valor repas-
sado.

TIO HUGO

Administração Municipal aumenta repasse para a 
Associação Universitária dos Estudantes de Tio Hugo
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Quando falamos em difi-
culdade de aprendizagem, es-
tamos nos referindo a alguns 
tipos de desordem que impe-
dem uma criança aprender 
no mesmo ritmo de quem não 
apresenta o problema.

As dificuldades de apren-
dizagem consistem em alte-
rações estruturais, mentais, 
emocionais ou neurológicas, 
na medida em que interferem 
na construção e desenvolvi-
mento das funções cognitivas. 
As mais conhecidas são:

Dislexia: é um trans-
torno de aprendizagem que 
afeta a leitura, a fala e a es-
crita, é um problema crônico, 
podendo perdurar por anos, 
os sintomas são identificados 
mais facilmente na infância, 
fase em que se acentua; 

Discalculia: é uma de-
sordem neurológica que afeta 
principalmente a habilidade 
da criança mexer com núme-
ros, os sintomas da discalcu-
lia envolvem a dificuldade, 
em organizar, classificar e 
realizar operações com nú-
meros;

Disgrafia: a criança 
apresenta dificuldades na 
fluência escrita, cometendo 
diversos erros de ortografia 
e na formação de palavras, a 
disgrafia em diversos casos, 
pode estar relacionada com 
problemas psicomotores;

Dislalia: é um distúrbio 
que afeta a fala, caracteri-
zado pela dificuldade em 
articular as palavras correta-
mente, quem sofre dela, cos-
tuma trocar uma palavra por 

outra similar na pronúncia, 
falar de maneira errada, omi-
tindo ou trocando letras;

A criança é um ser úni-
co, no qual deve ser acom-
panhada mais de perto pelos 
professores, estes por sua vez 
irão fazer um trabalho mais 
individualizado, objetivando 
superar as dificuldades exis-
tentes. Os professores podem 
ter o papel mais importante 
no processo de identificação e 
descoberta desses problemas, 
porém, não possuem forma-
ção específica para fazer tais 
diagnósticos, devendo ser ela-
borados por médicos, psicólo-
gos e psicopedagogos. O papel 
do professor é de observar e 
auxiliar o aluno, buscar prá-
ticas pedagógicas que contri-
buam para o desenvolvimento 
da sua aprendizagem, formu-
lar aulas mais motivadoras e 
dinâmicas, não rotular o alu-
no e dar a oportunidade para 
que ele descubra suas poten-
cialidades.

Nesse sentido, a escola 
deve ser um lugar que propi-
cie condições de aprendiza-
gem, sanando as dificuldades 
dos educandos. O educador 
deve estar atento e descobrir 
com criatividade o caminho 
a seguir, a fim de auxiliar o 
aluno na superação dos pro-
blemas; bem como, fazer um 
trabalho em conjunto com a 
família e sempre que possí-
vel, com a ajuda de um psi-
copedagogo, preconizar ao 
seu aprendiz elementos que o 
levarão ao pleno desenvolvi-
mento escolar.

Dificuldades de 
aprendizagem

 Raquel Malmann Gehlen
Professora da Rede Municipal de Ensino de Mormaço-RS

ARTIGO

Aprovada alteração de vencimento 
para três categorias de servidores

Nesta semana foi apro-
vada na Câmara Municipal de 
Vereadores a Lei Municipal 
1771/2018 que altera faixa de 
vencimentos e enquadramentos 
de três categorias de servidores 
públicos municipais.

A Lei foi sancionada pe-
lo prefeito municipal Cláudio 
Afonso Alflen na manhã de 
terça-feira, dia 17. 

Fica alterado agora o va-
lor do vencimento básico dos 
cargos de Auxiliar de Serviços 
Gerais, Auxiliar de Limpeza 
Externa e Operário. Anterior-
mente devido à uma brecha na 
legislação os 43 servidores que 
hoje ocupam esses cargos re-
cebiam um salário base menor 
que o salário mínimo nacional.

De acordo com o prefeito 
Alflen, o projeto atendeu uma 
antiga reivindicação do Sindi-
cato dos Servidores Públicos 

Municipais (SINDISERV-VG) e 
veio a corrigir a legislação, be-
neficiando mais de 40 servido-
res. “Item da pauta entregue pelo 
SINDISERV em 2017 ao execu-
tivo, o atendimento a solicitação 

Lei foi sancionada em encontro com representantes do SINDISERV

era uma proposta da atual Admi-
nistração desde o ano de 2013. 
Sensível a causa o município en-
caminhou o projeto agora apro-
vado na Câmara e sancionado”, 
salienta.
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VICTOR GRAEFF

Dada a prioridade dos 
agricultores à colheita da so-
ja, o milho segue ainda lento 
em ritmo de colheita, porém 
já alcançando 90% do total 
da área. Segundo o Informa-
tivo Conjuntural da Emater/
RS-Ascar, nesta quinta-feira 
(19/04), as produtividades 
obtidas recentemente seguem 
situando-se nos níveis previs-
tos, com alguns casos regio-
nais superando as estimativas 
divulgadas. O preço do cereal 
segue em ascensão alcançando 

R$ 34,31 a saca de 60 quilos, na 
média estadual. Produtores que 
têm estrutura de armazenagem 
na propriedade valorizam ainda 
mais o produto, com preços su-
periores a R$ 38 a saca. 

A cultura da soja também 
se encaminha para o final da 
colheita. Com clima favorável, 
avançou rapidamente e vários 
produtores já concluíram a ati-
vidade. No plano estadual a co-
lheita chega a 65%. As lavouras 
colhidas recentemente apresen-
taram produtividade dentro do 

esperado, contrariando as ex-
pectativas de menor rendimen-
to para as áreas implantadas no 
final do período recomendado e 
semeadas com cultivares de ci-
clo mais longo, embora estas úl-
timas apresentassem maturação 
desuniforme e grãos de tamanho 
menor. Preços em elevação au-
mentam as especulações sobre 
o teto de preço possível de ser 
atingido. Preços da saca de 60 
quilos praticados entre R$ 74 e 
R$ 81, com média estadual em 
R$ 76,98. 

Colheita do milho chega a 90% no Estado

AGRICULTURA
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MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018
Objeto: contratação de empresa para serviços de jornal em formato eletrônico, para a di-

vulgação de atos do órgão público. Abertura das Propostas: 10/05/2018, às 09:00hs, no Centro 
Administrativo Municipal, sita Av. João Amann, 690. Maiores Informações pelo telefone (54) 
3338.1242/1273 e no site www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff/RS; 17/04/2018. CLÁU-
DIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2018
Objeto: aquisição de tecidos e aviamentos, materiais em MDF e demais materiais para arte-

sanato que se destinam para a realização de atividades com os grupos de crianças, adolescentes e 
famílias oferecidas pelo CRAS. Abertura das Propostas: 15/05/2018, às 09:00h, no Centro Admi-
nistrativo Municipal, sita Av. João Amann, 690. Maiores Informações pelos fones (54) 3338.1242 
e 3338.1273 e no site www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff/RS; 17/04/2018. CLÁUDIO 
AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2018
Objeto: aquisição de 55 (cinquenta e cinco) lixeiras conjugadas para instalação nas Ruas e 

Avenidas. Abertura das Propostas: 16/05/2018, às 09:00hs, no Centro Administrativo Municipal, 
sita Av. João Amann, 690. Maiores Informações pelo telefone (54) 3338.1242/1273 e no site www.
victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff/RS; 17/04/2018. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefei-
to Municipal.

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: ADEMIR ELOI KNOP
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade nº 1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 3.492,00 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais).
PRAZO: 31 de julho de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: DENISE SILVANA DREHMER
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade nº 1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 1.142,50 (Um mil cento e quarenta e dois reais e cinqüenta 
centavos).

PRAZO: 31 de julho de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: DORIS AREND
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE, todos de acordo com a chamada pública n.º 1/2018 e Inexigibilidade nº 1/2018.

VALOR: no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais).
PRAZO: 31 de julho de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: JOSIANE MARIA SCHREINER DOS SANTOS KERN
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

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

VALOR: no valor total de R$ 1.774,00 (um mil setecentos e setenta e quatro reais).
PRAZO: 31 de julho de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF

Bar e Churrascaria Ramos 
realiza jantar Noite no Ramos

Na noite de sábado, dia 14, 
foi realizado em Nicolau Ver-
gueiro a “Noite no Ramos”, on-
de foi servido Porco no Rolete, 
com música ao vivo da Banda 

Atração. Organizado pelo Bar e 
Churrascaria Ramos em parce-
ria com o jornal O Mensageiro, 
o evento ainda contou com sor-
teio de brindes.

O evento Noite no Ramos foi realizado no dia 14

NICOLAU VERGUEIRO

No dia 23 de abril ocorrerá 
no pavilhão da Comunidade Ca-
tólica a palestra Cultivando a Paz. 
Será às 19h, com a palestrante 
Cris Weber. A palestra faz parte 

do Projeto Educação Saúde e 
sociedade trilhando caminhos 
para a Cidadania, e será para 
pais de alunos, professores e 
aberto a comunidade. Participe! 

