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Projeto Vereadores Mirins foi retomado 
em Victor Graeff. Eleitos, os jovens foram 
empossados no dia 7 de maio

Vereadores Mirins
Teve início em Mormaço a etapa 
municipal dos JERGS

Mormaço

p.06
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Dia D de vacinação contra 
a gripe será dia 12 p. 06

Tio Hugo
Equipe de Saúde atuante na Saúde 
Escolar do município p. 07

Sto Antônio do Planalto
Realizada Assembleia para 
Consulta Popular 2018/2019 p. 12

Ernestina
Programa NFG entrega 
prêmios p. 10

Nicolau Vergueiro

Especial OM

Encartado nesta edição o 
Especial de Dia das Mães
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Conversas
Pitacos

e

ização de cultos, inicialmente na 
Igreja Metodista, depois em out-
ras igrejas, no segundo domingo 
de maio. Isso se deu em anos se-
guidos e em cidades diferentes. 
Como houve grande adesão, 
segundo domingo de maio foi 
instituído por lei nos EUA, em 
1914, como o Dia das Mães.

Transformado a cada ano em 
evento fortemente comercial, o 
sentido do Dia das Mães sonhado 
pela filha da cristã metodista foi 
apagado rapidamente.

Em 1923, Jarvis até passou 
a militar contra a data em que ela 
própria havia criado. Nos anos 
1930 ela chegou a ser presa, 
acusada de perturbar a paz de 
um encontro de mães da guerra 
americana, ao protestar contra a 
comercialização de flores. Anna 
Jarvis não teve sucesso na recu-
peração do sentido do Dia das 
Mães morreu em 1948, cega, 
pobre e sem filhos.

Mais de cem anos depois da 
primeira comemoração oficial do 
Dia das Mães, pode parecer vã 
qualquer nova campanha pela 
recuperação do sentido original. 
Não deixa, porém de ser um 
bom exercício pensar na data 
de forma menos estereotipada e 
comercial.

Honre sua Mãe com um 
abraço um simples almoço sua 
presença seu carinho seu Amor 
sua dedicação

Pois Mãe existem várias, 
nenhuma igual a outra, sempre 
melhor.

Feliz dia das Mães!

Dia das Mães
O Dia das Mães está aí. Festa 

para uns, vazio para outros, lucro 
para comerciantes... Mas vale re-
cordar a origem da data que tem 
mais de cem anos.

Poucos sabem que a gênese 
nada tem a ver com a tradicional 
referência às “rainhas do lar” ou 
com a intensa venda de produtos 
e presentes e a lotação máxima 
em restaurantes.

O Dia das Mães foi criado 
devido à atuação de mulheres em 
causas sociais. Foi uma evangéli-
ca metodista de West Virginia, 
Estados Unidos, a ativista social 
Anna Reevers Jarvis, mãe de doze 
filhos, que começou a articular 
eventos que reuniam mães em 
torno de demandas sociais.

Jarvis criou em 1858 os 
clubes “Dia de trabalho das 
Mães” que atuavam pela di-
minuição da mortalidade de cri-
anças e família de trabalhadores. 
Anos depois, a ativista organizou 
o Dia da Amizade das Mães, para 
reunir famílias e vizinhos separa-
dos com a Guerra Civil dos EUA, 
para ações solidárias com os feri-
dos.

Após a morte de Anna Jarvis, 
em 1905, uma de suas filhas, 
que tinha o mesmo nome, foi 
quem militou para a oficialização 
de um dia nacional das Mães. 
Anna Jarvis filha queria honrar 
a memória da mãe ativista social 
com um ato pela paz, e com isto 
prestar homenagem a todas as 
mães.

A campanha pelo Dia das 
Mães oficial começou com a real-
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MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
TOMADA DE PREÇO Nº. 05/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de re-
forma de pontilhões no interior do município de Victor Graeff/RS. Aber-
tura das Propostas: 04/06/2018, às 09:00h. Local: Centro Administrativo 
Municipal, sita Av. João Amann, 690. Maiores Informações pelo telefone 
(54) 3338.1244/1273 e no site www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff/
RS; 09/05/2018. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF

Victorenses participaram da 
Expoclara 

Na sexta-feira, dia 04, um 
grupo de victorenses participou 

Grupo participou da Expoclara no dia 4

no Parque da Fenachamp, em 
Garibaldi, da Expoclara (Expo-

sição de gado leiteiro da Serra 
Gaúcha)

A feira é uma vitrine pa-
ra a qualidade do rebanho dos 
produtores associados à San-
ta Clara, além de contar com 
exposição de máquinas e im-
plementos agrícolas e atrações 
culturais.

O evento é a maior exposi-
ção de animais da raça holande-
sa do Rio Grande do Sul, tam-
bém contando com um grande 
número de animais da raça Jer-
sey. Destaca-se no quesito apri-
moramento genético. 

O prefeito Municipal 
Cláudio Afonso Alflen partici-
pou da feira, juntamente com o 
grupo. 

O escritório municipal da 
Emater foi o organizador da ex-
cursão, patrocinada pela coope-
rativa Santa Clara.

VICTOR GRAEFF

Feira é uma vitrine para a qualidade do rebanho dos produtores associados à Santa Clara

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Aos sete dias do mês de 
maio de dois mil e dezoito, às 
dez horas, reuniram-se os se-
nhores vereadores, no plenário 
da Câmara Municipal, para rea-
lizar a Sessão Ordinária. Com 
a presença de todos os verea-
dores, o senhor Presidente deu 
início aos trabalhos em nome 
de Deus, saudando a todos aos 
presentes.

No Espaço do 
Grande Expediente:
1 – Indicação do Ver. 

Josil Morais da bancada do 
PMDB, o qual manifestou-se 
preocupado com a possibilida-
de de fechar a Agencia dos Cor-
reios de nosso Município, onde 
solicitou oficio a Gerencia Re-
gional dos Correios, solicitando 
e colocando a necessidade da 

manutenção da mesma em nosso 
Município. Também manifestou 
sua preocupação com a linha de 
Ônibus da Unesul de Ibirapuitã 
a Passo Fundo, onde a Empresa 
anunciou que a partir do dia 15 de 
maio está suspenso o serviço em 
nosso Município, solicitou oficio 
ou agendar uma reunião junto a 
empresa para colocar da necessi-
dade da manutenção deste trans-
porte diariamente.     

2 – Indicação do Ver. João 
Pedro B. Cardoso da bancada 
do PP, o qual solicitou ao Poder 
Executivo estudos da possibilida-
de  de prolongar o asfalto na rua 
Sete de Setembro, dando melhor 
aparência aquela rua. 

3 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da banca-
da do PTB, o qual manifestou-
-se em relação ao turno único 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

na Prefeitura Municipal, onde 
muitas pessoas estão desconten-
tes por tão cedo ser implantado 
este horário, sugeriu em alguns 
setores ser implantado o turno 
inverso de trabalho.  Comentou 
sobre diversas obras publicas, 
com recursos federais, citou a 
ciclovia e pavimentação de ruas. 
Manifestou-se sobre a produção 
de nós – pecam que esta em al-
ta no Estado, onde em nosso 
Município já temos produtores 
nesta área de produção, sugeriu 
a secretaria da agricultura reali-
zar a distribuição de mudas aos 
produtores interessados em au-
mentar a diversificação em suas 
propriedades. Convidou a todos 
a participar da tradicional fes-
ta na comunidade de Passo das 
Cuias. Ainda frisou da importân-
cia na elaboração de campanhas 

no transito neste mês do maio 
amarelo.  

Em Ordem Do Dia:
1 –  Veto ao Projeto de lei 

nº. 01/18 proposto pelo Poder 
Legislativo Municipal, o qual em 
votação nos termos regimentais 
foi aprovado por maioria dos ve-
readores. 

2 – Projeto de lei nº. 039/18 
o qual autoriza a contratação por 
tempo determinado de agentes 
comunitários de saúde e da ou-
tras providencias, em votação o 
projeto foi aprovado por unani-
midade. 

3 – Projeto de lei nº. 040/18 
o qual autoriza a contratar por 
tempo determinado um agente de 
Desenvolvimento Municipal e da 
outras providencias, em votação 
o projeto foi aprovado por unani-

midade. 
4 – Projeto de lei nº. 

041/18 o qual autoriza a con-
tratar professor de matemática 
para o exercício de 2018 e dá 
outras providencias, em discus-
são a mesa diretora apresentou 
emenda, em votação o projeto 
com a emenda foi aprovado pe-
la unanimidade.    

5 – Projeto de lei nº.  
042/18 o qual altera alei 
2.206/17 que institui o progra-
ma de recuperação fiscal do 
município – REFIS e da outras 
providencias, em votação o 
projeto foi aprovado por unani-
midade. 

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 07 de maio de 2018.  

