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Contribuintes tem até o dia 30 de abril para realizar a 
declaração de Imposto de Renda Pessoa Física

Hora de declarar os impostos

Ibirapuitã
Ibirapuitã recebe novos maquinários 
para a Secretaria de Obras p.15

Mormaço
Projeto Escolar elencou 
mês da Páscoa p.13

Ernestina
Ernestina recebe máquina
pá carregadeira p.10

Victor Graeff
Victor Graeff registra índices 
altos em saúde e renda p.07

Chá para as mulheres é realizado no 
município

Sto Antônio do Planalto

p.09

14º Encontro de Mulheres é 
realizado em Nicolau Vergueiro

Nicolau Vergueiro

p.03
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Ernestina
João Vitor Pedroso - (54) 99910-7411

Ibirapuitã
Angélica Gonçalves - (54) 99189-6842

Lagoa dos Três Cantos
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Mormaço
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Tio Hugo
Bruno Campagnolo - (54) 99959-4353

Victor Graeff
Tisciane Derlise Kehl - (54) 99926-1031
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Assinaturas

Conversas
Pitacos

e

frigideira com azeite de oliva 
refogue a cebola cortada em 
fatias as azeitonas a acrescente 
o bacalhau desfiado

Após este trâmite, junte 
ao arroz estes ingredientes e 
misture tudo 

E no final corte a rúcula 
com as mãos e jogue por cima 
do arroz

Misture novamente
Finalize com a pimenta bi-

quinho para decoração e regue 
com bastante azeite de oliva 
extra virgem

Bom apetite
Feliz Páscoa

Receita para a Páscoa

- Arroz de bacalhau
- Cebola branca e roxa
- Azeitonas preta e verde 

graúdas
- Rúcula
- Pimenta 

biquinho

Modo de 
preparo

Cozinhe 
o bacalhau 
desfiado

Cozinhe o 
arroz e reserve

Numa 

Flavio N. Belin

EDITAL DE ABERTURA Nº 35 DE 29 DE MARÇO DE 2018
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 06/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a realização 
de Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de Assistente 
Social de acordo com a Lei Municipal autorizadora nº 1.763 de 14 
de fevereiro de 2018. INSCRIÇÕES: As inscrições para a referida 
função serão recebidas junto ao Setor de Recursos Humanos, sito na 
Avenida João Amann, nº 690, centro, Victor Graeff/RS, das 07:30 
horas as 13:30 horas no período de 02 DE ABRIL a 04 DE ABRIL 
DE 2018. Maiores informações pelo site www.victorgraeff.rs.gov.br 
ou pelos telefones (54) 3338-1242/1273. Victor Graeff/RS, 29 de 
março de 2018. Cláudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal

EDITAL DE ABERTURA Nº 36 DE 28 DE MARÇO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 07/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições, amparado em excepcional inte-
resse público devidamente reconhecido com fulcro no art. 37, IX 
da Constituição da República, TORNA PÚBLICO a realização de 
Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, 40h/sem. INSCRIÇÕES - As inscrições 
serão recebidas no Setor de Recursos Humanos junto ao Centro Ad-
ministrativo Municipal, sita na Avenida João Amann, nº 690, cen-
tro, Victor Graeff/RS, das 07:30 as 13:30 horas no período de 02 de 
abril a 06 de abril de 2018. Maiores informações pelo site www.vic-
torgraeff.rs.gov.br ou pelos telefones (54) 3338-1242/1273. Victor 
Graeff/RS, 29 de março de 2018. Cláudio Afonso Alflen - Prefeito 
Municipal.

VICTOR GRAEFF

Odila Schmitt Strauss é a ganhadora de 
janeiro no programa NFG

A ganhadora do mês ja-
neiro do Programa Nota Fiscal 
Gaúcha fez a retirada de seu 
prêmio na no dia 12 de março, 
na Prefeitura de Nicolau Ver-
gueiro. 

A sortuda da vez foi a 
nicolauense Odila Schmitt 
Strauss que foi contemplada 
com R$ 200 no sorteio de nº 62 
realizado pela Secretaria da Fa-
zenda do Estado.

Sorteio válido também no 
âmbito municipal.Odila Schmitt Strauss recebeu o prêmio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

NICOLAU VERGUEIRO

Por mais um ano consecu-
tivo o Torneio de Laço de Ni-
colau Vergueiro deu abertura as 
festividades comemorativas ao 
aniversário do município. Neste 
ano de 2018, Nicolau Vergueiro 
celebrou 26 anos de emancipação 
político-administrativa.

O evento tradicionalista que 
teve início no dia 10 de março e 
encerrou no domingo, 11, foi or-
ganizado pelo Piquete de Laça-
dores Lenço Branco juntamente 
com CTG Herança Gaúcha e 
contou com o apoio da Adminis-
tração Municipal.

O prefeito Municipal Evan-
dro Diehl, o secretário de Educa-
ção, Cultura e Desporto Marcos 
Suptitz, e demais lideranças lo-
cais estiveram prestigiando o ato 
de abertura.

Confira a premiação:
1º Lugar Laço Equipe

A: não determinado
B: Gurizada Campeira / 

Pousada dos Tropeiros
C: Departamento Simpasso
1º Lugar Laço Dupla
A: Bernardo e Raul / Otavio 

e Augusto 
B: Vitor e Vilson / Alencar 

e Felipe
C: Vanderlei e Rafael / Joel-

son e Onério

1º Lugar Taça
A: Pablo e Israel / Vagner e 

Luis Henrique
B: Luis Henrique e Fernan-

do / Allison e Valter
1º Lugar Laço Família
Vaqueano (acima de 70 

anos): Cesário Lamaison
Veterano (acima de 60 

anos): Miguel da Silva
Senhor (de 50 anos até 60 

anos): Marcelo Bernardon
Patrão e Capataz: Thelmo de 

Quadros e Leonardo Molsato
Individual: Adão Queiroz
Pai e Filho: João e Júnior 

Bageston
Pai e Filha: Volnei e Ca-

mila Poletto
Piá (até 12 anos incomple-

tos): Kauã Muller
Guri (até 15 anos incom-

pletos): Jean Gnich
Guria (até 15 anos incom-

pletos): Anabel Silveira
Prenda (acima de 15 

anos): Natália Freitas
1º Lugar Laço Vaca Para-

da
Piazinho (até 7 anos in-

completos): João Ricardo Car-
valho Flores

Piazito (de 7 até 10 anos 
incompletos): Murilo Rocha da 
Silva

Bonequinha (até 7 anos 
incompletos): Valentina La-
maison

Evento tradicionalista abre 
comemorações ao 26   aniversário 
de Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRO

o
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Informativo da Câmara Municipal de Vereadores 
de Santo Antônio do Planalto

Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 26 de março de 2018 
Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

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

- Projeto de Lei nº 
007/2018, de 12 de março de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Es-
pecial no orçamento, no valor 
de R$ 2.658.691,53”.

- Projeto de Lei nº 
008/2018, de 14 de março de 
2018, que: “Dispõe sobre a 

concessão de aumento real de 
vencimentos aos Servidores 
Públicos Municipais”.

- Projeto de Lei nº 
009/2018, de 21 de março de 
2018, que: “Concede a revisão 
da remuneração dos servido-
res da Câmara Municipal”.

- Projeto de Lei nº 
011/2018, de 22 de março de 
2018, que: “Altera a redação 
do Art. 3º da Lei Municipal 

nº 1.070, de 12 de abril de 
2011”.

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

Informamos que a pró-
xima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 02 de abril 
de 2018, às 19:00 horas.

Nota pública de esclarecimento
O Município de Ibirapuitã/

RS vem a público esclarecer fa-
tos relativos a um vídeo que está 
circulando publicamente através 
de redes sociais, envolvendo o 
gestor municipal e munícipes, 
vídeo no qual existem ofensas 
físicas e verbais, originadas em 
razão da ocupação de imóvel de 
propriedade deste Município.

Os munícipes ibirapuitenses 
envolvidos no fato afirmam que 
são “proprietários do terreno a 
mais de 30 anos”. Ocorre que, 
dita afirmação não corresponde à 
verdadeira situação de ocupação 
do referido imóvel.

 O terreno é de proprieda-
de do Município de Ibirapuitã, 
constante da matrícula n° 17.035 
do Ofício do Registro de Imó-
veis de Soledade/RS, no qual foi 
edificado uma casa de madeira 
pelos Servidores da Prefeitura 
Municipal em 2014, com aqui-

sição de materiais constantes do 
empenho nº 005460/2014, bem 
como construído banheiro social 
através de projeto de construção 
do próprio Município.

A moradia foi construída 
com finalidade de alocação de 
idoso em estado de vulnerabi-
lidade social constatado pela 
Secretaria da Assistência Social 
naquela época. Ocorre que, dito 
imóvel de propriedade compro-
vada do Município, estava sem 
ocupação há algum período de 
tempo.

Dessa forma, como permi-
tido pela Lei Orgânica do Mu-
nicípio, o Executivo a pedido 
da Secretaria da Assistência So-
cial, permitiu o uso da moradia 
à família que possui uma criança 
portadora de necessidades espe-
ciais, em situação comprovada 
de vulnerabilidade social.

O uso foi permitido atra-

vés do Decreto Municipal nº 
2.898/2018 de 16 de março de 
2018, bem como formalizado o 
termo de permissão de uso de 
bem público em mesma data.

Entretanto, a família en-
volvida no vídeo vinculado, 
tentou barrar a entrada da fa-
mília vulnerável neste terreno 
de propriedade do Município, 
ligando ao gestor municipal, 
que prontamente tentou re-
solver a situação em nome do 
Município, dentro de suas atri-
buições legais, ocorrendo os 
fatos veiculados no vídeo.

O Município, agindo den-
tro de seus poderes administra-
tivos, alocou a família vulnerá-
vel na moradia na terça-feira, 
dia 20 de março de 2018 de 
forma legal, estando reunindo 
documentos para as medidas 
cabíveis em relação às demais 
ocorrências.

IBIRAPUITÃ

Um público se fez pre-
sente no Clube de Mães “Boa 
Amizade” na tarde de quarta-
-feira, 14 de março, para parti-
cipar do 14º Encontro de Mu-
lheres de Nicolau Vergueiro.

A atividade ocorreu pa-
ralelamente à programação da 
Semana do Município 2018, e 
também homenageou as nico-
lauenses pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher.

Nicolau Vergueiro rece-
beu a figura animada de “Dul-
ce Alcântara Pereira Barreto”, 
uma socialight pra lá de ele-
gante, viúva e mãe de três fi-
lhos, que bateu um papo bem 
descontraído e também deu 
uma elevada na autoestima da 
mulherada. Ela é interpretada 
pelo ator Beto Mayer de Pas-
so Fundo. Além de atuar nos 
palcos, Mayer é publicitário e 

diretor na Agência Àgora Produ-
ções Culturais.

A Servipref, prestadora de 
serviços de logística foi apoia-
dora na organização juntamente 
com a Secretaria da Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência Social, e 
a Secretaria de Educação, Cultura 
e Desporto.

Acompanhou o evento, a 
primeira dama Rosicler Diehl, o 
secretário de Educação Marcos 
Suptitz, o coordenador de Cultura 
Jorge Ubiratã de Almeida Urban, 
a secretária da Saúde Aline Mühl, 
a coordenadora do CRAS Cristi-
na Hack, e demais representantes 
da Administração Municipal.