Convite a comunidade

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

CRAS Ernestina recebe inscrições de famílias 
para o Programa Família Acolhedora

O Centro de Referência e 
Assistência Social (CRAS) de 
Ernestina está desenvolvendo 
um novo programa que irá aten-
der crianças e adolescentes que 
estão restritos da convivência 
familiar. É o Programa Família 
Acolhedora, que tem como prin-
cipal objetivo encontrar famílias 
com disponibilidade em acolher 
provisoriamente em seus lares, 
estes jovens, até que os mesmos 
retornem para suas famílias de 
origem ou família substituta.

O CRAS está recebendo ins-
crições de famílias que estejam 
dispostas a receber as crianças e 
adolescentes, até que a situação 
seja resolvida, disponibilizando 
assim um lugar acolhedor para 
quem precisa, por um período 
temporário.

Critérios de seleção
- pessoas maiores de 21 

anos, sem restrição quanto ao se-
xo e estado civil;

- residir no município de Er-
nestina;

- não ter interesse em ado-
ção;

- concordância de todos os 
membros da família;

- não ter qualquer membro 
envolvido em processo criminal 
ou dependente químico;

Para conhecer e obter mais 
informações sobre o Programa de 
Acolhimento Familiar procure o 
CRAS Ernestina e converse com 
a coordenação ou com a equipe 
técnica. 

ERNESTINA

A Secretaria de Obras de 
Ibirapuitã realizou a restaura-
ção de um pontilhão no qual 
dá acesso à residência do seu 
Lemos. A mesma foi construí-
da alguns anos atrás, e com as 
intempéries do tempo sofreu 
desgastes nas madeiras de sus-
tentação, e acabou cedendo no 
momento em que um caminhão 

carregado com soja passava pela 
local.

Com isso, foi necessária a 
substituição de praticamente to-
dos os barrotes aproveitando-se 
apenas as pranchas.

Seu Lemos, um cidadão 
com mais de 90 anos, mas cheio 
de vigor e lucidez, acompanhou, 
durante o dia todo os trabalhos 

da equipe de obras, e no final vi-
brou de alegria ao ver o seu único 
acesso restabelecido podendo as-
sim receber visitas e até mesmo 
um socorro se isto for necessário.

O vice-prefeito Jose Nico-
lodi Provenci juntamente com o 
secretário de Obras Airton Zan-
donai acompanharam os traba-
lhos e auxiliaram nos serviços.

IBIRAPUITÃ

Pontilhão é recuperado pela 
Secretaria de Obras do município
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Alflen participou de reunião da Amasbi 

VICTOR GRAEFF

Na última sexta-feira, dia 
13, o prefeito municipal de 
Victor Graeff, Cláudio Afon-
so Alflen, participou de mais 
um encontro da Associação de 
Municípios do Alto da Serra do 
Botucaraí (Amasbi).

A reunião foi realizada na 
Câmara Municipal de Vereado-
res de Campos Borges, fazendo 
parte da programação do ani-
versário do município.  

Foram discutidos diversos 
assuntos de interesse regional, 
entre eles os atendimentos no 
Hospital São Clemente de So-
ledade e melhorias nas rodo-
vias que cruzam os municípios 
que fazem parte da associação. 

Após o encontro foi realiza-
do no município o Baile de Es-

colha das Soberanas de Campos 
Borges. 

Reunião foi realizada na Câmara de Vereadores de Campos Borges

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

“O melhor dia das nossas 
vidas é hoje. O que passou não 
voltará e amanhã talvez não 
estejamos mais aqui”, foi es-
sa a principal mensagem que 
Selmiro Paulo Wolfhart passou 
durante a Semana de Valoriza-
ção da Vida, que foi realizada 
na última semana.

A intensa programação 
iniciada na segunda-feira (09) 
contemplou todos, desde pro-
fessores da rede municipal, 
alunos do ensino fundamental 
séries iniciais e finais, ensino 
médio, a servidores públicos, 
grupos de terceira idade e so-
ciais do CRAS Mãos Amigas 
e as famílias tio-huguenses. O 
ciclo de palestras trouxe à tona 
assuntos que muitas vezes não 
tratamos com a devida impor-
tância, mas que são fundamen-
tais para melhorarmos o nosso 
convívio diário. A capacitação 
tratou de temas como drogas, 
educação, saúde e equilíbrio 
financeiro. 

O destaque da Semana 
de Valorização da Vida foi a 
grande noite da família, que 
reuniu centenas de famílias 
no ginásio municipal Gilmar 
Mühl na noite de quinta-feira 
(12). Durante esta atividade 
o palestrante promoveu uma 
grande interação entre as pes-
soas, enfatizando a importân-
cia de se viver em harmonia 
no seio familiar. A educação de 
crianças e as drogas também 
foram debatidas, Selmiro reu-
niu todas as crianças presentes 
para formar o exército da vida, 
deixando clara a relevância de 
se combater as drogas desde 

cedo, alertando a todos que esse 
mal é capaz de destruir famílias 
inteiras.

Além da comunidade, inú-
meras autoridades locais partici-
param dos cinco dias de ativida-
des que celebraram o aniversário 
de 18 anos de emancipação de 
Tio Hugo. O prefeito Gilso Paz 
parabenizou a todos pelo envol-
vimento na Semana de Valoriza-
ção da Vida, ressaltando que o 
evento superou as expectativas, 
e certamente deixará um legado 
para toda nossa comunidade. “A 
Semana de Valorização da vida 
foi muito importante, pois pro-
moveu um resgate de valores que 
muitas vezes são esquecidos. O 
respeito ao próximo e a valoriza-
ção das famílias são elementos 
que jamais deixaremos de lado, 
e uma atividade como essa mos-
tra a importância disso para a 
consolidação de uma sociedade 
justa e evoluída”, frisou. O chefe 
do Executivo Municipal também 
fez questão de citar que a come-

moração de mais um aniversário 
do município poderia ter festa, 
mas a escolha por essa atração 
diferenciada tem olhos voltados 
para o futuro, para a formação 
das pessoas. “Investir em forma-
ção é pensar adiante, em uma co-
munidade próspera. Certamente 
a Semana de Valorização da Vida 
trará bons resultados em longo 
prazo, uma vez que quando valo-
rizamos o que realmente importa 
nos tornamos pessoas melhores”, 
finalizou Gilso.

A Administração Municipal 
de Tio Hugo agradece de uma 
forma especial o palestrante Sel-
miro Paulo Wolfhart pelo envol-
vimento na Semana de Valoriza-
ção da Vida. O agradecimento é 
estendido a todos que participa-
ram desta semana intensa que foi 
um grande sucesso. Investir nas 
pessoas é investir no futuro, é 
acreditar em um mundo melhor. 
Essa foi a mensagem que ficou 
da Semana de Valorização da Vi-
da, muito obrigado a todos.

“Semana de Valorização da Vida” foi um 
grande sucesso

TIO HUGO

Atividades marcaram o aniversário do município

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Nicolauense participa de torneio em 
Barcelona

O nicolauense Luan de 
Abreu disputou nos dias 07 e 
08 de abril do torneio Barcelona 
Football Cup na Espanha, inte-
grando a equipe sub 13 do Espor-
te Clube Vila Nova/Independente 
de Passo Fundo, onde conquistou 
o terceiro lugar.

O jovem representou o Bra-
sil e orgulhou a comunidade de 
Nicolau Vergueiro, sua terra natal.

O torneio internacional re-
uniu 15 países e 94 equipes, di-
vididas em sete categorias. A 

categoria 2005, que contou com 
a participação do Vila Nova, foi 
composta de 16 times.

Confira a companha que 
resultou no título de terceiro lu-
gar para os garotos:

1ª fase
Vila Nova 4 x 0 Celtic Bhoys 

FC
Vila Nova 13 x 0 Ras Jo-

doigne
Vila Nova 3 x 1 Foyle Harps 

YFC

Semifinal
Vila Nova 1 x 2 Dungan-

non United Youth

3º lugar
Vila Nova 3 x 0 Celtic 

Boys Club

O Poder Legislativo de 
Nicolau Vergueiro, juntamente 
com seus funcionários homena-
geiam o atleta nicolauense Luan 
de Abreu pela sua representação 
e conquista.

NICOLAU VERGUEIRO

Maria Gabriela Sebben 
Salvi conquistou no último sá-
bado (14), em Arequipa, no Pe-
ru, a coroa de Little Miss Uni-
verso 2018. A nicolauense de 
sete anos se preparou para re-
presentar o país na competição 
internacional que reuniu mode-
los de países como Brasil, Pe-
ru, Chile, Argentina, Uruguai, 
Colômbia e Bolívia. O Festival 
de La Beleza, foi organizado no 
Brasil pelos coordenadores da 
Produtora Space.