Sicredi Alto Jacuí desenvolverá atividades integradas à 5    Semana Nacional de 
Educação Financeira

A 5ª Semana Nacional de 
Educação Financeira (ENEF) 
vai ocorrer em todo o território 
nacional de 14 a 20 de maio de 
2018. A ação é uma iniciativa do 
Comitê Nacional de Educação 
Financeira (CONEF) para pro-

mover a Estratégia Nacional de 
Educação Financeira. O Sicredi, 
assim como nas edições anterio-
res, vai aderir à ENEF e desen-
volverá diversos eventos em suas 
cooperativas.

Na Sicredi Alto Jacuí – que 

atua nos municípios de Almiran-
te Tamandaré do Sul, Carazinho, 
Coqueiros do Sul, Não-Me-To-
que, Santo Antônio do Planalto, 
Victor Graeff e Tio Hugo – ocor-
rerão sete eventos sobre o tema. 

Confira:

“Proporcionar estas capaci-
tações para nossos associados e 
nossas comunidades demonstra 
a atuação sustentável do Sicre-
di. Acreditamos e investimos em 
ações que desenvolvam temas de 

educação financeira, com o ob-
jetivo de incentivar as pessoas a 
terem uma vida financeira equi-
librada, por meio do consumo 
consciente”, afirma a assessora 
de desenvolvimento do coope-

rativismo da Sicredi Alto Jacuí, 
Ane Müller De La Canal.

Além disso, o Sicredi possui 
um hotsite destinado exclusiva-
mente para este tema. Qualquer 
pessoa pode acessar e conferir 

Registro da ENEF de 2017 

diversos conteúdos sobre plane-
jamento e consumismo, além de 
realizar um teste on-line que ava-

lia o perfil financeiro de cada um. 
Acesse: www.sicredinasemanae-
nef.com.br.

REGIÃO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO SICREDI ALTO JACUÍ

a
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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.)
No trabalho, vai se sair melhor se 
agir a sós. Evite confiar demais nas 
pessoas. Ótimas ideias para ganhar 
dinheiro. No amor, algo pode des-
pertar sua insegurança. Cuidado 
com brigas e cobranças.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Transformações à vista. Vai sentir 
mais confiança para buscar seu lu-
gar ao sol, inclusive no serviço. A 
dois, boa semana para melhorar o 
diálogo, mas controle a franqueza. 
Se está só, pode sentir atração 
por alguém da turma.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Mostre do que é capaz no trabalho 
e há chance de promoção. Parceria 
favorecida, ainda mais com quem 

tem afinidade. Na paixão, ótima sin-
tonia. Período favorável para fazer 
planos com seu bem. Na conquista, 
vai arrasar.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
No serviço, vai mostrar vontade de 
aprender. Boa semana para traba-
lhar em equipe. Planos que fez tal-
vez tenham que ser revistos. Cum-
plicidade na vida a dois. Pessoa 
de outra cidade ou amigo pode te 
surpreender na paquera.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Há chance de fazer parceria van-
tajosa no emprego. Imprevistos 
podem ocorrer seja numa viagem 
ou em algum compromisso seu. De-
sejos à flor da pele. Use sua cria-
tividade para inovar no sexo. Boa 

semana para tomar decisões impor-
tantes a dois.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Pode pintar dinheiro inesperado, 
mas também deve ter gastos ex-
tras ou perder grana em negócios 
arriscados. Desafios no trabalho 
como fofocas e atrasos. Tudo tran-
quilo na vida amorosa.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Trabalho em equipe ou com parente 
vai exigir jogo de cintura. Se esti-
ver pensando em mudar algo na sua 
vida, os astros dão uma força. Su-
cesso na conquista. A dois, muito 
carinho e romantismo.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Evite atitudes autoritárias no ser-

viço: pode rolar discussão. Parce-
ria pode ajudar a ganhar dinheiro. 
União firme, mas ficará melhor se 
conversar e resolver assuntos de 
rotina. Muito charme na paquera.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Ideias criativas. Pode ganhar grana 
com algo que faz em casa. Mas os 
astros avisam para controlar melhor 
seus gastos. Namoro ou paquera 
tem tudo para ficar mais sério. Ro-
mance protegido e em harmonia.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Com seu carisma em alta, pode 
conseguir o que quiser no trabalho 
e na vida pessoal. Boa semana para 
retomar uma ideia do passado ou 
negociar algo importante. No amor, 
boas surpresas.

-Aquá-
rio (21 
jan. a 19 
fev.)
Fique de olho nas oportunidades 
de aumentar seus ganhos. Pode 
ter chance de quitar uma dívida. 
Tudo indica que vai abrir mão de 
seus interesses para passar mais 
tempo com a família. Sintonia com 
seu amor. Clima descontraído na 
paquera.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
No trabalho, bom momento para 
vencer o desânimo e reivindicar 
melhorias. Pode ter chance de 
ganhar mais. Não misture dinheiro 
com amizade. Companheirismo com 
sua cara-metade. Se você está pa-
querando, tome a iniciativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Leonice Oliveira da Anuncia-
ção 11/05

- Nilça Bule Gnuch 11/05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31/05
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de 
Santo Antônio do Planalto

Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 07 de maio de 2018 - Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Projeto de Resolução 
aprovado:

- Foi aprovado por unani-
midade o Projeto de Resolução 
nº 002/2018, de 03 de maio de 
2018, de autoria da Mesa Dire-
tora, que: “Concede A Menção 
Honrosa ao Trabalhador Desta-
que AMAR MULLER”.

Projetos de Lei:
- Nesta sessão deu entrada 

e está tramitando o Projeto de 
Lei Complementar nº 01/2018, 
de 03 de maio de 2018, que: 
“Estabelece normas de caráter 
transitório, para pagamento do 
Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana – 
IPTU, exercício de 2018, Taxas 
Correlatas”.

- Também deu entrada e foi 

aprovado por unanimidade o 
Projeto de Lei nº 015/2018, de 
03 de maio de 2018, que: “Au-
toriza o Poder Executivo a abrir 
crédito especial no orçamento, 
no valor de R$ 341.250,00”.

Moções: 
- Moção de nº 07/2018, de 

autoria do Vereador Cezar For-
mentini/PDT, Subscrita pelos 
vereadores: Andrea Cristina de 
Oliveira/PDT, Elder Knapp/
MDB, Larri Afonso Bange-
mann/PTB, Leandro Gomes/PP, 
Letícia Karling/PP, Marcos Pe-
dro Griebler/PDT, Rodrigo João 
Maier/PDT e Vilson Altmann/
MDB, solicitando que seja en-
viado ofício a Senhora Rosane 
Elisabete da Silva, com votos de 
reconhecimento e parabenização 
pelo seu empenho e dedicação 

como servidora pública muni-
cipal do nosso município, onde 
prestou um excelente trabalho 
ao longo de vários anos, exer-
cendo suas atividades na Secre-
taria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal da Agri-
cultura, sendo que seu último dia 
de trabalho foi dia 29.03.2018, a 
qual se aposentou.

Manifestar no ofício votos 
de agradecimento, pelo profis-
sionalismo, competência, hu-
mildade, carinho e presteza que 
sempre atendeu a todos e exer-
ceu suas funções, sendo que por 
todos estes quesitos foi homena-
geada no ano de 2013 por esta 
Casa Legislativa como Funcio-
nária Pública Destaque.

Assim sendo, vimos mani-
festar o reconhecimento desta 
Casa, pelos seus relevantes ser-

viços prestados a nossa Comuni-
dade e agradecê-la pelo trabalho 
realizado nestes anos em prol 
das pessoas do nosso município.

Desejar a Rosane também 
votos que a partir de agora apro-
veite sua vida e curta sua famí-
lia, bem como votos de sucesso 
e realizações. 

- Moção de Pesar de nº 
08/2018, de autoria dos Vereado-
res Letícia Karling/PP e Rodrigo 
João Maier/PDT, Subscrita pe-
los vereadores: Andrea Cristina 
de Oliveira/PDT, Cezar Formen-
tini/PDT, Elder Knapp/MDB, 
Larri Afonso Bangemann/PTB, 
Marcos Pedro Griebler/PDT e 
Vilson Altmann/MDB, solici-
tando que seja enviado ofício 
com votos de profundo pesar 
aos familiares do Senhor PAU-

LO RICARDO GOMES, pelo 
falecimento deste ente querido 
ocorrido no dia 04 de maio de 
2018.

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

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

Informamos que a próxima 
Sessão Ordinária será realizada 
no dia 14 de maio de 2018, às 
19:00 horas, e logo em seguida 
às 19:30 horas haverá a Sessão 
Solene para entrega da Menção 
Honrosa Trabalhador Destaque 
2017, ao Senhor Amar Muller.

Produtividade em silagem de milho premiada pela Cotrijal

GERAL

A premiação do 4º Concur-
so de Silagem de Milho Cotrijal 
& Syngenta aconteceu durante 
jantar na noite de terça-feira (8), 
na Bier Site, em Carazinho, re-
unindo produtores participantes 
do concurso, familiares, equipe 
da Unidade de Produção Ani-
mal, gerentes, superintendentes e 
equipe da Syngenta.