O 14º Encontro de Mulheres 
finalizou com uma confraterniza-
ção para as participantes e a Ad-
ministração Municipal presentou 
a todas com uma linda nécessaire 
feminina.

Público expressivo comparece 
no Clube de Mães 
“Boa Amizade” para o 
14    Encontro de Mulheres

Encontro contou com a presença do ator Beto Mayer

o

NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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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.)
As chances de ganhar uma grana 
extra são altas. O trabalho será in-
tenso, mas terá disposição para dar 
conta de tudo, ainda mais se está 
de olho em uma promoção. Com sua 
cara-metade, procure ceder de vez 
em quando. Boa fase para começar 
namoro.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Será mais fácil resolver assuntos de 
família ou imóvel. No serviço, procure 
fazer suas tarefas a sós, ainda mais 
se puder se dedicar às atividades 
que já domina. Ótima sintonia na vida 
a dois. Se está só, não vai querer 
saber de aventura e sim de algo sé-
rio.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Reserve uma grana para fazer as coi-
sas que gosta, mas evite emprestar 

dinheiro a amigos. Boa fase para 
quem lidar com comércio. Pode se 
dar bem em entrevista de emprego. 
Pode se envolver em um romance 
com alguém comprometido.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Controle a impaciência se tiver que 
enfrentar desafios no serviço. O de-
sejo de melhorar de vida fará com 
que busque uma atividade extra para 
ganhar mais. Sinal verde para mudan-
ça de visual. A dois, tenha cuidado 
com briguinhas e discussões.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
No trabalho, explore seus talentos 
e prove sua competência. Assim, vai 
conquistar a admiração de colegas e 
chefes. Dê atenção às finanças. In-
vista em cursos e estudos. Faça pla-
nos para o futuro da relação amoro-
sa. Se está só, pode encontrar sua 

alma gêmea.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Controlar os gastos será seu maior 
desafio nessa semana. Você vai se 
preocupar mais com sua estabilidade 
no emprego e vai sentir necessidade 
de se aperfeiçoar no que faz. Não 
abuse das cobranças com o par. Na 
paquera, você vai atrair como ímã.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Parcerias ou atividades em equi-
pe no trabalho serão bem-vindas e 
vão fazer a diferença. Poderá contar 
também com suas ideias que serão 
inovadoras. Se sentir o cansaço ba-
ter, não seja teimoso(a) e diminua o 
ritmo. Fase excitante na paixão.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Mudanças podem pintar no empre-
go, mas tudo indica que novas opor-

tunidades podem surgir: agarre a 
chance de progredir e de manter um 
bom relacionamento com chefes. En-
contros e passeios com amigos vão 
estimular a paquera. Na união, escla-
reça dúvidas.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Você vai se concentrar em tudo o 
que puder ajudar a melhorar de vi-
da e isso inclui estudos, cursos e 
treinamentos. Pode ter sorte em 
jogos e apostas, mas seu desafio 
será controlar melhor seus gastos. 
Bons estímulos para os assuntos do 
coração.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Pode enfrentar alguns contratempos 
ligados à família ou à saúde. Seu em-
penho pode garantir mais estabilida-
de e reconhecimento no emprego. 
Pode ter notícias de alguém que está 

l o n -
ge. No 
romance, 
o clima será ou-
sado entre quatro paredes: seduza!

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Troque mais ideias com os colegas 
de trabalho, pois podem surgir boas 
sugestões para melhorar o andamen-
to do serviço. Vai se dar bem em 
atividades ligadas ao público. Boa 
semana para conversar sobre casa-
mento com seu amor.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Você pode ter aborrecimentos com 
amigos, mas procure relevar algumas 
coisas. Estará mais organizado(a) no 
trabalho. A saúde vai precisar de uma 
atenção extra: cuide-se. Pode se en-
volver com alguém conhecido. Diga o 
que sente à pessoa amada.

- João Antônio Arend 01/03
- Nelci Soletti 01/03

- Márcia 01/03
- Isolde Zimmer 02/03

- Gilmar Antônio Sertoli 02/03
- Kátia Cilene Suptitz 02/03

- Célia Paludo 03/03
- Emidio Albino Beuinsma 

03/03
- Fernando goedel Backes 

03/03
- Lucas Arend 03/03

- Catiana Kern Vieira 04/03
- João Gabriel de Oliveira 

04/03
- Olga Giongo 05/03
- Vilmar Felini 05/03

- Ricardo Magarinus 06/03
- Leni Terezinha Jacoby 09/03

- Angela Maria da Silva de 
Oliveira 10/03

- Emerson Villarinho 10/03

Aniversariantes do mês de março!
- Fernanda Kronbauer 10/03

- Nilva Graepim 10/03
- Flávia Cristina Gobbi 12/03

- Odeli de Souza 12/03
- Cledson Moraes 13/03
- Darlan Lemos 13/03
- Bianca Paludo 14/03
- Sueli Altmann 15/03

- Yasmim Kauane Gnich 15/03
- Eliane Herger 16/03

- Noeli Wegutz 17/03
- José Raimundo Jaboby 19/03
- Neusa Catarina Behn 19/03
- Patrícia Daiane Glinke 19/03

- Davi Vieira 21/03
- Wellinson Dassi 24/03

- Arthur Satler 25/03
- Irena Horter Marques 25/03

- Ivan Luiz Lemos 26/03
- Nair Maria Magarinus 27/03

- Ana Cristina Provenci 
28/03

- Neila Lair Alflen 27/03
- Zilda Meira 27/03

- Clamir Afonsina Pedrosa 
Uhuch 23/03

- Fernando Paludo 29/03
- Marciane Vieira 29/03

- Douglas Rafael Allebrandt 
30/03

- Jadir Daniel Scapini 31/03
- Nelson Wilhelm 31/03
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE MORMAÇO

O Poder Legislativo Municipal de Mormaço realizou mais uma 
Sessão Ordinária no dia 27 de Março de 2018, com a Presidência do 
Vereador Wagner de Loreno, e na presença dos vereadores, Edson 
Schroeder, Eduardo Zanin, Jorge Luiz Berticelli, Lair da Silva Fa-
rias, Marcos A. Malaquias, Sônia Mara Kuhn, Olair Belo de Carva-
lho e Silvio Fernandes Sanderson.

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Executivo nº 007/2018: Cria o Plano de De-

senvolvimento Rural do município de Mormaço, e dá outras provi-
dências. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

MOÇÃO DE PESAR- para ser enviada aos familiares de Pau-
lo Lucas Godoy, pelo seu recente falecimento.

ENTREGA DE MOÇÕES DE PARABÉNS 
AOS DESPORTISTAS

Durante a sessão do último dia 27 de março o Legislativo efe-
tuou a entrega de Moções de Parabéns aos dirigentes presentes de 
equipes que se destacaram no municipal de futebol de campo 2018.  

Estrela Vermelha/MFC 1º lugar, VARONIL-PARCERIA 2º lu-
gar, ACM 3º lugar, CACIQUE 4º LUGAR, Taça disciplina ACM, 
Goleiro menos vazado PABLO SCHROEDER do ACM, Goleador 
DOUGLAS SEBEM do Cacique

Atleta destaque TIAGO DA ROSA do MFC, Secretário da Ad-
ministração ADILSON KUHN pela organização do Campeonato.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA AO PROJETO DE LEI MU-
NICIPAL Nº 07/2018 

Às 15 horas, do dia 27 do mês de Março do ano de 2018, tendo 
por local Plenário Ulisses Adalberto A. Rodrigues, localizado Ave-
nida Willibaldo Koenig - 864 - Centro - Mormaço/RS, foi realizada 
Audiência Pública convocada pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores do Município de Mormaço Wagner de Loreno, no Es-
tado Rio Grande do Sul, com a finalidade de discutir juntamente com 
a população e demais entidades Mormacenses  o Projeto de Lei nº 
07/2018, que cria o Plano de Desenvolvimento Rural do Município 
de Mormaço. O Projeto que tem como medida disciplinar e orientar 
o desenvolvimento, também tem como objetivo deixar o município 
apto a receber recursos para o desenvolvimento rural de outras es-
feras de Governo, principalmente do Governo Federal, que exige a 
criação desse plano. O plano apresenta-se como um instrumento di-
nâmico e flexível do processo de planejamento das ações e serviços 
prestados a agricultura. Apresenta também, as diretrizes, priorida-
des, objetivos, estimativa de metas a serem atingidas, estratégias de 
ação e compromissos de governo para o setor. Projeto discutido e 
debatido pelos presentes, não tendo mais proposições para ser acres-
centado. Nada mais a ser tratado o presidente declarou encerrada 
a presente audiência, a qual vai assinada  pelo presidente e demais 
presentes. 

Cássio Rodrigues 
Diretor Geral

Coordenadora do PNAIC participa 
de formação

O primeiro encontro de 
Formação Pedagógica para os 
coordenadores locais do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC) foi reali-
zado na última quinta-feira, 
dia 22, no auditório da EEEM 
Cônego João Batista Sorg em 
Carazinho.

VICTOR GRAEFF

O encontrou contou com 
representantes dos municípios 
de abrangência da região da 39ª 
Coordenadoria de Educação 
Carazinho, entre eles represen-
tando Victor Graeff, a assesso-
ra Pedagógica, Bruna Scharlau, 
coordenadora do pacto no mu-
nicípio. 

A formação abordou a or-
ganização do programa, desta-
cando a importância de se rea-
lizar o diagnóstico das redes de 
ensino e a construção do Plano 
de Ação. Ainda na reunião fo-
ram realizadas reflexões sobre 
gestão educacional e gestão es-
colar. 

Encontro de Formação Pedagógica foi realizado na EEEM Cônego João Batista Sorg em Carazinho

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Assistência Social está com 
atividades em andamento

Neste mês de março o 
Departamento de Assistência 
Social/CRAS retomou suas 
atividades no Município de 
Lagoa dos Três Cantos, desen-
volvendo trabalhos de cunho 
preventivo, como grupos de 
convivência e oficinas que 
contribuem para um bom con-
vívio e compartilhamento de 
informações.

Os trabalhos são ofere-
cidos para crianças, jovens, 
adultos e idosos, este é o maior 
público. As atividades seguem 
um cronograma mensal com 
trabalhos no interior, Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV) e 
trabalho na sede.

O Município conta com o 
atendimento técnico de assis-
tente social e psicóloga, que fa-
zem um trabalho psicossocial 
realizando encaminhamentos e 

acompanhamentos dentro de vá-
rias áreas, entre elas, saúde, so-
cial, jurídica, inclusive para o ca-
dastramento no Cadastro único, 

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Trabalhos são ofereridos para crianças, jovens, adultos e idosos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

em que são cadastradas todas as 
pessoas que necessitam de aten-
dimento dentro do Departamento 
de Assistência Social.
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Associação Victorense de Estu-
dantes Universitários-AVEU.

6.Pedidos do 
Ver. ADEMAR 
JACÓ HAHN:

- Indicação nº 
001/2018 - “Solici-
ta à Mesa Diretora, 
depois de discutido 

pelo Plenário e se aprovado for, 
que seja enviada ao Executivo 
Municipal, a presente indicação, 
com o intuito de indicar que o 
mesmo faça um levantamento no 
município, para verificar os locais 
que ainda não possuem acesso à 
internet. Após o levantamento, 
sugere que o Executivo Muni-
cipal, busque a nível federal, re-
cursos que estão disponíveis para 
esta finalidade.”. A indicação foi 
aprovada por unanimidade. 