Esta conquista internacio-
nal é importante para o futuro 
de Maria Gabi, como lembra 
sua mãe, Simone Sebben Salvi. 
“Ao mesmo tempo que é a reali-
zação de um sonho, ser detento-
ra desse título mundial, é sinô-
nimo de muitas oportunidades 
pela frente”, diz Simone.

Participar deste concur-
so trouxe consigo um grande 
compromisso. “Foi muita res-

ponsabilidade e um desafio que 
nos deixou com uma grande ex-
periência, mistos de sentimentos 
invadiram nossos corações: me-
do, angústia, pressão, emoção, 
gratidão e enfim a vitória. A cida-
de de Arequipa nos surpreendeu, 
através de suas belezas naturais, 
bem como seus habitantes, povo 
simples, humilde e de uma edu-
cação invejável”, conta a mãe da 
Mini Miss.

Após conquistar o título no 
fim de semana, Maria Gabi e seus 
pais, que a acompanharam na 
viagem, Simone Sebben Salvi e 
Douglas Barrilli Salvi, voltaram 
para sua cidade na segunda-feira 
(16). A Mini Miss foi recebida 
por amigos, familiares, autori-
dades e a comunidade local com 
passeata. Na Câmara de Vereado-
res ela recebeu homenagens de 
colegas, professores, vereadores, 
da Administração Municipal e de 
pessoas que a apoiaram.

Maria Gabi foi recebida na terça-feira (17)

Mini Miss Universo 2018 é de 
Nicolau Vergueiro

Luan de Abreu integrou a equipe do Vila Nova/Independente, que conquistou o terceiro lugar

NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO
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A abordagem do esporte 
na escola não pode estar limi-
tada apenas ao ensino de téc-
nicas e táticas. O esporte por 
si só não é educativo, o edu-
cador que vai fazer com que 
ele seja um objeto e um meio 
de educação. A prática do es-
porte na escola não pode ter 
como objetivo principal for-
mar atletas, mas não podemos 
fechar os olhos para futuros 
campeões.

Sabemos que o esporte 
não é conteúdo único para 
ser tratado nas aulas de Edu-
cação Física, bem como seus 
objetivos não podem ser dire-
cionados ao rendimento e sim 
a integração e a inclusão dos 
alunos no desenvolvimento 
das atividades esportivas.

O esporte está presente 
de forma predominante na 

formação dos futuros profis-
sionais da Educação Física, o 
que acabará refletindo na sua 
atuação pedagógica escolar.

Sabemos também a pre-
dominância do esporte nas 
aulas de Educação Física por 
meio das modalidades mais 
divulgadas pela mídia e que 
ganham destaque entre alu-
nos.

O aluno deve ter claro 
a diferença e não confundir 
o esporte na escola (aula de 
Educação Física) e equipes de 
treinamento. Em ambas o pro-
fissional de Educação Física 
trabalha e incentiva seus alu-
nos (atletas) mas com objeti-
vos diferentes, e cabe ao edu-
cador oportunizar todo o seu 
conhecimento para vivenciar 
com seus alunos diferentes 
manifestações corporais.

Educação Física Escolar 
e o Esporte

Adilene Kuhn Prestes

ARTIGO

626/2003, que dispõe sobre fai-
xa de vencimentos e enquadra-
mento dos cargos e dá outras 
providências”.

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima 
Sessão Ordinária será realiza-
da no dia 23 de abril de 2018 
(segunda-feira), às 18 horas e 
30 minutos, na sede do Poder 
Legislativo. Logo após os tra-
balhos inerentes das Comis-
sões (salvo em casos de convo-
cação extraordinária).

Realizou-se no último dia 
16 de abril do corrente ano a 
Sessão Extraordinária, de Ata 
nº 008/2018, sob a Presidência 
do Ver. ADRIANO RODRI-
GO MATTGE, na sede do Po-
der Legislativo, no momento, 
realizou-se a leitura, discussão 
e foi aprovado por unanimida-
de o seguinte Projeto de Lei do 
Executivo Municipal:

1º) Projeto de Lei nº 
017/2018, que “Altera dispo-
sitivos da Lei Municipal nº 

Câmara Municipal de 
Vereadores de Victor Graeff

EDITAL DE PROCLAMAS
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07

Câmara Mirim de Victor Graeff realiza 
eleições

VICTOR GRAEFF

No dia 16 de abril, segun-
da-feira, às 08 horas, foi reali-
zado nas escolas do município, 

Vereadores eleitos na EMEF Leonel de Moura Brizola

EMEF Marcílio Dias teve duas alunas eleitas

Eleição na Escola Dr. José Maria de Castro 

as eleições da Câmara Mirim, 
sendo eleitos os seguintes verea-
dores mirins: 

Escola Municipal de En-
sino Fundamental Leonel de 
Moura Brizola:

Horário da Contagem dos 
Votos: 09h11min

Número Total de Votos: 
48 votos

Vereadores Eleitos
1º Pedro Augusto Sodré
2º Gabrieli Moura Dias
3º Raquel Serafin da Silva

Vereadores Suplentes
1º Samira Ferreira da Silva

Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Marcílio Dias:

Horário da Contagem dos 
Votos: 08h17min

Número Total de Votos: 
22 votos

Vereadores Eleitos
1º Paloma Woletzer Pires
2º Tainara Monteiro

Vereadores Suplentes
1º Carol Letícia Monteiro 

Costa da Silva
2º Thiago S. Krüguer

Escola Estadual de Edu-
cação Básica Dr. José Maria de 
Castro:

Horário da Contagem dos 
Votos: 09horas

Número Total de Votos: 
73 votos

Vereadores Eleitos
1º Renata Gabriele Petri
2º Laísa Gabriel Althaus
3º Murilo Eduardo Koch 

Kuhn
4º Lucas Guilherme Auler

Vereadores Suplentes
1º Igor Miguel Prates Mo-

rais
2º Ítalo Lasch 

Nos próximos dias será mar-
cada a Sessão Solene de Posse 
dos Vereadores Mirins Eleitos.

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/CÂMARA DE VEREADORES DE VICTOR GRAEFF

A escolinha mormacense 
de futsal, Aermo/Ctac que tem 
como gestor responsável Jarbas 
Bohrer, realizou sua primeira 
partida pelo campeonato regio-
nal de futsal categorias de base, 
no município de Não-Me-To-
que, contra a equipe do Russo 

Preto no último sábado (14).
A escolinha, no ano de 2017, 

fez uma excelente campanha em 
todas as categorias, destacando 
o futebol mormacense em toda 
região.

No último sábado, a Aermo/
Ctac jogando nas categorias sub-

09, sub-11, sub-13, sub-15 e fe-
minino levou o espírito de com-
prometimento, união, amizade e 
respeito durante todas as partidas 
disputadas em Não-Me-Toque, 
ressaltando assim que o impor-
tante não é sempre ganhar e sim 
competir e participar.

Escolinha Aermo CTAC de Mormaço participa 
de campeonato

MORMAÇO
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Poder Executivo, 
através de seu ór-
gão competente, 
elabore um pro-
jeto voltado ao 
incentivo e valo-
rização do Espor-
te às crianças tio-

-huguenses.

Ordem do Dia:

Projeto de Lei nº 02/2018: 
Concede aumento real, assegu-
rada pelo art. 37, inciso X da 
CF, aos Quadros de Pessoal 
do Município constantes des-
ta Lei, reajustes salariais e dá 
outras providências. Aprovado 
por unanimidade.

Projeto de Lei nº 03/2018: 
Dispõe sobre o programa de 
auxílio alimentação aos Servi-
dores Públicos do Poder Legis-
lativo Municipal de Tio Hugo e 
dá outras providências. Apro-
vado por unanimidade.

Projeto de Lei nº 04/2018: 
Dispõe sobre a estrutura e o 
funcionamento da Ouvidoria 
Parlamentar da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Tio 
Hugo. Aprovado por unanimi-

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 
18 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 
Eron de Almei-
da (PMDB): so-
licita a Secretaria 
de Obras a fim 
de que faça a tro-
ca das lâmpadas 
com avarias nas 

vias públicas de Tio Hugo, pois 
muitas não estão funcionando.

V e r e a d o r 
Vanderlei Ker-
ber (PSD): requer 
da Secretaria de 
Obras para que 
seja feita a pintura 
e limpeza da para-
da de aguardo ao 

transporte na localidade Barra-
gem, pois a mesma é frequen-
temente utilizada pelos muníci-
pes da referida localidade.

Vereadora Arieli Cás-
sia Leite (PSB): requer que o 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
dade.

Comunicações Pessoais:

Vereador Eron de Almei-
da (PMDB): parabeniza todos 
os munícipes pelos 18 anos de 
emancipação de Tio Hugo. O 
edil comenta acerca da neces-
sidade de realizar homenagens 
aos cidadãos que mais se em-
penharam para sua emancipa-
ção. Eron explana que a Pre-
feitura de Tio Hugo adquiriu 
uma máquina retroescavadei-
ra por meio de uma Emenda 
Parlamentar no valor de R$ 
100.000,00, a qual foi forne-
cida pelo Deputado Federal, 
Darcísio Perondi, da Bancada 
do PMDB.