Esta foi a primeira vez que 
o produtor Valdemiro Luis Du-
benczuk, de Rio Toldo, Getúlio 
Vargas, participou do concurso e 
já saiu o grande campeão – alcan-
çando a produtividade de 64.248 
litros de leite por hectare. Como 
recompensa, o casal Dubenczuk 
recebeu o valor de R$ 2,5 mil e 
uma viagem para Natal (RN). 
"Eu fui em uma palestra na Uni-
dade da Cotrijal em que o coor-
denador do Departamento Veteri-
nário, Alan Issa Rahman, falava 
de 90 mil quilos de massa verde 
por hectare. Pensei que mesmo 
se eu não ganhasse o troféu, ten-
do essa produtividade na nossa 
propriedade já era mais do que o 
suficiente. Felizmente, consegui-
mos o objetivo, o resultado foi 
surpreendente", contou. A famí-
lia trabalha com 12 hectares, 70 
animais, com sistema de confina-
mento free stall.

Na categoria sem irrigação, 
o troféu de primeiro lugar ficou 
com o produtor do primeiro dis-
trito de Não-Me-Toque, Nelsindo 
da Silva Flores, que alcançou a 
produtividade de 61.497 litros de 

leite por hectare e também rece-
beu o valor de R$ 2,5 mil. Para 
ele, o segredo é sonhar com o re-
sultado e trabalhar para alcançar 
o objetivo. "Estou participando 
do concurso desde a primeira edi-
ção, quando minha produtividade 
estava na casa dos 40 mil litros. 
Já evoluí muito, mas eu acredito 
que com toda a tecnologia que es-
tá disponível no mercado e com 
a assistência técnica da Cotrijal é 
possível crescer mais", apontou o 
associado. 

Trabalho técnico reconhecido 

Na noite de premiações, o 
trabalho dos veterinários da Co-
trijal também foi reconhecido. 
Foram premiados os profissio-
nais que obtiveram melhor média 
de litros de leite/hectare dos seus 
assistidos: Kleiton Maciel Kis-
smann de Não-Me-Toque foi o 
primeiro colocado; Jesihel Jewer-
son Roessler de Santo Antônio do 
Planalto foi o segundo; e Marcos 
Rovani de Igrejinha ficou com a 
terceira colocação.

Quatro anos de muita evolução
Esta é a quarta edição do 

concurso, que contou com a ins-
crição de 100 produtores de toda 
área de atuação da Cotrijal. O 
presidente da cooperativa, Nei 
César Mânica, participou da co-
memoração e destacou a impor-
tância deste momento de confra-
ternização e interação entre os 
produtores, como uma troca de 
conhecimentos. "Precisamos re-
conhecer quem faz a diferença na 
propriedade", destacou.

Renne Granato, gerente de 
Produção Animal da Cotrijal, res-
saltou a evolução dos produtores 
nestes quatro anos de concurso. 

"O ganhador do primeiro con-
curso, em 2014, fez 41 mil litros 
de leite por hectare. Em 2018, o 
ganhador fez 64 mil mil litros de 
leite por hectare – 22 mil litros a 
mais em quatro anos. Este dife-
rencial é construído convertendo 
o potencial produtivo da silagem 
em leite, prestando atenção no 
nível de lavoura cultivada", con-
cluiu.

Os vencedores
Produtor Sequeiro
1º lugar: Nelsindo Flores 

(Unidade Não-Me-Toque)
2º lugar: Luis Adriano Goets 

(Unidade Mato Castelhano) 
3º lugar: Gladimir Antonio 

Beffart (Unidade Carazinho)
4º lugar: Anderson Talamini 

(Unidade Não-Me-Toque)
5º lugar: Arno Friederich 

(Unidade Não-Me-Toque)
6º lugar: Adelio Lammers 

(Unidade Lagoa dos Três Cantos)
7º lugar: Eder Mauricio 

Mistura (Unidade Nicolau Ver-
gueiro)

8º lugar: Everton de Lucca 
(Unidade Colorado)

9º lugar: Irani Chaves (Uni-
dade Santo Antônio do Planalto)

10º lugar: Ricardo Artuso 
(Unidade Passo Fundo)

Produtor Irrigação
1º lugar: Valdemiro Duben-

czuk (Unidade Capo-Erê)
2º lugar: Guilherme Benetti 

Slaviero (Unidade Sertão)Premiação do 4º Concurso de Silagem de Milho Cotrijal & Syngenta foi na terça-feira (8)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DA COTRIJAL
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Na tarde da última segunda-
-feira, dia 07, aconteceu no Giná-
sio de Esportes Leandro Gehlen 
de Mormaço, o início da etapa 
municipal dos JERGS (Jogos Es-
colares do Rio Grande do Sul), 
onde estiveram participando as 
escolas municipais José Rodri-
gues Cardoso e Antônio de Go-
doy Bueno, e a Escola Estadual 
Joaquim Gonçalves Ledo.

As disputas ocorreram pelas 
modalidades de handebol e fut-
sal, nas categorias infantil e juve-
nil femininos.

O evento esportivo contou 
com a presença da secretária mu-
nicipal de Educação, Cultura e 
Desporto, Denise Trindade e do 
secretário de Administração e 
responsável pelo desporto, Adil-
son Kuhn.

Segundo os organizadores 

da fase municipal, a competição 
agrega valores. “Os jogos aproxi-
mam ainda mais as escolas e, o 
esporte traz consigo o espírito de 
participação, cooperação, união 
e amizade entre os atletas parti-
cipantes”.

Escolas classificadas em 
cada modalidade: 

Handebol Juvenil Feminino: 
Escola Estadual Joaquim Gon-
çalves Ledo;

Handebol Infantil feminino: 
Escola Estadual Joaquim Gon-
çalves Ledo;

Futsal Juvenil Feminino: Es-
cola Estadual Joaquim Gonçalves 
Ledo;

Futsal Infantil Feminino: Es-
cola Municipal Antônio de Go-
doy Bueno;

Teve início em Mormaço a etapa municipal dos JERGS
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

MORMAÇO

Etapa municipal do JERGS definiu as escolas classificadas no município de Mormaço

No próximo sábado, dia 12 
de maio, a Secretaria de Saúde 
de Tio Hugo realizará o dia D da 
campanha de vacinação contra a 
gripe (Influenza). A Unidade Bá-
sica de Saúde ficará aberta o dia 
todo no sábado das 8h às 17 para 
atender os cidadãos que se enqua-
dram no grupo prioritário e que 
ainda não receberam a imuniza-
ção. De acordo com a secretária 
de Saúde do município, Ana Lú-
cia Silva os índices de vacinação 
neste ano estão dentro das expec-
tativas e a tendência é que a meta 
de imunização seja atingida no 
dia D.

Grupo prioritário:

•Pessoas a partir de 60 anos
•Crianças de seis meses a 

cinco anos
•Trabalhadores da área de 

saúde
•Professores das redes públi-

ca e privada
•Mulheres gestantes e puér-

peras
•Indígenas
•Pessoas privadas de liber-

dade (incluindo adolescentes 
cumprindo medidas socioeduca-
tivas)

•Profissionais do sistema 
prisional

•portadores de doenças que 
aumentam o risco de complica-

ções em decorrência da influenza
 
A vacina da gripe
A vacina desse ano tem a 

possibilidade de proteger contra 
três tipos de vírus da gripe: o In-
fluenza A, nas variações H1N1 e 
H3N2 e influenza B. Para o mi-
nistério, o acréscimo da proteção 
contra o H3N2 acontece após 
a infecção de 47 mil pessoas no 
hemisfério norte, em janeiro, mas 
no Brasil, segundo Carla Domin-
gues, coordenadora-geral do pro-
grama de imunização do ministé-
rio, “não há nenhuma evidência 
que teremos uma circulação forte 
do H3N2”.

Dia D de vacinação contra a gripe será no sábado 12

TIO HUGO

Dia D de vacinação será no sábado, dia 12

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO JORNAL O MENSAGEIRO
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VICTOR GRAEFF

O Conselho Municipal de 
Desenvolvimento de Santo An-
tônio do Planalto, convida toda 
comunidade para participar da 
Assembleia Municipal da Con-
sulta Popular 2018/2019. Será 

no dia 14 de maio, às 08h30min 
nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, com 
a finalidade de desencadear for-
malmente o processo de Consul-
ta Popular. 

Convite do Conselho 
Municipal de 
Desenvolvimento de 
Santo Antônio do 
Planalto

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Equipe de Saúde atuante na Saúde Escolar em 
Santo Antônio do Planalto

Informar, alertar e pre-
venir contra o vírus do HPV. 
Essa é a missão da equipe do 
Programa da Saúde na Esco-
la (PSE) de Santo Antônio do 
Planalto. Uma série de ações 
são desenvolvidas em 2018 na 
Escola Municipal para prevenir 
doenças em meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11,12, 13 e 
13 anos, 11 meses e 29 dias.