Além disso, também foram 
apresentados e aprovados por 
unanimidade de votos, os seguin-
tes requerimentos: 

-Requerimento nº 
021/2018 de autoria do Ver. 
ADRIANO RODRIGO MATT-
GE, Verª ADRIANA T. M. NEU-
HAUS e Ver. VALDIR J. VIEIRA 
que “Requer à Mesa Diretora, 
depois de discutido pelo Plenário 
e se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executivo 
Municipal, no sentido de solicitar 
uma revisão e melhorias no que-
bra-molas localizado na Rua 23 
de Outubro, em frente a Unidade 
do Sicredi.”. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade.

-Requerimento nº 
023/2018 de autoria da Verª. 
ADRIANA T. M. NEUHAUS, 
do Ver. ADRIANO R. MATTGE, 
Ver. ADEMAR J. HAHN, Ver. 
MARCIO P. DA SILVA e Ver. 
VALDIR J. VIEIRA que “Requer 
à Mesa Diretora, depois de discu-
tido pelo Plenário e se aprovado 
for, que seja enviada correspon-
dência ao Executivo Municipal, 
com o objetivo de solicitar rede 
de água para a igreja Assembleia 
de Deus da localidade de Faxinal. 
Solicitação de encaminhamento 
de rede de luz para a referida igre-
ja.” O requerimento foi aprovado 
por unanimidade. 

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima Ses-
são Ordinária será realizada no 
dia 09 de abril de 2018 (segunda-
-feira), às 18 horas e 30 minutos, 
na sede do Poder Legislativo. 
Logo após os trabalhos inerentes 
das Comissões (salvo em casos 
de convocação extraordinária).

litar”, se as casas vão passar por 
reformas, e após ser alugadas, 
ou se vão permanecer abandona-
das.”. O Requerimento foi apro-
vado por unanimidade.

-Solicita informações da 
Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, em relação a entrega dos 
Protetores Solares. Requer saber 
qual o critério usado para decidir 
fazer a distribuição dos mesmos 
no Posto de Saúde, se as inscri-
ções foram realizadas no Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais. 

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
a colocação de pedras cascalhos 
na propriedade do Sr. Ademir 
Bueno. 

-Ao Executivo Municipal, 
via Secretaria de obras, requer 
saber em qual período de tempo 
a secretaria está realizando suas 
atividades, pois segundo o Edil 
nota-se que perto do horário do 
meio dias as máquinas já estão 
retornando para o parque de má-
quinas.

-Solicita o encaminhamen-
to de um expediente ao Deputa-
do Federal Sr. JOSÉ OTÁVIO 
GERMANO no sentido de agra-
decer a emenda parlamentar de 
R$100.000,00 (Cem mil reais) 
destinada ao nosso município.

5.Pedidos de 
autoria do Ver. 
ADRIANO R. 
MATTGE:

-Ressaltou o 
pedido em relação 
ao envio do expe-

diente ao Deputado Federal Sr. 
JOSÉ OTÁVIO GERMANO, em 
nome desta Casa de Leis. 

-Solicita o encaminhamen-
to de um expediente ao Capitão 
MOURA (Carazinho) e a Brigada 
Militar de Não-Me-Toque, so-
licitando informações referente 
ao número de policiais militares 
que atuam em nosso município 
e qual o horário de trabalho dos 
mesmos. 

-Solicita o encaminhamento 
de um expediente ao Sr. Vinicius 
Murrussi, da COPREl, como for-
ma de agradecimento pelo atendi-
mento prestado pelo mesmo que 
prontamente se colocou à dispo-
sição para a realização da reunião 
que foi ocorrida na manhã do dia 
26 de março. 

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal, informações referentes ao 
repasse aprovado em setembro de 
2017 para o CTG Galdino Mar-
ques, que segundo informações 
ainda não foi repassado, e tam-
bém referente ao repasse para a 

saber quem foi o beneficiado.  

2.Pedido de 
autoria do Ver. 
MARCIO PINTO 
DA SILVA:

-Solicita ao 
Executivo Muni-
cipal, se possui 

alguma resposta em relação ao 
seu pedido realizado na Sessão nº 
026/2017, do dia 11 de dezembro 
de 2017, o qual solicita a constru-
ção de um quebra-molas na Rua 
Carlos De Negri. Além disso, so-
licita saber quem são os membros 
do Conselho Municipal de Trân-
sito.

3.Pedidos de 
autoria do Ver. 
PAULO LOPES 
GODOI:

- R e q u e r i -
mento nº 024/2018 
- “Requer ainda a 

Mesa Diretora, depois de discu-
tido pelo Plenário e se aprovado 
for, que seja enviada correspon-
dência para o Gerente Regional 
da CORSAN, Sr. PAULO SER-
VI, no sentido de solicitar provi-
dências para a instalação de um 
gerador de energia elétrica junto 
ao poço artesiano VG 06, loca-
lizado na Avenida 17 de Março. 
O requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 

-Solicitou o encaminha-
mento de um ofício à Secretaria 
de Saúde e Assistência Social de 
nosso município, pois ouviu um 
comentário bem fundamentado 
em relação a possibilidade dos 
Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) começar a registrar ponto. 
Porém o Edil não vê uma maneira 
de tornar isso concreto, em vir-
tude dos ACS do interior. Dessa 
maneira solicita o envio de um 
expediente como forma de alerta 
a Secretária, para que seja evitado 
o erro de determinar esta ordem, 
pois caso isso ocorra, pode ge-
rar um grande problema para os 
Agentes Comunitários de Saúde. 

4.Pedido de 
autoria do Ver. 
AUGUSTO JU-
LIANO LISKA:

- R e q u e r i -
mento nº 022/2018 
- “Requer à Me-

sa Diretora, depois de discutido 
pelo Plenário e se aprovado for, 
que seja enviada correspondência 
ao Executivo Municipal, com o 
objetivo de verificar se o mesmo 
possui algum objetivo futuro em 
relação as moradias da “Vila Mi-

oportunidade foi analisado e bai-
xado para estudo na COFE (Co-
missão de Orçamento, Finanças, 
Economia e Infraestrutura) o se-
guinte Projeto de Lei, de autoria 
do Executivo Municipal:

1. Projeto de Lei nº 
015/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a contratar 
temporariamente, para atender a 
necessidade de excepcional inte-
resse público 02 (dois) Motorista/
Operador de Máquinas.”

Além disso, naquela Sessão 
Ordinária realizou-se a leitura, 
discussão e foram encaminhados 
para as Comissões Permanentes 
da Casa (CCJ – COFE), os se-
guintes Projetos de Lei do Execu-
tivo Municipal, sendo estes:

1. Projeto de Lei nº 
017/2018 – “Altera dispositivos 
da Lei Municipal nº 626/2003, 
que dispõe sobre faixa de venci-
mento e enquadramento dos car-
gos e dá outras providências.”

2. Projeto de Lei nº 
018/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a patroci-
nar, como forma de apoio cul-
tural, o programa “Informativo 
Municipal” produzido pela Rádio 
Comunitária “ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA VICTOREN-
SE DE COMUNICAÇÃO”, nos 
termos que estabelece.”

Da mesma forma, naquela 
oportunidade realizou-se a leitu-
ra, discussão e foram aprovados 
os seguintes Expedientes Apre-
sentados por escrito e verbais dos 
senhores vereadores e vereadora:

1.Pedidos de 
autoria do Ver. 
VALDIR JOSÉ 
VIEIRA:

-Solicita ao 
Executivo Munici-
pal, via Secretaria 
de Obras, uma car-

ga de pedra, e serviço com o rolo 
compactador, na entrada da Bor-
racharia do Sr. Matheus Backes.

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal informações sobre as so-
bras de áreas do terreno total das 
casinhas populares, localizadas 
na Rua Felipe Leopoldo Loeff. 
Explicou que quando o mesmo 
foi Secretário de Obras, ele quem 
tirou os esquadros dos terrenos, e 
recorda que em dois deles possuía 
uma sobra, e hoje passando na-
quele local, percebe-se que em ci-
ma possui obra construída. Desta 
maneira, solicita saber se o exe-
cutivo municipal fez alguma doa-
ção daquela área, se sim, requer 

Realizou-se no último dia 
26 de março (segunda-feira) do 
corrente ano a Sessão Ordinária, 
de Ata nº 006/2018, sob a Presi-
dência do Ver. ADRIANO RO-
DRIGO MATTGE, na sede do 
Poder Legislativo, realizou-se a 
leitura, discussão e foram aprova-
dos por unanimidade os seguin-
tes Projetos de Lei, de autoria do 
Executivo Municipal:

1. Projeto de Lei nº 
012/2018 - “Reajusta Subsídio 
do Prefeito, do Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais do Muni-
cípio de Victor Graeff e dá outras 
providências.”. 

2. Projeto de Lei nº 
013/2018 - “Inclui nova Ação no 
Anexo III – Planejamento Orça-
mentário no PLANO PLURIA-
NUAL (PPA) – Lei Municipal nº 
1.733/17 e no Anexo I – Relação 
Cadastral de Ações de Governo 
nas DIRETRIZES ORÇAMEN-
TÁRIAS (LDO) Lei Municipal 
nº 1.740/17, na   Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento e dá outras 
providências.”. 

3. Projeto de Lei nº 
014/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal, abrir um 
Crédito Especial no valor de 
R$47.000,00 (quarenta e sete mil 
reais), destinado a execução de 
Ações relativas CONSULTA PO-
PULAR – MELHORIA EM ES-
TRADAS VICINAIS e dá outras 
providências.”. 

4. Projeto de Lei nº 
016/2018 -“Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a contra-
tar por tempo determinado para 
atender à necessidade de excep-
cional interesse público, 02(Dois) 
Auxiliar de Serviços Gerais, 
nos termos da Lei Municipal nº 
530/2002, e dá outras providên-
cias.”. 

Além disso também se reali-
zou a leitura, discussão e foi rejei-
tado pela maioria dos votos o se-
guinte Projeto de Lei, de autoria 
do Executivo Municipal:

1. Projeto de Lei nº 
011/2018 - “Altera e dá nova re-
dação ao Art. 3º, da Lei Munici-
pal nº 1.762, de 14 de fevereiro de 
2018 e dá outras providências.”. 
Recebeu os votos contrários dos 
seguintes Edis: Ver. ADEMAR J. 
HAHN, Verª. ADRIANA T. M. 
NEUHAUS, Ver. AUGUSTO J. 
LISKA, Ver. GUILHERME V. 
SCHNEIDER, Ver. MARCIO P. 
DA SILVA, Ver. PAULO L. GO-
DOI e Ver. VALDIR J. VIEIRA. 

Da mesma forma, naquela 

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff
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O prazo para declarar o 
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica 2018 iniciou no dia 1º de 
março e vai até o dia 30 de 
abril. Uma normativa da Re-
ceita Federal, a declaração é 
obrigatória em alguns casos, 
como por exemplo, para pessoa 
física com rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70 em 
2017. Caso o contribuinte não 
faça a declaração no período, a 
multa mínima é de R$ 165,74, 
podendo chegar até 20% do im-
posto devido.