Vereador Vanderlei Ker-
ber (PSD): parabeniza todas 
as equipes pelo excelente cam-
peonato de futebol de campo 
em Tio Hugo. Ele congratula 
todos os tio-huguenses pelos 
18 anos de emancipação de 
nosso município. Para finalizar, 
Vanderlei convida a comunida-
de local para participar de um 
almoço a ser realizado dia 12 
de maio (sábado) na localida-

de Barragem para comemorar 
a boa safra de soja, no almo-
ço será servido um churrasco 
de “costelão”, ressaltando que 
serão vendidos apenas 250 in-
gressos.

V e r e a -
dor Délcio 
W i e d t h a u p e r 
(PDT): parabe-
niza as equipes 
participantes do 
campeonato de 
futebol de campo 

em Tio Hugo. Ele explana a 
pertinência do Poder Executivo 
reajustar o valor do Vale Ali-
mentação de seus funcionários 
públicos, pois o valor atinente 
ao vale dos servidores do Poder 
Legislativo foi reajustado, pre-
servando o seu valor aquisitivo.

V e r e a d o r 
Abílio Kuhn 
(PDT): parabeni-
za a todos os fun-
cionários do Poste 
de Saúde local pe-
lo excelente ser-
viço prestado aos 

munícipes, ressaltando o com-
promisso, zelo e hombridade 
do Doutor Jorge, o qual reali-

za bem mais que seu trabalho, 
sendo até mesmo um amigo de 
todos que o procuram deman-
dando atendimento médico.

Ve re a d o r a 
Silvana Cardo-
so (PDT): con-
gratula todos os 
munícipes pelos 
18 anos de eman-
cipação de Tio 
Hugo, ela também 

parabeniza as equipes partici-
pantes do campeonato de fute-
bol de campo local, sobretudo 
a campeã, Linha Machado, e a 
vice-campeã, Barragem.

Vereadora Arieli Cássia 
Leite (PSB): parabeniza todos 
os munícipes pelos 18 anos de 
emancipação de Tio Hugo, fri-
sando que se sente realizada 
por ocupar um cargo de verea-
dor e, por conseguinte, fazer 
parte de muitas ações que vi-
sam o desenvolvimento social 
e econômico local.

A próxima Sessão Or-
dinária acontecerá no dia 
14/05/2018, às 09h, no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tio Hugo.
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No último dia 14, o pre-
feito Rodrigo Jacoby Trindade 
realizou sua primeira reunião 
como presidente da Entidade 
(Amasbi) assessorado pelo dire-
tor do Departamento Jurídico de 
Mormaço, Rodrigo de Moraes 
Cardoso, na cidade de Campos 
Borges. Dentre os assuntos tra-

Rodrigo Trindade participou da reunião em Campos Borges

Prefeito de Mormaço realiza 
sua primeira reunião como 
presidente da Amasbi

tados para melhorias nos municí-
pios foi elencado: o asfaltamento 
que liga os municípios e sobre os 
hospitais. 

Após a reunião a convite da 
Administração do Município de 
Campos Borges participaram da 
escolha da Corte de Soberanas e 
aniversário daquele Município.

No dia 17 de abril, as pro-
prietárias do agronegócio Chei-
ro e Sabor de Santo Antônio do 
Planalto, produção de mudas de 
ervas aromáticas e condimen-
tares, participaram do 1º Dia de 
Campo Microrregional de Plan-
tas Bioativas do Alto da Serra 
do Botucaraí, na propriedade de 
Maria Otoni, Rincão do Bugre, 
Soledade. Kélin, integrante do 
grupo Jovens do Campo teve a 
oportunidade de falar um pouco 
sobre o seu desejo de permanecer 
na propriedade, com esta ativida-
de, além de terem comercializa-
do algumas mudas e trocado ex-
periências com os participantes. 

As produtoras foram acom-
panhadas pelo agente voluntá-
rio de Saúde, Jader Alberton, 
da diretora de Desenvolvimen-

MORMAÇO

to Agropecuário, Mara Lisana 
Bauels Adames e pela exten-
cionista rural social da Emater, 
Sandra Maria Gomes Bianchetti. 
Para Sandra, eles são um exem-
plo positivo de muitas das ações 

Santo-antonienses participam de 
1    Dia de Campo Microrregional de 
Plantas Bioativas do Alto da Serra 
do Botucaraí

desenvolvidas pela instituição, 
como a geração de renda alter-
nativa, sucessão familiar, asso-
ciativismo e sustentabilidade, o 
que comprova a viabilidade da 
pequena propriedade.

o

Dia de Campo foi realizado em Rincão do Bugre, em Soledade

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO



Ernestina, 20 de abril de 2018Ano XVIII   Edição 850|

Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária 

de 16.04.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

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

Grande expediente: 
O Vereador Leonir de Souza 

Vargas, do PDT, acerca da Men-
sagem nº 019 que institui grati-
ficação aos fiscais do município, 
informou que o município de 
Ernestina passou de pontuação 
nula para pontuação 53 numa es-
cala de zero a cem no Programa 
de Integração Tributária, devido 
à atuação dos fiscais. Lembrou 
que o recurso para o pagamento 
da gratificação é repassado pelo 
estado, logo, não há impacto nas 
finanças municipais. Disse que a 
gratificação é merecida, diante 
do belo trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelos fiscais mu-
nicipais. Sobre a Mensagem nº 

005, de sua autoria, que dá no-
me a rua do município, informou 
que o Sr. Carlos foi um dos pri-
meiros moradores daquele local 
em que está sendo proposta a 
denominação da Rua. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, concordou com 
o colega vereador Leonir acerca 
da importância da gratificação 
proposta aos fiscais municipais. 
Manifestou-se favorável ao pro-
jeto. Lembrou que, em parte, a 
vinda deste recurso para o muni-
cípio é devido ao empenho dos 
fiscais, em qualificar-se e habili-
tar-se para o desenvolvimento do 
trabalho. Acerca da Mensagem 
nº 005 de autoria do Vereador 
Leonir, manifestou-se contrário 
à proposição. Justificou afirman-
do que, no exercício de 2017, 
também houvera uma proposi-
ção de denominação de rua com 
um nome praticamente desco-
nhecido da maioria da população 
de Ernestina. Lembrou que na 
semana anterior fora aprovado 
por esta Casa um projeto com a 
denominação de outra Rua, desta 
vez, porém, com um nome larga-
mente conhecido por todos. Afir-

sula for aberta. Sobre a licitação 
da ponte, informou que fará um 
pedido para obter os projetos 
da obra, uma vez que, segundo 
o vereador, o valor é considerá-
vel. Afirmou que acompanhará a 
obra para fiscalizar a execução e 
aplicação dos recursos públicos. 

- O Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, do PDT, complemen-
tou a fala do vereador Everton, 
informando que o valor total do 
recurso da Defesa Civil era de 
R$ 170.000,00 (Cento e setenta 
mil reais), afirmou que a ponte 
terá uma altura de cinco metros e 
que contemplará os acessos, nos 
dois lados. Disse que é dever dos 
Vereadores fiscalizar a aplicação 
dos recursos. 

- O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, disse que, de-
vido à colheita da safra não pode 
se fazer presente na data da aber-
tura da licitação e que, somente 
por isso, vai solicitar os projetos 
para poder acompanhar a execu-
ção da obra.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 23 de 
abril, às 18 horas.

mou entender que, antes de ho-
menagear alguém praticamente 
desconhecido, há outras pessoas 
que nasceram e morreram neste 
município que deveriam ser ho-
menageadas.

Comunicações:
Não houve orador. 

Ordem do dia: 
Sem matéria.

Explicações pessoais:
- O Vereador Leonir Vargas, 

do PDT, comunicou aos colegas 
que participou de uma licitação, 
na semana anterior, licitação 
cujo objeto era a construção da 
ponte na localidade de Linha São 
Paulo, recurso oriundo da Defe-
sa Civil, informou que a empresa 
vencedora cotou o valor de apro-
ximadamente R$ 119.000,00 
(cento e dezenove mil reais). 

- A Vereadora Vena Fran-
cisca Baumgratz, do PSDB, 
informou que o padre Adalíbio 
fez uma pesquisa grande pa-
ra descobrir a origem do nome 
do município de Ernestina. Fez 
a leitura de um pequeno texto 

que informava que, em meados 
de 1900 o governo do Estado 
tomou a iniciativa de realizar a 
colonização de algumas áreas. A 
área onde hoje se localiza o mu-
nicípio de Ernestina foi adquiri-
da pelo Sr. Ernesto Carneiro de 
Fontoura, esta colônia foi deno-
minada “Colônia dona Ernesti-
na”, em homenagem à filha mais 
velha do Sr. Ernesto, Ernestina, 
que viria a ser o nome do muni-
cípio. A constituição étnica do 
município é, em sua maioria, de 
alemães (70%). A emancipação 
foi alcançada em 1988. Já havia 
sido tentada antes, porém, devi-
do aos limites municipais não foi 
possível. 