O HPV é um vírus cujo 
nome é Papiloma Vírus Hu-
mano. Sua transmissão se dá 
principalmente por via sexual, 
sendo o responsável por casos 
de câncer de colo de útero. Cer-
ca de 50% dos indivíduos, ho-
mens ou mulheres, terá contato 
com algum tipo de HPV após 
dois anos de vida sexual ativa.

As equipes fazem pales-
tras e orientações com os alu-
nos das escolas para informá-
-los sobre o que é o HPV, como 
as pessoas ficam vulneráveis, 
e a importância de se prevenir. 
Feita essa primeira parte, os 
alunos levam uma documen-
tação para que os pais possam 
assinar, autorizando que o jo-
vem tome a vacina. O objetivo 

é priorizar pessoas mais jovens e 
que ainda não tenham iniciado as 
atividades sexuais, tendo assim, 
mais chances de prevenção.

A vacina contra HPV qua-
drivalente é composta pelos ví-
rus 16, 18, 6 e 11, que são os que 
mais acometem o câncer do colo 
de útero. É indicado que pessoas 
mais jovens tomem a vacina pelo 
fato de ainda não terem vida se-
xual ativa. Caso, o jovem já tenha 
iniciado a vida sexual, tenha feito 
o exame de citologia e não acu-
sou nenhum tipo de doença, pode 
tomar a vacina.

Além da vacinação do HPV, 
também está são realizadas vaci-
nações da Meningite C. A doença 
é caracterizada pela inflamação 
das meninges e pode deixar se-
quelas ou levar à morte se o tra-
tamento não for iniciado pronta-
mente.

De acordo com a responsá-
vel da Secretaria de Saúde Ana 
Cristina Candaten, explicar para 
os alunos como funciona os pro-
cessos da vacinação faz com que 
eles despertem mais interesse 
em se prevenir. “Quando expli-
camos e conversamos com eles, 

obtemos maiores resultados. Na 
escola, nós conseguimos atingir 
maior parte da população do que 
se as pessoas forem espontanea-
mente para o Posto de Saúde. 
Além disso, enviamos um termo 
para que os pais possam assinar, 
garantindo que o jovem possa to-
mar a vacina”, explicou Ana.

Equipes orientam alunos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/GUSTAVO KASPERBAUER

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Está aberto o período para 
o alistamento Militar deste ano. 
Os jovens tio-huguenses do se-
xo masculino que completam 
18 anos em 2018 devem se apre-
sentar à Junta de Serviço Militar 
de Tio Hugo, localizada na pre-
feitura municipal para se alistar. 
Atualmente é possível realizar 
o alistamento militar pela in-
ternet, uma vez que o Exército 
Brasileiro já dispõe da platafor-
ma on-line para alistamento, no 
entanto, a Junta Militar de Tio 
Hugo informa que mesmo que 

o jovem realize o alistamento 
militar pela internet, ele terá que 
comparecer a na Junta Militar 
municipal para fazer a impressão 
dos documentos referentes a efe-
tivação do alistamento e receber 
as informações a respeito da data 
da CS – Comissão de Seleção. 

O alistamento é obrigatório 
e, sem ele, o jovem fica impedi-
do de tirar passaporte, ingressar 
no serviço público ou ser matri-
culado em qualquer instituição de 
ensino – inclusive universidades. 
Além disso, está previsto paga-

mento de multa.

Documentos
Os documentos necessários 

para efetivação do alistamento 
são certidão de nascimento ou 
equivalente (carteiras de identi-
dade e CPF). Após o alistamento, 
o jovem recebe o Certificado de 
Alistamento Militar (CAM) e a 
data de retorno à Junta de Servi-
ço Militar, para realização da CS. 
Para mais informações, entre em 
contato com a junta militar de Tio 
Hugo pelo fone 3338-9167

Jovens que completam 18 anos em 
2018 devem fazer o alistamento 
militar

TIO HUGO
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Rede municipal vai 
homenagear as mães 

As escolas da Rede Munici-
pal de Victor Graeff mais uma vez 
realizam homenagens ao Dia das 
Mães que ocorre neste domingo, 
dia 12. São várias atividades pro-
gramadas para comemorar a data.

As festividades iniciam 
no dia 12, com a celebração da 
EMEF Marcílio Dias, no pavilhão 
evangélico a partir das 13h 30min. 
No dia 16 os pequenos estudantes 

da EMEI Cantinho do Amor 
homenageiam suas mamães na 
escola, a partir das 18h. A EMEI 
Felippe Alflen realiza suas ho-
menagens, no pavilhão da esco-
la, a partir das 19h, do dia 17. 
Encerrando as programações do 
Dia das Mães a EMEF Leonel 
de Moura Brizola realiza suas 
atividades no dia 18, as 19h no 
Centro de Eventos Municipal. 

Homenagens iniciam no dia 12 e seguem até o dia 18

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE VICTOR GRAEFF

GERAL

Sicredi é a marca mais lembrada 
no mercado gaúcho pelo 6    ano 
consecutivo

Nos últimos seis anos, desde 
que a Revista Amanhã incluiu a 
categoria - cooperativa de cré-
dito - na pesquisa anual do Top 
of Mind RS, o Sicredi tem sido a 
primeira marca na lembrança do 
consumidor gaúcho. Este é um 
indicativo importante, pois como 
a pesquisa leva em consideração 
o impulso da primeira lembran-
ça, da primeira marca que o con-
sumidor consegue visualizar, isso 
representa que a força da marca 
Sicredi está consolidada e em 
evolução.

O grande impulsionador 
dessa lembrança do consumidor 
foi a relação de parceria que o 
Sicredi estabelece com as co-
munidades onde está atuando. 
“Para o Sicredi as pessoas vêm 
em primeiro lugar. Não há mági-
ca. Há comprometimento nosso 
real, efetivo e transparente com 
os associados e com a comuni-
dade”, afirma Márcio Port, vice-
-presidente da Central Sicredi 
Sul/Sudeste. Para ele, figurar pe-
lo sexto ano consecutivo como a 
marca de cooperativa de crédito 
mais lembrada pelos gaúchos é 
o demonstrativo da assertividade 
das estratégias, da credibilidade 
alcançada e da visão do negócio. 

A pesquisa identifica, com 
clareza, um mercado vasto ainda 
por ser trilhado pelo cooperati-
vismo de crédito no RS. E mostra 
também, a força da marca Si-
credi no mercado gaúcho. Entre 
os mais de 1,2 mil entrevistados 
pelo estado, 68,0% tinham na 
primeira lembrança como coo-
perativa de crédito: o Sicredi. 
A segunda empresa lembrada, a 
Crefisa, figurou com 2,5 % das 
lembranças, e não é uma coope-
rativa de crédito. “Este indicativo 
mostra que estamos no caminho 
certo. Mas que ainda podemos 

fazer mais e melhor”, ressalta 
Port.

O jantar de premiação da 
28ª edição do Top of Mind será 
no dia 15 de maio, às 19h, no Sa-
lão de Festas da Sogipa, em Porto 
Alegre.

Sobre o Prêmio
Metodologia: Quando pensa 

em uma determinada categoria 
de produto ou serviço, ou quando 
procura se lembrar de empresas 
e profissionais de referência, que 
nomes vêm espontaneamente à 
cabeça dos gaúchos? Ao lançar 
esta questão em 1991, AMA-
NHÃ introduziu de forma pio-
neira no jornalismo econômico e 
nos departamentos de marketing 
um sensor de popularidade das 
marcas que, desde então, passa-
dos 28 anos, segue uma mesma 
base metodológica. E, também, 
um mesmo objetivo: mostrar 
quem e quais grifes fazem a cabe-
ça dos gaúchos. Entre os dias 30 

de janeiro e 21 de fevereiro de 
2018, 1,2 mil consumidores do 
Rio Grande do Sul foram entre-
vistados pela equipe da Engaje, 
empresa contratada por AMA-
NHÃ para esse levantamento. 
A distribuição desses entrevis-
tados por sete mesorregiões do 
Estado refletiu critérios de pro-
porcionalidade emanados das 
estatísticas do IBGE. Os mes-
mos parâmetros foram aplica-
dos à composição da amostra, 
que seguiu técnica aleatória 
para representar, de forma con-
dizente com a realidade, os di-
ferentes extratos. O universo 
pesquisado abrange pessoas de 
ambos os sexos, com idades en-
tre 16 e 70 anos e situadas em 
todas as classes sociais (A/B, C 
e D/E). A pesquisa junto a 1,2 
mil gaúchos garante aos resul-
tados um grau de confiança de 
95%. O erro amostral é de até 
4%, para mais ou para menos, 
em cada categoria.

Premiação será entregue no dia 15 de maio, em Porto Alegre

o

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO SICREDI
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Morador de Mormaço é o ganhador da Montana 0km da 
promoção Associado Fiel da Coagrisol

O associado João Roque da 
Rosa Plaine, morador do muni-
cípio de Mormaço foi o ganha-
dor de uma caminhonete Monta-
na 0 km sorteada pela Coagrisol 
no encerramento da Promoção 
Associado Fiel. 

