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No lançamento da Rede de Mobilização pela Educação que ocorreu 
na quarta-feira (20), alunos de Victor Graeff apresentaram seu 
projeto sobre “Cobras”.

PUFV visa engajar 
a comunidade com 

o programa

Prefeito Rodrigo participa de evento 
sobre Turismo em Soledade p. 11

Mormaço

Membros do Comude recebem treinamen-
to para votação da Consulta Popular p. 07

Ibirapuitã

Grupo Hiperdia participa de atividades 
multidisciplinar

Santo Antônio do Planalto

p.06
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2º Festival da Canção de Victor Graeff 
ocorre neste sábado (23) p. 03

Victor Graeff
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Assinaturas

Festa Junina

Quero parabenizar to-
da a organização das tra-
dicionais festas juninas 
do município de Mormaço 
que aconteceram durante 
as últimas semanas, en-
tre elas: Escola Municipal 
Antônio de Godoy Bueno, 
EMEI Achiles Porto Alegre 
Filho e da Escola Estadual 
Joaquim Gonçalves Ledo. 
Lindas festas e brilhantes 
apresentações. 

Comissão de jurados

Agradeço a direção da 
Escola Joaquim Gonçalves 
Ledo pelo convite para 
fazer parte do jurado das 
escolhas do Rei e Rainha 

Caipira da festa. Obrigado 
pela parceria das profes 
Simoni e Aline que tam-
bém fizeram parte da co-
missão!

Jackson Gonçalves

VICTOR GRAEFF

Vacinação 
contra 
Brucelose 
Bovina

A Prefeitura de Santo An-
tônio do Planalto, através da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente e Ins-
petoria Veterinaria informa aos 
produtores rurais que a vacina-
ção contra brucelose bovina no 
município é permanente, pois 
nascem terneiras durante todo 
o ano. 

Devem ser obrigatoria-
mente vacinadas todas as fê-
meas bovinas com idade entre 
3 e 8 meses.  As propriedades 
irregulares com a vacinação fi-
cam impedidas de emitir a GTA 
(Guia de Trânsito Animal) de 
bovinos de qualquer sexo, idade 
ou finalidade.

A Brucelose Bovina é uma 
zoonose (transmissível para 
o homem) infectocontagiosa 
causada pela bactéria Brucella 
abortus. É responsável por ge-
rar grandes problemas sanitá-
rios e prejuízos econômicos. A 
doença atinge bovinos de todas 
as idades e de ambos os sexos, 
causadora de graves transtornos 
reprodutivos, como abortos, 
retenção de placenta, endome-
trites e infertilidade em fêmeas 
e em machos, ocorre orquite, 
epidedemite, perda da libido 
e infertilidade.  Por conta des-
ta moléstia, há necessidade de 
prevenção.

A vacinação é gratuita pa-
ra produtores rurais que tenham 
até 30 animais. Para realizar a 
inscrição, os produtores inte-
ressados deverão comparecer à 
Secretaria ou entrar em contato 
pelo telefone (54) 3377-1816.

STO ANTÔNIO 
DO PLANALTO

A Administração Munici-
pal de Victor Graeff segue tra-
balhando na recuperação e ma-
nutenção das estradas vicinais e 
gerais do interior do município.  

A Secretaria de Obras 
atuou na última semana na re-
forma de pontes e recuperação 
de estradas na localidade do Fa-
xinal.

Está sendo realizado o 

alargamento de vias, recupera-
ção, limpeza de sarjetas e colo-
cação de saibro nos pontos que 
mais necessitam. 

O encascalhamento com 
resíduos de asfalto segue sendo 
realizado em algumas entradas 
e pontos de estradas vicinais e 
gerais do município visando a 
melhoria na trafegabilidade das 
vias. 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Estradas do município 
recebem melhorias

VICTOR GRAEFF
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Festa da Comunidade Católica de 
Santo Antônio do Planalto

REGIÃO

No domingo (17), a Comu-
nidade Católica de Santo Antônio 
do Planalto realizou um almoço 
com churrasco. O evento reuniu 
a comunidade e contou com a 

animação da Banda Moinhos de 
Vento.

Confira no site do jornal os 
registros da festa: www.jornalo-
mensageiro.com.br.

Comunidade católica do município realizou almoço

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

2    Festival da Canção de 
Victor Graeff ocorre neste 
sábado (23)

A Prefeitura Municipal 
realiza neste sábado, dia 23, o 
2º Festival da Canção de Victor 
Graeff, nas categorias infantil e 
juvenil.

O festival contempla todos 
os gêneros e estilos da música 
brasileira e será realizado a par-
tir das 18h no Centro de Eventos 
Ivar José Roessler.

VICTOR GRAEFF

o

Perda de Bloco de Produtor
IVO MULLER, que possui o número de CPF 144.403.690-49, re-

sidente na cidade de Ernestina, comunica extravio de talão de produtor 
modelo 15 com as numerações P 148 937951, registrado em 24/04/2014. 
As demais numerações que estão em seu nome se encontram em estado 
regular. Caso alguém encontrar, pede que devolva junto a Delegacia de 
Polícia de Ernestina-RS, 21 de junho de 2018.

A PEDIDO

Consulta Popular 2018/2019 será na próxima 
semana em Ernestina

A Consulta Popular 
2018/2019 será realizada em to-
dos os municípios nos dias 26, 
27 e 28 de junho. Em Ernesti-
na serão disponibilizados locais 
para votação, além do voto on-
line pelo site www.consultapo-
pular.rs.gov.br. Para participar é 
necessário que o cidadão tenha 
em mãos o seu título de eleitor, 
que poderá votar em apenas um 
projeto dentre os incluídos na 
cédula de votação.

Locais para votação
Prefeitura
UBS
Educarte
Creche
Raimundo Correa
CRAS
Também circularão urnas 

moveis no interior

Projetos para votação:
1 – SEAPI – Manejo e Con-

servação de Solo

2 – SSP – Videomonitora-
mento e cercamento eletrônico

3 – SOP – Apoio a recupera-
ção de estradas vicinais

4 – SEMA – Implementação 
de Planos, Programas e Projetos 
Ambientais

5 – SDR – Apoio ao Desen-
volvimento da Agricultura Fami-
liar

6 – SEDUC – Implementa-
ção de espaços pedagógicos que 
favorecem a aprendizagem

ERNESTINA

Definidos os operadores das Urnas da 
Consulta Popular do Município de Mormaço

A votação da Consulta Po-
pular acontece nos dias 26, 27, 
28 de junho de 2018. Nos dias 
26 e 27 será através dos seguin-
tes operadores das urnas em 
Mormaço: 

- Suelen Lucas Morais na 
Assistência Social

- Rosmari Muneroli na 
EMATER

- Rudinei Telles na Brigada 
Militar.

- Simoni Machado Schroe-
der na Secretaria de Educação e 
Escolas.

- Cristiano W. M. Elvanger 
e Taluã Santos na Secretaria da 
Saúde.

- Rosimeri F. Cherini e Te-
rezinha Zulmar Madril urnas vo-
lantes na Sede do Município.

- Wagner de Loreno, Adil-
son Kuhn, Leonardo Knopf e 
Cássio Rodrigues nas urnas vo-
lantes no interior do município.

- Gustavo Pereira de Arru-

da na Câmara de Vereadores.

No dia 28 a votação aconte-
ce somente na Câmara de Verea-
dores e na Secretária da Saúde.

“Convidamos a todos os mu-
nícipes que procurem esses locais 
de votação para votarem nas de-
mandas de seu município”, desta-
ca a Administração de Mormaço.

Pontos estarão disponíveis para votação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

MORMAÇO
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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, encerre pendências 
e abra o olho ao lidar com docu-
mentos, pois há risco de perda. 
Um amigo deve ajudar na paquera. 
Mantenha a calma no romance. Pode 
receber conselho de parente mais 
velho.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Tarefas em equipe vão render, mas 
será preciso ter foco para lidar com 
obstáculos profissionais. Flerte po-
de ficar mais sério. Cuidado com o 
ciúme na união. Astral positivo para 
rever amigos que moram longe.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Se procura emprego, aja com prati-
cidade e acolha o apoio de um fami-
liar interessado em ajudar. Dedique-

-se mais ao seu par para a relação 
não azedar. Se estiver só, colega 
pode cair na sua rede! Talvez pinte 
grana extra.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Você saberá se comunicar e terá 
destaque, sobretudo se lida com 
clientes e público. Espere boa notí-
cia ligada a dinheiro. Com romantis-
mo, vai driblar qualquer crise na vida 
a dois. Astral protegido para jogos 
e apostas.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Sua sorte financeira vai imperar, mas 
é preciso pensar duas vezes antes 
de gastar. Se as coisas desandarem 
no romance, aposte no diálogo. Ca-
so amoroso deve mexer com seus 
desejos. Curta a companhia dos ami-

gos.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Se organizar certinho seus objeti-
vos, terá sucesso na carreira, ainda 
mais se lida com público. Há promes-
sa de entrada de dinheiro. A afinida-
de vai fortalecer a paixão, mas evite 
o ciúme.  Fique longe de fofocas.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Caso planeje formas novas de fatu-
rar, não comente por aí. Siga sua 
intuição e, se preciso, sacrifique seu 
lazer. Para a relação afetiva brilhar, 
nada de sufocar seu par. Lance re-
cente pode decolar. Auxilie seus fa-
miliares!