- O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, parabenizou o 
professor Alexandre Aguirre pe-
la ideia de confeccionar a cápsu-
la do tempo que foi enterrada na 
Praça Municipal e será aberta nas 
festividades de 40 anos do Muni-
cípio. Afirmou que a iniciativa é 
de grande valia e que ficou muito 
feliz por participar. Deixou sua 
mensagem na cápsula e afirmou 
que gostaria de estar presente 
quando, daqui a dez anos, a cáp-
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Nos dias 26 e 27 de abril, 
ocorrerá no período da tarde, a 
Campanha de Recebimento de 
Pneus Automotivos. Será junto 
ao antigo prédio da Futura, lo-
calizada na BR 386, antiga Se-
cretaria de Agricultura.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Campanha de Recebimento 
de Pneus Automotivos

Neste dia será realizado o re-
colhimento e destinação ambiental 
adequada dos pneus automotivos. 
Fora esta data, não serão aceitos 
pneus. Dúvidas poderão ser escla-
recidas na Secretaria de Saúde, Se-
tor de Vigilância Sanitária. 

Foi realizado no dia 29 de 
março o sorteio da Nota Fiscal 
Gaúcha e entrega dos cheques 
aos contribuintes sorteados no 
município de Ernestina cadas-
trados na Nota Fiscal Gaúcha. 
Os valores foram de dois prê-
mios de R$150 e teve como sor-
teados os Sr. (a) José Celeste De 
Negri e Leandro Sossemeier. 

O município ainda infor-
ma que para participarem dos 
sorteios mensais os contribuin-
tes 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 es-

tarão ajudando a combater a sone-
gação fiscal e ainda concorrerão a 
prêmios no município de Ernesti-
na e também nos sorteios da Nota 
Fiscal Gaúcha realizada pelo Es-
tado do Rio Grande do Sul. 

Os contribuintes que quise-
rem fazer o seu cadastramento no 
Programa podem procurar o Setor 
Tributário do município, ou fazer 
diretamente 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 colo-
car o seu CPF, assim você com-
bate a sonegação e ainda ganha 
dinheiro.

Município entrega prêmios aos 
contribuintes do Nota Fiscal Gaúcha

ERNESTINA

A Administração Municipal 
de Tio Hugo recebeu na última se-
mana uma nova retroescavadeira 
que será utilizada pelas secretarias 
de Obras e Agricultura. O equi-
pamento foi adquirido através de 
emenda parlamentar indicada pelo 
Deputado Federal Darcísio Peron-
di (PMDB) no valor de R$ 100 
mil, mais contrapartida do mu-
nicípio. No total a nova máquina 
custou 217 mil, sendo R$ 97,5 mil 
líquidos da emenda do deputado 
Perondi e o restante, R$ 119,5 mil 
pagos com recursos próprios da 
Administração Municipal.

A nova retroescavadeira foi 
apresentada para a comunidade 
durante as atividades da “Semana 
de Valorização da Vida”, na quinta 
feira 12 de abril. Na oportunidade 
o prefeito Gilso Paz salientou que 
essa nova conquista irá beneficiar 
muitas pessoas, uma vez que a 
máquina será utilizada por duas 
secretarias, que realizam traba-
lhos no interior nas propriedades 
rurais e também na infraestrutura 
urbana. “A retroescavadeira é um 
dos equipamentos mais utilizados 
no município, uma vez que ela 
faz com eficiência trabalhos de 
abertura de novas redes de água, 
instalação de drenagem pluvial 
entre outros serviços. Diante disso 
já planejávamos a compra dessa 
máquina há algum tempo e conse-
guimos concretizar essa aquisição 

com o apoio do Deputado Federal 
Darcísio Perondi”, revelou o pre-
feito.

Gilso Paz também frisou que 
a política de planejamento finan-
ceiro do Poder Executivo Mu-
nicipal que contempla todas as 
secretarias foi fundamental para 
a garantia dessa conquista, isso 
porque a maior parte do valor da 
nova retroescavadeira é oriunda 
dos cofres municipais. “Vivemos 
em uma época muito complica-
da, com a queda de arrecadação 
vivida pelos municípios brasilei-
ros, temos que valorizar muito 
os investimentos que realizamos. 
Sabemos que não é fácil buscar 
recursos federais, mas a união 

da Administração Municipal 
foi fundamental para conse-
guirmos. Essa nova aquisição 
é uma conquista de toda a co-
munidade e daqueles que tra-
balham em prol da sociedade, 
sejam servidores públicos mu-
nicipais, secretários e vereado-
res”, finalizou.

O prefeito Gilso Paz e o vi-
ce Geder Follmer agradeceram 
em nome de todas as autorida-
des e comunidade tio-huguense 
o apoio dado pelo Deputado 
Federal Darcísio Perondi. A 
indicação desta emenda par-
lamentar foi muito importante 
para avalizar a chegada da nova 
retroescavadeira.

Município adquire nova retroescavadeira 

Máquina foi apresentada à comunidade na semana do município

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

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

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

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

Brindes
- Pulseira folhada a ouro da 

Ótica e Joalheria Brilhante de Er-
nestina

- Bolsa da Lotérica e Loja 
Flama de Ernestina

Para participar entre em 

contato com o nosso representan-
te de sua cidade:

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

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

Lagoa dos Três Cantos: Bru-
no Campagnolo (54) 99959-4353

Mormaço: Tais Grebin (54) 
99649-2266

Nicolau Vergueiro: Angélica 
Gonçalves (54) 99189-6842

Santo Antônio do Planalto: 
Mercedes Pedroso (54) 99908-
3555

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

Victor Graeff: Pedro Fischer 
(54) 99116-0490

CRVR realiza Roda de Conversa com a comunidade 

de São José da Glória em Victor Graeff
Na última segunda-feira 

(16) aconteceu a primeira Roda 
de Conversa com a comunidade 
de São José da Glória em Victor 
Graeff, RS. O encontro teve co-
mo objetivo apresentar a empresa 
e equipe da CRVR para a popu-
lação vizinha à nova unidade da 
empresa na cidade.

Segundo o diretor de novos 
negócios da CRVR, Leomyr Gi-
rondi, a Roda de Conversa com 
a comunidade é um programa de 
relacionamento da empresa com 
a sociedade onde está inserida. 
"É uma maneira que encontramos 
de estar mais próximo aos nosso 
vizinhos compartilhando expe-
riências e promovendo ações", 
afirmou.

Roda de Conversa com a 
Comunidade é um programa da 
empresa e acontece periodica-
mente com todas as comunidades 

vizinhas das sedes da CRVR no 
Rio Grande do Sul.

A inauguração da unidade 
da CRVR em Victor Graeff está 
prevista para o início de junho 

deste ano. Saiba mais sobre a 
empresa acessando www.crvr.
com.br e através das redes so-
ciais www.facebook.com/crvrsa 
e instagram.com/crvr_oficial.

Bate-papo com a população vizinha ao novo empreendimento

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CRVR

VICTOR GRAEFF

O prefeito de Nicolau Ver-
gueiro Evandro Carlos Diehl es-
teve em Porto Alegre dia 4, na se-
de do Badesul Desenvolvimento 
para assinatura do protocolo de 
intenção para construção do Cen-
tro Administrativo de Nicolau 
Vergueiro.

Na oportunidade, mais 19 
protocolos foram assinados pe-
lo presidente do Badesul, Paulo 
Odone, e demais representantes 
dos municípios beneficiados.  

O valor solicitado pelo mu-
nicípio para construção deste 
pleito é de R$ 1 milhão obtido 

através do Programa Badesul 
Cidades. Já nos próximos dias 
está previsto a assinatura do 
contrato.

O secretário de Administra-
ção de Nicolau Vergueiro, Da-
nilmar da Costa, participou da 
ocasião.

Nicolau Vergueiro assina protocolo de intenção para 
construção do Centro Administrativo

NICOLAU VERGUEIRO
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Aos dezesseis dias do mês 
de abril de dois mil e dezoito, 
às dez horas, reuniram-se os 
senhores vereadores, no plená-
rio da Câmara Municipal, pa-
ra realizar a Sessão Ordinária. 
Com a presença de maioria dos 
vereadores, ausente o Ver. José 
Mauricio Padilha, o senhor Pre-
sidente deu início aos trabalhos 
em nome de Deus, saudando a 
todos aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a secretária fez a 
leitura das correspondências da 
semana. Após a Assessora Jurí-
dica fez a leitura dos projeto de 
lei nº. 038, 039, 040/18 os quais 
foram apresentados.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. Jo-
sé Mauricio Padilha da ban-
cada do PDT, o qual solicitou 

patrolamento na estrada na co-
munidade do passo da Laje que 
dá acesso as propriedades dos 
Senhores Agenor Silveira, Jor-
ge e Adão Silveira, com troca 
de tubos em bueiro em frente 
ao Sr. Agenor. Ainda solicitou 
o patrolamento na estrada da 
comunidade da Linha Machado, 
estrada de acesso a propriedade 
do Sr. Tiago Ferreira e Sr. Pedro 
Borges. Solicitou a Secretária da 
Saúde os motivos os quais até o 
momento não houve a contra-
tação do medico pediatra para 
atender junto ao centro de saúde.    