Algumas pessoas optam 
por realizar a declaração sozi-
nha. O contador Gilmar Luiz 
Dapper lembra que é impor-
tante que seja pelo menos pro-
curado auxílio para realizar o 
procedimento, pois caso seja 
deixado de lado algum valor, a 
multa por omissão vai de 50% a 
175% do valor.

Trabalhando há 30 anos 
com a declaração de IR, anual-
mente Gilmar realiza em torno 
de 700 declarações, e com es-
pecialização em atividade rural, 
atende aproximadamente 90 
granjas. 

O contador explica que o 
Imposto de Renda não é ape-
nas preencher um documento. 
Quando o serviço é realizado 
por um profissional, ele analisa 
os itens e aborda com o cliente 
todos os documentos necessá-
rios a serem declarados e faz 

o acompanhamento até passar a 
malha. Podem haver pendencias 
que o sistema informa, e através 
do acompanhamento é possível 
realizar a atualização.

Gilmar esclarece ainda que 
a Receita Federal não faz conta-
to com o contribuinte por email 
nem telefone, o único meio pelo 
qual envia intimações é por cor-
respondência. 

Quem deve declarar o 
IRPF 2018

Algumas situações específi-
cas devem ser consultadas. Sem 
idade mínima ou máxima, no ge-
ral, são obrigados a fazer a decla-
ração as pessoas que:

- Receberam rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2017;

- Contribuintes que recebe-
ram rendimentos isentos, não tri-
butados exclusivamente na fon-
te, cuja soma tenha sido superior 
a R$ 40.000,00 em 2017;

- Relativamente à ativida-
de rural, quem obteve receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50;

- Quem possuía até o dia 31 
de dezembro de 2017 a posse, ou 
propriedade de bens e direitos, 
inclusive terra, de valor total su-
perior a R$ 300.000,00;

Novidades na declaração
Válida já para este ano, a 

nova regra é de que o dependen-

te, a partir dos oito anos de idade, 
é obrigatório que tenha CPF.

A partir do próximo ano, se-
rá necessário que conste no imó-
vel o número da matrícula e nos 
automóveis, o renavam.

Documentação necessária
- CPF do contribuinte e de-

pendentes;
- Comprovação dos ren-

dimentos recebidos de todas as 
fontes pagadoras;

- Extratos bancários;
- Documentação de veícu-

los;
- Escrituras dos imóveis 

(terrenos, terras, apartamentos, 
casas e outros)

- Despesas com saúde e 
educação, notas fiscais, recibos;

Gastos dedutíveis
Dependentes: o valor máxi-

mo é de R$ 2.275,08, por depen-
dente;

Gastos com educação: 
o limite permaneceu em R$ 
3.561,50, por dependente;

Despesas médicas: as dedu-
ções continuam sem limite, ou 
seja, o contribuinte pode declarar 
todo o valor gasto e deduzi-lo de 
Imposto de Renda;

Contribuinte patronal da 
previdência social: o limite de 
abatimento da contribuição in-
cidente sobre a remuneração do 
empregado doméstico é de R$ 
1.171,84;

Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física 2018 deve ser realizada 
até o dia 30 de abril

Victor Graeff registra índices 
altos em saúde e renda 

Recentemente a Fundação 
de Economia e Estatística (FEE) 
divulgou o Índice de Desenvol-
vimento Socioeconômico (Idese) 
do Rio Grande do Sul.

Na publicação foram di-
vulgados os dados do ano de 
2014/2015 para cada município 
gaúcho, onde o índice leva em 
conta aspectos qualitativos do 
processo de desenvolvimento. O 
índice é formado por 12 indica-
dores divididos em três blocos: 
educação, renda e saúde.

De acordo com a avaliação 
da FEE, o Índice de Desenvolvi-
mento Socioeconômico (Idese) é 
considerado “baixo” ao situar-se 

abaixo de 0,499; médio quando 
fica entre 0,500 e 0,799; e alto 
quando se posiciona maior ou 
igual a 0,800.

Seguindo estas informa-
ções a constatação é de que o 
município de Victor Graeff 
apresenta índice médio em 
educação, com 0.737 e índices 
altos em renda e saúde com in-
dicativos de 0.813 e 0.900 res-
pectivamente.

Para se ter uma ideia o 
município investiu em 2017, 
mais de 26% do que arrecada 
com impostos e transferências 
em educação e mais de 22% em 
saúde. 

VICTOR GRAEFF ESPECIAL DE CAPA

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 
de Tio Hugo está em nova sede. 
Desde a última semana o atendi-
mento a produtores e comunida-
de em geral está sendo realizado 
em um novo espaço mais amplo e 
melhor localizado. Agora, a sede 
da Agricultura fica de frente para 
na rua Florianópolis, no mesmo 
prédio das antigas acomodações 
da Secretaria no bairro Rabello. 
Além da Secretaria Municipal o 
escritório da Ascar Emater tam-
bém foi instalado no local.

O secretário de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Tio 
Hugo José Claudir Machado, 
destaca que todos os departa-
mentos da pasta estão acomo-
dados cada um com a sua sala, o 
que melhora o atendimento aos 
produtores rurais. A secretaria 
está atuando intensamente para 
prestar sempre o melhor serviço 
para a comunidade, desde o tra-
balho in loco nas propriedades 
tio-huguenses até o recebimen-
to dos produtores na sede para 
demandas administrativas.

Secretaria de 
Agricultura e Meio 
Ambiente está em 
nova sede

TIO HUGO

Prazo para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física segue até o final de abrilNovo local fica na rua Florianópolis

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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(PMDB): requer da Secretaria 
de Obras no intento de que faça 
a pintura dos quebra-molas do 
Bairro Boa Esperança.

V e r e a d o r 
Alex Sandro 
Mendes (PDT): 
demanda da Se-
cretaria de Obras 
para que implan-
te outra lixeira 
na Rua Acre, em 

frente à residência do munícipe 
Reinaldo Miranda, pois a que 
existe está em estado precário. 
Também é necessário trocar o 
suporte de lâmpada do poste 
localizado em frente à residên-
cia do Senhor Vilson Kaminz, 
fixada na Rua Iorque do Bairro 
Iorque.

V e r e a d o r 
Vanderlei Ker-
ber (PSD): re-
quer que o atual 
Diretor de Espor-
tes, André Farias, 
modifique a or-

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

Pedidos Verbais: 
Ve re a d o r a 

Silvana Cardoso 
(PDT): solicita 
à Secretaria de 
Obras a fim de 
que realize o em-
pedramento em 
frete a oficina do 

munícipe Lindomar Kuhn, lo-
calizada na localidade Linha 
Graeff. Ela também requer que 
seja construído um quebra-
-molas em frente à Câmara de 

Vereadores de Tio 
Hugo, pois muitos 
veículos são con-
duzidos em alta 
velocidade.

V e r e a d o r 
Eron de Almeida 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
ganização com que os jogos 
ocorrerão, nos campeonatos 
futuros, pois recentemente 
algumas equipes disputaram 
duas partidas no mesmo final 
de semana, tal fato além ser 
muito desgastante, aumenta a 
chance de ocorrência de lesões 
aos atletas.

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 007/2018: 

Ratifica o Protocolo de Inten-
ções firmado entre os Muni-
cípios do Rio Grande do Sul, 
com a finalidade de constituir 
consórcio público denomina-
do CONSÓRCIO FAMURS. 
Aprovado por unanimidade.

Comunicações Pessoais:
V e r e a d o r 

Abílio Kuhn 
(PDT): parabe-
niza o Diretor de 
Esportes, André 
Farias, e demais 
funcionários, pe-

la ótima organização do cam-
peonato de bocha local, assim 
como a todas as equipes que 
participaram do evento.

V e r e a -
dor Délcio 
W i e d t h a u p e r 
(PDT): parabeni-
za as equipes de 
bocha pelo óti-
mo campeonato 
local; felicitan-

do também o munícipe Otálio 
Goes pelo seu aniversário e pe-
lo trabalho social realizado na 
comunidade Linha Machado. 
Délcio manifesta seus pêsames 
a toda família da munícipe Va-
nessa Gayger em razão do fale-
cimento de seu cônjuge, Ever-
ton Sippel.

Vereador Eron de Almei-
da (PMDB): parabeniza todas 
as equipes pelo excelente cam-
peonato de bocha local, esten-
dendo as felicitações ao muní-
cipe Otálio Goes por todo seu 
trabalho comunitário realizado 

em prol da localidade da Linha 
Machado.

V e r e a d o r 
Élio Borges Pa-
dilha (REDE): 
comenta que o 
Deputado Fede-
ral, João Derli, 
por intermédio do 
Vereador Mau-

rício Padilha, disponibilizou 
uma emenda no valor de R$ 
150.000,00 para o município 
de Ibirapuitã, o qual irá adqui-
rir dois veículos novos. O de-
putado também disponibilizou 
outra emenda no valor de R$ 
100.000,00, por intermédio do 
Vereador Élio Padilha, ao mu-
nicípio de Tio Hugo, o qual irá 
investir na área de saúde a refe-
rida verba.

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



Ernestina, 29 de março de 2018 Ano XVIII   Edição 847| 09

Ocorreu no dia 21 de mar-
ço o Chá para as Mulheres no 
município de Santo Antônio do 
Planalto. No momento, foi pro-
ferida a palestra “Qualidade de 
Vida”, ministrada pelo fisiote-
rapeuta Alisson Sperotto, e teve 
como público específico as mu-
lheres. A abordagem do tema foi 
ao encontro da necessidade dos 
cuidados da saúde mental, física 
e espiritual. 

Foi colocado a importância 

da valorização da família, das 
pequenas conquistas diárias, do 
cuidado com a saúde, através da 
prática de exercícios físicos. O 
palestrante explanou ainda, que 
uma boa saúde está associada ao 
aumento da qualidade de vida. 
"São coisas simples que fazem 
a diferença", comentou Alisson.

Segundo a participante 
Tercila Allebrandt, o momen-
to foi de extrema importância. 
“Achei maravilhoso, algo dife-

rente, e os sorteios nos deixou 
ainda mais alegres. A palestra 
também foi de muito proveito. 
Quero participar sempre”, disse 
Tercila. Rovena Ercego também 
participou do Chá e conta satis-
feita com a programação. “Esta-
va tudo muito bom, desde a re-
cepção à palestra, pois trabalhou 
muito a autoestima da mulher, 
na minha opinião O palestrante 
e todos os envolvidos estão de 
parabéns”, conta Rovena.

“Este encontro foi planeja-
do com todo carinho para nossas 
mulheres, estas que estão à fren-
te no comércio de nosso muni-
cípio, nas propriedades rurais, 
em todos os setores. Nos mos-
tra que precisamos dar valor ao 
hoje, as pequenas coisas do dia 
a dia para encontrar a verdadei-
ra felicidade”, enfatizou Mara 
Adames.

A palestra teve total apoio 
da Administração municipal, 

através da primeira dama Ana 
Cristina e toda sua equipe.  Pla-
nejada e organizada pela Secre-
taria da Agricultura e Meio Am-
biente, Ascar/Emater e Senar. 