O sorteio final aconteceu 

em Soledade neste domingo, 
06/05, durante o encerramento 
da Exposol 2018.

Ao todo, a promoção sor-
teou mais de R$ 250 mil em 
prêmios, que dividiram-se em 
sete vale compras de R$ 5 mil; 
sete televisores e a caminhone-

te. Participaram da promoção 
apenas associados da Coagrisol, 
que ao longo do ano realizaram 
negócios com a cooperativa, 
seja na entrega de produção ou 
compra de insumos ou na rede 
de varejo. Para o presidente da 
Cooperativa, José Luiz Leite 
dos Santos, essa é uma das for-
mas que a organização tem de 
valorizar aqueles que confiam 
na empresa. “ Esse é um dos 
diferenciais de se trabalhar com 
uma cooperativa, pois aqui o 
associado é dono do negócio, é 
valorizado e premiado por acre-
ditar e fortalecer na Coagrisol.

O gerente da Coagrisol em 
Mormaço, Anderson Joanella, 
comemorou a premiação a um 
associado de sua região. Segun-
do, ele, através destas ações que 
a Coagrisol confirma que é uma 
empresa sólida, pujante e que 
mostra os diferenciais que os 
produtores têm ao fazer seus ne-
gócios com a Cooperativa.

Minutos após o sorteio o 
ganhador esteve no estande para 
a entrega simbólica do veículo. 
Emocionado, João Roque que 
mora na localidade de São Mi-
guel, interior de Mormaço, se 
disse muito feliz, pois mesmo 
sendo um pequeno produtor, 

acreditou totalmente na coope-
rativa ao fazer suas negociações 
e com isso foi premiado.

Em breve a Coagrisol de-
verá anunciar a próxima cam-
panha promocional, a qual será 
especial devido a comemoração 
dos 50 anos da Cooperativa.

João Roque da Rosa Plaine é o ganhador da Montana 0km

REGIÃO

Participaram da promoção associados da Coagrisol

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA COAGRISOL CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA COAGRISOL
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE MORMAÇO

A Câmara Municipal de Vereadores de Mormaço realizou 
mais uma Sessão Ordinária no dia 08 de maio de 2018, com a pre-
sidência do vereador Wagner de Loreno, com  a presença dos ve-
readores, Edson Schroeder, Eduardo Zanin, Jorge Luiz Berticelli, 
Lair da Silva Farias, Sônia Mara Kuhn, Olair Belo de Carvalho, 
Marcos A. Malaquias e o Silvio Fernandes Sanderson 

ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Executivo nº 0013/2018 que autoriza a 

abertura de crédito especial por auxílios e convênios, alterando a 
lei municipal nº 1.308/2017, de 27-12-2017, que estima a receita 
e fixa a despesa do município de Mormaço para o exercício de 
2018 e dá outras providências. Dispõe o presente Projeto de Lei, 
sobre a abertura de crédito especial por auxílios e convênios, den-
tro da Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, 
relativo aos recursos originários do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, através do Programa “CONSULTA POPULAR 
2017 / PRODUÇÃO LEITEIRA”, no valor de R$40.479,90, cuja 
aplicação do mesmo obedecerá ao cronograma de execução pre-
visto no Plano de Trabalho aprovado. Levado a votação foi apro-
vado por unanimidade dos vereadores.

Projeto de Lei do Executivo nº 0014/2018 que autoriza a 
suplementação de crédito por auxílios e convênios, alterando a 
Lei Municipal nº 1.308/2017, de 27-12-2017, que estima a receita 
e fixa a despesa do município de mormaço para o exercício de 
2018 e dá outras providências. Dispõe o presente Projeto de Lei, 
sobre a suplementação de crédito por auxílios e convênios, dentro 
da Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos recursos originá-
rios de diversos programas implementados pelo Governo Federal, 
através do Fundo Nacional de Saúde, tais como, PAB no valor de 
R$ 47.000,00, MAC no valor de R$ 29.281,32 e vigilância em 
saúde no valor de R$ 3.000,00, bem como, relativo à Emenda Par-
lamentar 25000390-7927/3119-4931 no valor de R$ 249.955,00, 
cuja aplicação dos mesmos, junto ao município, obedecerá ao 
previsto nos respectivos planos de trabalho aprovados pelo mu-
nicípio, tanto em relação aos programas específicos quanto ao 
relativo à emenda parlamentar para aquisição de equipamentos e 
material permanente a serem utilizados pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Levado a votação foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores.

Indicação nº 07/2018, de autoria do Vereador Jorge Luiz 
Berticelli, que solicita ao Executivo Municipal,  estudos para a  
realização de reformas na residência do Sr. Alvacir Antonio Bach, 
na Perimetral Frederico Schroeder, próximo ao Restaurante Rota 
dos Sabores. 

Vereadores preocupados com HCFC
Durante a sessão legislativa várias manifestação dos edis 

quanto as dificuldades que pacientes tem enfrentado no Hospital 
de Caridade Frei Clemente de Soledade. Inclusive com relato do 
vereador Lair de Farias, sobre os problemas que seu pai enfrentou 
nesta casa de saúde. Mais uma vez os vereadores pediram audi-
toria para saber onde estão sendo investidos os recursos públicos 
destinados a esta casa.

Representantes da  UERGS falaram aos edis 
A convite do presidente da câmara Wagner de Loreno  se 

fizeram presente representantes da  UERGS Unidade Alto da Ser-
ra do Botucaraí, Rita Belo de Carvalho  e Rosemere Rekowsky, 
para que informassem aos vereadores a situação da Universidade 
Estadualque terá mobilização em Porto Alegre no dia 16 de maio 
quando será feito pleitos ao Secretário de Ciência e Tecnologia 
Evandro Fontana, na busca de três importantes demandas, sendo 
elas: Termo de sessão de uso do CIEP por 30 anos; Liberação 
de R$ 350 mil para construção dos laboratórios; e a contratação 
de mais professores, já que hoje são 4 para 5 turmas. A Câmara 
de Mormaço através de seus pares renovaram total apoio para a 
unidade da UERGS, destacando a sua importância para a região.

Participe do Coral Juvenil e dos 
Grupos de Violinos e Violão

O município de Santo Antô-
nio do Planalto recebe nas quar-
tas e quintas-feiras, o professor 
Daniel Rodrigues para as aulas 
do Coral Juvenil e do Grupo de 
Violinos e Violão. Nas quartas-
-feiras ocorrerá as aulas de violão 
para iniciantes, das 17h30min às 
18h30min, para nível avançado 
das 18h30min às 19h30min.

Para se inscrever nas aulas 
de nível iniciantes, os interessa-

dos deverão ter a partir de 8 anos, 
e no nível avançado, a partir de 
10 anos. Os alunos deverão levar 
o violão.

Nas quintas-feiras ocorrerão 
as aulas do Coral Juvenil, pode-
rão participar jovens a partir de 
11 anos completos. As aulas serão 
das 17h30min às 18h15min. Na 
quinta também ocorre as aulas de 
violino, os participantes deverão 
ter a partir de 11 anos completos. 

As aulas serão das 18h15min às 
19h. Não é necessário levar os 
violinos, porém as vagas são li-
mitadas em 10.

Todos os grupos são gra-
tuitos e serão ensaiados com o 
propósito de realizar apresenta-
ções e os ensaios ocorrem nas 
dependências da Secretaria de 
Educação. Esclarecimentos de 
dúvidas, pelo fone (54) 99101-
9697 com o professor Daniel.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O Programa Estadual Nota 
Fiscal Gaúcha continua contem-
plando munícipes em Nicolau 
Vergueiro. Nos meses de feverei-
ro e março, Fernando Oliveira da 
Rosa e Francieli Chaves, foram 

os sortudos da vez e ganharam o 
prêmio no valor de R$200 reais. 
O sorteio é realizado pela Secre-
taria da Fazenda do Estado e en-
tregue pela Prefeitura Municipal. 
Mensalmente acontece um novo 

Programa NFG entrega novos prêmios em 
Nicolau Vergueiro

sorteio. Para concorrer: o cida-
dão deve cadastrar-se no site do 
programa NFG e solicitar que 
seu CPF seja incluído na nota 
fiscal eletrônica dos produtos 
adquiridos a partir do cadastro.

NICOLAU VERGUEIRO

Fernando Oliveira da Rosa foi um dos contemplados Francieli Chaves foi premiada

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/EMATER DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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Vereadores Mirins de Victor Graeff são empossados
Com a comunidade presente, escolas 

e autoridades, foi realizada na manhã de 
segunda-feira, dia 7, no Centro de Even-
tos Ivair José Roessler a Sessão Solene de 
Posse dos Vereadores Mirins eleitos para 
Câmara Mirim de Victor Graeff. A sessão 
foi conduzida pelo presidente da Câmara 
de Vereadores Adriano Mattge e a secre-
tária vereadora Adriana T. M. Neuhaus.

O momento também contou com 
a presença do prefeito de Victor Graeff 
Cláudio Afonso Alflen, da secretária de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
Nathália Wilhelmsen, da assessora Peda-
gógica Bruna Scharlau, da diretora da Es-

cola Municipal de Ensino Fundamental 
Leonel de Moura Brizola Dagna Wolfart, 
da diretora da Escola Municipal de En-
sino Fundamental Marcílio Dias Dirce 
Kronbauer, e da diretora da Escola Esta-
dual de Educação Básica Dr. José Maria 
de Castro Viviane Barth Meazza.

Segundo o presidente da Câmara 
Adriano Mattge, o objetivo da Câma-
ra Mirim é de formar novas lideranças 
nas escolas e na comunidade. Ele ainda 
lembra que foi criada uma Lei no ano de 
1987 para a Câmara Mirim, porém foram 
realizadas apenas três formações desde 
então.

Vereadores Mirins eleitos
- Gabrieli Moura Dias, da EMEF Leonel de Moura Brizola - padrinho vereador 

Marcio P. da Silva
- Laísa Gabriel Althaus, da Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de 

Castro - padrinho vereador Ademar Jacó Hahn
- Lucas Guilherme Auler, da Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de 

Castro - madrinha vereadora Adriana T. M. Neuhaus
- Murilo Eduardo Koch Kuhn, da Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Ma-

ria de Castro - padrinho vereador Adriano R. Mattge
- Paloma Woletzer Pires, da EMEF Marcílio Dias - padrinho vereador Paulo L. Go-

doi
- Raquel Serafim da Silva, da EMEF Leonel de Moura Brizola - padrinho vereador 

Marcio Howe
- Renata Gabriele Petri, da Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de 

Castro - padrinho vereador Guilherme Schneider/Irno Lavall
- Samira Ferreira da Silva, da EMEF Leonel de Moura Brizola - padrinho vereador 

Valdir José Vieira
- Tainara Monteiro, EMEF Marcílio Dias - padrinho vereador Augusto J. Liska

Eleição da mesa diretora
Durante a sessão os vereadores mirins 

votaram para a eleição da mesa diretora.
Presidenta: Laísa Gabriel Althaus
Vice-presidente: Lucas Guilherme 

Auler
1ª secretária: Renata Gabriele Petri
2ª secretária: Paloma Woletzer Pires.

Adriano ressalta que este projeto é 
importante para a formação de novos líde-
res e vereadores, pois é possível adquirir 
uma base de conhecimento sobre regula-
mentos e as leis do município. “É um pas-
so que se dá a frente. Quando entramos na 
Câmara temos pouco conhecimento, e eles 
já terão uma bagagem para o futuro”, pon-
tua o vereador. O projeto que conta com 
o apoio das escolas, Administração Muni-
cipal e da Secretaria de Educação, traz a 
ideia de que todo o ano seja realiza nova 
eleição de vereadores mirins.

Para o prefeito Cláudio Afonso Al-
flen, a Câmara Mirim é uma grande opor-
tunidade para os estudantes aprenderem 
mais sobre as políticas públicas e ao mes-
mo tempo contribuir para o desenvolvi-
mento do município como um todo.

Eleita presidente da mesa diretora 
mirim, Laísa Gabriel Althaus é aluna do 8º 
ano da Escola Dr. José Maria de Castro. 
Ela diz que não conhece como é ser ve-
readora, mas é um jeito de aprender. Com 

o apoio dos pais, da escola, diretora e pro-
fessoras, a estudante conta que ficou um 
pouco nervosa em seu primeiro pronuncia-
mento, mas está gostando da escolha que 
fez.

Os representantes mirins serão convi-
dados a participar juntamente com os líde-
res do Legislativo de cursos e palestrar pa-
ra que possam obter mais conhecimento. 
Outro diferencial, como conta o presidente 
da Câmara, será de que serão organizadas 
sessões a cada 45 dias, aproximadamente, 
onde os jovens vereadores poderão deba-
ter e apresentar propostas, inclusive para 
o município. Adriano destaca que as ideias 
apresentadas pelos novos vereadores serão 
estudas e repassadas para o Poder Execu-
tivo.

 
Apresentação do Projeto

O Programa Vereador Mirim é uma 
ação desenvolvida pela Câmara Municipal 
e tem como objetivo promover a integra-
ção entre as escolas e o Poder Legislativo, 
permitindo aos estudantes compreender 
as funções de um vereador, colaborando 
desta forma para o desenvolvimento da 
cidadania e o entendimento dos aspectos 
políticos da sociedade.

Os vereadores mirins discutirão as-
suntos pertinentes a sua faixa etária e po-
derão apresentar propostas para melhoria e 
desenvolvimento do município. 

VICTOR GRAEFF

Após eleição nas escolas, os vereadores mirins eleitos foram empossados

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXIERA/JORNAL O MENSAGEIRO

Durante a posse, foi eleita a mesa diretora que tem como presidenta Laísa Althaus

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXIERA/JORNAL O MENSAGEIRO
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VICTOR GRAEFF

COOPERATIVA AGRÍCOLA ERNESTINA LTDA. - COAEL
CNPJ/MF nº 90.573.981/0001-59

Ernestina-RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

O Presidente em Exercício da Cooperativa Agrícola Ernestina Ltda. - COAEL, CNPJ 
nº 90.573.981/0001-59, NIRE 43400004262, com sede na Rua Barão (atual Rua Fernando 
Duderstadt), 22, no Município de Ernestina-RS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
Estatuto Social e a Lei nº 5.764/71, CONVOCA todos os Associados, cujo número nesta data 
é de 215 (duzentos e quinze), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 26/05/2018 (vinte e seis de maio de dois mil e dezoito), na sede do C.T.G. 
Tropeiro Velho, situado no Distrito Industrial Egon Eschner, na Cidade de Ernestina-RS, 
devido à necessidade de maior espaço físico e melhores acomodações para a presença do 
maior número de associados, com início às 07:00 (sete) horas, em 1ª (primeira) convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; às  08:00 (oito) 
horas, em 2ª (segunda) convocação, com a metade mais um dos associados; ou, ainda, em 3ª 
(terceira) e última convocação, às 09:00 (nove) horas com o mínimo de 10 (dez) associados, 
para deliberarem sobre o seguinte:

                                             ORDEM DO DIA 
1. Dissolução voluntária da sociedade;
2. Nomeação de liquidantes;
3. Outros assuntos.
                                                     

Ernestina-RS, 10 de maio de 2018.
Gelson José Goedel

Presidente em Exercício

VICTOR GRAEFF

Ernestina realiza Assembleia Pública Municipal para a Consulta Popular 2018/2019
Aconteceu na manhã dessa terça-

-feira (08) na Câmara Municipal de Ve-
readores de Ernestina a Assembleia Pú-
blica Municipal para a Consulta Popular 
2018/2019. 

Estiveram presentes na assembleia 
várias autoridades e a população ernes-
tinense nesse importante evento que 
escolheu cinco propostas que serão en-
caminhadas para a assembleia ampliada 

que irá ocorrer dia 17 de maio em Passo 
Fundo, para compor a cédula de votação 
da Participação Popular e Cidadã do ano 
de 2018/2019.

Agradecemos aos vereadores pre-

sentes, Douglas Dorr e Junior Nickorn, 
a presidente do Corede Produção Munira 
Awad, ao vice-prefeito Arno da Silva e 
ao presidente do COMUDE de Ernestina 
Sandro Joel Pfluck.

Ernestinenses estiveram presentes na assembleia para a Consulta Popular

ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINACRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Evento escolheu cinco propostas para assembleia de Passo Fundo
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Palestra nos 
educandários

Parabéns a advogada 
Shaiane Pilatti pela linda 
e brilhante palestra sobre 
a “Valorização da Mulher 
e Dia das Mães” realizada 
nas escolas Antônio de 
Godoy Bueno e José Rodri-
gues Cardoso, de forma 
dinâmica e reflexivo com 
as turmas do 1º ao 5º ano. 
São trabalhos assim, que 
reforçam o ensino e sua 
qualidade.

 
JERGS em 
Mormaço

Nesta semana teve iní-
cio os Jogos Escolares do 
Rio Grande do Sul (JERGS) 
em sua fase municipal em 
Mormaço. Parabéns a to-
das as escolas pela parti-
cipação, independente do 
resultado, o que valeu foi 
a união, respeito e intera-
ção entre ambas.

 Fisioterapeuta Flávia
Quero agradecer e 

parabenizar o excelente 
atendimento que tive na 
última semana pela fisio-
terapeuta Flávia Mocelin 
Musskopf devido uma le-
são que acabei tendo no 
esportes. Grande profis-
sional, competente e aten-
ciosa. Fica meu reconheci-
mento!

Jackson Gonçalves

Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária 

de 07.05.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

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

Grande Expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, comentou 
sobre os pedidos de providên-
cias de sua autoria, nos quais 
solicita ao Executivo Municipal 
que seja feito patrolamento e 
limpeza das sarjetas na estra-
da de acesso à propriedade do 
senhor Vicente Musscopp, na 
localidade de Coxilha Seca, e 
que seja reconstruído o quebra-
-molas localizado na estrada de 
acesso ao Camping Prainha, nas 
proximidades do Parque de Ro-
deios. Quanto à reconstrução do 
referido quebra-molas, agrade-
ceu antecipadamente ao Prefeito 

Municipal, o qual já teria autori-
zado ao Secretário a realização 
do serviço. 

A Vereadora Vena Francisca 
Baumgratz, do PSDB, comentou 
sobre o seu pedido de providên-
cias no qual solicita que sejam 
substituídas as lâmpadas da 
iluminação pública em frente e 
próximo à Capela Mortuária da 
cidade, e solicitou ao Secretário 
Municipal dos Serviços Urba-
nos que verificasse à noite quais 
lâmpadas da cidade necessita-
vam de substituição, salientando 
que vários velórios já ocorreram 
durante a noite sem iluminação 
pública em frente e nos arredo-
res da Capela Mortuária. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, agradeceu ao 
Prefeito Municipal pela aplica-
ção da sobra dos recursos da Câ-
mara do ano de 2017 nas escolas 
municipais, ginásio e museu, 
como o Vereador havia solicita-
do. Lamentou que as entidades 
como os CTGs e a Escolinha 
Walter Stacke ainda não pudes-
sem receber as verbas devido a 
adequações exigidas pela nova 

Baumgratz, do PSDB, parabeni-
zou todas as mães pela passa-
gem do seu dia, salientando a 
importância de uma mãe na vida 
e na formação de um filho. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, convidou a to-
dos para a reunião do COMUN-
DE, que ocorreria na terça-feira, 
dia oito de abril, na Câmara de 
Vereadores. Solicitou que a Se-
cretaria competente providen-
ciasse os reparos necessários no 
calçamento da Rua da COHAB, 
citando um buraco localizado 
em frente à residência do senhor 
Evandro dos Santos, o qual per-
manece inundado vários dias 
após uma chuva. Parabenizou 
novamente o Presidente da Câ-
mara, Vereador Maurício, pela 
passagem do seu aniversário. Fi-
nalizando, parabenizou todas as 
mães pela passagem do seu dia, 
especialmente às mães de sua fa-
mília e as mães do município de 
Ernestina.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 14 de 
maio, às 18 horas.

legislação. Quanto ao ginásio 
municipal, disse estar conten-
te por estarem sendo tomadas 
providências para a reabertura 
do mesmo, como reformas e li-
citação para contratação de um 
ecônomo. Sobre o requerimento 
que fez ao Executivo Munici-
pal, no qual solicita informações 
sobre a situação da empresa 
Nodeli Bitencourt Comércio de 
Calcários, disse que gostaria de 
saber se ainda há algo que pode 
ser feito para reaver o terreno ao 
município.

 
Comunicações:

O Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, da bancada do PDT, 
informou sobre reunião no mu-
nicípio que contou com as pre-
senças do pré-candidato ao go-
verno do Estado pelo PDT, Jairo 
Jorge, do Deputado Pompeu de 
Mattos, do Deputado Gilmar 
Sossela, do Assessor do Depu-
tado Gerson Burman e outras 
autoridades. Disse que em ano 
de eleição muitos políticos visi-
tavam o município, mas que ele 
estava observando aqueles que 

realmente ajudavam Ernestina

Ordem do dia: 
Sem matéria.

Explicações pessoais:
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, informou aos 
Vereadores sobre duas impor-
tantes licitações que acontece-
riam naquela semana, salientan-
do a importância dos Vereadores 
estarem presentes. 

O Vereador Douglas Dorr, 
do PDT, informou sobre partici-
pação em reunião da FAMURS, 
no município de Vila Maria, 
juntamente com o Vice-Prefeito 
Municipal, onde o Presidente 
Salmo lhes informou que tra-
mita no Congresso Federal um 
projeto para elevar o valor das 
licitações públicas de oito para 
trinte e cinco mil reais, o qual 
deverá ser aprovado em breve. 
Citou ainda que está sendo ana-
lisado um projeto que elevará o 
percentual dos royalties para os 
municípios que possuem áreas 
inundadas por barragens. 

A Vereadora Vena Francisca 

Secretarias Municipais promovem almoço de 
valorização do funcionário

IBIRAPUITÃ

As Secretarias de Saúde e 
Assistência Social de Ibirapuitã 
promoveram no dia 27 de abril 
um almoço de confraterniza-
ção com seus funcionários. O 

encontro aconteceu na sede dos 
servidores da Coagrisol de Ibira-
puitã com a finalidade de come-
morar antecipadamente o Dia do 
Trabalhador.

Em nome de toda equipe or-
ganizadora a Secretária da Saúde, 
Marina Paz, destacou que este 
ato de integração serviu valorizar 
o papel que os servidores desem-
penham dentro do órgão público. 
“Também queremos agradecer ao 
comércio ibirapuitense pela cola-
boração dos brindes para o sor-
teio e aos profissionais da UBS 
pela doação da comida e bebida 
para o nosso almoço” finalizou 
Marina.

O prefeito Municipal Rose-
mar Hentges e o vice José Nico-
lodi Provenci também prestigia-
ram o almoço.

Durante o encontro, foram 
realizadas algumas dinâmicas 
com o sorteio de brindes e cada 
servidor recebeu um livro que 
acompanhava um pingente.Almoço marcou o Dia do Trabalhador

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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A sétima rodada Campeo-
nato Municipal de Campo 2018 
do município de Santo Antônio 
do Planalto, ocorreu dia 05 de 
maio confira os resultados:

Cabral B 2 X 2 Falange 
Vermelha

América 1 X 3 Flor da 
Serra

Nacional 4 X 1 Cabral A

Confira a classificação 

das equipes: 
1º: Furacão – 16 pontos;
2º: Flor da Serra – 15 pon-

tos;
3º: Nacional – 10 pontos;
4º: América – 10 pontos;
5º: Cabral A – 7 pontos;
6º: Falange Vermelha – 1 

ponto;
7º: Cabral B – 1 ponto.

Confira na imagem, os clas-
sificados para as semifinais.

Campeonato Municipal 
de Campo 2018 já tem 
semifinalistas

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Copa Adair Joalheiro de Futsal categorias de 
base 2018 terá 3    rodada

A Copa Adair Joalheiro de 
Futsal categorias de base 2018 
terá a 3º rodada neste fim de se-
mana. Confira os resultados da 2ª 
rodada e os próximos confrontos 
abaixo.

Resultados da 2ª rodada
Sub 9
Tio Hugo 3 x 1 Serg VG
Mormaço 3 x 5 Alto Alegre
Russo Preto 2 x 5 Acesap

Sub 11
Tio Hugo 3 x 2 Serg VG
Mormaço 2 x 6 Alto Alegre
Ibirapuitaã 2 x 9 Lagoa
Selbach 5 x 2 Ernestina
Russo Preto 8 x 4 Acesap

Sub 13
Ibirapuitã 1 x 8 Lagoa
Selbach 4 x 0 Ernestina
Tio Hugo 0 x 6 Serg VG
Russo Preto 10 x 2 Acesap
Mormaço 6 x 4 Alto Alegre

Sub 15
Ibirapuitã 1x 1 Lagoa
Russo Preto 3 x 0 Acesap
Mormaço 7 x 3 Alto Alegre
Tio Hugo 0 x 4 Serg VG
Selbach 4 x 1 Ernestina

Feminino
Ibirapuitã 4 x 1 Lagoa

3º rodada
Mormaço x Lagoa
Alto Alegre x Acesap
Selbach x Ibirapuitã
Serg VG x Ernestina
Russo Preto x Tio Hugo

Artilheiros:
Sub  09
8 gols- Wellington Creuz 

(Alto Alegre)
7 gols – Pietro Istan (Alto 

Alegre)

Sub 11
7 gols- Henrique Cassell 

(Lagoa), Samuel Assmann (La-
goa)

6 gols - Rafael Schimidt 
(Selbach), Enzo Lima (Russo)

Sub 13
5 gols - Bruno Dias (La-

goa)
4 gols - João Backes (Sel-

bach), Igor Glinke (Serg)

Sub 15
4 gols- Ronald (Ibirapui-

tã)
3 gols - Estevan Reis 

(Ames), Maicon Paz (Aermo), 
Hugo Facin (Aermo), Ander-
son Schu (Serg), Kaike Pasina-
to (Ames)

Sub 16 feminino
5 gols - Leticia Luz (Ibi-

rapuitã)
3 gols - Laura Albuquer-

que (Russo Preto), Iasmim 
Berté (Ibirapuitã)

TIO HUGO

a

Ao todo 10 municípios participam da Copa Adair Joalheiro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

EDITAL DE ABERTURA Nº 44 DE 11 DE MAIO DE 2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 010/2018