2 – Indicação do Ver. Ro-
berto Carlos Martins da ban-
cada do PP, o qual agradeceu a 
Administração Municipal pela 
parceria em auxiliar as pessoas 
que participaram do Gaitaço em 
Almirante Tamandaré do Sul no 
ultimo domingo, também agra-
deceu a todas as pessoas que 
participaram, onde Ibirapuitã 
foi muito bem representado. 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

Solicitou ao Poder Executivo 
a reconstrução da ponte do seu 
Lemo. Solicitou a Administra-
ção Municipal entre em contato 
com a Administração Municipal 
de Soledade, e em parceria seja 
feita a recuperação da ponte na 
divisa entre os dois Municípios.

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

032/18 o qual autoriza a contra-
tar por tempo determinado visi-
tadores e digitador para atender 
o programa Primeira Infância 
Melhor – PIM, e dá outras pro-
videncias, em votação o projeto 
foi aprovado pela unanimidade. 

2 – Projeto de lei nº. 
033/18 o qual altera a redação 
do art. 2º da lei nº. 2.179/17 e 
do art. Da lei nº 1.762/12 e dá 
outras providencias, em votação 
o projeto foi aprovado pela una-
nimidade.

3 – Projeto de lei nº. 
034/18 o qual concede 2,07% de 

reajuste salarial aos servidores 
Municipais, através de revisão 
geral anual e dá outras provi-
dencias, em votação o projeto 
foi aprovado pela unanimidade. 

4 – Projeto de lei nº.  
035/18 o qual autoriza a realizar 
repasse financeiro a associação 
dos estudantes universitários de 
Ibirapuitã/RS – ASSEUI e dá 
outras providencias, em votação 
o projeto foi aprovado pela una-
nimidade. 

5 – Projeto de lei nº. 
036/18 o qual em sua discussão 
o ver Remi solicitou adiamento 
de discussão, onde o pedido foi 
aprovado.

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

riu estudos ao Poder Executivo 
da possibilidade de conceder 
recursos para auxilio moradia 
a soldados que queiram atuar 
na área da segurança em nosso 
Município. 

2 – O Ver. Josil manifestou 
interesse em participar da mar-
cha dos vereadores em Brasília 
de 23 a 26 de abril, onde o ver. 
Marcio e Mauricio também co-
locaram o nome parta participar 
da viagem, Marcha esta em de-
fesa dos Municípios, o plenário 
por unanimidade aprovou a via-
gem dos colegas.

3 – O Ver. Remi solicitou 
oficio ao Poder Executivo, rela-
tório dos veículos da Prefeitura 
Municipal que fazem o trans-
porte escolar diário, e o trajeto 
cada veiculo faz, também copia 
dos laudos de vistoria obriga-
tório de todos os veículos que 
fazem o transporte escolar no 
Município, o plenário por una-
nimidade aprovou a remessa de 
oficio. 

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 16 de abril de 2018.

VICTOR GRAEFFVICTOR GRAEFF

A Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente do muni-
cípio, através do Setor da Ins-
petoria Veterinária, comunica 
aos produtores rurais que estão 
sendo entregues os formulários 
da Declaração Anual de Reba-
nho. A declaração é obrigatória, 
conforme previsto em Lei Esta-
dual 13.467/2010.

O produtor deverá reti-
rar o formulário disponível na 
Secretaria de Agricultura do 
município, declarando o núme-
ro de animais, espécie e idade 
que possui na sua propriedade 
e entregar até o final do mês de 
deste mês de abril.

Aviso a toda 
comunidade de 
Santo Antônio 
do Planalto

STO ANTÔNIO 
DO PLANALTO
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Jogador mormacense
Parabéns ao jogador 

Cássio Paludo pelo seu des-
taque no futebol regional. 
Certamente um jogador de 
qualidade, que joga com 
vontade e tem um ótimo de-
sempenho em quadra. Jun-
to com a equipe do LMFC 
sagrou-se campeão do cam-
peonato de Tio Hugo. Suces-
so nessa caminhada!!

Importância da Filosofia 
nos educandários

Estudar filosofia desde 
as primeiras séries do ensi-
no fundamental é tornar um 
aluno mais preparado para 
a sociedade, para conviver 
em socialização e fazer com 
que este aluno seja reflexivo 
e atuante frente aos contex-
tos sociais. Filosofia na esco-
la, é agregar conhecimento, 
é aproximar o educando da 
teoria à prática, com aulas 
dinâmicas e que façam real-
mente o aluno usar a imagi-
nação, a sabedoria e o racio-
cínio pensante.

Ciclista 
mormacense

Parabéns a ciclista e 
professora Rubia Lorena 
pelos quilômetros que tem 
percorrido divulgando os 
cenários de Mormaço e re-
gião com sua bicicleta. O 
ciclismo é uma atividade 
saudável que ajuda no fun-
cionamento de todo nosso 
organismo, e hoje em dia, 
é praticado por milhões de 
pessoas.

Jackson Gonçalves

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores 
de Santo Antônio do Planalto

Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 16 de abril de 2018 
Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Projetos de lei:
- Nesta sessão deu entra-

da e está tramitando o Projeto 
de Lei nº 013/2018, de 16 de 
abril de 2018, que: “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir cré-
dito especial no orçamento, no 
valor de R$ 76.283,52”.

Pedido de providências 
deferido

- Pedido de Providências 
de nº 06/2018, de autoria da 
Vereadora Letícia Karling/PP, 
solicitando que seja enviado 
ofício ao Senhor Prefeito mu-
nicipal, reiterando que deter-
mine ao setor competente para 

que seja averiguado o proble-
ma e após procedidas provi-
dências na Rua Valdemiro 
Allebrandt, em frente a praça, 
pois neste local há um enor-
me acúmulo de água em dias 
chuvosos e segundo os relatos 
dos moradores dali, o quebra-
-molas que está localizado 
neste local acaba represando a 
água, que não escoa pela boca 
de lobo.

Justifica-se o referido pe-
dido, pois neste local a rua fi-
ca praticamente toda alagada 
em dias chuvosos o que vem 
causando transtornos princi-
palmente para os moradores 

daquele trecho.

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

Informamos que a pró-
xima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 19 de abril de 
2018, às 19:00 horas, devido a 
viagem de quatro vereadores à 
Brasília no dia 23 de abril de 
2018 para participar da Mar-
cha dos Vereadores promovida 
pela União dos Vereadores do 
Brasil.

VICTOR GRAEFF

Perda de Bloco de Produtor

RONALDO SPINELLO, residente na cidade de Nicolau Verguei-
ro, comunica o roubo de vários talões de produtor em nome de Ronal-
do Spinello dos municípios de Nicolau Vergueiro e Ibirapuitã, e talões 
em nome de Roberto Spinello Junior e Roberto Spinello de Nicolau 
Vergueiro. Caso alguém encontrar, pede que devolva junto a Delegacia 
de Polícia de Marau-RS, 17 de março de 2016.

A PEDIDO

Campeonato Municipal de Campo 
2018 terá 5   rodada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Neste sábado, dia 21, 
ocorrerá a 5ª rodada do Cam-
peonato Municipal de Campo 
2018 do município de Santo 
Antônio do Planalto. Ocorrerá 
no Campo do América, com 
início das competições às 13h 
15min. 

Confira os confrontos
Falange Vermelha x Ca-

bral A
Flor da Serra x Furacão
América x Cabral B

Confira a classificação 
das equipes

1º: Furacão – 10 pontos;
2º: Flor da Serra – 9 pon-

tos;

3º: América – 7 pontos;
4º: Cabral A – 4 pontos;
5º: Nacional – 4 pontos;

6º: Falange Vermelha – 0 
ponto;

7º: Cabral B – 0 ponto.

Próximo jogo será no Campo do América

Jogador mormacense Cássio Paludo se 
destaca na região

Cássio Paludo, que nos 
últimos anos tem jogado para 
diversas equipes da região, es-
se ano foi campeão pela equi-
pe do Estrela Vermelha / MFC 
no Campeonato Municipal de 
Mormaço, onde se destacou 
em todas as partidas com belos 
passes e jogadas importantes. 

Neste último final de semana, 
abrilhantou a final do Campeona-
to de Tio Hugo, onde novamente 
junto com sua equipe do LMFC 
sagrou-se campeão do certame.

Cássio vem colecionando 
títulos pelos times em que atua. 
Sua trajetória no esporte come-
çou desde pequeno, jogando na 

escola, em competições escolares 
como os Jergs, Guri Bom de Bo-
la, fez parte da escolinha Aermo 
de futsal de Mormaço, e com seu 
talento foi conquistando espa-
ço em equipes consagradas do 
esporte mormacense. Hoje já é 
conhecido na região pelo grande 
futebol que desempenha.