O prefeito Municipal Elio 
Freitas estava em compromis-
sos administrativos em Porto 
Alegre, em busca de recursos 
para o município, mas deixou a 
mensagem de total apoio a estes 
eventos que incentivam a me-
lhorar a qualidade de vida.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Chá para as mulheres é realizado no município

O Chá para as mulheres ocorreu no dia 21 de março Palestra foi ministrada pelo fisioterapeuta Alisson SperottoMomento foi para as mulheres

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP
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Nota Fiscal Gaúcha 2018 tem 
ganhadores de fevereiro

O Programa Nota Fiscal 
Gaúcha 2018, realizou dia 28 
de fevereiro, o sorteio de âmbito 
municipal, pela Secretaria Esta-
dual da Fazenda. Os ganhadores 
de R$ 200 (para cada ganhador), 
foram Rodrigo Reinehr e Gilson 
Paulo Paludo. O ganhador de R$ 
100 foi Elton Luis Montana de 
Freitas.

Confira as datas dos próxi-
mos sorteios do ano:

- 29/03;
- 24/04;
- 31/05;
- 28/06;

- 26/07;
- 30/08;
- 27/09;
- 01/11;
- 29/11;
- 27/12.

Como concorrer?
O cadastro pode ser feito pe-

la internet ou no ponto de cadas-
tro no Setor de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal. Não perca 
esta chance, acesse o site atra-
vés do link oficial do programa: 
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/
index.aspx. Ou no Setor de Fis-
calização através de assinatura de 

autorização de cadastro. Para o 
cadastro, o contribuinte deve 
estar munido de Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
para quem possui, Carteira de 
identidade, CPF e número de 
telefone para contato. Após es-
te cadastro, exigir que o CPF 
seja incluído na nota fiscal ele-
trônica e estará participando. 

Todas as informações 
sobre o Programa estão dis-
poníveis em: https://nfg.sefaz.
rs.gov.br ou entre em contato 
com o Setor de Fiscalização do 
município pelo fone (54) 3377 
1800.

Rodrigo Reinehr, Gilson Paulo Paludo e Elton Luis Montana de Freitas foram os ganhadores

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/VANDERLEI MARCELO LERMEN 

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 
apresentar à Junta de Serviço 
Militar de Tio Hugo, localizada 
na prefeitura municipal para se 
alistar. Atualmente é possível 
realizar o alistamento militar 
pela internet, uma vez que o 
Exército Brasileiro já dispõe da 
plataforma on-line para alista-
mento, no entanto, a Junta Mi-
litar de Tio Hugo informa que 
mesmo que o jovem realize o 
alistamento militar pela inter-
net, ele terá que comparecer a 
na Junta Militar municipal para 
fazer a impressão dos docu-
mentos referentes a efetivação 
do alistamento e receber as in-
formações a respeito da data 

da CS – Comissão de Seleção. O 
alistamento é obrigatório e, sem 
ele, o jovem fica impedido de ti-
rar passaporte, ingressar no ser-
viço público ou ser matriculado 
em qualquer instituição de ensino 
– inclusive universidades. Além 
disso, está previsto pagamento 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, en-
tre 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

Ernestina recebe pá 
carregadeira

Na manhã do dia 27 de 
março a Administração Muni-
cipal teve mais uma conquista, 
recebemos uma pá carregadei-
ra que foi adquirida através da 
Secretaria do Planejamento 
em uma proposta voluntária 
cadastrada no SICONV com 
um investimento de R$ 370 
mil. 

A tecnologia de operação 
é das modernas, garantindo 
segurança e saúde ocupacional 

para o operador da máquina. “A 
aquisição dessa máquina, além 
de beneficiar a comunidade na 
questão de serviços realizados 
na Secretaria da Agricultura e de 
Obras, vem agregar na parte da 
economia e na questão de manu-
tenção e consumo, favorecendo 
em todos os setores, pois con-
tinuamos trabalhando para me-
lhorar o atendimento da nossa 
comunidade”, conclui o prefeito 
Odir Boehm.

ERNESTINA

Máquina está no município desde a teça-feira (27)

CRÉDITO: BRUNO CAMPAGNOLO/JORNAL O MENSAGEIRO

O secretário da Educação, 
Cultura e Desporto Marcos Alis-
son Suptitz e a nutricionista An-
dressa Pelinson, do município 
de Nicolau Vergueiro – RS, nos 
últimos três meses estão desen-
volvendo atividades relacionadas 
ao Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) no qual o municí-
pio foi contemplado com o recur-
so de R$ 100 mil no ano de 2018.

Este que é um programa 
do Governo Federal para cola-
borar com o enfrentamento da 
fome e da pobreza no Brasil e, 
ao mesmo tempo, fortalecer a 
agricultura familiar. Para isso, o 
programa utiliza mecanismos de 
comercialização que favorecem 
a aquisição direta de produtos de 
agricultores familiares ou de suas 
organizações, estimulando os 
processos de agregação de valor 
à produção.

Os produtos destinados à 
doação são oferecidos para en-
tidades da rede socioassistencial 
- CRAS, em instituições públicas 

(por exemplo, escolas, entre ou-
tras) e ainda para elaboração de 
cestas de alimentos distribuídas 
pelo município.

A primeira etapa está sen-
do concluída através do cadastro 

dos produtos e seus respecti-
vos produtores da agricultura 
familiar. Irão compor um total 
de 16 produtores fornecendo 
cerca de 23 gêneros alimenta-
res.

PAA está sendo elaborado em Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Secretário e nutricionista estão elaborando atividades
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Aos vinte e seis dias do 
mês de março de dois mil e de-
zoito, às dez horas, reuniram-
-se os senhores vereadores, no 
plenário da Câmara Municipal, 
para realizar a Sessão Ordiná-
ria. Com a presença de todos os 
vereadores, o senhor Presidente 
deu início aos trabalhos em no-
me de Deus, saudando a todos 
aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a secretária fez a 
leitura das correspondências da 
semana. Após a Assessora Jurí-
dica fez a leitura dos Projetos de 
lei 032, 033/18, os quais  foram  
apresentados em plenário.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. João 
Pedro B. Cardoso da bancada 
do PP, o qual solicitou ao Sr. 
Prefeito Municipal estudos da 
possibilidade de rever os valo-
res do salario pago aos operado-
res de maquina, devido ser um 
profissional de alta responsa-
bilidade e o salario deste, estar 
abaixo do pago em Municípios 
da região. 

2 – Indicação do Ver. José 

Mauricio Padilha da bancada 
do PDT, o qual fez agradecimen-
to ao Dep. João Derli por destinar 
emenda parlamentar a saúde de 
nosso Município, também agra-
deceu ao empenho de seu pai 
Hélio Padilha vereador no Muni-
cípio de Tio Hugo o qual interme-
diu a referida emenda.  Solicitou 
ao Poder Publico tome providen-
cias na distribuição de agua na 
comunidade de Passo das Cuias e 
na cidade.

3 – Indicação do Ver. Josil 
Morais da bancada do PMDB, 
o qual manifestou-se aos novos 
maquinários que o Município re-
cebeu através de emendas parla-
mentares, uma retroescavadeira e 
uma pá carregadeira, duas gran-
des aquisições que irão pertencer 
à frota de maquinários da Secre-
taria Municipal de Obras. Ainda 
explanou a reunião das comissões 
da casa, a qual foi de grande im-
portância referente a ciclovia e os 
módulos sanitários. Sugeriu ao 
Executivo estacionamento comu-
nitário, em terreno baldio, próxi-
mo a praça da cidade.

4 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual sente-se orgulho-
so com a contemplação de uma 
Pá Carregadeira, (esta semana 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

chegará a outra ainda maior) 
ambas vindas com auxílio dos 
petebista: Dirceu Franciscon e 
Ronaldo Nogueira, quais nos en-
chem de orgulho por seus nobres 
gestos de cidadania e de bons 
exemplos, por não medir esfor-
ços nem priorizar partidos e sim 
valorizar as pessoas. Esclareceu 
seu pronunciamento da ultima 
sessão referente a contratação de 
fiscal de safra. Sugeriu ao setor 
de transito do Município estudos 
em ações no transito durante o 
mês de maio amarelo. Colocou 
sobre as diversas reclamações de 
comunidade e centro da cidade, 
referente aos serviços de distri-
buição de agua, o qual esta em 
falta constante. Solicitou relató-
rio do ano de 2017 da escavadei-
ra hidráulica (draga) contendo 
cópias dos seus cadernos men-
sais com total de horas maquinas 
trabalhadas, com dias e locais, 
bem como o serviço publico e 
as propriedades particulares que 
esta trabalhou, qual serviço efe-
tuou e se necessário o mesmo 
possuía licenças ambientais, sen-
do assim, seja também fornecida 
copia, bem como a forma cobra-
da por tais serviços, e recibos 
comprobatórios de pagamentos 
destes.

5 – Indicação do Ver. Ro-
berto Carlos Martins da ban-
cada do PP, o qual solicitou ao 
Executivo estude a possibilidade 
da retirada dos estreitamentos 
de pista e canteiros centrais na 
Rua Cristiano Dastch, que sejam 
substituídos pelos tachões, assim 
como na Rua Sete de Setembro.  
Manifestou-se em relação as colo-
cações do colega Remi, referente 
a cobrança de óleo para realização 
de trabalhos aos produtores. Soli-
citou ao Poder Executivo tome 
providencias necessárias, na rede 
de agua executada na comunidade 
do passo das Cuias no ano ante-
rior a qual vem apresentando pro-
blemas na distribuição de agua.

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

(de autoria do Ver. José Remi e 
vereadores da Bancada do PDT) 
o qual em sua discussão o Ver. 
Barbosa solicitou adiamento da 
discussão, onde o plenário apro-
vou o pedido pela unanimidade.

2 – Projeto de lei nº. 028/18 
o qual em sua discussão o Ver. 
Barbosa solicitou adiamento de 
discussão, onde o plenário apro-
vou por maioria o pedido. 

3 – Projeto de lei nº. 029/18 
o qual abre créditos adicionais e 

da outras providencias, em vo-
tação o projeto foi aprovado por 
unanimidade. 

4 – Projeto de lei nº. 
030/18 o qual abre créditos 
adicionais e da outras providen-
cias, em votação o projeto foi 
aprovado por unanimidade. 

5 – Projeto de lei nº 031/18 
o qual abre créditos adicionais e 
dá outras providencias, em vo-
tação o projeto foi aprovado por 
unanimidade.

Em Explicação pessoal:
1 – O Presidente colocou 

em votação solicitação de ofi-
cio do Ver. José Remi ao Poder 
Executivo com pedido de infor-
mações, onde por unanimidade 
o plenário aprovou a solicita-
ção. 

2 – O Ver. Josil solicitou 
oficio a Casa Civil do Governo 
do Estado do RS, solicitando a 
liberação de mais soldados efe-
tivos para atuar na segurança de 
nosso Município, onde fará o 
protocolo do oficio pessoalmen-
te nos próximos dias. 

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 26 de março de 2018.  

Atividades culturais e esportivas fizeram parte da 
programação da Semana do Município 2018

Durante as programações 
que celebraram o 26º aniver-
sário do município de Nicolau 
Vergueiro, a Administração Mu-
nicipal juntamente com a comis-
são organizadora da Semana do 
Município preparou uma série de 
atividades culturais e esportivas.

O 1º Passeio Ciclístico, rea-
lizado no dia 11 de março, deu 
abertura oficial da Semana do 
Município e reuniu atletas e ama-

dores do ciclismo de diversas ci-
dades da região na localidade de 
Estrela do Sul em Nicolau Ver-
gueiro.

O futebol sete esteve em ce-
na na noite do dia 13 de março 
com o “Grenal” feminino e mas-
culino dos servidores públicos. A 
equipe feminina tricolor teve um 
resultado de 4x3 sobre as colora-
das. Já no masculino, o time colo-
rado se sobressaiu num placar de 

8x6 pra cima da equipe gremista. 
A comunidade nicolauense com-
pareceu até a Praça Municipal 
para prestigiar o evento e torcer 
por sua equipe.

Na sexta-feira, dia 16, o Clu-
be Recreativo 25 de Julho sediou 
e 2º Torneio de Truco e Canastra. 

Confira os ganhadores
Campeão Truco: Jorge Ubi-

ratã de Almeida Urban e Mauri-
cio Scapin

Vice Campeão Truco: Da-
niel Pedroso e Cássio Cervi

3º lugar Truco: Luciano Fe-
lini e Gabriel Lottici

4º lugar Truco: Luís Otávio 
Pereira e Emanuel Rosa

Campeão Canastra: Paulo 
Felini e Antônio Miri (Tonhão)

Vice Campeão Canastra: 
Olair de Ramos e Júlio César Ra-
mos

3º lugar Canastra: Paulo 
Modena e Daniel Welter

 
Já no sábado, dia 17, foi 

realizado no Salão Paroquial o 
Quarteto Misto de Vôlei. O even-
to contou com a participação de 
jogadores de Nicolau Vergueiro e 

região. 

Os vencedores foram
Campeão do vôlei (Equi-

pe Ernestina): Luís Fernando de 
Quadros, Fabiano Girardello, 
Marcos Martins e Mônica Mar-
tins.

2º lugar (Equipe Tio Hugo 
2): Felipe de Quadro, Daniel da 
Rosa, Igor Schimitz, Danila da 
Rosa e Vanessa Cimarosti.

3º lugar (Equipe de Tio Hu-
go 1): Luana da Rosa, Joni Perei-
ra Pimentel, Jeferson Azevedo e 
Lucas Alves.

4º lugar (Equipe de Nico-
lau Vergueiro): Cristina Hack, 
Willian Barilli, Fábio Parizotto e 
Leandro do Nascimento.

Nicolau Vergueiro iniciou 
suas comemorações no dia 10 de 
março e encerrou no dia 20.

Os jogos do Quarteto Misto de Vôlei ocorreram no sábado (17) Jogos de Canastra e Truco reuniu competidores na sexta (16)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

NICOLAU VERGUEIRO
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos dezenove dias do mês 
de março de dois mil e dezoito, às 
dezoito horas, reuniram-se na Sede 
da Câmara Municipal de Vereado-
res em Nicolau Vergueiro, Estado 
do Rio Grande do Sul, os seguin-
tes vereadores: José Clair de Lima, 
SelmarIradiMusskopf e Vilmar Fe-
lini, do PMDB, Ana Paula Stumpf e 
Odeli F.P. de Souza, do PSB, Gilani 
M. S. Neuhaus, Delmar Antônio 
Diehl, Gustavo Gotz e Fernando 
Miri, do PP. A senhora presidenta 
Ana Paula Stumpf, declarou abertos 
os trabalhos da Sessão Ordinária. A 
Presidenta pediu ao secretário que 
fizesse a leitura da Ata n. 06/2018. 
O vereador Odeli pediu que fosse 
passada a leitura da ata. Leitura da 
Pauta n. 07/2018. Em discussão a 
Pauta, ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovada por unanimida-
de. Leitura das correspondências. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador José Clair 

solicitou o envio de um ofício de 
votos de pesar aos familiares da fa-
mília Sampaio, pelo falecimento de 
Rodolfina e Abraão Sampaio, ocor-
rido na semana passada, devendo 
ofício ser enviado ao Sr. Paulo 
Sampaio, vez que a família é mui-
to grande, em nome das bancadas 
do PMDB e PSB. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
Inscrito o vereador Odeli solicitou 
o envio de um ofício de votos de 
pesar para a família do Sr. Manoe-
lito da Costa, falecido no último 
dia 17, endereçado aos filhos Ari, 
Lourdes, Lari, João Sadi, Antônio 
e Neuza da Costa, em nome das 
bancadas do PMDB e PSB. Em 
discussão, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovado por unani-
midade. Inscrita a vereadora Gilani 
solicitou o envio de dois ofícios pa-
ra as Diretorias das Comunidades 
de Estrela do Sul e Colônia Gobbi, 
bem como aos colaboradores, pa-
rabenizando pelos jantares típicos 
alemão e italiano, pois todos sabem 
o trabalho e organização que exi-
gem os eventos e segundo opniões 
o jantar típico alemão foi o melhor 
já servido e o jantar típico italiano o 
maior dos últimos anos, merecendo 
parabenização a todos os envolvi-
dos. Em discussão, se manifestou 
o vereador José Clair, solicitando 
que os ofícios fossem enviados em 
nome do Legislativo. Em votação, 
aprovado por unanimidade. Inscri-
to o vereador Fernando solicitou o 
envio de ofício de parabenização 
ao munícipe Diego Moraes, co-
nhecido por “Torresminho”, pela 
atitude que teve no domingo, dia 
11.03.2018, no Torneio de Laço, 

quando uma pessoa passou mal e 
precisou de atendimento, momento 
em que o motorista não se encon-
trava no local, tendo o munícipe 
levado a pessoa que estava mal até 
o Posto de Saúde com a ambulân-
cia. Em discussão, se manifestou o 
vereador Odeli, solicitando que o 
ofício fosse enviado em nome do 
Legislativo. Em votação, aprovado 
por unanimidade. 

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Odeli co-

mentou sobre a semana do Muni-
cípio, que se iniciou no dia 10.03 
com o Torneio de Tiro de Laço e 
jantar Alemão. Disse que participou 
quando pode, desculpando-se por 
não ter podido ficar no evento de 
sábado. Mencionou que no jantar 
alemão contrataram músicos de fo-
ra, embora tenham talentos no Mu-
nicípio, parabenizando a Diretoria 
de Colônia Gobbi por ter valoriza-
do os músicos do Município. Con-
vidou para o baile de encerramento 
naquela noite. Inscrito o vereador 
Gustavo falou sobre a ambulância 
do Município, que fazem entre e 04 
e 05 meses sofreu um acidente, des-
de quando estão fazendo “fretes” de 
pessoas com a ambulância velha, 
que tem sérios problemas. Disse ser 
inadmissível que não se tenha uma 
ambulância em condições, pois saú-
de deve ser prioridade, e estão com 
sorte por ter ocorrido nada mais 
grave neste período. Mencionou, 
ainda, sobre o episódio ocorrido no 
Torneio de Tiro de Laço, onde a ati-
tude do munícipe foi louvável, mas 
que o fato de o motorista não estar 
no local foi inadmissível, devendo 
ser revisto, pois tratando-se de saú-
de não se pode esperar.  

Matérias em pauta: 
Pedido de licença do vereador 

José Clair de Lima. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
Matérias em Primeira Discus-
são. Leitura do Projeto de Lei n. 
004/2018: Eleva os vencimentos 
dos funcionários, servidores e con-
selheiros tutelares do Município de 
Nicolau Vergueiro. Em discussão, 
se manifestou o vereador Gustavo. 
Em virtude do projeto não ter pa-
recer, ficou baixado para melhores 
estudos da Casa. Leitura do Proje-
to de Lei Legislativo n. 001/2018: 
Eleva os subsídios dos vereadores. 
Em discussão, ninguém se manifes-
tou. Em virtude do projeto não ter 
parecer, ficou baixado para melho-
res estudos da Casa. Leitura do Pro-
jeto de Lei Legislativo n. 002/2018: 
Eleva os vencimentos dos servi-
dores do Legislativo Municipal de 

Nicolau Vergueiro. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em virtu-
de do projeto não ter parecer, ficou 
baixado para melhores estudos da 
Casa. 

Explicações pessoais: 
Inscrito o vereador Vilmar 

comentou sobre a reunião ocorrida 
na última quinta-feira no Sicredi, 
onde ocorreu a despedida do ge-
rente Ivan que fez um belo trabalho 
e irá deixar saudades. Em relação 
à semana do Município, disse que 
não participou de muitos eventos, 
pois está colhendo. Mencionou que 
o jantar em Estrela do Sul estava 
muito bom e que o grande público 
no jantar italiano não foi surpre-
sa, pois já esperavam, torcendo 
para que os participantes tenham 
se agradado. Discorreu sobre as 
correrias para organização dos 
jantares, agradecendo em nome da 
diretoria a todos os presentes, bem 
como que Nicolau Vergueiro está 
sempre de portas abertas. Falou so-
bre o sentimento de ser vereador e 
fazer parte de uma administração, 
onde todos erram, acertam e serão 
valorizados pelo que fazem em 
prol do Município, embora as ve-
zes sejam cobrados por coisas que 
não podem fazer, devendo absor-
ver e ser cada vez melhor para todo 
mundo. Agradeceu a população de 
Nicolau Vergueiro, pois ganhar a 
oportunidade de ser representante 
do Município agrega muitas coi-
sas, sentindo-se honrado por ter 
participado de 04 administrações, 
não devendo tirar proveito do car-
go público, embora o cenário bra-
sileiro esteja muito triste de fazer 
política. Convidou a todos que pu-
derem se fazer presente no baile de 
encerramento, esperando estar pre-
sente no próximo aniversário. Ins-
crito o vereador José Clair agrade-
ceu os vereadores por terem votado 
a favor do seu pedido de licença. 
Justificou sua ausência nos even-
tos, em virtude do adiantamento 
da colheita. Parabenizou o Muni-
cípio pelos seus 26 anos, dizendo 
que muito foi feito e muita ainda 
falta fazer, principalmente em vir-
tude da questão financeira. Disse 
que não vai atrás de deputado pe-
dir emenda, sendo que há alguns 
dias surpreendeu-se ao ouvir um 
deputado dizer que o custo de uma 
sessão em Brasília custa R$ 30 
milhões, o equivalente a 02 anos e 
meio o orçamento de Nicolau Ver-
gueiro, devendo cada um analisar 
os fatos, pois é de conhecimento 
as dificuldades que vêm enfrentan-
do. Inscrito o vereador Fernando 
parabenizou os organizadores do 
torneio de truco e canastra, onde 

seu pai, Antonio Miri, juntamente 
com Paulo Felini ficaram campeões 
e muito felizes. Ainda, aos organi-
zadores do quarteto misto de vôlei, 
pelo evento muito bonito. Parabeni-
zou, ainda, os organizadores do jan-
tar em Colônia Gobbi e convidou 
para o baile de encerramento no 
Clube 25 de julho. Inscrita a verea-
dora Gilani comentou que recebeu 
os parabéns por estar na missa na 
manhã do dia anterior, pois era a 
missa do Município, embora não 
soubesse disso. Parabenizou e agra-
deceu ao Município, pois deve mui-
to a ele, são 25 anos trabalhando, 
já tendo passado por todas as áreas 
da administração, parabenizando a 
todos os servidores públicos, acre-
ditando que o que precisa ser feito 
deve ser feito, independentemente 
de qualquer coisa. Mencionou que 
se entristeceu ao ouvir o comentá-
rio do colega “Dilir”, pois estão na 
linha de frente dos jantares, sen-
do que cada membro de diretoria 
pensa de uma maneira, sendo que 
muitas vezes deram chance para 
grupos locais, sendo que dessa vez 
optaram por um grupo de fora, es-
perando, no mínimo, um agradeci-
mento por todo trabalho realizado, 
pois isso entristece toda a Comu-
nidade. Inscrito o vereador Selmar 
disse que os eventos da semana do 
Município foram da melhor ma-
neira possível, onde as pessoas se 
divertiram. Mencionou em relação 
à ambulância que a administração 
passa por momentos de sorte e azar, 
tendo acompanhado a Secretária na 
oficina para ver o ocorrido no aci-
dente, estando precisando urgente 
de uma ambulância, sendo um ab-
surdo a documentação que precisa 
para o seguro ressarcir, não sendo 
fácil e ainda precisarão empenhar 
mais um valor para poder adqui-
rir. Falou se tratar de uma situação 
muito difícil. Convidou a todos os 
amigos e amigas para compare-
cerem no grande baile de encerra-
mento. Inscrito o vereador Gustavo 
fez a leitura do ofício n. 157/2018, 
do Deputado Federal Afonso Hahn. 
Comentou que a emenda para agri-
cultura veio por meio de uma con-
versa informal com o deputado. 
Parabenizou o Município, sendo 
o local em que nasceu e vive, não 
tendo idéia de sair, pois teve opor-
tunidade de fazer faculdade com 
o crédito educativo. Disse que 
várias administrações passaram e 
ninguém consegue fazer tudo, mas 
sempre tem o intuito de ajudar o 
Município da sua forma. Ainda, fa-
lou que ouviu algumas reclamações 
de pessoas que não foram lembra-
das ou homenageadas nos jantares, 
sendo que o protocolo deve ser feito 

pelo Município. Por fim, comentou 
sobre o evento ocorrido no último 
sábado com a associação dos aqui-
cultores, onde sanaram várias dú-
vidas e levantaram possibilidades 
de parcerias, sendo que o Prefeito 
Evandro se mostrou bastante dis-
ponível a auxiliar. Convidou para 
o baile de encerramento, dizendo 
que os vereadores devem sempre 
participar. Inscrita a vereadora Ana 
Paula parabenizou os eventos do 
26º aniversário de emancipação 
política do Município, lembrando 
que tal comemoração é de uma 
emancipação política, e que esta 
política muitas vezes está ficando 
de lado, convidando os munícipes 
que participem mais. Discorreu so-
bre a luta para a emancipação do 
Município, que deve ser honrada. 
Mencionou que de nada adianta 
se os debates políticos forem dei-
xados de lado, sendo que hoje as 
redes sociais são o espaço que têm 
para continuar militando. Falou 
sobre a morte da vereadora do Rio 
de Janeiro, sendo que é importante 
que as pessoas pesquisem sobre as 
vidas das pessoas antes de saírem 
falando, contando que comentou 
em muitas postagens de pessoas de 
Nicolau Vergueiro, e tais pessoas 
ou lhe bloquearam ou apagaram 
o post/comentário, sendo poucas 
as que quiseram discutir política. 
Disse que a semana do Município 
não pode servir apenas para fes-
ta, mas sim para trazer as pessoas 
mais perto dos debates políticos. 
Ainda, falou que existem duas 
formas de encarar as críticas: ou a 
pessoa leva a crítica como ofensa, 
fica brabo e se abate; ou usa a críti-
ca para aprender, se auto-avaliar e 
crescer. Por fim, agradeceu a fun-
cionária Nilzarete por ter se pronti-
ficado a abrir a Câmara no sábado 
para a reunião do peixe, sendo que 
a Câmara está sempre aberto para 
a promoção de reuniões e debates. 
Esclareceu que o espaço da Rádio 
de Ernestina está aberto para todos 
os vereadores que quiserem utilizá-
-lo. Em discussão a ata, ninguém se 
manifestou. Em votação, aprovada 
por unanimidade. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereadores 
para a próxima Sessão, a realizar-
-se no dia 26 de março, com iní-
cio às dezenove horas, na sede da 
Câmara Municipal de Vereado-
res, na Avenida Vinte de Março, 
n. 1064, em Nicolau Vergueiro. 
Declarou encerrados os trabalhos 
da sessão, dos quais lavrou-se a 
presente ata, que lida e achada 
conforme irá assinada.
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Projeto Escolar elencou mês da 
Páscoa em Mormaço

Encerrou no dia 27/03, com 
êxito, a primeira fase do projeto 

"Resgate Cultural”, com foco na 
Páscoa, uma parceria realizada 

nas disciplinas de filosofia e 
língua espanhola, ministradas 
pelos professores Jackson Adair 
Gonçalves e Rubia Lorena, com 
técnicas e ideias de aulas mo-
tivacionais e dinâmicas, visan-
do ressaltar de forma lúdica a 
importância do real sentido da 
Páscoa, embasados nas práticas 
do Programa União Faz a Vida.

“Obrigada pelo apoio de 
toda a Escola Antônio Godoy 
Bueno, em especial as colegas 
Dineia Prestes, Andréia Paulus 
Morigi e Fabiele Do Amaral 
que nos auxiliaram na culmi-
nância do projeto, e a diretora 
Sidonia Moraes Lodi, que não 
pode se fazer presente nesta da-
ta, mas não mediu esforços para 
que essa atividade se concluís-
se”, frisou a professora Rubia.

Também os professores 
responsáveis pelo projeto, agra-
decem o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação Cultura 
e Desporto, em especial a secre-
tária Denise Trindade que aten-
deu as demandas solicitadas.

Projeto foi realizado na Escola Antônio Godoy Bueno

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

MORMAÇO

Nesta terça-feira, (27), 
a assessora do pré candidato 
a governador do Estado Jairo 
Jorge (PDT) Esther Amaral, 
visitou o Gabinete do pre-
feito de Ernestina, Odir João 
Boehm, onde fez a entrega de 
uma muda de árvore, a qual 
será plantada juntamente com 
lideranças do PDT de Ernes-
tina, o pré candidato e alguns 
deputados que também se fa-
rão presentes no ato. 

A atividade será na quin-
ta-feira, dia 05 de abril, na Pra-
ça Municipal, às 12h30min.Muda será plantada na quinta-feira (05)

ERNESTINA

Administração recebe muda de árvore do pré 
candidato a governador Jairo Jorge

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Pagamento das 
sementes obtidas 
no programa “Troca-
Troca” deve ser feito 
até o final de março

A Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Tio Hu-
go, comunica aos produtores 
que participaram do programa 
“Troca-Troca de Sementes”, 
que retiraram sementes de mi-
lho e de sorgo no ano passa-
do para o período de manejo 
2017/2018, que o pagamento 
das mesmas deve ser efetuado 
até o dia 29 de março de 2018. 
A guia para pagar o débito pode 
ser retirada no site do municí-
pio através do endereço eletrô-
nico www.tiohugo.rs.gov.br, na 
lotérica do município ou junto 
ao setor tributário da prefeitura 
municipal, que fica na Rua Ve-

nezuela, 285, no bairro Progres-
so. O horário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira das 8h às 
12h pela manhã, e das 13h às 17h 
no turno da tarde.

Em caso de dúvidas o pro-
dutor rural deve entrar em conta-
to com a secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente pelo fone 3338-
9313, ou junto ao setor tributário 
através do fone 3338-9167. É im-
portante que todos os produtores 
participantes do programa efe-
tuem o pagamento até a data de 
vencimento, evitando contratem-
pos e o pagamento de juros após 
o término do prazo para quitar a 
guia.

TIO HUGO

Os contribuintes de Victor 
Graeff podem quitar seu Im-
posto Predial Territorial Urba-
no (IPTU) através do pagamen-
to de parcela única, quem optar 
por essa opção tem o desconto 
de 10%. 

Mas os victorenses devem 
ficar atentos para não perder 
o prazo de pagamento, a cota 
única pode ser quitada até o dia 
16 de abril.

Já quem optar por parce-
lar o pagamento do imposto 
tem os seguintes prazos: pri-

meira parcela com o vencimento 
dia 16/04, segunda parcela 15/05 
e terceira 15/06, nesta opção de 
pagamento o contribuinte não re-
cebe o desconto. 

O boleto com a cota única 
juntamente com a primeira par-
cela será enviado pelos correios, 
já os boletos da segunda e ter-
ceira parcela devem ser retira-
dos na Prefeitura Municipal, das 
7h30min às 13h30min.

O pagamento pode ser reali-
zado no Banrisul ou na tesouraria 
da Prefeitura. 

Parcela única do IPTU 
com 10% de desconto 
vence dia 16 de abril

VICTOR GRAEFF
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DISPENSA DE LICITACAO Nº. 13/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 87.613.485/0001-77, re-

presentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, ratifica a DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, 
Artigo 24, inciso II, conforme Processo nº 26/2018, que tem por objeto a aquisição de peças 
e contratação de mão de obra para conserto da caçamba do Caminhão Pac-2, placa INV 8845, 
pertencente à Patrulha Agrícola - Secretaria Municipal de Agricultura, sendo contratada a 
empresa RODCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMO-
TORES LTDA – CNPJ nº 10.656.686/0001-27, no valor de R$ 2.310,00 (dois mil e trezentos 
e dez reais) referente às peças e o valor de R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais) 
referente à mão de obra de conserto, totalizando o valor de R$ 7.690,00 (sete mil e seiscentos 
e noventa reais).

Victor Graeff/ RS, 15 de março de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: RODCAR COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEÍCULOS AUTOMO-

TORES LTDA
OBJETO: aquisição de peças e contratação de mão de obra para conserto da Caçamba 

do Caminhão Pac-2, placa INV 8845, pertencente à Patrulha Agrícola - Secretaria Municipal 
de Agricultura, conforme Dispensa Licitação nº 13/2018.

VALOR: no valor de R$ 2.310,00 (dois mil e trezentos e dez reais) referente às peças e 
o valor de R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais) referente à mão de obra de con-
serto, totalizando o valor de R$ 7.690,00 (sete mil e seiscentos e noventa reais).

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 14/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 87.613.485/0001-77, 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, ratifica a DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, 
Artigo 24, inciso II, conforme Processo nº 28/2018, que tem por objeto a contratação de 
prestação de serviço de transporte dos integrantes do grupo de Terceira Idade Sempre Alegre 
da Comunidade de São José da Glória, com encontros quinzenais sendo contratada a empresa 
TRANSPORTES CASSIAMANI LTDA ME, no valor de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove 
centavos), por quilometro rodado.

Victor Graeff/ RS; 22 de março de 2018.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: TRANSPORTES CASSIAMANI LTDA
OBJETO: Contratação de prestação de serviço de transporte dos integrantes do grupo 

de Terceira Idade Sempre Alegre da Comunidade de São José da Glória, com encontros quin-
zenais, conforme Dispensa Licitação nº 14/2018.

VALOR: no valor de R$ 3,39 (Três reais e quinze centavos) por quilômetro rodado.
PRAZO: 31 de dezembro de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, Prefeito Municipal de VICTOR GRAEFF – RS, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, RATIFICO a 
presente Inexigibilidade de Licitação nº 1/2018, referente aquisição de Gêneros Alimentícios 
da agricultura familiar para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
conforme processo Chamada Pública nº 1/2018 e Termos de Contratos, a contar da presente 
data até 31 de julho de 2018, no valor total de R$ 15.980,00 (quinze mil novecentos e oitenta 
reais), com fundamento no art. 25, I da Lei 8.666/93. Victor Graeff/ RS; 16 de março de 
2018. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de recarga de Oxigênio medicinal 7M³ para utilização do Pronto 

Atendimento de Urgência, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Assistên-
cia Social conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº. 07/2018.

VALOR: no valor total de R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais).
PRAZO: 31 (trinta e um) de dezembro de 2018.

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito Municipal em Exercício

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: MW TERRAPLENAGEM LTDA – ME
OBJETO: Refere-se á contratação de prestação de serviço de 01 (uma) máquina escava-

deira hidráulica para dar continuidade nos trabalhos de recuperação e manutenção das estradas 
vicinais, conforme pedido da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, conforme processo 
licitatório, modalidade Pregão Presencial nº. 06/2018.

VALOR: no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por hora trabalhada, totalizando 
o valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

PRAZO: até 300 (trezentas) horas.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff.
CONTRATADO: SERVIÇOS CONTÁBEIS PEDROLLO LTDA
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializados de Assessoria Contábil, 

Financeira, Orçamentária e Administrativa na gestão Pública, conforme solicitação da Secretá-
ria Municipal de Administração e Fazenda e processo Licitatório modalidade Tomada de Preço 
nº. 03/2018.

VALOR: O valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: MARCELO LEANDRO VIZZOTO – ME
OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de forma conti-

nua em consultoria, assessoria, gestão administrativa, estudos técnicos, elaboração, encami-
nhamento e acompanhamento de projetos, junto aos Governos Federal e Estadual, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e processo de Licitação, mo-
dalidade Convite nº. 06/2017.

VALOR: no valor mensal de R$ 3.553,27 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 
vinte e sete centavos). 

PRAZO: 12 (doze) meses.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

EXTRATO DE EDITAL Nº 005-A/2018
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

TORNA PÚBLICA A RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.1.3 – TABELA DE CARGOS DO 
EDITAL Nº 005/2018, especificamente quanto à exclusão da letra “c” da escolaridade e/ou 
outros requisitos exigidos para o Cargo na Posse, do cargo de Coordenador do CRAS, bem 
como o horário de início das inscrições do Concurso, que passa a ser a partir das 9h30min do 
dia 23/03/2018.O Edital encontra-se divulgado noMural de Publicação da Prefeitura Municipal 
e nos sites www.objetivas.com.br e www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff, em 29 de março 
de 2018. Claudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal.

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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Tô na área!

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

Sem importância!
O Grêmio disputa o título 

do Gauchão por uma questão 
de honra, pelo fato do time es-
tar há 8 anos sem conquistar o 
estadual. Em termos de impor-
tância o estadual fica no fim da 
fila, os exemplos apontam para 
isso; Em 2006 e 2010 o Inter 
que posteriormente seria cam-
peão da Libertadores, perdeu 
para o Grêmio o título fican-
do com o vice campeonato nas 
duas ocasiões. Em 2016 o co-
lorado campeão do Gauchão 
foi rebaixado no Campeonato 
Brasileiro, e no ano passado o 
Grêmio campeão da América 
foi eliminado pelo Novo Ham-
burgo. Esses fatos mostram 
que a competição regional pos-
sui pequena importância para 
as equipes, uma vez que não 
é parâmetro para balizar os 
seus desempenhos no decorrer 
do ano. O Gauchão pro Grê-
mio é muito mais uma ques-
tão de honra do que um título, 
após ver seu rival triunfar num 
passado próximo os gremistas 
querem retomar a hegemonia. 
Para não dizer que o estadual 
é de todo ruim, ele serve para 
dar ritmo de jogo a jogadores 
que sofreram com lesões como 
Maicon e Arhtur, uma espécie 
de preparação para sequencia 
da Libertadores, Copa do Bra-
sil e do Campeonato Brasilei-
ro, competições que realmente 
importam. 

Paredão de abril!
Enquanto lambe as feridas 

da eliminação do Gauchão, o 
Inter vai se preparando pa-
ra um mês de abril que será 
muito importante para as as-
pirações do clube no ano. O 
primeiro desafio é diante do 
Vitória pela Copa do Brasil, 
uma eliminação precoce nes-
sa competição nem passa pe-
la cabeça dos colorados. Os 
Gre-Nais disputados no esta-
dual não foram de todo ruins 
para o time, que pôde obser-
var as suas fraquezas e aquilo 
que poderá dar certo a longo 
prazo. O Internacional é um 
time que oscila muito duran-
te as partidas, e esse proble-
ma deverá ser estancado. Em 
uma perspectiva de evolução 
a eliminação no campeonato 
Gaúcho poderá ser positiva, 
já que Odair Hellmann terá 
tempo para trabalhar e cor-
rigir os problemas da equipe 
para essa primeira parte da 
temporada. A volta de Pottker 
recuperado de lesão é uma 
boa notícia, Damião também 
está próximo de voltar. O fa-
to é que o mês de abril será 
decisivo para as intenções do 
clube, desde a manutenção de 
equipe até a permanecia do 
treinador. O Inter terá além 
de um duelo difícil contra o 
Vitória pela Copa do Brasil, 
jogos complicados na arran-
cada do Brasileirão. Se não 
for bem nesses desafios, Odair 
Hellmann dança ainda antes 
da Copa do Mundo. Por isso, 
abril significa vida ou morte 
para o comandante colorado.

O município de Ibirapui-
tã recebeu na sexta-feira, 23 de 
março, uma retroescavadeira e 
uma pá carregadeira, duas gran-
des aquisições que irão pertencer 
à frota de maquinários da Secre-
taria Municipal de Obras.

Na quarta-feira, dia 28, está 
previsto a chegada de mais uma 
pá carregadeira, sendo um equi-
pamento maior que a anterior, 
com um motor de 160HP.

O ato de recebimento das 
máquinas foi oficializado pela 
manhã desta segunda-feira, 26, 
na Praça Municipal de Ibirapuitã 
com a presença do prefeito Ro-
semar Hentges, do vice José Ni-

colodi Provenci, da primeira da-
ma Katia Henrique, secretários, 
vereadores, servidores públicos, 
e principalmente de pessoas da 
comunidade.

As três novas aquisições 
tiveram um custo total de R$ 
877.500. Destes valores, R$ 585 
mil são oriundos do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) com indi-
cação parlamentar do deputado 
Federal Ronaldo Nogueira (PTB/
RS) mais contrapartida de R$ 85 
mil do município de Ibirapuitã, 
para a aquisição das pás carrega-
deiras. Do restante dos valores, 
R$ 207.500 foram pleiteados pe-

lo MAPA com indicação da se-
nadora Ana Amélia Lemos, mais 
uma contrapartida de R$ 61.250 
para a aquisição da retroescava-
deira.

O gestor municipal des-
tacou que a conquista desses 
equipamentos é fruto de uma das 
viagens a capital federal ainda no 
ano de 2017, quando esteve em 
busca de recursos para o muni-
cípio. “Agora com o pleito con-
cretizado, podemos de imedia-
to garantir mais rendimento de 
trabalho para a população, com 
serviços de obras mais eficiente 
tanto para área urbana como ru-
ral”, destacou Rosemar.

Ibirapuitã recebe novos maquinários para a Secretaria de Obras

IBIRAPUITÃ

Retroescavadeira e pá carregadeira chegaram na última sexta (23)
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Há dois mil anos Jesus, fi-
lho de Deus, caminhou pela Terra 
entre os mortais espalhando sua 
mensagem de amor e paz. Seu 

objetivo era claro, criar um mun-
do melhor e salvar nossas almas; 
mas nem todos compreenderam.

Em consequência da ig-

norância de alguns, Jesus foi 
crucificado e morreu, mas ao 
terceiro dia seu corpo retomou 
a vida e Ele se levantou. Jesus 
ressuscitou e com Ele a esperan-
ça, o amor e tudo que existe de 
bom neste mundo. A Páscoa é a 
celebração do sacrifício de um 
homem justo e bom que morreu 
por nós, por nossos pecados, e 
da sua ressurreição.

A Páscoa é a festa do amor 
e triunfo de Cristo, nosso Sal-
vador. Façamos então renascer 
também em nossos corações to-
dos os bons sentimentos.

Uma Feliz Páscoa a todos, 
são os votos da Administração 
Municipal de Santo Antônio do 
Planalto. Gestão 2017/2020.

Páscoa é Ressurreição

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Com o inicio da colheita 
foi intensificado pela Secretaria 
Municipal de Obras os traba-
lhos de recuperação e melhorias 
das estradas municipais, aten-
dendo também os roteiros do 
transporte escolar, dando mais 
tranquilidade e segurança aos 
motoristas.

Segundo o prefeito Rodri-
go Trindade, as últimas semanas 
foram de muito trabalho, procu-
rando manter em dia as estradas 
do interior que necessitavam de 
reparos, dando assim condições 
de trafegabilidade aos motoris-
tas agricultores e transportes em 
geral.Inscrições abertas para Processo Seletivo do  medicina medicina
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Estradas Municipais receberam 
melhorias

MORMAÇO



Ernestina, 29 de março de 2018

O município de Santo Antô-
nio do Planalto conta com o Proje-
to Mães na Escola. O Projeto visa 
integrar famílias e escola com o 
objetivo comum de contribuírem 
para o desenvolvimento de uma 
alimentação saudável desde os 
primeiros anos de vida da criança 
dentro da escola. Além disso, tra-
zer a familiaridade da alimentação 
através da presença das mães na 
elaboração de preparações das 
refeições, e participação em mo-
mentos de educação nutricional 
com as turmas.

O ato da alimentação está re-
pleto de significados, desde a in-
gestão da primeira mamada até as 
preparações mais sofisticadas na 
vida adulta, com tendências a de-
terminados paladares independen-
temente do aspecto nutricional. 

Os hábitos alimentares da idade 
adulta estão relacionados com os 
aprendidos na infância, uma vez 
que a população infantil é do pon-
to de vista psicológico, socioeco-
nômico e cultural, influenciada 
pelo ambiente onde vive, sendo 
suas atitudes, frequentemente, re-
flexos desse ambiente.

Com essa preocupação, as 
mães dos alunos da EMEI Marisa 
Margarida estão inseridas no Pro-
jeto, com acompanhamento da nu-
tricionista Nancy Mabel Frighetto 
do Nascimento.

Qual a importância destas 
atividades?

Dentro do aspecto de for-
mação de hábitos alimentares 
fica explícita a importância da 
consonância entre orientações e 

práticas alimentares nos ambien-
tes de convivência da criança. In-
divíduos que partilham refeições 
lidam melhor com a ansiedade por 
se sentirem pertencentes e forta-
lecidos através da troca de afetos, 
memórias, emoções, experiências 
e histórias. A alimentação compar-
tilhada com membros da família, 
ingerindo alimentos caseiros não 
é um ato simples e superficial, ela 
evoca memórias afetivas, desper-
ta emoções, proporciona prazer e 
segurança. 

Portanto, a presença das mães 
envolvendo-se com preparações e 
trazendo suas receitas, memórias 
afetivas e emoções podem ser 
acessadas contribuindo para que 
alimentos e preparações saudáveis 
de menor aceitação sejam mais 
bem absorvidos pelas crianças. Projeto visa desenvolver uma alimentação saudável para crianças

Projeto Mães na Escola é realizado no município

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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