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a realização de Pro-
cesso Seletivo Simplificado, para atividade de Estágio remunerado - Ní-
vel Superior em Pedagogia, de acordo com contrato n° 023/2017 firmado 
com o Centro de Integração Empresa-Escola do RS e cronograma cons-
tante no Anexo I. As inscrições para a referida função serão recebidas 
junto ao Centro Administrativo Municipal, sito na Avenida João Amann, 
nº 690, centro, Victor Graeff/RS, das 07:30 às  13:30 no período de 14 
de maio a 24 de maio de 2018 no setor de RH. VICTOR GRAEFF/
RS, 11 de maio de 2018. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN – Prefeito 
Municipal

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: REPRODUÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP
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Copa dos Campeões de futebol de 
campo reúne times da região

O Departamento de Es-
portes e Juventude de Tio Hugo 
juntamente com representantes 
dos municípios de Ernestina, Ibi-
rapuitã, Mormaço e Nicolau Ver-
gueiro estão promovendo a Copa 
dos Campeões de futebol de cam-
po. A rodada de abertura da com-
petição que reúne atletas nas ca-
tegorias veteranos e principal foi 
realizada no domingo dia 29 de 
abril em Ibirapuitã, já a segunda 
rodada aconteceu no último final 
de semana, dia 06 de maio, em 

Mormaço. Os municípios de Ni-
colau Vergueiro e Ernestina irão 
sediar as próximas rodadas da fa-
se classificatória, já as semifinais 
e finais da Copa serão sediadas 
aqui no município, no campo da 
Associação Esportiva e Recreati-
va Tio Hugo.

As equipes tio-huguenses 
que disputam o certame são for-
madas basicamente por atletas 
integrantes do time do São Pau-
lo (campeão municipal entre ve-
teranos) e o Linha Machado FC 

(campeão na categoria princi-
pal), com a entrada de jogado-
res destaques de outras equipes 
do município. A próxima roda-
da deverá ser realizada no dia 
27 de maio (data a confirmar) 
em Nicolau Vergueiro.

 
Confira os resultados das 

duas primeiras rodadas:
 
1ª Rodada – Local: Ibira-

puitã
1º Jogo (Veteranos) Indep. 

Ibirapuitã 3 x 5 Mormaço
2º Jogo (Veteranos) Tio 

Hugo 3 x 0 Nicolau Vergueiro
3º Jogo (Principal) Ernes-

tina 1 x 1 Tio Hugo
4º Jogo (Principal) Indep. 

Ibirapuitã 5 x 2 Mormaço

2ª Rodada – Local: Mor-
maço

1º Jogo (Veteranos) Nico-
lau Vergueiro 2 x 2 Ibirapuitã

2º Jogo (Veteranos) Mor-
maço 1 x 3 Tio Hugo

3º Jogo (Principal) Ibira-
puitã 2 x 3 Ernestina

4º Jogo (Principal) Mor-
maço 1 x 1 Tio HugoNa categoria principal as equipes de Tio Hugo e Mormaço duelaram

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

REGIÃO

Campeonato Municipal de Futebol 7 
de Ernestina 

A segunda rodada do Cam-
peonato Municipal de Futebol 7 
de Ernestina foi realizada no úl-
timo sábado, dia 5 de maio. As 
cinco partidas foram realizadas 

durante a tarde. O destaque da 
rodada foi o goleiro da equipe 
Pesadelo Daniel da Rosa.

Confira os resultados

1º jogo: Baixada 3 x 1 Bei-
ra D´Água

2º jogo: Tupã 50 1 x 0 
Amantes do Gole

3º jogo: Tupã Granja 0 x 
3 Pesadelo

4º jogo: União 0 x 5 UFC/
JG Auto Center

5º jogo: São Paulo 2 x 3 
Galácticos

A próxima rodada será 
disputada no próximo sábado, 
dia 12, no campo do Tupã, com 
início às 13h15min. 

Veja os confrontos:
1º jogo: Galáticos x União
2º jogo: UFC/JG Auto 

Center x Amantes do Gole
3º jogo: Tupã 50 x Tupã 

Granja
4º jogo: Baixada x São 

Paulo
5º jogo: Pesadelo x Beira 

D’água

ERNESTINA

O destaque da última rodado foi Daniel da Rosa do time Pesadelo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Acesap terá confrontos em 
Alto Alegre

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No dia 12 de maio, sába-
do, as equipes da Acesap (Sub 
09, Sub 11, Sub 13, Sub 15) 
participarão da Copa Adair 

Joalheiro 2018 na cidade de Al-
to Alegre. As equipes irão para a 
terceira rodada. 

Toda torcida é bem-vinda!

Terceira rodada para a Acesap será em Alto Alegre

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Dia D da campanha de 
vacinação acontece sábado (12)

Neste sábado, dia 12, a 
Unidade Básica de Saúde estará 
aberta durante o dia todo para o 
Dia D da Campanha de Vacina-
ção Contra a Gripe.

“Essa é a oportunidade de 
imunizar as pessoas que não 
possuem tempo de ir até a UBS 
durante a semana”, respaldou 
a Secretária de Saúde Mari-
na Paz. Ela também frisou da 
importância das pessoas quem 
pertencem ao grupo de risco to-
mar a dose vacina, inclusive as 
crianças, pois a procura atual-
mente está muito baixa.

A UBS ficará aberta das 
08h às 17h para a imunização. 

Para ser vacinado, o munícipe 
deve ser:

- idosos com mais de 60 
anos 

- crianças de seis meses a 
cinco anos

- trabalhadores da área de 
saúde

- mulheres gestantes e puér-
peras

- grupos portadores de doen-
ças crônicas não transmissíveis 
(respiratória, cardíaca, renal he-
pática, neurológica), diabéticos 
imunossupressores e obesos;

- pessoas com deficiência
- professores das redes pú-

blica e privada

IBIRAPUITÃ

Campanha do Agasalho 2018

NICOLAU VERGUEIRO

A primeira-dama do mu-
nicípio de Nicolau Vergueiro 
Rosicler Diehl, em parceria com 
o Centro de Referência da As-
sistência Social (CRAS) já está 
arrecadando donativos e alimen-
tos não perecíveis para a Cam-
panha do Agasalho 2018.

Rosicler salienta que como 
de costume está sendo pedido 
a colaboração e cooperação da 

comunidade com doações de mo-
do especial de agasalhos quentes, 
calçados e acolchoados e que o di-
ferencial deste ano é a doação de 
alimentos.

Os pontos para entrega dos 
donativos são a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e o CRAS. 
A Campanha segue até o final do 
mês de maio. “Ajude a aquecer o 
coração de alguém nesse inverno”



Ernestina, 11 de maio de 2018

No dia 04 de maio, o Grupo 
de Saúde Mental e Oficina Tera-
pêutica do município de Santo 
Antônio do Planalto realizou via-
gem passeio com visitação a Fei-
ra Internacional de Pedras Pre-
ciosas em Soledade (Exposol). A 
atividade foi integrativa e sociali-
zadora, onde percorreram os pa-
vilhões da Feira, acompanhados 
pela responsável da secretária de 
Saúde Ana Cristina Candaten e 
demais integrantes da equipe de 
Saúde e oficineiros, observan-
do o artesanato local e trabalhos 
desenvolvidos pelos expositores 
o almoço foi no restaurante Pa-
norâmico, em Soledade. Além 
de saborear a gastronomia local, 

típica do local, apreciaram a e 
atrativos do parque.

Ana Cristina é uma incenti-
vadora das ações de saúde e en-
tende que a saúde mental pode 
estar ligada as ações do nosso dia 
a dia. “Proporcionamos ativida-
des que melhorem o bem-estar de 
nossos cidadãos, autoestima, ver 
que gestos simples podem fazer 
diferença e colocamos um sorriso 
no rosto”, disse Ana. 

O grupo desenvolve o pro-
jeto de leitura intitulado “Ler 
faz bem a Saúde Mental”, que 
busca trabalhar através da lei-
tura questões sobre a saúde, o 
convívio social, produtividade e 
cultura transformando o concei-

to de saúde mental e, resgatando 
assim, a dignidade, a autoestima, 
a inserção social dos portadores 
de sofrimento psíquico. Isso faz 
com que os mesmos se sintam ca-
pazes de produzir, sonhar, dese-
jar, acreditar e desenvolver suas 
capacidades. Incitando o senso 
crítico, estimulando à criativida-
de e aquisição dos mais variados 
conhecimentos, comemoram os 
coordenadores Daniela Pitol dos 
Santos e Gustavo Kasperbauer.

A próxima atividade do gru-
po será sua participação na XIV 
Mateada da Cidadania a ser rea-
lizada no dia 19 de maio em San-
to Antônio do Planalto, expondo 
seus trabalhos artesanais.

Grupo de Saúde Mental realiza passeio na Exposol

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Grupo visitou feira em Soledade no dia 4

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/GUSTAVO KASPERBAUER