MORMAÇO

a

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

Aos nove dias do mês de 
abril de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas, reuniram-se na 
Sede da Câmara Municipal de 
Vereadores em Nicolau Verguei-
ro, Estado do Rio Grande do Sul, 
os seguintes vereadores: Carine 
Neuhaus Ramos, Selmar Iradi 
Musskopf e Vilmar Felini, do 
PMDB, Ana Paula Stumpf e Ode-
li F.P. de Souza, do PSB, Gilani 
M. S. Neuhaus, Delmar Antônio 
Diehl, Gustavo Gotz e Vanderlei 
Graepin, do PP. A senhora presi-
denta Ana Paula Stumpf, declarou 
abertos os trabalhos da Sessão 
Ordinária. A Presidenta pediu ao 
secretário que fizesse a leitura da 
Ata. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, aprova-
da por unanimidade. Leitura da 
Pauta n. 10/2018. Em discussão 
a Pauta, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovada por una-
nimidade. Leitura das correspon-
dências. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Odeli 

solicitou o envio de três ofícios 
– 1) Votos de pesar pelo faleci-
mento da Sra. Nair Pereira Rene, 
conhecida como Nina, endere-
çada ao seu filho Celso, extenso 
aos demais filhos e ao seu irmão 
Eufrides Pereira da Silva, conhe-
cido como Dadá, em nome das 
bancadas do PSB e PMDB. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 2) Votos de pesar 
pelo falecimento do Sr. Osvaldo 
Cering, ocorrido no último dia 04, 
endereçado à esposa Inadir e aos 
filhos Marlene, Marly, Sirlei e Jo-
sé, em nome das bancadas do PSB 
e PMDB. Em discussão, ninguém 
se manifestou. Em votação, apro-
vado por unanimidade. 3) Votos 
de pesar pelo falecimento do Sr. 
José Francisco da Luz, ocorrido 
na data de ontem, endereçado aos 
seus irmãos, Teresinha, Rosane e 
Expedito, em nome das bancadas 
do PSB e PMDB. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
Inscrita a vereadora Ana Paula 

solicitou o envio de ofício ao Pre-
sidente da Cotrijal, Sr. Nei César 
Manica, solicitando que agende 
uma reunião junto ao Poder Admi-
nistrativo do Município, para tra-
tar as questões do possível apoio 
que a Cotrijal disponibilizará para 
a instalação do centro de treina-
mento do Esporte Clube Vila No-
va. Em discussão, ninguém se ma-
nifestou. Em votação, aprovado 
por unanimidade. Inscrito o verea-
dor Vanderlei solicitou o envio de 
ofício ao Prefeito Municipal para 
que informe quais as empresas es-
tabelecidas no Município que es-
tão com regularidade, legalizadas 
e licenciadas para o exercício das 
atividades de lavagem, lubrifica-
ção e troca de óleo. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
Inscrito o vereador Gustavo soli-
citou o envio de dois ofícios – 1) 
À Secretaria de Obras solicitando 
reparos na estrada secundária que 
passa pela propriedade do San-
tin, em Colônia Gobbi, e termina 
na Localidade de Ipiranga, pois a 
mesma se encontra em condições 
bem deterioradas, de difícil trânsi-
to. Em discussão, se manifestaram 
os vereadores Odeli e Gustavo. 
Em votação, aprovado por unani-
midade. 2) À Secretaria de Saúde 
solicitando informações sobre a 
existência de alguma campanha 
ou intenção, para captura e castra-
ção de animais de rua, pois é um 
problema recorrente na Cidade e 
muitas pessoas reclamam do lixo 
que espalham, disponibilizando-
-se a auxiliar na campanha, bem 
como contatar com os alunos de 
medicina veterinária de Passo 
Fundo. Em discussão, se mani-
festou a vereadora Ana Paula. Em 
votação, aprovado por unanimida-
de. 

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Odeli 

falou que o Secretario de Obras 
tem um projeto para manutenção 
das estradas, sendo que o maior 
problema do Município é o casca-
lho. Disse que naquela data esteve 
conversando com a Presidente, o 

Secretário de Obras e o Prefeito 
e que solicitaram que se alguém 
souber de algum lugar com dis-
ponibilidade de cascalho, devem 
informar. Referiu que existe resis-
tência dos proprietários. Contou 
que esteve na Secretaria da Agri-
cultura e que estão montando uma 
listagem dos implementos que 
não estão funcionando, para que 
sejam levados à leilão. Discorreu 
sobre o cenário político atual, di-
zendo eu fico triste por terem que 
implorar por emendas e “lá em ci-
ma tem dinheiro rolando”, pois a 
corja é grande e quem está pagan-
do são os Municípios pequenos. 
Referiu que acredita que terão o 
presidente negro do seu partido, 
o Sr. Joaquim Barbosa. Inscrito 
o vereador Gustavo falou sobre o 
funcionalismo público municipal, 
reiterando sua opinião sobre a ne-
cessidade de instalação do cartão 
ponto eletrônico, até mesmo para 
sanar as dúvidas sobre quem tra-
balha e quem não trabalha, não 
entendendo o motivo de tanta 
resistência. Propôs que os cole-
gas entrem nessa campanha pela 
instalação, sugerindo que a Pre-
sidente instale na própria Câmara 
tal instrumento. Discorreu, ainda, 
sobre a possibilidade de adesão 
dos servidores a um plano de 
saúde, que enfrentou resistência 
no ano anterior, mas que muitos 
servidores que tiveram problemas 
de saúde viram o quanto é neces-
sário. Sugeriu que tomem essa 
iniciativa a partir da Câmara, com 
adesão dos vereadores e funcio-
nários. Inscrito o vereador Van-
derlei falou sobre o incentivo ao 
esporte, sendo que no dia anterior 
tiveram um jogo da Taça RBS de 
Futsal e antes houve um jogo da 
gurizada mais nova, sendo que ao 
ir parabenizá-los foi cobrado por 
uma mãe sobre a falta de profes-
sor e escolinha de futebol. Ressal-
tou que devem unir esforços para 
colocar a gurizada para treinar e 
fazer o que gostam, para tirá-las 
de casa, da frente do computador 
e da televisão, não podendo espe-
rar pela Cotrijal, pois têm pressa. 
Falou que não podem esperara o 

momento passar, devendo apro-
veitar essa participação na Taça 
RBS para cobrar o Poder Público 
e fazer acontecer. Discorreu sobre 
o motocross, a pesca esportiva e o 
tiro de laço. Compartilhou que foi 
questionado sobre sua fala na últi-
ma sessão, onde disse que achava 
o salário dos vereadores baixo, 
mantendo sua opinião, pois o va-
lor do salário não se dá pelo es-
forço, mas sim pela importância, 
defendendo que mereciam ganhar 
mais por serem atuantes. 

Matérias em pauta: 
Pedido de licença do verea-

dor Vanderlei Graepin. Em dis-
cussão, se manifestaram os ve-
readores Vanderlei e Gilani. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. 

Explicações pessoais: 
Inscrita a vereadora Gilani 

comentou algumas falas da sessão, 
dizendo que estão esperando a vi-
sita do Secretário de Obras, para 
que ele explique sobre esse proje-
to dos quatro anos, sendo que es-
teve na estrada da Sanga Funda no 
final de semana e está muito com-
plicado. Discorreu sobre os profis-
sionais da área de Educação Física 
do Município, formados e cursan-
do, achando que podem aproveitar 
essas pessoas, tendo grandes ex-
pectativas em relação ao Secretá-
rio de Educação, por também ser 
formado em Educação Física. De-
sejou boa sorte ao vereador Van-
derlei e muito êxito para a colega 
Derlene, que assumirá na próxima 
sessão. Inscrito o vereador Gusta-
vo agradeceu a todos os presentes 
que assistiram ao primeiro jogo da 
Taça RBS, não ficando feliz por 
terem perdido, mas pela partida 
realizada, uma das maiores que 
já viram ali no Município. Falou 
sobre a equipe adversária e o su-
porte que recebem, tanto do Poder 
Público, quanto de empresas. Dis-
se que o investimento no esporte 
possibilitaria, também, que se 
preparassem um pouco melhor, 
devendo ser estudado. Discorreu 
sobre as atitudes do governador do 

Estado, achando que as pessoas 
devem pensar e repensar antes 
das eleições. Inscrita a vereadora 
Ana Paula agradeceu ao verea-
dor Gustavo sobre as indicações, 
dizendo que irá providenciar um 
levantamento de valores dos car-
tões ponto e dos planos de saúde. 
Falou que concorda plenamente 
com a fala do vereador Vander-
lei sobre o incentivo ao esporte, 
contando que seu sonho de in-
fância era jogar no estádio novo 
no seu Município, tendo jogado 
vários campeonatos em inúmeros 
ginásios, não tendo mais possibi-
lidade de realizar. Contou que já 
conversou inúmeras vezes com a 
Administração para tentar trazer 
a Escolinha de Futebol e, após o 
jogo do final e semana, conversou 
com o Felipe e o Luigue e estão 
se disponibilizando a organizar 
jogos, treinos e atividades com os 
jovens do Município, pelo menos 
para as crianças não ficarem para-
das, estendendo o convite para os 
esportistas adultos do Município. 
Por fim, afirmou que o governo 
estadual tem projeto para tercei-
rizar a educação de ensino médi-
co do Estado. Inscrito o vereador 
Vanderlei, cedeu seu espaço para 
o vereador Gustavo. O vereador 
Gustavo agradeceu o espaço e 
complementou que se disponibi-
liza a ajudar, tanto na questão do 
esporte quanto a pesquisar sobre 
os planos de saúde. Acrescentou 
que embora esse seria um traba-
lho voluntário realizado com pra-
zer, entende que estão suprindo 
um desinteresse total do Poder 
Executivo. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 16 de abril, 
com início às dezenove horas, 
na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores, na Avenida Vinte 
de Março, n. 1064, em Nicolau 
Vergueiro. Declarou encerrados 
os trabalhos da sessão, dos quais 
lavrou-se a presente ata que lida 
e achada conforme irá assinada.
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Tô na área!