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Há previsão de mudança na carreira. 

Para se dar bem, aja nos bastidores 
e afie seu sexto sentido. Olhe mais 
ao redor: pessoa interessante pode 
estar por perto. Cuidado com dis-
cussões em casa: acalme-se!

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Cuidado com estresse em compe-
tição no serviço. Você terá boas 
chances, desde que não confie em 
qualquer um. Paquera cheia de se-
dução, envolvendo pessoa compro-
metida. Nada de implicar com quem 
ama, tá?

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Agarre a chance de voltar ao mercado 
de trabalho e fazer planos. Se já tem 
um serviço, use sua diplomacia com a 
chefia. Não deixe a rotina estragar o 
brilho da sua união: inove! É possível 

q u e 
u m a 
a m i z a d e 
chegue ao fim.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Boa hora para mudar de área pro-
fissional ou emprego. Só não dê o 
passo maior do que a perna. Se es-
tiver só, repare melhor em colega. 
Na relação afetiva, vale a pena ser 
flexível. Nas horas livres, cuide mais 
da sua saúde.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Conte com um parente para alavan-
car sua carreira. Não desperdice a 
chance de fazer curso na sua área. 
Charme e romantismo marcam os 
momentos a dois. Passeio prazeroso 
deve levantar seu astral.

- Alberto Hofstaetter 01/06
- Gerusa Morgana de Lucca 

01/06
- Julia Caciane Borges 01/06
- Maria Gorete da Fontoura 

01/06
- Tiago Rodrigues 01/06

- Leonardo Gehelen 02/06
- Marisa Rodrigues da Silva 

04/06
- Wagner Jacoby Trindade 

04/06
- Loeci Simon 05/06

- Lucinda Simon 05/06
- Rodrigo Antunes Santos 

07/06
- Derlene Fátima Goetz 08/06

- Adrieli Chestier Muniz 
09/06

- Denise Trindade 09/06
- Júlio Cesar Borghetti 09/06
- Eleandro Musskopf 10/06

Aniversariantes do mês de junho!
- Realda Lodi 10/06

- Suelen Portela Laurine 11/06
- Volnei Rogério Koch 11/06
- Alexandro Antunes Santos 

14/06
- Elói Lamm 14/06
- Eloisa Alflen 14/06

- Joel Fabio Fath 14/06
- Ronaldo Nunes 14/06

- Adriana Goedel 15/06
- Ana Paula 16/06

- Diogo Nickorn 18/06
- Diane de Oliveira 18/06

- Nataniel Lucas Heger Mal-
chow 19/06

- Mateus Giaretta Salvi 20/06
- Luis Itamar Schell 21/06
- Liane Kern Basto 22/06

- Alsena Joana Worst 24/06
- Luís Felipe Diehl 24/06

- Marilene Marquetti 24/06
- Clarice Huther 26/06

- João Becker 26/06
- Pablo Hildeberto Becker 

26/06
- Rubia Ana Pilatti 26/06

- Sergio Nicolini 27/06
- Edemar Musskopf 29/06
- Ionara Borghetti 29/06
- Luiz Otávio Magarinus 

30/06
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INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 03/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrita no 

CNPJ sob o número 87.613.485/0001-77, representado pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN; no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fulcro no Art. 31, da lei Federal 13.019/2014, conforme Proces-
so nº 87/2018, que tem por finalidade de auxiliar entidade com 
valor mensal, tendo por objetivo custear as despesas com pro-
fessores, aquisição de materiais, participação em torneios e cam-
peonatos, dentre outros, conforme plano de trabalho da mesma, 
conforme solicitação do Gabinete do Prefeito, sendo repassado 
a SOCIEDADE ESPORTIVA RIO GRANDE – SERG - CNPJ 
nº 03.994.187/0001-84, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais). Victor Graeff/RS, 11 de junho de 2018. CLÁUDIO 
AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DO TERMO DE FOMENTO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: SOCIEDADE ESPORTIVA RIO GRAN-

DE – SERG - CNPJ nº 03.994.187/0001-84.
OBJETO: auxiliar entidade com valor mensal, tendo por 

objetivo custear as despesas com professores, aquisição de mate-
riais, participação em torneios e campeonatos, dentre outros, con-
forme plano de trabalho da mesma, e processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº. 03/2018.

VALOR: no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - 

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 04/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrita no 

CNPJ sob o número 87.613.485/0001-77, representado pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN; no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com ful-
cro no Art. 31, da lei Federal 13.019/2014, conforme Processo 
nº 88/2018, que tem por finalidade de auxiliar a entidade com 
valor mensal, para custear as despesas com profissional habili-
tado e capacitado para desenvolver as aulas de dança, conforme 
plano de trabalho da mesma, conforme solicitação do Gabinete 
do Prefeito, sendo repassado ao C.T.G. GALDINO MARQUES - 
CNPJ nº 89.965.693/0001-60, o valor total de R$ 9.000,00 (nove 
mil reais). Victor Graeff/RS, 11 de junho de 2018. CLÁUDIO 
AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DO TERMO DE FOMENTO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: C.T.G. GALDINO MARQUES - CNPJ nº 

89.965.693/0001-60
OBJETO: auxiliar a entidade com valor mensal, para cus-

tear as despesas com profissional habilitado e capacitado para 
desenvolver as aulas de dança, conforme plano de trabalho da 
mesma, e processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 04/2018.

VALOR: no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL II
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: ARION TADEU GRONEVALT - ME
OBJETO: Aditamento do contrato para a prestação de servi-

ços técnicos na área de informática, conforme processo Licitató-
rio modalidade Convite nº 11/2016.

VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos 
reais).

PRAZO: 12 meses   
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 
Nº 05/2018

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrita no 
CNPJ sob o número 87.613.485/0001-77, representado pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN; no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com ful-
cro no Art. 31, da lei Federal 13.019/2014, conforme Processo nº 
89/2018, que tem por finalidade auxiliar entidade com valor men-
sal, tendo por objetivo, estabelecer as condições para a execução 
do projeto apresentado, na área de educação, com a finalidade 
de facilitar o meio de locomoção dos universitários, conforme 
solicitação do Gabinete do Prefeito, sendo repassado a AVEU – 
ASSOCIAÇÃO VICTORENSE DE ESTUDANTES UNIVER-
SITÁRIOS - CNPJ nº 90.161.555/0001-08, o valor total de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Victor Graeff/RS, 11 de 
junho de 2018. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Mu-
nicipal

SÚMULA DO TERMO DE FOMENTO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: AVEU – ASSOCIAÇÃO VICTO-

RENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - CNPJ nº 
90.161.555/0001-08

OBJETO: auxiliar entidade com valor mensal, tendo por 
objetivo, estabelecer as condições para a execução do projeto 
apresentado, na área de educação, com a finalidade de facilitar 
o meio de locomoção dos universitários, conforme processo de 
Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2018.

VALOR: no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais).

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 06/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrita no 

CNPJ sob o número 87.613.485/0001-77, representado pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN; no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com ful-
cro no Art. 31, da lei Federal 13.019/2014, conforme Processo 
nº 90/2018, que tem por finalidade auxiliar entidade com valor 
mensal, com o objetivo de estabelecer as condições para a execu-
ção do projeto apresentado, na área de educação, com a finalidade 
de custear as despesas com o atendimento educacional especiali-
zado, com a contratação de profissionais, aquisição de materiais 
de consumo, alimentação, dentre outros, conforme solicitação 
do Gabinete do Prefeito, sendo repassado a ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS –APAE - CNPJ nº 
94.703.352/0001-57, o valor total de R$ 30.500,00 (trinta mil 
e quinhentos reais). Victor Graeff/RS, 11 de junho de 2018. 
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DO TERMO DE FOMENTO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCINAIS –APAE - CNPJ nº 94.703.352/0001-57
OBJETO: auxiliar entidade com valor mensal, com o ob-

jetivo de estabelecer as condições para a execução do projeto 
apresentado, na área de educação, com a finalidade de custear as 
despesas com o atendimento educacional especializado, com a 
contratação de profissionais, aquisição de materiais de consumo, 
alimentação, dentre outros, conforme processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº. 06/2018.

VALOR: no valor total de R$ 30.500,00 (trinta mil e qui-
nhentos reais).

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 07/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrita no 

CNPJ sob o número 87.613.485/0001-77, representado pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN; no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com ful-
cro no Art. 31, da lei Federal 13.019/2014, conforme Processo nº 
90/2018, que tem por finalidade auxiliar entidade com valor men-
sal, tendo por objetivo o apoio cultural com a finalidade de auxiliar 
nas despesas de custeio da Associação Comunitária Victorense 
de Comunicação, conforme solicitação do Gabinete do Prefeito, 
sendo repassado a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VICTO-
RENSE DE COMUNICAÇÃO - CNPJ nº 07.458.190/0001-34, 
o valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Victor 
Graeff/RS, 11 de junho de 2018. CLÁUDIO AFONSO AL-
FLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DO TERMO DE FOMENTO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VIC-

TORENSE DE COMUNICAÇÃO - CNPJ nº 07.458.190/0001-
34

OBJETO: auxiliar entidade com valor mensal, tendo por 
objetivo o apoio cultural com a finalidade de auxiliar nas despe-
sas de custeio da Associação Comunitária Victorense de Comu-
nicação, conforme processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 
07/2018.

VALOR: no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 
reais).