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

Grande campeonato!

No último final de sema-
na foi finalizado o Campeo-
nato Municipal de Futebol 
de Campo de Tio Hugo. A 
competição que começou em 
outubro de 2017 contou com 
a participação de 10 equipes 
no total, divididas em duas 
categorias; 6 no principal e 
4 no veteranos, totalizando a 
participação de mais de 200 
atletas de Tio Hugo e da re-
gião. Infelizmente a chuva 
afastou parte do público nas 
finais, mesmo assim um bom 
número de torcedores foi até 
o antigo campo do Divino 
para acompanhar a decisão. 
Ao fim, o São Paulo ganhou o 
troféu na categoria veteranos. 
Na primeira fase os campeões 
ficaram em terceiro, atrás de 
Progresso e Barragem Ernes-
tina que eram os dois grandes 
favoritos. No entanto, em uma 
reação espetacular na fase fi-
nal o São Paulo passou pelo 
Progresso nas semifinais e 
bateu o Barragem com duas 
vitórias na final, uma por 3 x 
2 no duelo de ida e outra ex-
pressiva goleada por 5 x 2 na 
partida de volta. Parabéns ao 
São Paulo pela reação e pelo 
título merecido. No principal 
a equipe do Linha Machado 
FC liderou o campeonato de 
ponta a ponta e sagrou-se 
merecidamente campeão da 
competição municipal. Na fi-
nal o Linha Machado FC com 

mais volume de jogo bateu o 
Barragem Tio Hugo pelo pla-
car de 1 x 0. Como a primeira 
partida terminou empatada 
em 1 x 1 a equipe que dominou 
o campeonato fez a festa com 
o título. Fica aqui o registro 
de parabéns a organização e 
aos atletas de todos os times; 
Bairro Gourg, Barragem Tio 
Hugo, Linha Machado, Pro-
gresso, Rio Grandense e Treze 
de Maio no principal e Barra-
gem Ernestina, Independente 
Ibirapuitã, Progresso e São 
Paulo no veteranos, que fize-
ram um grande campeonato 
sem nenhum incidente, ape-
nas com boas disputas dentro 
das quatro linhas.

Torneio regional!

Diretores de esportes de 
municípios da região estão 
trabalhando na realização de 
um campeonato regional de 
futebol de campo, que irá re-
unir os campeões municipais. 
Em um primeiro momento, 
Ibirapuitã, Mormaço, Santo 
Antônio do Planalto, Tio Hu-
go e Victor Graeff poderão in-
gressar na disputa, porém, a 
composição do certame ainda 
não está totalmente definida. 
Em breve serão divulgadas 
mais informações a respeito 
dessa competição que prome-
te movimentar toda a região. 
Assim que surgirem as con-
firmações trarei neste espaço 
mais detalhes. 

São Paulo e Linha Machado FC são os 
campeões do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Tio Hugo 2017/2018

No sábado, dia 14 de abril, 
foram realizadas as partidas de 
volta da final do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 
de Tio Hugo 2017/2018. Mesmo 
com chuva a comunidade com-
pareceu no campo da Associação 
Esportiva e Recreativa Tio Hugo 
para acompanhar as partidas que 
definiram os campeões nas cate-
gorias veteranos e principal. An-
tes das finais, durante a manhã 
foi realizada uma partida come-
morativa entre o time de vetera-
nos do Divino contra a equipe de 
veteranos dos amigos da Brigada 
Militar e Polícia Civil de Passo 
Fundo. A vitória ficou com o time 
visitante pelo placar de 5 x 3.

Na tarde as equipes do São 
Paulo entre veteranos e Linha 
Machado FC no principal confir-
maram os títulos com boas atua-
ções. O time do São Paulo que já 
havia vencido a primeira partida 
por 3 x 2 contra a Barragem Er-
nestina garantiu o título com uma 
goleada pelo placar de 5 x 2, já 
o Linha Machado FC venceu o 
Barragem Tio Hugo por 1 x 0, e 
sagrou-se campeão, isso porque o 
primeiro jogo da decisão acabou 
empatado em 1 x 1.

O prefeito Gilso Paz, o vice 
Geder Follmer e autoridades lo-
cais participaram da premiação 
aos destaques do certame. O líder 
do Executivo parabenizou e agra-
deceu todos os atletas que dispu-
taram a competição, destacando 
que o campeonato de futebol de 
campo que se iniciou em outubro 
do ano passado foi um grande su-
cesso. 

O dia da final também foi de 
homenagens a Alair da Luz co-
nhecido por todos como Ila, que 
faleceu em fevereiro. Ila foi um 
dos que trabalhou intensamente 
na consolidação da Associação 
Esportiva e Recreativa Tio Hugo, 
que recuperou o antigo campo do 
Divino, e era uma pessoa muito 
querida por toda comunidade. A 
Administração Municipal e a Câ-
mara de Vereadores de Tio Hugo 
homenagearam Ila de uma forma 
especial durante as finais, utili-
zando faixas com uma foto e a 
frase “Ila amante do futebol”.

O Departamento de Esportes 
e Juventude do município agra-
deceu a participação de todos em 
mais um campeonato, desde atle-
tas, comissões técnicas e comuni-
dade. O sucesso das competições 
esportivas no município é funda-
mental para a realização de novos 
campeonatos no futuro.

Confira os destaques do 
Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Tio Hu-
go 2017/2018:

Veteranos:
Campeão: São Paulo
Vice-campeão: Barragem 

Ernestina
Disciplina: Barragem Er-

nestina
Melhor Defesa: Progresso
Artilheiro – Joelso Schnei-

der (São Paulo) 15 gols
Principal:
Linha Machado FC – 

Campeão
Barragem Tio Hugo – Vi-

ce-campeão
Disciplina – Linha Macha-

do FC
Melhor Defesa – Linha 

Machado FC
Artilheiro – Douglas Seb-

ben (Barragem Tio Hugo) 18 
gols

TIO HUGO

Linha Machado FC é a equipe campeã da categoria principal

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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Vacinação contra a Influenza tem inicio no dia 23 de abril

VICTOR GRAEFF

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza te-
rá inicio ainda no mês de abril. A 
vacinação começa no dia 23 de 
abril e se estende até o dia 1ª de 
junho. 

Em Victor Graeff as doses 
serão aplicadas na UBS do Cen-
tro, das 7h30min as 11h30min e 
das 13h às 17h. 

O dia de mobilização nacio-
nal acontecerá no sábado dia 12 
de maio, com atendimento das 8h 
às 17h, sem fechar ao meio dia. 

De acordo com o setor de 
vacinação da Unidade Básica de 
Saúde, o município vai receber 

praticamente o mesmo numero 
de doses de 2017, sendo que des-
ta vez as vacinas vão chegar em 
oito etapas. Na primeira semana 
cerca de 37% das doses serão 
disponibilizadas e o foco nos pri-
meiros dias de imunização são as 
crianças, idosos e gestantes. 

No dia da vacinação é ne-
cessária a apresentação da cartei-
ra de vacinação. 

Recebem as doses os grupos 
prioritários:

- Crianças de seis meses a 
menores de cinco anos; gestan-
tes; 

- Puérperas (mulheres no 
período até 45 dias após o parto); 

- Pprofissionais da saúde; 
- Professores; 
- Indígenas; 
- Indivíduos com 60 anos ou 

mais de idade; 
- Adolescentes e jovens de 

12 a 21 anos de idade sob medi-
das socioeducativas; 

- população carcerária e 
funcionários do sistema prisio-
nal,;

- Além de portadores de 
doenças crônicas não transmis-
síveis e outras condições clínicas 
especiais independente da idade. Campanha de vacinação inicia na segunda (23)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF