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF

Segunda parcela do 
IPTU vence no dia 
02 de julho

A segunda parcela do IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano vencerá no dia 
02 de julho de 2018. As guias para pagamen-
to estão disponíveis no site da Prefeitura Mu-
nicipal, pelo endereço eletrônico www.tiohu-
go.rs.gov.br. Para mais informações entre em 
contato com o setor tributário da prefeitura 
municipal pelo fone 3338-9168.

O imposto foi dividido em três parce-
las iguais; a primeira venceu no dia 1º de ju-
nho, a segunda e a terceira têm vencimento 
programado para os dias 02 e 31 de julho de 
2018 respectivamente.

 
2ª – Parcela do IPTU – Prazo 02 de ju-

lho
3ª – Parcela do IPTU – Prazo 31 de ju-

lho

TIO HUGO

Campanha Família 
Premiada da Cresol 
realiza sorteio em 
Ernestina

A Cresol de Ernestina realizou no dia 
25 de maio o sorteio da campanha Família 
Premiada, onde o prêmio foi um jogo de pa-
nelas Tramontina. A associada ganhadora foi 
Dulce Cilda Borghardt.

A campanha ainda terá os 
seguintes sorteios

25/07/2018 - Kit de Fogareiro e disco
28/09/2018 - aparador de grama Tra-

montina
21/12/2018 - Televisor 32'

REGIÃO

Dulce Cilda Borghardt foi a ganhadora

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CRESOL ERNESTINA



Ernestina, 22 de junho de 2018Ano XVIII   Edição 859|06

Informativo da Câmara Municipal de 
Vereadores de 

Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 18 de junho de 2018  

Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta sessão foi aprovado por 
unanimidade o seguinte Projeto de 
Lei:

- Projeto de Lei nº 021/2018, 
que: “Autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito especial no orçamento, 
no valor de R$ 4.349,22.”

Continuam tramitando os Proje-
tos de Lei: 

- Projeto de Lei nº 022/2018, 
que: “Autoriza o Poder Executivo 
efetuar a alienação de bem móvel sob 
a modalidade de doação”.

- Projeto de Lei nº 025/2018, 
que: “Autoriza o Poder Executivo a 
contratar servidor por tempo deter-

minado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público”. Este Projeto de Lei objeti-
va a contratação de 01 Professor de 
Ensino Fundamental – Séries Ini-
ciais, por 25 horas semanais, para 
Rede Municipal de Ensino. 

Todas as notícias e os detalhes 
dos projetos podem ser visualiza-
dos no site oficial da Câmara em: 
<<http://camarastoantoniodoplanal-
to.com.br>>.

Informamos que a próxima 
Sessão Ordinária será realizada no 
dia 25 de junho de 2018, às 19:00 
horas.

VICTOR GRAEFF

Grupo Hiperdia participa de atividades multidisciplinar
Antecipando a chegada do 

inverno, a Administração Munici-
pal de Santo Antônio do Planalto, 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Ação Social realizaram mais uma 
atividade educativa em saúde ao 
Grupo de Hipertensão e Diabetes 
Hiperdia. O encontro contou com 
a presença de diversos profissio-

nais da equipe multidisciplinar. 
No momento, a fonoaudió-

loga Kiane Muller, em conjun-
to com a nova fisioterapeuta da 
Unidade Básica de Saúde Aniceli 
Drebes realizaram explanações, 
roda de perguntas, alongamentos 
e exercícios posturais a fim de 
fortalecer o vínculo para o en-

frentamento das doenças crônicas 
aos integrantes do grupo de con-
trole da pressão arterial e diabetes 
mellitus.

Também estiveram presen-
tes o doutor Leonardo Lucena, 
onde acompanhou e prescreveu 
medicamentos e exames aos par-
ticipantes. A psicóloga Daniela 
Pittol e as oficineiras do grupo de 
Saúde Mental estiveram presen-
tes juntamente com o Grupo in-
tegrando-os as ações do Hiperdia.

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, a hiperten-
são, conhecida popularmente co-
mo pressão alta, atinge mais de 
30 milhões de pessoas no país, 
estimando que um a cada quatro 
brasileiros sofra da condição que 
aumenta com a queda da tempe-
ratura e merece atenção. Para o 
doutor Leonardo Lucena, a tem-
peratura baixa durante o inverno 
diminui o diâmetro dos vasos 
sanguíneos, fechando a circula-
ção e aumentando a pressão ar-
terial.

Segundo o médico, as com-
plicações ocasionadas por conta 
do aumento da pressão podem 
ser graves. “Os perigos da hiper-
tensão englobam desde sintomas 
simples como cefaleia, enjoo, dor 
nos olhos e cansaço excessivo 
até as complicações mais graves 
como infarto, AVC, insuficiência 
cardíaca, sangramento nasais, e a 
dissecção da aorta”, explica Leo-
nardo.

Dicas:
Alguns alimentos e medica-

mentos devem ser evitados. Os 
pacientes diagnosticados com 
hipertensão devem evitar ao má-
ximo a ingestão de sódio, isso in-
clui, temperos industrializados e 
alimentos embutidos. Além disso, 
deve-se evitar também o uso de 
anti-inflamatórios e corticoides.

Pratique atividades físicas, 
mesmo nos dias mais frios. A 
prática regular de atividades físi-
cas serve para prevenir e auxiliar 
no controle natural da condição. 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

“Exercícios aeróbicos ajudam a 
prevenir a hipertensão a médio 
e longo prazo, pois neste tipo de 
exercício o corpo aquece e trans-
pira, tendo efeito vasodilatador. 
Dessa forma, a perda de líquidos 
e sais acontece naturalmente, o 
que é tão benéfico quanto o uso 
de medicação”, afirma o espe-
cialista. No inverno, vale apostar 
mais ainda em alongamentos an-
tes de começar algum exercício e 
também verificar se a pessoa está 
com a pressão arterial controlada 
ao iniciar essas práticas, evitando 
assim crises e descompensações 
durante os treinos.

Próximo encontro
O próximo encontro será 

dia 17 de julho no turno da tar-
de. Está confirmada a presença da 
psicóloga da Unidade de Saúde 
onde abordará a importância da 
autoestima frente as possíveis al-
terações das doenças crônicas ao 
longo dos anos nos hipertensos e 
ou diabéticos.Atividade educativa em saúde foi desenvolvida com o grupo

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

Aos dezoito dias do mês de 
junho 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 Pequeno 
Expediente:

Em inicial a secretaria fez 
a leitura das correspondências 
da semana. Após a Assessora 
Jurídica  fez a leitura do proje-
to de lei nº.  058/18 o qual foi 
apresentado em plenário.

 
No Espaço do Grande 

Expediente:
1 – Indicação do Ver. 

Roberto Carlos Martins da 
bancada do PP, o qual parabe-

nizou o trabalho que vem sendo 
realizado pela Secretária da Saú-
de frente a secretaria, explanou 
sobre o convenio do Município 
de Ibirapuitã junto ao Hospital 
Frei Clemente de Soledade, on-
de colocou-se a disposição pa-
ra visitar os hospitais da região 
buscando um novo convenio. 
Solicitou a colocação de uma 
carga de britas na estrada de 
acesso ao abastecedor de agua 
na propriedade do Sr. Ricardo 
Müller. Solicitou a aquisição de 
mais contêineres de lixo para se-
rem instalados ao longo da Rua 
Cristiano Dastch. Parabenizou 
a equipe da Secretaria de Obras 
pelo trabalho realizado na cons-
trução dos bueiros através de re-
cursos da consulta popular.  

2 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual somou-se ao 
comentário do colega Roberto 
referente ao convenio da saúde, 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

onde na ultima semana o Muni-
cípio de Tio Hugo concretizou 
seu convenio com os hospitais 
de Passo Fundo. Também para-
benizou o trabalho da Secretária 
da Saúde. Manifestou-se em re-
lação aos jogos da copa do mun-
do. Parabenizou a organização 
da festa junina da Escola Muni-
cipal Leonel de Moura Brizola e 
Tarso Santim. Frisou novamente 
o momento das missões popula-
res que vivemos em nosso Mu-
nicípio, convidando a toda a co-
munidade para participar.      

Em Ordem Do Dia:
1 – Projeto de lei nº. 054/18 

o qual em discussão foi solicita-
do adiamento de discussão, onde 
o plenário foi favorável. 

2 – Projeto de lei nº. 053/18 
o qual altera a redação da alínea 
“d”, inciso 1º, Art. 3º da lei nº. 
1.060/04 e dá outras providen-
cias, em votação o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

Em Explicação Pessoal:
1 –  O Ver. Presidente   ex-

pos aos colegas sobre a galeria 
de fotos da Câmara.

2 -  O Ver. Barbosa solicitou 
moção de pêsames a família da 
Senhora Aldair Pereira Borto-
lomedi pelo seu falecimento. O 
Presidente ressaltou que as mo-
ção de pesares podem ser soli-
citadas direto com a secretária e 
logo serem enviadas as famílias. 

3 – O Ver. Fermino manifes-
tou-se em relação a renovação 
de convenio da saúde com ca-
sas hospitalares, onde os demais 
vereadores também se manifes-
taram. O Ver. Barbosa sugeriu 
uma audiência pública junto 
toda a comunidade Ibirapuitense 
e os coordenadores das casas de 
saúde, desta forma colocando o 
andamento do convênio e ouvin-
do as sugestões da comunidade. 

4 – O Ver. José Vantuir fez 
agradecimentos a Secretária da 
Saúde Srª. Marina pelo atendi-
mento realizado a seu familiar 
em uma situação de emergên-
cia. 

5 – O Ver. Josil colocou-
-se preocupado em relação a 
alta demanda de cães soltos nas 
ruas da cidade, solicitou uma 
atenção especial do Poder Pu-
blico/Vigilância Sanitária, com 
estudos da possibilidade da va-
cinação nos mesmos e até cas-
tração nos cães. 

6 – O Ver. José Vantuir ma-
nifestou-se em relação ao oficio 
da Direção da EMEI Jordana B. 
Muniz em resposta a pronun-
ciamento do colega Remi, onde 
citou outras acontecimentos.

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 18 de junho de 2018.  

Costelão no CTG Galdino 
Marques

No sábado, dia 16, foi reali-
zado a partir das 20h, o Costelão 
no CTG Galdino Marques Victor 
Graef. O evento reuniu toda a co-

munidade.
Confira no site do jornal 

os registros da noite acessando 
www.jornalomensageiro.com.br.

CTG Galdino Marques promoveu costelão no sábado (16)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

REGIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
Contratado: CESPRO – Processamento de Dados Ltda.
CNPJ: 17.875.435/0001-82
Objeto: Contratação de Serviços para criação da Secão de Legisla-

ção com aproximadamente 1.500 diplomas legais entre Leis Municipais, 
Lei Orgânica e Emendas Emendas à LOM, com atualizações pelo prazo 
de 12 meses.

Valor Mensal: R$ 3.432,00
Vigência: 22 de junho de 2018 a 21 de junho de 2019.
Fundamento: Artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93 
Rodrigo João Maier: Presidente

A PEDIDO

Membros do Comude recebem 
treinamento para votação da 
Consulta Popular

Os membros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
de Ibirapuitã representados pe-
lo vice-prefeito, José Nicolodi 
Provenci, e o coordenador do 
CRAS, Augusto Soares, estive-
ram participando de uma reu-
nião com o Conselho Regional 
de Desenvolvimento do Alto da 
Serra do Botucaraí, no municí-
pio de Soledade.

A reunião realizada no 
campus da UPF Soledade ser-
viu para esclarecer e orientar os 
representantes dos Comudes so-
bre o funcionamento do proces-
so de votação da Consulta Po-
pular 2018. Os membros serão 
responsáveis por repassar as in-
formações em seus municípios.

Neste ano a Consulta Po-
pular trará um recurso de apro-
ximadamente R$ 3.1 milhões 
para o orçamento de 2019. 
Deste valor, haverá uma divi-
são entre as três demandas mais 
votadas, ficando 40% para a que 
tiver o maior número de votos e 
30% para a segunda e a terceira.

Durante Assembleia Mi-
crorregional realizada em abril 
deste ano em Ibirapuitã, o mu-
nicípio elencou como priorida-
de as demandas de Saúde (1) e 
Segurança (2).

Na cédula de votação o 
eleitor poderá votar em apenas 
uma opção. 

Veja as demandas:
1 - SSP - Reaparelhamento 

dos Órgãos da Segurança - Aqui-
sição de equipamentos, viaturas, 
embarcações

2 - SES - Saúde da Família: 
Aquisição de veículos - Aquisi-
ção de veículos para transporte 
sanitário: ambulâncias, vans, 
veículos leves

3 - SDR - Apoio ao Desen-
volvimento da Agricultura Fami-
liar

4 - SES - Ampliação, refor-
ma, e aquisição de equipamentos 
para estabelecimentos de saúde 

vinculados ao SUS
5 - UERGS - Programa Mo-

dernização e Desenvolvimento 
da Educação - Superior Pública

6 - SEDUC - Laboratórios 
Tecnológicos de Apre

 
A votação acontece dias 26, 

27 e 28 de junho na plataforma 
online e presencialmente em to-
do o Rio Grande do Sul. Para 
participar será necessário o nú-
mero do título de eleitor. Caso 
não o tenha à mão, pode-se pes-
quisar no site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

Votação será na próxima semana

IBIRAPUITÃ
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Votação da Consulta Popular 2018 acontece na próxima semana

Nos dias 26, 27 e 28 de 
junho (terça, quarta e quinta-
-feira da próxima semana) será 
realizada a votação do Processo 
de Participação Popular e Cida-
dã – Consulta Popular de 2018. 
Os eleitores de Tio Hugo pode-
rão escolher qual a sua demanda 
prioritária para receber recursos 
do governo do Estado. 

A votação acontecerá atra-
vés da internet pelo site vota.
rs.gov.br durante os três dias, e 
na terça e quarta-feira também 
será possível votar através de ur-
nas móveis que operam em dis-
positivos como smartphones e ta-
blets, que serão habilitados pelo 
Comude – Conselho Municipal 
de Desenvolvimento. O Comu-
de irá organizar uma equipe com 
operadores de urna que estarão 
por todo o município para coletar 

o voto dos cidadãos interessados 
em participar da Consulta Popu-
lar.

Os eleitores de Tio Hugo 
deverão escolher uma das seis 
demandas que compõe a cédu-
la de votação do processo deste 
ano. 

Veja quais são:
Nº 01 – SSP (Secretaria de 

Segurança Pública) = Reapare-
lhamento dos órgãos de seguran-
ça – Aquisição de equipamentos, 
viaturas, embarcações.

 
Nº 02 – SES (Secretaria Es-

tadual de Saúde) = Aquisição de 
veículo para transporte sanitário: 
Ambulância, Vans, Veículo Leve.

 
Nº 03 – SDR (Secretaria de 

Desenvolvimento Rural) = Apoio 

ao desenvolvimento da agricultu-
ra familiar.

 
Nº 04 – SES (Secretaria 

Estadual de Saúde) = Reforma e 
aquisição de equipamentos para 
estabelecimentos de saúde, vin-
culados ao SUS.

 
Nº 05 – UERGS = Programa 

de Modernização e Desenvol-
vimento da Educação Superior 
Pública – aquisição de equipa-
mentos.

 
Nº 06 – SEDUC (Secretaria 

de Educação) = Laboratórios tec-
nológicos de aprendizagem para 
a educação profissional técnica 
de nível médio.

 
Neste ano a Consulta Popu-

lar trará um recurso de aproxima-

damente R$ 3,1 milhões para o 
orçamento de 2019. Em audiên-
cia ficou definida a divisão des-
te valor; estabelecendo-se que 
o montante será dividido entre 

Demandas podem ser votadas nos dias 26, 27 e 28

as três demandas mais votadas, 
ficando 40% para a que tiver o 
maior número de votos e 30% 
para a segunda e a terceira res-
pectivamente.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

TIO HUGO
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EMEF Marcílio Dias recebe melhorias em ação voluntária da 
empresa CRVR 

No último sábado, dia 16, foi rea-
lizado o Dia do Voluntariado da Com-
panhia Riograndense de Valorização de 
Resíduos (CRVR) em Victor Graeff. O 
local escolhido para receber o progra-
ma de reformas e melhorias foi a EMEF 
Marcílio Dias de São José da Glória, que 
fica próxima à nova Unidade de Valori-
zação Sustentável da CRVR.

Participaram da ação cerca de 40 
voluntários, entre eles colaboradores da 
empresa, pais, alunos e professores da 
Escola, além de funcionários de uma 
empresa especializada em poda e manu-
tenção de jardins.

A escola e o parquinho receberam 
melhorias na pintura, além disso foi rea-
lizada a limpeza e corte de grama do pá-
tio da escola. As salas de aulas e outros 
espaços da escola passaram também por 

uma faxina geral, tudo em prol do bem-
-estar dos estudantes. 

Gilberto José Musscopp, servente 
da CRVR e morador da localidade, conta 
que a ação foi muito válida e que a escola 
ficou bonita. 

Ao final dos trabalhos a empresa 
realizou a doação de duas caixas d’água 
para a construção de uma composteira 
na escola, visando os trabalhos educa-
cionais sobre o meio ambiente.   

O Dia do Voluntariado da CRVR 
faz parte de um calendário de atuação 
e ocorre duas vezes ao ano, reunindo os 
colaboradores da empresa em ações vo-
luntárias que são realizadas em institui-
ções nas cidades onde a empresa possui 
suas unidades. São realizadas pequenas 
reformas e atividades estruturais e re-
creativas. 

VICTOR GRAEFF

Cerca de 40 voluntários participaram da ação proposta pela CRVR

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF



Ernestina, 22 de junho de 2018Ano XVIII   Edição 859|10

Inscreva-se nos cursos de 
Pós-Graduação em 
Santo Antônio do Planalto 

O município de Santo An-
tônio do Planalto está com as 
inscrições abertas até o dia 29 
de junho, com 30% de descon-
to, para quem deseja fazer Pós-
-Graduação. O local de encontro 
dos estudantes será no município, 
uma vez por mês em aulas pre-
senciais. Os cursos oferecidos 
são da Uniasselve. Escolha dois 
cursos que deseja se especializar, 
por uma mensalidade de apenas 
R$ 133.

 As inscrições deverão ser 
realizadas pela parte da manhã, 
na Secretaria de Educação do 
município. Mais informações 
entrar em contato pelo fone (54) 
3377-1821 ou Whatsapp (54) 
99917-1004, com Adriana. 

Confira os cursos oferecidos:
Educação:
- Administração Escolar, 

Supervisão e Orientação;
- Alfabetização e Letramen-

to;
- Arte e Educação;
- Docência no Ensino Supe-

rior;
- Educação a Distância: 

Gestão e Tutoria;
- Educação de Jovens e 

Adultos;
- Educação Especial Inclu-

siva;
- Educação Especial: Defi-

ciência Auditiva;
- Educação Especial: Defi-

ciência Física;
- Educação Especial: Defi-

ciência Intelectual;
- Educação Especial: Defi-

ciência Visual;
- Educação Infantil e Anos 

Iniciais;
- Gestão Escolar;
- História e Cultura Afro-

-Brasileira;
- Libras – Língua Brasileira 

de Sinais;
- Ludopedagogia;
- Metodologia de Ensino de 

Ciências Biológicas;
- Metodologia de Ensino de 

Filosofia e Sociologia;
- Metodologia de Ensino de 

Geografia;
- Metodologia de Ensino de 

História;
- Metodologia de Ensino de 

Língua Portuguesa e Literatura;
- Metodologia de Ensino de 

Matemática;
- Neuropsicopedagogia;
- Orientação Educacional;
- Orientação Educacional: 

Teoria e Prática;
- Psicopedagogia;
- Psicologia Educacional;
- Supervisão Educacional;
- Treinamento Desportivo.

Contabilidade:
- Controladoria;
- Contabilidade;

Gestão:

- Administração de Pes-
soas;

- Administração Estratégi-
ca;

- Administração Mercado-
lógica;

- Gestão de Cooperativa 
de Crédito;

- Gestão de Operações e 
Logística;

- Gestão e Educação Am-
biental;

- Gestão e Organização 
Esportiva;

- Gestão em Vendas;
- Governança de TI;
Políticas e Gestão de Ser-

viço Social.

Jurídica:
- Direito Penal.

Engenharia:
- Engenharia de Produção.

Saúde/Gestão:
- Gestão Hospitalar.

MBA:
- MBA em Gestão e Políti-

cas Públicas Municipais;
- MBA em Gestão Empre-

sarial;
- MBA em Coaching;
- MBA em Gestão Pública;
- MBA em Finanças e Po-

lítica Fiscal;
- MBA em Gestão de Pro-

jetos.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Victor Graeff recebe emenda para 
custeio na área da Saúde

Na última semana o muni-
cípio de Victor Graeff recebeu a 
confirmação do recebimento de 
uma emenda de R$ 100 mil pa-
ra custeio na área da saúde

Os recursos foram indi-
cados pelo deputado Federal 
Afonso Motta (PDT/RS). Os 
R$ 100 mil, serão usados para 
o custeio de ações e serviços de 
atenção básica de saúde do mu-
nicípio.

O montante já está dispo-
nível nos cofres do município. 
A confirmação do recebimento 
da emenda foi divulgada em 
reunião com os vereadores da 
bancada do PDT na última se-
mana.

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Indicação de recursos foi do deputado Federal Afonso Motta-PDT
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Victor Graeff presente no evento: Sustentabilidade. Eu Curto! 
da Cooperativa Cotrisoja

VICTOR GRAEFF

Estudantes do 6º ao 9º ano 
das EMEFs Marcílio Dias e Leo-
nel de Moura Brizola, além da 
Escola Estadual Jomac, participa-
ram na segunda-feira, dia 18, do 
evento Sustentabilidade. Eu Cur-
to!,  promovido pela Cooperativa 
Cotrisoja em Tapera.

O evento chegou a sua ter-
ceira edição e se consolidou na 
região como evento referência 
sobre desenvolvimento sustentá-
vel. Participaram mais de 1,4 mil 
jovens de 24 escolas da área de 
atuação da Cooperativa. No pal-
co, nomes conhecidos nacional-
mente, como o palestrante Dalmir 
Sant’Anna e o cantor Luis Hen-
rique Schltz, destaque na última 
temporada do The Voice Kids.

O palestrante conhecido 
nacionalmente, Dalmir Santana 
usou mágica para falar sobre sus-
tentabilidade: “Realmente pre-
cisamos de uma grande mágica 
para envolver, para cativar e para 
chamar a atenção dos jovens para 
um tema tão relevante, chamado 
sustentabilidade. É importante 
destacar que a sustentabilidade 
começa com os nossos atos, nos-
sas ações dentro de casa, onde 
melhoramos o nosso relaciona-
mento, onde praticamos o diálo-
go, onde agimos. A sustentabili-
dade é formada por ações, é agir 
diante de um mercado cada vez 
mais desafiador, diante de um ce-
nário de grandes transformações. 
Este é um grande compromisso, 

mostrar que o jovem precisa viver 
este presente, mas com o olhar 
para o futuro”.

A secretária Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo de Victor Graeff Natá-
lia Wilhelmsen destaca o papel 
do evento na conscientização dos 
jovens quanto a preservação dos 
recursos naturais. “Um evento 
destes, com certeza nos propor-
ciona muito aprendizado. Sempre 
trazemos nossos alunos e saímos 
com uma bagagem maior de co-
nhecimento”, salientou.

O evento encerrou com o 
show do cantor taperense Luis 
Henrique Schultz, que embalou a 
plateia com canções do sertanejo 
pop atual. 

Participaram da atividade mais de 1,4 mil jovens de 24 escolas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

O Seminário Governança, 
Turismo e Cultura: Desafio dos 
Gaúchos, promovido entre FA-
MURS e AMASBI, foi realizado 
no Museu das Pedras e Mineralo-
gia Egisto Dal Santo, no Parque 
de Eventos Rui Ortiz em Soleda-
de. 

A FAMURS foi represen-
tada por Mário Augusto Ribas 
Nascimento. O prefeito de Mor-
maço e presidente da AMASBI, 
Rodrigo Trindade, falou sobre a 
importância da busca por recur-
sos para o turismo, fomentando a 
região turística do Alto da Serra 
do Botucaraí.

Dentro da programação o 
ex-prefeito de Gramado, Nestor 
Tissot, trouxe a palestra “Grama-
do: um caso de sucesso”.

Autoridades municipais 
de Soledade e região se fizeram 
presentes, representando o Mu-
nicípio de Mormaço estiveram 

prestigiando o evento o prefeito 
Rodrigo Trindade acompanha-
do pela secretária de Educação 
Denise e assessora de Cultura 

Prefeito Rodrigo participa de evento sobre 
Turismo em Soledade

MORMAÇO

Simone, vereador Edson e pela 
chefe do Escritório da EMA-
TER de Mormaço Rose Mune-
rolli. 

O prefeito de Mormaço e presidente da Amasbi falou no evento

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

A Secretaria da Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Santo 
Antônio do Planalto, recebe pe-
didos para aquisição de mudas 
de plantas ornamentais e frutí-

feras a preços de custo. Os pedi-
dos deverão ser realizados até o 
final de junho.

Aproveite a oportunidade e 
renove seu pomar e jardins. 

Adquira mudas de plantas 
ornamentais e frutíferas

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo administrativo nº 06/2018
Dispensa de Licitação nº 06/2018
Contratado: CESPRO – Processamento de Dados Ltda.
CNPJ: 17.875.435/0001-82
Objeto: Contratação de Serviços para criação da Secão de Legisla-

ção com aproximadamente 1.500 diplomas legais entre Leis Municipais, 
Lei Orgânica e Emendas Emendas à LOM, com atualizações pelo prazo 
de 12 meses.

Valor Mensal: R$ 3.432,00
Vigência: 22 de junho de 2018 a 21 de junho de 2019.
Fundamento: Artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93 
Rodrigo João Maier: Presidente

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos onze dias do mês de 
junho de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas, reuniram-se 
na Sede da Câmara Municipal 
de Vereadores em Nicolau Ver-
gueiro, Estado do Rio Grande 
do Sul, os seguintes vereado-
res: José Clair de Lima, Selmar 
Iradi Musskopf e Vilmar Felini, 
do PMDB, Ana Paula Stumpf 
e Odeli F.P. de Souza, do PSB, 
Gilani M. S. Neuhaus, Delmar 
Antônio Diehl, Gustavo Gotz 
e Vanderlei Graepin, do PP. A 
senhora presidenta Ana Pau-
la Stumpf, declarou abertos os 
trabalhos da Sessão Ordinária. 
A Presidenta pediu ao secretá-
rio que fizesse a leitura da Ata. 
Em discussão, se manifestou o 
vereador Odeli. Em votação, 
aprovada por unanimidade. Lei-
tura da Pauta n. 019/2018. Em 
discussão a Pauta, ninguém se 
manifestou. Em votação, apro-
vada por unanimidade. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Van-

derlei solicitou o envio de três 
ofícios – 1) Ao Comando da 
Brigada Militar, extensivo ao 
CONSEPRO, para que compa-
reça na Casa para uma reunião 
para discussão de alguns assun-
tos ligados à segurança pública, 
a fim de que possam auxiliar na 
vinda de efetivo. Em discussão, 
se manifestaram os vereadores 
Odeli e Vanderlei. Em votação, 
aprovado por unanimidade. 2) 
Ao Comandante do 3º RPMon, 
Tenente Coronel Volnei Ceolin, 
deixando o Legislativo Munici-
pal a disposição para qualquer 
ação que possa ser encaminhada 
ao Executivo ou auxiliar o Co-
mando, pois há uma preocupa-
ção muito grande com a questão 
da criminalidade nos Municí-
pios pequenos. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. 3) Ao Prefeito Municipal 
solicitando explicações sobre a 
forma como é feita, e se é feita, 
a cobrança das passagens dos 
munícipes que utilizam o trans-
porte escolar. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vo-

tação, aprovado por unanimida-
de. Inscrito o vereador Gustavo, 
solicitou o envio de ofício ao 
Prefeito Municipal sobre a si-
tuação da antiga Fazenda Flores, 
pois há uma reclamação do atual 
proprietário a respeito da ponte, 
que quando chove corta o aces-
so, bem como da estrada dentro 
da fazenda; ainda, reivindica 
uma intermediação a respeito da 
instalação de luz, pois é bifásica 
e ele gostaria de trifásica. Em 
discussão, se manifestou o ve-
reador Odeli. Em votação, apro-
vado por unanimidade. 

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Vander-

lei falou sobre a valorização do 
trabalho do Poder Legislativo, 
pedindo permissão aos colegas 
pois listou alguns pedidos rea-
lizados pelos colegas que não 
foram realizados. Disse que sua 
indignação com o Poder Execu-
tivo é no sentido de não serem 
atendidas indicações de suma 
importância, sendo que se não 
concordam com as idéias po-
deriam responder aos ofícios. 
Afirmou não saber onde está a 
consideração do Poder Execu-
tivo com aquela Casa. Acres-
centou sobre a oportunidade 
em que deixou seu 13º salário 
à disposição, disponibilizando-
-o à Presidente para que faça 
o que entender, uma ação aos 
mais necessitados, a fim de mar-
car a gestão. Falou, ainda, sobre 
o edital do transporte escolar, 
afirmando que alguns pontos 
ficaram muito aquém do que já 
haviam conversado, dentre eles 
o limite de idade do veículo, 
tendo sido atendidas algumas 
reivindicações, como o banheiro 
e o ar condicionado. Inscrito o 
vereador Gustavo registrou sua 
indignação, com o que acredita 
ser um desleixo com o setor res-
ponsável por 80% da economia, 
que é a agricultura e o incentivo 
aos pequenos e médios produto-
res. Citou as questões das entra-
das das propriedades e acessos 
à estábulos, aviários e chiquei-
rões, pois normalmente as pes-
soas que precisam desses tipos 

de serviços precisam implorar. 
Acrescentou sobre a sua indica-
ção para utilização do valor que 
“sobrou” do Poder Legislativo, 
que foi recusado e voltou pa-
ra Prefeitura, bem como sobre 
as horas máquina de silagem, 
acreditando ser um incentivo 
insuficiente. Discorreu, ainda, 
sobre a fábrica de queijo. Por 
fim, exemplificou com dois ca-
sos ocorridos nos últimos dias, 
do atual proprietário da Fazenda 
Flores e do pequeno produtor 
Sr. Silvério Gremi, afirmando 
que uma Secretaria tão impor-
tante não pode ser um cabide de 
empregos. 

Matérias Em Pauta: 
Matérias em segunda dis-

cussão. Parecer n. 014/2018. 
Em discussão, ninguém se ma-
nifestou. Em votação, aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei 
n. 009/2018: Autoriza o repasse 
do incentivo financeiro adicio-
nal para o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, com re-
cursos oriundos do F.E.S., e dá 
outras providências. Em discus-
são, se manifestou o vereador 
Gustavo. Em votação, aprovado 
por unanimidade. Matérias em 
primeira discussão. Projeto de 
Lei n. 010/2018: Dispõe sobre 
a contratação de agente comuni-
tário de saúde por tempo deter-
minado, para atender necessida-
des temporárias de excepcional 
interesse público, e dá outras 
providências. Em discussão, o 
vereador Vanderlei pediu vistas 
do projeto. O pedido foi rejei-
tado por 05 votos contrários e 
04 favoráveis. O projeto ficou 
baixado para melhores estudos 
da Casa. 

Explicações pessoais: 
Inscrito o vereador Del-

mar comentou sobre a parali-
sação dos caminhoneiros, pois 
têm que valorizar essa classe, 
mas infelizmente muitas vezes 
são mal interpretados, dizendo 
que participou em 03 dias, não 
vendo nada de errado. Disse que 
os vereadores não teriam poder 
de impedir a paralisação e fa-

zer com que houvesse entrada 
de ração e demais suprimentos 
que faltaram. Falou que sabia 
que quem pagaria seriam os 
trabalhadores, pois os gover-
nantes não sabem as dificulda-
des que os produtores passam. 
Ainda, falou sobre o plano de 
saúde, pois na primeira gestão 
houve a idéia, mas infelizmen-
te não deu certo, torcendo para 
que seja realizado. Agradeceu 
ao Prefeito Municipal, pois fez 
um pedido diretamente na Se-
cretaria, para que fosse coloca-
do um container/lixeira nas Rua 
dos Lírios. Referiu sobre sua 
indicação de tornar a rua mão 
única, não entendendo por que 
não é feito, pois o trânsito ali é 
pesado na hora do movimento, 
devendo ser agilizada uma pro-
vidência. Inscrito o vereador 
Odeli esclareceu sobre a sua 
última fala, onde se expressou 
de forma equivocada, já tendo 
pedido desculpas ao Secretário. 
Pediu desculpas, pois acredita 
que não ofendeu ninguém. Em 
relação aos pedidos, disse que 
há um combinado com o Secre-
tário de Obras, sendo o servidor 
um excelente profissional. Pe-
diu desculpa ao colega vereador 
Gustavo pois na quinta-feira te-
ve que dar uma saída e, em re-
lação à abertura do campeonato, 
não pode marcar presença. Por 
fim, expôs sobre o plano de saú-
de. Inscrita a vereadora Gilani 
comentou sobre o pedido que 
fez sobre as Ruas das Camélias 
e dos Lírios, contando que o Se-
cretário dos Transportes envio o 
material solicitado, agradecendo 
a Secretaria de Obras que fez um 
belo trabalho. Disse que entraria 
em contato com o Secretário 
para agradecer e solicitar a con-
clusão dos trabalhos. Inscrito o 
vereador Vanderlei agradeceu 
a presença, em especial, do Sr. 
Gerlando Neis. Contou que este-
ve no Município de Marau par-
ticipando do Festival de Salame, 
contando sua impressão sobre o 
evento, comparando com a Fei-
ra do Comércio que foi realizada 
em Nicolau Vergueiro. Opinou 
que deveriam trazer um evento 

como esse para o Município, 
sendo que o Legislativo deveria 
cutucar para que fosse realiza-
do. Falou em relação à abertura 
do Campeonato de Tiro de La-
ço, que não pode ir pois tinha 
outras compromissos, tendo 
achado deselegante o Secretário 
de Educação não ter feito con-
vite formal para o Legislativo 
fazer a abertura. Por fim, co-
mentou sobre o jantar dos na-
morados realizados no sábado 
no Pesque e Pague, acreditando 
que na terça-feira deve ser rea-
lizado o tradicional jantar na 
Nona Itália, achando bom não 
terem sido realizados no mesmo 
dia. Inscrito o vereador Selmar 
justificou que no último sábado 
também tinha compromisso na 
Comunidade em que faz parte 
da diretoria, razão porque não 
pode ir à abertura do Campeo-
nato de Tiro de Laço. Comentou 
que muitos amigos estiveram 
em Marau e falou com o Secre-
tário e estão praticamente com o 
projeto montado para realização 
de uma feira no Município. Por 
fim, disse que a Administração 
não consegue fazer tudo, mas 
aos poucos vão acontecendo os 
fatos, tendo inclusive os cole-
gas agradecido alguns trabalhos 
realizados. Inscrita a vereadora 
Ana Paula desculpou-se por não 
ter comparecido na abertura do 
Campeonato de Tiro de Laço, 
pois havia se inscrito para fazer 
vestibular na UPF no sábado, 
pretendendo ir nas próximas 
etapas do torneio para assistir e 
prestigiar. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 18 de junho 
de 2018, com início às dezeno-
ve horas, na sede da Câmara 
Municipal de Vereadores, na 
Avenida Vinte de Março, n. 
1064, em Nicolau Vergueiro. 
Declarou encerrados os tra-
balhos da sessão, dos quais 
lavrou-se a presente ata que 
lida e achada conforme irá as-
sinada.
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária 

de 18.06.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

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

Grande Expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, comentou 
sobre o pedido de providências 
de autoria da Vereadora Vena em 
que a mesma solicita ao Poder 
Executivo Municipal que seja 
feita a remoção de entulho de re-
sidência atingida pelo fogo, di-
zendo que recebeu uma ligação 
da proprietária do imóvel e que 
já havia falado com o Prefeito 

sobre o assunto, sendo que os 
entulhos provavelmente seriam 
removidos nos próximos dias. 
Quanto ao Projeto que autoriza 
a inscrição de um CNPJ para a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, disse que era de extrema 
importância para o município, 
pois direcionaria para aquela 
Secretaria as verbas oriundas do 
FUNDEB. Justificou o pedido 
de providências de sua autoria, 
no qual solicita ao Poder Exe-
cutivo Municipal que seja feita 
a instalação ou substituição de 
lâmpadas queimadas da ilumi-
nação pública nas proximidades 
da creche municipal. Justificou 
também outro pedido de provi-
dências seu em que solicita ao 
Poder Executivo Municipal que 
seja feito patrolamento e em-
pedramento da estrada que dá 
acesso à propriedade do senhor 
Ilmo Kesterke, na localidade de 
Posse Barão.

trial, pois até o momento nenhu-
ma informação havia sido en-
viada à Câmara. Sobre o pedido 
de providências feito na última 
semana onde solicitava que o 
Poder Executivo realizasse lim-
peza e alargamento, bem como 
patrolamento e empedramento 
da estrada de acesso às chácaras 
da Linha Gramado, disse estar 
contente ao saber que o Prefeito 
prometeu em reunião com aque-
les moradores que os serviços 
seriam realizados. Finalizando, 
o Vereador requereu ao Presi-
dente que fosse convocada a 
Secretária Municipal da Saúde 
para prestar informações aos Ve-
readores sobre o Projeto de Lei 
nº 026/2018, que trata sobre as 
contratações de médicos para o 
posto de saúde.

A próxima Sessão Plenária 
Ordinária será no dia 25 de ju-
nho, às 18 horas.

Comunicações:
Não houve orador.

Ordem Do Dia: 
Sem matéria. 

Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Souza 

Vargas, do PDT, reiterou o pedi-
do de providências de sua auto-
ria, datado de dois de abril, no 
qual solicitava ao Poder Executi-
vo Municipal que realizasse a re-
cuperação de vários trechos dos 
calçamentos das ruas da cidade. 

A Vereadora Vena Francisca 
Baumgratz, do PSDB, justificou 
o pedido de providências de sua 
autoria no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que seja 
feita a remoção de entulho em 
residência atingida por incêndio. 
Quanto ao requerimento em que 
solicita qual a situação atual do 
projeto habitacional para o qual 
foram realizadas inscrições no 

início do ano, disse que muitas 
pessoas já lhe questionaram so-
bre a previsão de como está o 
andamento do projeto e quando 
serão iniciadas as obras das ca-
sas populares. Comentou sobre a 
precária situação em que encon-
tram-se as estradas do interior 
do município, dizendo que há 
vários pontos críticos, principal-
mente nos acessos às proprieda-
des. Quanto às estradas de aces-
so à Nicolau Vergueiro e à Posse 
Barão, para as quais os recursos 
já foram liberados há mais de 
dois meses, indagou qual o mo-
tivo das obras ainda não terem 
sido iniciadas. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, disse que es-
tava reiterando um requerimen-
to que havia feito ao Executivo 
Municipal há mais de trinta dias, 
no qual solicitava informações 
sobre a legalidade das doações 
dos terrenos no distrito indus-

O Programa A União Faz a 
Vida (PUFV) deu um importan-
te passo na região do Alto Jacuí. 
Foi lançada nesta quarta-feira, 
20/06, a Rede de Mobilização 
pela Educação, que visa enga-
jar as comunidades locais no 
desenvolvimento do programa 
nos municípios em que ele está 
presente. O PUFV é gerido pela 
Sicredi Alto Jacuí, com o apoio 
da Cotrijal e a parceria das Se-
cretarias Municipais de Educa-
ção dos municípios de Almirante 
Tamandaré do Sul, Não-Me-To-
que, Santo Antônio do Planalto e 
Victor Graeff.

O lançamento ocorreu na 
Superintendência Regional da 
Sicredi Alto Jacuí, em Carazi-
nho, e contou com a presença 
de representantes de cada muni-
cípio, além de lideranças locais 
das comunidades.

Para o presidente da Sicredi 
Alto Jacuí, José Celeste de Ne-
gri, o Programa A União Faz a 
Vida contribui de forma decisi-
va para a formação de crianças 
e jovens há mais de 20 anos na 
região. “A intenção do projeto 
é de desenvolver pessoas mais 
participativas e líderes nas co-
munidades. Por isso, queremos 
engajar ainda mais pessoas para 
fortalecermos o PUFV”, disse.

O gerente da Unidade de 
Negócios da Cotrijal de Não-Me-
-Toque, Airton Mário Görgen, 
elogiou o novo formato de parce-
rias do PUFV e disse que a coo-
perativa orgulha-se em apoiar o 
programa desde o início. “A edu-
cação é responsabilidade de to-
dos e esse programa é fantástico 
porque estimula o envolvimento 
de toda a comunidade na busca 
por uma sociedade com valores 
e princípios cooperativistas”, co-
mentou.

Para exemplificar o quanto 
o método utilizado pelo PUFV 
nas escolas desenvolve o apren-
dizado e a interação dos alunos, a 
turma do 4º ano do ensino funda-
mental da Escola Marcílio Dias, 
da localidade de São José da 
Glória, interior de Victor Graeff, 
apresentou o projeto em anda-
mento sobre “Cobras”.

Acompanhados pela profes-
sora Fabiane Kemmerich, os alu-
nos Luís Felipe Luersen, Carla 
Schuster, Emanuel Bach e Gui-

lherme Frank impressionaram 
os presentes pela espontaneidade 
e interesse pelo tema que estão 
pesquisando. Através do proje-
to, a educadora já desenvolveu 
atividades que envolvem diver-
sas disciplinas, como: Ciências, 
Geografia, História, Português e 
Matemática.

De acordo com a assessora 
de Desenvolvimento do Coope-
rativismo da Sicredi Alto Jacuí, 
Ane Müller De La Canal, a Rede 
de Mobilização pela Educação 

pretende formar um movimento 
de apoio à Educação, buscando 
novas alternativas para a realiza-
ção e melhoria dos projetos de-
senvolvidos pelos alunos dentro 
do PUFV. “Em breve, haverá en-
contros locais para dar seguimen-
to à mobilização”, acrescentou.

Programa A União 
Faz a Vida

O Programa A União Faz a 
Vida é a principal iniciativa de 
responsabilidade social do Sicre-
di e objetiva construir e vivenciar 
atitudes e valores de cooperação 
e cidadania. Na região do Alto 
Jacuí, o Programa conta com o 
apoio da Cotrijal, em parceria 
com as Secretarias de Educação 
Municipais de Victor Graeff, 
Não-Me-Toque, Santo Antônio 
do Planalto e Almirante Taman-
daré do Sul. Em 2017, o PUFV 
envolveu 271 educadores e 2.316 
crianças e adolescentes.

A essência do Programa 
ocorre a partir da metodologia 
de ensino-aprendizagem, que é 
desenvolver cidadãos cooperati-
vos por meio de valores como o 
empreendedorismo e a solidarie-
dade. Entre os públicos envolvi-
dos no PUFV, estão: educadores, 
alunos, Sicredi apoiadores, par-
ceiros e assessoria pedagógica.

Rede de Mobilização pela Educação é lançada na região do 
Alto Jacuí

REGIÃO

Encontro motivou os presentes em contribuir com o desenvolvimento da Educação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SICREDI ALTO JACUÍ
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5     rodada do Campeonato Municipal de 
Futsal 2018 de Lagoa dos Três Cantos

A quinta rodada do Cam-
peonato Municipal de Futsal 
2018 de Lagoa dos Três Cantos 
foi disputada no sábado, dia 16. 
Confira os resultados:

 
1° jogo: E. C. Kronenthal 

02 x 08 Não Vai Que é Fria
Gols E. C. Kronenthal: Si-

mione e Mateus
Gols Não Vai Que é Fria: 

Jaime (06), Jonathan e Deyvi-
son

Obs: Não teve cartões

2° jogo: King’s Beer 07 x 
02 E. C. Oriental 

Gols King’s Beer: Rodri-

go (03), Wallenston (02), Jordan 
Schumann e Jordan Artmann

Gols E. C. Oriental: Eduar-
do e Adriel

Amarelo E. C. Oriental: 
Adelir

3º jogo: Supremo 03 x 03 
Marrecos

Gols Supremo: Leonardo, 
Fernando e Daniel

Gols Marrecos: Bruno (02) 
e Pedro

Obs: Não Teve Cartões

Goleador: Jaime (Não Vai 
Que é Fria) - 11 gols

Goleiro (defesa menos vaza-

a

da) - Não Vai Que é Fria e King’s 
Beer – 10 gols sofridos

Disciplina: Supremo – 01 
cartão

Próxima rodada: semifinal 
Na sexta-feira, dia 22, será 

realizada a 6ª rodada do cam-
peonato, a semifinal, com início 
às 19h45min, com os seguintes 
confrontos:

1º jogo: King’s Beer x Su-
premo

2º jogo: Não Vai Que é Fria 
x E. C. Oriental

Confira a classificação:

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Campeonato Municipal de Kopp edição 2018 
de Lagos dos Três Cantos

Foi realizado no domingo, 
dia 17, a festa de confraterniza-
ção, com torneio e entrega de 
premiação do Campeonato Mu-
nicipal de Kopp edição 2018 de 
Lagos dos Três Cantos, nas de-
pendências do Clube de Lagoa.

1º lugar: Campeão: Orien-

tal A - Medalhas e R$ 500
2º lugar: Vice-campeão: 

Glória - Medalhas e R$ 400
 3º lugar: Oriental B – Me-

dalhas e R$ 300
4º lugar: Conterrâneos A – 

Medalhas e R$ 200

Foram 33 duplas participan-

tes no Torneio do Kopp, sendo 66 
atletas.

- Campeões dos ganhado-
res: Pedro e Dionísio – Prêmio: 
01 cabrito

- Campeões dos perdedores: 
Edio e Fernando – Prêmio: 06 
cervejas

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Foi realizado no sábado, dia 
16, a festa de confraternização 
com torneio e entrega de premia-
ção do Campeonato Municipal de 
Bocha edição 2018, de Lagoa dos 
Três Cantos, nas dependências da 
Associação da Cotrijal.

Classificação e premiação
1º lugar: Campeão: Já/ FB e 

Cia – troféu, medalhas e R$ 400
2º lugar: Vice-campeão: Ro-

cha Forte – troféu, medalhas e R$ 
300

3º lugar: Força Quatro – 
medalhas e R$ 200

4º lugar: Turma do Trago – 
medalhas e R$ 100

Participaram do torneio 23 
duplas, sendo 46 evolvidos.

- Campeões dos ganhado-
res: Fernando e Beto – Premio: 
01 cabrito

- Campeões dos perdedo-
res: Werno e Evandro – Prêmio: 
06 cervejas

Campeonato Municipal de 
Bocha 2018 de 
Lagoa dos Três Cantos

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Inscreva-se no Campeonato 
Municipal de Futsal 2018

O CMD do município de 
Santo Antônio do Planalto abre 
as inscrições para o Campeonato 
Municipal de Futsal 2018. As ins-
crições vão até o dia 02 de julho. 
Os interessados deverão retirar a 

ficha na Secretaria de Educação 
do município ou com o coorde-
nador de Esportes (Tuta).

Dúvidas poderão ser escla-
recidas pelos fones (54) 99699-
8683/ (54) 99977-7889.

Sub 17 estreia neste 
sábado (23)

O município de Alto Alegre 
receberá as equipes para confron-
tos neste sábado, dia 23. Será es-
treia do Sub 17 de Santo Antônio 

do Planalto no Regional. A par-
tida será às 13h30min, contra a 
equipe Gaviões, de Espumoso. 
Prestigie!

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Tô na área!

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

Ajustes

Tite está elétrico, com 
muita energia, cobrando a 
maneira como a bola deve 
girar no campo de ataque 
até surgir o espaço para o 
lance agudo. Esse sintoma 
mostra a insatisfação do 
técnico brasileiro com a se-
leção que estreou na Copa 
empatando com a Suíça. 

O Brasil não foi efetivo 
na marcação, teve míseras 
3 roubadas de bola em to-
da a partida inaugural.  A 
ideia de Tite é recuperar 
a bola o mais perto possí-
vel do gol. Com Neymar e 
Willian abertos, o caminho 
do gol ficará, em tese, mais 
curto. Se a saída de bola 
inimiga tiver sucesso, aí o 
Brasil se posiciona no 4-1-
4-1, esquema definido pelo 
técnico gaúcho desde que 
assumiu a Seleção. O “pro-
fessor” quer também que a 
bola gire mais de um lado 
a outro, sem concentrar 
exageradamente o jogo no 
lado esquerdo. 

Diante da Suíça, Mar-
celo, Coutinho e Neymar 
triangularam, mas Danilo, 
Paulinho e Willian foram 
quase figurantes na hora 
de atacar. A individualiza-

ção das jogadas por parte 
de Neymar preocupa, esse 
problema precisa ser corri-
gido urgentemente.

Jogo duro

A Copa do Mundo vem 
mostrando as facetas do fu-
tebol moderno. Não existe 
mais bobo neste meio; até 
as seleções menos tradi-
cionais conseguem fazer 
embates duros contra su-
per times, como é o caso da 
Alemanha que perdeu para 
o México na estreia. Mes-
mo diante das dificuldades 
desta Copa, o perfil dos fa-
voritos não mudou muito. 
Brasil, Alemanha, Espanha 
e França são as grandes 
aspirantes ao título mun-
dial. Bélgica, Portugal e 
até a Argentina brigam 
por fora, mas com poucas 
chances de triunfo. 

O troféu no fim ficará 
com um time tradicional, 
mas essa Copa do Mun-
do está mostrando que a 
evolução do futebol che-
gou a todos os lugares do 
planeta. Não existe mais 
jogo fácil, essa é a maior 
mensagem que a principal 
competição de futebol do 
mundo deixa.

Campeonato Municipal de Futsal e Voleibol de Victor Graeff 
edição 2018

Na sexta-feira (15) e sábado 
(16) houveram rodadas do Cam-
peonato de Futsal e Voleibol de 
Victor Graeff edição 2018 com 
jogos das categorias veterano, 
principal e vôlei. 

Confira os resultados:

10ª rodada: sexta-feira (15)
Juventus 5 x 1 Deustch – 

veteranos 
Os Guris 2 x 2 Largados – 

principal 
Farrapos 2 x 4 Rancho – ve-

teranos 
Resenha 5 x 4 Limitados – 

principal

11ª rodada: sábado (16)
Stampa 0 x 2 Vôlei Mania 

– vôlei
Viva Vôlei 0 x 2 Chock 

Fundescar – vôlei 
Beijo Ombro 0 x 2 Elas.com 

– vôlei

A 12ª rodada teve jogos na 
quinta-feira, dia 21 de junho, 
com os seguintes confrontos:

Os Guris x Cotrijal – prin-
cipal 

Planaltense x Unidos da 
Bola – principal 

Arsenal x Largados – prin-
cipal 

Rancho/Xurupita x Rese-
nha – principal 

Os resultados da 12ª roda-
da serão divulgados na próxima 
edição do jornal O Mensageiro 
e também pelo site www.jorna-
lomensgeiro.com.br, e na pági-
na JOMensageiro.

Campeonato Municipal de Ernestina chega à 
última rodada da primeira fase

O Campeonato Municipal 
de Futebol 7 de Ernestina teve a 
8ª rodada disputada no sábado, 
dia 16. Desta rodada, o destaque 
foi para Felipe Cherine, da equi-
pe Amantes do Gole.

Resultados da 8ª rodada
1º jogo: Baixada 1 x 2 

Amantes do Gole
2º jogo: Tupã Granja 1 x 2 

União   
3º jogo: Beira D’água 3 x 1 

UFC/JG Auto Center
4º jogo: Tupã 50 1 x 1 Ga-

lácticos
5º jogo: São Paulo 1 x 5 Pe-

sadelo 

Goleadores até a 8ª rodada
Felipe – Baixada – 9 gols
Cristiano – Pesadelo – 8 

gols
Cassio – União – 6 gols
Claudinei – São Paulo – 6 

gols
William – Beira D’água – 6 

gols
Fabio B. – Baixada – 5 gols

Lucas – Galácticos – 5 gols
Ronan – Amantes do Gole 

– 5 gols

9º rodada
A próxima rodada será dis-

putada no sábado, dia 23, a partir 
das 13h15min, com os seguintes 
confrontos:

1º jogo: São Paulo x UFC/

JG Auto Center
2º jogo: Pesadelo x Aman-

tes do Gole
3º jogo: Tupã Granja x 

Beira D’água
4º jogo: Baixada x Galác-

ticos
5º jogo: Tupã 50 x União

Confira abaixo a classifi-
cação do campeonato.

ERNESTINA

VICTOR GRAEFF

O destaque da rodada foi Felipe Cherine do time Amantes do Gole

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ERNESTINA

Campeonato de Victor Graeff já teve 12 rodadas disputadas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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A Casa da Cultura do muni-
cípio de Marau/RS, recebeu nesta 
quarta-feira (20) grande público 
para prestigiar o 1º Seminário 
Regional de Artesanato. Partici-
param 486 inscritos, de 48 muni-
cípios do Estado. Representaram 
o município de Santo Antônio do 
Planalto, 21 participantes, entre 
elas as artesãs do grupo Aconche-
go do Planalto e Reci'criare, San-
dra Bianchetti da Emater, Mara 
Adames da Secretaria da Agri-
cultura e Marinês Voigt, coorde-
nadora do Cras.

Segundo Sandra, o seminá-

rio focou na questão técnica do 
artesanato, através da legislação 
que rege a atividade e qualifica-
ção do artesanato, que hoje é uma 
fonte de renda significativa para 
as famílias. “É imprescindível a 
realização desta atividade para o 
bem-estar físico e mental das fa-
mílias. O artesanato é uma repre-
sentação de uma cultura, em cada 
região ele é realizado de uma for-
ma”, conta Sandra. 

Segundo Mara, a Adminis-
tração Municipal está providen-
ciando um espaço para a Casa 
do Artesão de Santo Antônio do 

Planalto. Em breve, ocorrerá a 
inauguração.

Confira a programação com-
pleta do evento que as participan-
tes santo-antonienses puderam 
prestigiar:

8h30min – Recepção e Café 
9h15min – Apresentação 

Artística 
9h30min - Painel “O artesa-

nato, suas legislações e sua con-
tribuição para os municípios”. 
Painelistas Ivanir Argenta dos 
Santos e Mariene Leal. 

10h30min – Abertura Ofi-

cial 
10h45min – Palestra “Previ-

dência Social e o Artesão”. Pales-
trante Adriano Faciolli. 

11h45min às 13h – Intervalo 
para almoço

13h15min – Palestra “De-
sign e Artesanato – Organização 
do Ponto de Venda – Feiras e Ca-
sas do Artesão". Palestrante Fer-
nanda Sklovscy. 

14h30min – Painel “Valo-
rando o artesanato: critérios para 
estipular o preço”. Palestrantes 
Jonathan Munaretto Imlau e Lu-
ciana Maria GobbiSeminário foi em Marau

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Santo Antônio do Planalto é representado em 1    Seminário Regional de 
Artesanato

o

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP


