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Pequenos agricultores e grupos que desenvolvem 
produtos, como artesanato, tem espaço para 
comercialização e mostra de trabalhos no 
Pavilhão da Agricultura Familiar

Oportunidades 
na Expodireto

Região
Cresol Ernestina realiza 
pré-assembleia p.06

Sto Ant. do Planalto
Inscrições para compor a 
corte do município p.05

Tio Hugo
Gilso e Geder participam da 
abertura da 19ª Expodireto p.03

Mormaço
Pagamentos dos alunos do Pro-
grama Passe Livre Estudantil p.03

Aumento da produtividade garante 
2ª maior safra de verão do RS

Agricultura

p.05

17º Festival Nacional da Cuca com 
Linguiça é aberto oficialmente 

Victor Graeff

p.08
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Assinaturas

Conversas
Pitacos

e

Ratatouille de Legumes

Berinjela:
Fatiar e descansar por 

15min, temperar com sal e 
água. Após, espremer para tirar 
o líquido excedente.

Fatiar o tomate, abobrinha, 
cebola roxa e queijo mussarela 
em fatias com espessura de 
meio dedo.

Tempero:
Azeite de oliva
Sal
Pimenta do reino

Alho
Alecrim

Em uma forma refrataria 
coloque em pé a berinjela, 
tomate, queijo, abobrinha e 
a cebola picada por cima, o 
tempero e levar ao forno por 
20min, a 200 graus.

Finalize acrescentando 
tomate, cereja e manjericão. 
Obs: preencher toda a forma

Harmonize com vinho 
branco ou de preferencia de seu 
paladar.

As crianças precisam apren-
der a lidar com suas emoções, 
com seus medos, traumas, so-
nhos, alegrias e fantasias. Preci-
sam começar desde pequenos um 
caminho de autoconhecimento 
e amor próprio. Precisam com-
preender o que sentem, para que 
sejam adultos com mais qualida-
de de vida. 

É necessário o reconheci-
mento do que cada criança pre-
cisa. Incentivar e valorizar as 
potencialidades e as capacidades 
de cada uma. Perceber suas limi-
tações e motivar sua superação. 
E incentivar o próprio reconhe-
cimento e valorização de cada 
criança. Para que se conheça com 
amor. 

Cada criança é única e espe-
cial. Cada uma com o seu jeito e 
no seu tempo. Nenhuma é igual. 
Por isso, nenhum tratamento é 
igual. Um olhar único para perce-
ber o que o momento pede. O que 
a essência daquela criança preci-
sa para desabrochar, despertar e 
ser ela mesma. Cada criança tem 
o seu processo, seu caminho, suas 
dores, suas fortalezas e é preciso 
dar atenção a essa individuali-
dade. As terapias holísticas vão 
direcionar o olhar para a criança, 
não para a doença ou o problema. 
Olhar para a criança, para seus 
comportamentos, pensamentos e 
emoções e restabelecer a harmo-
nia interior. 

Desde bebezinho e para ab-
solutamente todas as idades a 
terapia floral e o reiki estão dis-
poníveis como um recurso para o 
resgate do equilíbrio e do bem-es-
tar. As terapias holísticas trazem o 
reconhecimento para as crianças 
do que estão sentindo. Para que 
lidem da melhor maneira possível 
com o que for acontecendo. Para 
que sejam adultos que se conhe-
çam e que busquem saúde. As te-

rapias holísticas podem já fazer 
parte da vida da criança. 

A terapia floral é feita 
através de uma avaliação para 
a indicação das essências espe-
cíficas. São gotinhas tomadas 
com a energia das flores. A es-
colha dos florais é determinada 
pela personalidade da criança 
ou momento vivido. E sua in-
dicação é para o equilíbrio das 
emoções. O reiki é energia pura. 
Uma terapia de harmonização 
energética. É conexão com uma 
energia boa e energia da sua es-
sência em harmonia. Ao receber 
o reiki a criança se fortalece e 
fica mais calma.

As terapias holísticas pro-
porcionam a capacidade de 
transmutar medo em coragem, 
ansiedade em calma, agitação 
em foco. Com as mais variadas 
indicações: para superação de 
medos e traumas, para melhorar 
concentração e foco em relação 
aos estudos, para ter mais qua-
lidade do sono, para lidar com 
perdas, mudanças ou doenças, 
para acalmar e equilibrar as 
emoções. 

Criança tem que ser crian-
ça. Ser ela mesma com toda sua 
verdade. Escute as crianças da 
sua vida. E aproveite e escute 
também a sua criança interior. 
Resgate sua criança interior e 
dê voz. Criança precisa de aten-
ção, tempo, carinho, cuidado e 
amor.

Atendimento em Er-
nestina todas as quar-
tas-feiras à tarde, das 
13h30min às 18h.

Agende seu horário 
pelos fones (54) 9.9905-
3167 ou 9.9984-6987.

Endereço Alfredo Eitelwein, 
342, próximo ao SC Mercado.

Crianças e as terapias 
holísticas

GERAL

Perda de Bloco de Produtor

NELSON ARNO GOEDEL, que possui o número de CPF 222.870.190-49, residente na cidade de 
Ernestina, comunica extravio de talão de produtor modelo 15, inscrição 271/1002211, nota inicial P 041 
976891 com data de entrega em 08/04/2003. Caso alguém encontrar, pede que devolva junto a Delegacia 
de Polícia de Ernestina-RS, 08 de março de 2018.

A PEDIDO

Flavio N. Belin

O prefeito de Tio Hugo 
Gilso Paz e o vice Geder Foll-
mer participaram na manhã 
desta segunda-feira (05) da 
abertura oficial da 19ª edição 
da Expodireto Cotrijal em Não-
-Me-Toque. A cerimônia contou 
com a participação de inúmeras 
lideranças da região, do estado 
e do país. O governador José 
Ivo Sartori esteve presente, as-
sim como os representantes do 
Governo Federal, os ministros 
Eliseu Padilha, da Casa Civil e 
Carlos Marun, da Secretaria de 
Governo. 

A feira que é uma das maio-
res voltadas ao agronegócio no 
Brasil vai até a sexta-feira, dia 
09 de março. Mais de 250 mil 
pessoas são esperadas nos cinco 
dias de evento, que conta com 
mais de 500 expositores espa-
lhados pelos 84 hectares do par-
que da Expodireto. A evolução 
da atividade rural avalizada pelo 

avanço da tecnologia será a pauta 
de debates durante a feira, uma 
vez que atualmente o emprego da 
informação e das novas tecnolo-
gias estão diretamente ligadas ao 
sucesso do agronegócio no país.

Como acontece tradicional-

mente, as produtoras que fazem 
parte da Apecath (Associação 
dos Produtores Coloniais e Arte-
sanais de Tio Hugo), estarão co-
mercializando seus produtos na 
feira, no pavilhão da Agricultura 
Familiar.

Gilso e Geder participam da abertura da 
19    Expodireto Cotrijal

Abertura da feira ocorreu na segunda-feira (05)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA COTRIJAL

a

TIO HUGO

Mormaço inicia os pagamentos dos 
alunos beneficiados pelo Programa 
Passe Livre Estudantil

MORMAÇO

Numa atitude que demons-
tra o interesse que a Administra-
ção Municipal tem pela forma-
ção de seus jovens, no ano de 
2017 aderiu ao Programa Passe 
Livre Estudantil, este que possi-
bilita o ressarcimento de parte 
das despesas com o transporte 
de alunos que se deslocam de 

Mormaço a outros municípios.
“Contamos para o ano de 

2017 com 23 alunos cadastrados 
e mais de R$ 9mil que retorna 
para esses alunos, os primeiros 
pagamentos estão sendo realiza-
dos. E, segundo os alunos bene-
ficiados, estão vindo em excelen-
te momento, sendo usado para 

manutenção e continuidade no 
estudo deles e um retorno do im-
posto que todos pagamos em prol 
da Educação, um dos objetivos 
da Administração Rodrigo/Alvo-
ri, que é valorizar seus jovens e 
possibilitar o acesso a educação 
a todos”, destaca o secretário da 
Administração Adilson kuhn
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- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Mudanças que podem acontecer 
no trabalho devem ser positivas. 
Nessa semana, você vai estar mais 
caseiro(a). Será um bom momento pa-
ra fazer planos futuros. Você e sua 
alma gêmea estarão mais próximos. 
Pode se apaixonar por alguém de ou-
tra cidade.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Se você está pensando em fazer par-
ceria com alguém de outra cidade, vá 
em frente. Mas nesta semana, procu-
re ficar bem longe de fofocas. A dois, 
os desejos vão pegar fogo – apro-
veite! Se está só vai ser fácil atrair e 
envolver quem está de olho.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Se você tem objetivos e metas no 
serviço, os astros vão dar apoio, in-
clusive se estiver pensando em trocar 

de emprego. Boa fase para cuidar da 
saúde – faça exames preventivos. Pa-
quera com amigo pode surpreender. 
Cumplicidade com seu par.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Assuntos familiares vão precisar de 
atenção extra. Se você está a fim de 
ser promovido(a) no emprego, faça 
por merecer e corra atrás. Boas vi-
brações para quem pretende viajar. 
Namoro recente pode ficar mais sé-
rio. Paquera com colega recebe apoio 
dos astros.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Pode ter sorte em jogos e sorteios. 
Boa semana para fazer cursos e trei-
namentos. No serviço, sua experiência 
pode fazer toda diferença e será mais 
fácil se enturmar com os colegas. Fa-
se quente e de muita sorte tanto na 
paquera quanto na vida a dois.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Seu poder de comunicação vai ajudar 
a defender suas ideias e conseguir 
tudo o que quiser. Se brigou com 
alguém da família, será mais fácil a re-
conciliação. Controle bem seu dinhei-
ro para não ficar no vermelho. Terá 
sucesso e surpresas no amor.

- Libra (23 set. a 22 out.)
No trabalho, não faça nada precipita-
do e confirme muito bem informações 
ou tarefas antes de fazer. Boa fase 
para buscar formas de ganhar uma 
grana extra. Se já tem uma relação, 
os astros enviam boas energias para 
falar de compromisso.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Você terá mais energia para cumprir 
suas tarefas no serviço e até pode 
aumentar seus ganhos com empenho 
e criatividade. Mas se o seu corpo 

estiver dando sinais de cansaço, pe-
gue mais leve. Evite brigar por ciú-
me com sua cara-metade e valorize 
a relação.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Sua sensibilidade nesta semana vai 
possibilitar que identifique com facili-
dade pessoas falsas e oportunistas. 
Você vai render mais no serviço se 
puder fazer seu trabalho a sós. Na 
vida a dois, ouse mais. Declare seu 
amor ao par ou a quem está paque-
rando.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Parcerias serão bem-vindas no servi-
ço e darão maior produtividade. Boa 
semana para resolver alguns assun-
tos em família. Vida social agitada, 
com oportunidade de conhecer no-
vas pessoas. A dois, busque privaci-
dade. Na paquera, explore seu caris-

ma.

-Aquário 
(21 jan. a 19 
fev.)
Olho vivo nesta semana: há perigo 
de falsidades e intrigas envolvendo 
você. Será mais fácil botar ordem em 
sua vida financeira. No serviço, vai 
querer mostrar todo seu potencial. 
Sintonia com quem ama. Na paquera, 
puxe papo para conhecer melhor seu 
alvo.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Pense bem e evite decisões preci-
pitadas ao lidar com sua grana. Cur-
sos e estudos estão favorecidos. 
No serviço, mostre seus talentos e 
que quer progredir. Pode começar 
um romance com alguém influente. A 
dois, evite cobranças demais.

Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

- 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

Abertas as inscrições 
para compor a corte do 
município

Entre as atrações de ani-
versário do município, dia 17 de 
março, ocorrerá a escolha das 
soberanas do município de San-
to Antônio do Planalto. Será às 
19h30min. As inscrições estão 
abertas e deverão ser realizadas 

na Secretaria de Educação.
As candidatas deverão ter 

de 15 a 18 anos de idade e resi-
dir no município. A corte subs-
tituirá a atual: Rainha Fernanda 
Kronbauer e Princesas Nathalia 
Arendt e Verônica Grolli.

A escolha será no sábado, dia 17 de março

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/BRUNA FOKING

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Já na abertura oficial da 
17ª Lagoa Fest a organização 
percebeu que o evento seria um 
grande sucesso. Diversas autori-
dades prestigiaram a solenidade, 
entre elas a senadora Ana Amé-
lia Lemos, a qual entregou uma 
Escavadeira Hidráulica em que 
ela destinou parte do recurso pa-
ra a aquisição.

O parque da Lagoa Fest 
proporcionou aos visitantes 
grandes shows, gastronomia 
típica, feira comercial e muito 
chopp da Brahma. Uma festa 
para todas as idades e para a fa-
mília, com muita cultura germâ-
nica e diversão, com destaque 
para o Momento Cultural com 
Culto Ecumênico e Encontro de 
Corais que foi realizado no dia 4 
de março.

As Bandas que animaram o 
palco durante os 3 dias de festa 
foram: Passarela, Indústria Mu-
sical, 0800, Orquestra Continen-
tal, Grupo Karisma, Os Monta-
nari, Banda Knecus, Só Alegria, 
Cosmo Express, Danúbio Azul, 
Grupo Os Guris e quem encer-
rou o evento com chave de ouro 
e com um show que vai ficar na 
história das edições da Lagoa 
Fest foi Os Serranos.

Durante a Lagoa Fest tam-
bém foi aproveitada a oportuni-

dade para fazer o lançamento do 
Rodeio do Piquete Rancho Vô 
Emílio que acontecerá nos dias 
19, 20, 21 e 22 de abril.

A realização da Lagoa Fest 
é uma iniciativa do Núcleo Cul-
tural com a Produção Cultural 
da Lucano Cultra e Marqueting, 
com apoio total da Administração 
Municipal e Poder Legislativo. 
Teve como patrocinadores a ní-
vel de Estado: SICREDI, ICATÚ, 
COTRIJAL, BRDE, HDI SEGU-
ROS, DISFONTE E GF PNEU.

O Núcleo Cultural e a Admi-
nistração Municipal agradecem 

a presença de todos no evento, e 
principalmente parabeniza a to-
dos de modo geral que se envol-
veram na organização do evento, 
pois ninguém faz nada sozinho, 
trabalhando em equipe somos 
mais fortes.

A prestação de contas do 
evento deverá acontecer ainda 
neste mês de março e o lucro 
será destinado para as entidades 
do município. Todo o trabalho e 
dedicação para a realização do 
evento é por uma única causa, 
manter vivas as entidades e tra-
dições germânicas do Município.

17    Lagoa Fest superou expectativas

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

a

Visitantes encontraram gastranomia, feira comercial e shows

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LTC

Como tradição durante a Ex-
podireto Cotrijal, a Emater/RS-
-Ascar anunciou na manhã desta 
terça-feira (06/03) o levantamen-
to sobre as condições das lavou-
ras da safra de verão 2017/2018, 
no Café com Leite para a Im-
prensa, organizado na Casa da 
Família Rural. O presidente da 
Emater/RS, Clair Kuhn, apresen-
tou os dados coletados em todo o 
Estado, considerando a situação 
das lavouras até a primeira quin-
zena de fevereiro/2017. Segundo 
os números preliminares, houve 
redução no total da área cultivada 
no Estado e na produção referen-
te a algumas culturas, entretanto, 
a produtividade manteve-se ele-
vada. A safra de verão 2017/2018 
deverá alcançar uma produção de 
30,2 milhões de toneladas, o que 
causará um impacto econômico 
no valor bruto superior a R$ 27 
bilhões. Com a confirmação des-
ses números, esta será a segunda 
maior safra de verão no Estado 
do RS. 

Passando para a análise in-
dividual de cada cultura, o culti-
vo do arroz sofreu uma pequena 
redução na expectativa da área 
total e da produção no Estado, 

em torno de 0,8%, que se refere 
a uma área de 1,09 milhões de 
hectares e uma produção de 8,4 
milhões de toneladas. “Os núme-
ros analisados referem-se às esti-
mativas da intenção de plantio e 
a intenção de colheita. Na cultura 
do arroz, houve uma redução na 
área plantada e na estimativa de 
produção, porém, a produtivida-
de se manteve a mesma (7,7 mil 
kg/ha)”, argumentou o presidente 
da Emater/RS, Clair Kuhn.

O milho grão apresentou 
uma variação similar, mas em 
menor proporção. Independen-
te dos números apontarem uma 
redução de 3% para a área total 
plantada no Estado (721,6 mil 
hectares área atual), a expectati-
va de produção e a produtividade 
mantém-se com saldo positivo. 
A produção de milho grão subiu 
0,11% (expectativa atual de 4,6 
milhões de toneladas) e a pro-
dutividade está mais elevada em 
1,45% (6,3 mil kg/ha).

Para o milho silagem, os 
números apontam uma redução 
no total da área cultivada e na 
expectativa de produção. Essa 
cultura reduziu para 378,7 mil 
hectares de área total, um percen-

tual de 2,57% comparando com 
a estimativa inicial. A produção 
também sofreu uma redução de 
2,16%, diminuindo expectativa 
para 14,2 milhões de toneladas. 
Entretanto, mesmo com a redu-
ção nos dois aspectos da cultura, 
área e produção, a expectativa 
da produtividade é positiva, com 
aumento de 0,43% referente à es-
timativa inicial (expectativa atual 
37,6 mil kg/ha). “Além do milho 
grão, é importante observarmos 
o desenvolvimento dessa cultura, 
que está relacionada com outras 
atividades do setor agropecuário, 
como a bovinocultura de leite, 
e que é tão significativa para o 
nosso Estado e para o desenvol-
vimento das famílias do campo”, 
acrescentou Kuhn.

A cultura da soja, como era 
esperada, apresentou um saldo 
positivo em todos os aspectos, 
aumento da área cultivada, ex-
pectativa de produção e produti-
vidade. A área total plantada no 
Estado subiu 0,13%, registrando 
uma área atual de 5,7 milhões de 
hectares. A produção aumentou 
em 2,19%, gerando uma expec-
tativa atual de 17,1 milhões de 
toneladas. A produtividade tam-

bém teve um crescimento em 
comparação à estimativa inicial. 
Com 2,04% de aumento, a ex-
pectativa de produtividade média 
no Estado na soja é de 2,9 mil kg/
ha.

Ao realizar um comparativo 
com a safra anterior (2016/2017), 
analisando área, rendimento e 
produção por região, as quatro 
principais culturas de grãos apre-
sentaram redução. No entanto, 
os valores finais foram signifi-
cativos. Para esta safra de verão 

Aumento da produtividade garante segunda maior safra de verão do RS

AGRICULTURA

2017/2018 a produção deverá 
ser de 30,2 milhões de toneladas. 
“Com esse resultado, mesmo di-
minuindo três milhões de tonela-
das em comparativo à super safra 
do ano passado, alcançamos o 
segundo lugar no ranking das dez 
maiores produções de grãos de 
verão no Estado do RS. Precisa-
mos celebrar, comemorar o nosso 
agricultor, a nossa Emater, por-
que a locomotiva da agricultura 
continua crescendo”, anunciou o 
presidente da Emater/RS.

Dados foram divulgados durante Café da Manhã para imprensa

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

O presidente da Cotrijal, Nei 
César Mânica, destacou o empe-
nho e a dedicação dos profissio-
nais da imprensa na divulgação 
da Expodireto. Também lembrou 
de um episódio em meados de 
2004, quando devido a crise se 
cogitava que a Expodireto pas-
sasse a acontecer de dois em dois 
anos. “Nós acreditamos que um 
evento que tem uma tradição, se 
criasse esse espaçamento, aca-
baria se perdendo no tempo e a 
imprensa teve um papel funda-
mental para a continuidade da 
Expodireto, que já completa 19 
anos,” declarou.

O vice-presidente da Cotri-
jal, Enio Schroeder, responsável 
pelo contato direto entre feira e 
imprensa desde a primeira edi-
ção, agradeceu pela parceria e 
pelo eficiente trabalho prestado 
pelos veículos de comunicação 
ao longo destes 19 anos. Desta-
cou que parte do crescimento da 
Expodireto é atribuído ao traba-
lho eficiente de toda a imprensa 
e enfatizou a atuação e dedicação 
da gerente de Desenvolvimento 
Cooperativista da Cotrijal, Leila 

Mertins. “Peço uma salva de pal-
mas dos presentes como home-
nagem pelo trabalho que ela faz 
com a imprensa. Se a Expodireto 
hoje está tão bem divulgada é re-
sultado do empenho desta profis-
sional”, pediu Schroeder. 

Também estiveram pre-
sentes representantes dos patro-
cinadores: Bradesco, Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Banco do 
Brasil (Ouro); Banrisul, Syngen-
ta (Prata), Intacta, Yara, Irga e 
Caixa (Bronze).

Programa Monitora
Na oportunidade, a Cotrijal 

apresentou à imprensa, no estan-
de da Produção Vegetal/Sementes 
Cotrijal, um mix composto por 
três plantas de cobertura, que de-
vem explorar o solo de uma ma-
neira diferente, cada uma tendo a 
sua função e com isso apoiando o 
sistema de rotação de culturas. O 
objetivo é mostrar ao produtor a 
importância de retomar processos 
básicos da agricultura, como uma 
rotação de culturas bem feita e 
adição de palha, para melhoria do 
Sistema de Plantio Direto.

Imprensa e patrocinadores se 
reúnem em café da manhã 

AGRICULTURA

Imprensa foi recebida pela Cotrijal em Café da Manhã
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A Expodireto chega a sua 
19ª edição no ano de 2018. Con-
siderada uma das maiores feiras 
do agronegócio brasileiro, esta-
rão reunidos 527 expositores nos 
84 hectares o local tem a proje-
ção de que as visitações superem 
a edição de 2017, quando 240,6 
mil pessoas visitaram o local e, 
para este ano, a diretoria proje-
to um número superior a 250mil 
pessoas durante os cinco dias de 
mostra.

Tendo a agricultura e a pe-
cuária como entre os principais 
assuntos em debate, a feira apre-
senta novas tecnologias e inova-
ções no mercado. Além disso, a 
mostra conta com um espaço des-
tinado à agricultura familiar onde 
os expositores comercializam di-
versos produtos como panifica-
dos, artesanato e bordados.

Com estande desde a pri-
meira edição da feira, o grupo 
de mulheres Aconchego do Pla-

nalto, de Santo Antônio do Pla-
nalto aproveita a oportunidade 
da mostra para expor e vender os 
trabalhos de crochê, tapetes, jogo 
de banheiro, pano de prato, chi-
nelo de lã para bebê entre outros 
artigos. 

O grupo conta com mais de 
20 mulheres integrantes, Marle-
ne Petri que compões também o 
grupo, conta que cada uma faz 
seus trabalhos individualmente e 
como participam de várias feiras, 
realizam reuniões durante o ano 
para fazer balanço das comercia-
lizações. Na Expodireto 2018, as 
integrantes se revezam em cada 
dia da feira, assim três mulheres 
passam o dia cuidando das ven-
das. O grupo conta também o 
apoio da Emater para organiza-
ção.

Estantes do Pavilhão da 
Agricultura Familiar
Assim como o grupo Acon-

chego no Planalto, a região tam-
bém conta com outros represen-
tantes no Pavilhão da Agricultura 
Familiar: 

- de Ernestina a Agroindús-
tria Sabor do Campo comercia- A Ford disponibiliza de test drive durante a feira

Seguimentos variados são encontrados na Expodireto 2018

REGIÃO

liza panificados, o Viveiro Mata 
Nativa com suas mudas nativas 
e a Casa do Artesão Mãos que 
Criam; 

- de Santo Antônio do Pla-
nalto ainda tem a Agroindústria 
Delícias da Colônia, Reci Criare 
e o estande do Cheio e Sabor; 

- Tio Hugo é representado 
com as mulheres da Apecath; 

- de Victor Graeff a Asso-
ciação de Artesões expõe seus 
trabalhos; 

- presença tradicional na 
feira, o Grupo de Amigas de Ni-
colau Vergueiro representa o mu-
nicípio; 

- também com seus artesa-
natos e bordados, de Lagoa dos 
Três Cantos o Cantinho da Lagoa 
participa da mostra.

Outro segmento exposto na 
mostra é o de veículos como a 
Ford que dispõe de um espaço pa-
ra test drive de suas camionetes.

Produtos são comercializados no Pavilhão da Agricultura Familiar

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIROCRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

Momento em que os asso-
ciados são informados da situa-
ção da cooperativa e tomam as 
decisões necessárias, este é o 
motivo pelo qual são realizadas 
as pré-assembleias pela Cresol, 
como aconteceu na sexta-feira, 
dia 02 de março, em Ernestina. A 
unidade foi a primeira a realizar o 
encontro dentre as 20 unidades da 
Cresol Planalto Serra.

A ocasião, conduzida pela 
presidente Rosane Dalsoglio, se-
cretário Rodrigo Baldin, membro 
do Conselho de Administração 
Luiz de Jesus e pela coordena-
dora da Unidade Daiane Schnor-
nberger, foi realizada a prestação 
de contas do ano de 2017, votado 
a destinação das sobras, reforma 
estatutária e realizado eleição de 
delegados os quais levarão as de-
cisões da pré-assembleia para a 
assembleia geral que vai ser em 
Sananduva no dia 27/04/2018.

Na abertura da pré-assem-
bleia foi apresentado um vídeo 

com fotos de visitas feitas aos as-
sociados como forma de agrade-
cer a confiança que os associados 
tem com a unidade de Ernestina 
nesses nove anos.

Segundo a coordenadora da 
Unidade Daiane Schnornberger, 
a pré-assembleia tem sido bem 
recebida pelos associados. “É 
uma forma de manter o associado 
informado de como está o anda-

mento da cooperativa e as mu-
danças que terá. Cada ano que 
passa a participação do associa-
do nos processos assembleares 
cresce”, comenta Daiane. Este 
ano o encontro contou com a 
participação de 280 pessoas.

No encerramento foram 
sorteados brindes aos associa-
dos presentes e servido jantar 
pelo CTG Tropeiro Velho.

Na quarta-feira, dia 7 
de março, a Ótica e Joalheria 
Brilhante de Ernestina encon-
trou uma forma de valorizar a 
mulher. Para marcar o Dia da 
Mulher comemorado no dia 
8 de março, durante o dia as 

mulheres que visitaram a loja 
receberam brindes e mimos. A 
atividade foi bem recebida pelas 
clientes.

A Ótica e Joalheira Brilhan-
te parabeniza todas as mulheres 
pelo seu dia.

Ótica e Joalheira Brilhante 
celebra o Dia da Mulher

Brindes foram entregues à clientes que visitaram a loja

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ÓTICA E JOALHERIA BRILHANTE

ERNESTINAREGIÃO

Cresol Ernestina realiza pré-assembleia

Delegados foram eleitos no encontro
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Há muito tempo me pergun-
to o que é ser mulher?  Cresci e 
me desenvolvi ouvindo coisas 
do tipo “mulher não pode fazer 
isso…” ou “mulher não deve se 
vestir assim”, entre tantas ou-
tras frases que se ouvia todos os 
dias. Por muito tempo, também 
não soube exatamente que tipo 
de atitude eu deveria tomar para 
me enquadrar dentro daquele tal 
padrão esperada para ser uma 
“mulher de família”. Por que uma 
bermuda curta me faria ser uma 
pessoa sem vínculo com meus 
parentes? Elaborei uma definição 
concreta para a essência do que 
é ser integrante das mulheres do 
novo tempo. Para mim, mulher 
nunca foi aquela que tinha que 
cozinhar que tirar o prato da me-
sa e lavar louça. Isso sempre foi 
papel de quem estava com fome 
ou de quem tinha acabado de co-
mer.  Mulher não fez nada errado 
para ter que ficar em casa presa 
limpando, passando e fazendo o 
jantar, sem liberdade de fazer o 
que lhe der na telha. A escravidão 
acabou faz tempo!  Mas infeliz-
mente, nem todos pensam assim. 
E então, depois de muito pensar, 
organizei as ideias e finalmente, 

vou definir o que é ser mulher ho-
je em dia. Mas não é fácil nomear 
cada detalhe adianto. Nós somos 
pessoas de bem que querem tra-
balhar, ganhar a mesma coisa pelo 
nosso trabalho, afinal, o esforço é 
o mesmo. E não queremos profis-
são que consideram “que não seja 
para homem” porque nós somos 
capazes de fazer o que quisermos 
com a força que somente nós co-
nhecemos. Não somos e nunca 
seremos nem de longe o tal do 
sexo frágil. Nós sangramos todos 
os meses. Nós engravidamos e fi-
camos com uma barriga bastante 
pesada, além de seios sensíveis 
e doloridos. Nos geramos vidas 
e agüentamos as dores do parto, 
fazendo força para sair uma pes-
soa de dentro de nós. Isso não 
é nem de longe coisa de gente 
frágil! O que passa na cabeça de 
alguém que pensa que somos frá-
geis? Temos que lidar com nos-
sos hormônios que são bastante 
peculiares, por sinal. Temos que 
agüentar a pressão das pessoas 
a nossa volta que esperam que 
a gente case e tenha três filhos, 
mesmo que a gente queira viajar 
pelo mundo todos sem ter data 
para voltar. Ouvimos coisas por 

aí do tipo arrogante “só podia 
ser mulher” quando se trata de 
carros, direção, gerenciamento 
de negócios e outras atividades 
que consideram “feitas para ho-
mem” gerenciamos problemas, 
chefes nada simpáticos dribla-
mos dificuldades financeiras. 
Ser mulher hoje em dia é mais 
complicado ainda porque se vo-
cê não acredita que somos infe-
riores aos homens, que temos 
direitos iguais, que podemos 
fazer o que bem entender, você 
é taxada de “feminista”. Ou se-
ja, você não pode nem mesmo 
escolher o que achar sobre sua 
própria vida e seu papel den-
tro da sociedade sem também 
ser rotulada. Assim fica difícil 
conseguir se expressar, não é?  
Uma definição para o que é 
ser mulher? É difícil encontrar 
uma palavra só para concretizar 
o que é ser calmaria e tempes-
tade em uma só pessoa. Mas in-
dependentemente de definição, 
eu sou mulher.!!!!

Atendimento em 
Ernestina a partir de abril, 
agende pelo fone (54) 
9.9905-3167.

O que é ser mulher?

GERAL

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 05 de março de 2018 – Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2018

Objeto: Fornecimento de 3.000 toneladas de pedra brita destinada à recuperação e manu-
tenção das Estradas Municipais. Abertura das Propostas: 22/03/2018, às 09:00hs. Local: Centro 
Administrativo Municipal, sita Av. João Amann, 690. Maiores Informações pelo telefone (54) 
3338.1242/1273 e no site www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff/RS; 06/03/2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 12/2018
O Município de Victor Graeff/RS, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO 

AFONSO ALFLEN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
Artigo 24, inciso II, em razão de o valor cobrado ficar abaixo do limite de Licitação, conforme 
Processo nº 24/2018, que tem por objeto, contratação de prestação de serviços técnicos profissio-
nais de manutenção mensal, consolidação e atualização da seção de legislação municipal do site 
oficial do Município de Victor Graeff, conforme pedido da Secretaria Municipal de Administração 
e Fazenda, sendo contratada a empresa CESPRO – PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – 
CNPJ nº 17.875.435/0001-82, no valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).Victor 
Graeff/ RS, 27 de fevereiro de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: FROILA V. DA SILVA & HILÁRIO BULÉ DA SILVA - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 01, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado.
PRAZO: 12 (doze) meses. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: NELSON KERBER - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 02, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado.
PRAZO: 12 (doze) meses. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADA: LUIZ ALBANO AULER - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 03, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 18/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADA: LUIZ ALBANO AULER - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 04, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado.
PRAZO: 12 (doze) meses. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADA: ANDREA FABIANE DE ALMEIDA BUENO - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 05, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado.
PRAZO: 12 (doze) meses. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADA: TRANSPORTES CASSIAMANI LTDA
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 06 e Linha 08, conforme processo Licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 02/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado 
PRAZO: 12 (doze) meses. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADA: PAULO ROMEU DE WALLE - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 07, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado.
PRAZO: 12 (doze) meses. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADA: PANIFICADORA CANELA DOCE LTDA – ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos do Muni-

cípio de Victor Graeff – Linha 09, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2017.

VALOR: R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por km/rodado 
PRAZO: 12 (doze) meses. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CONTRATADO: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EPP
OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e con-

sultoria contábil, de gestão e jurídica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Fazenda e processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 01/2017.

VALOR: no valor mensal de R$ 1.625,91 (hum mil e seiscentos e vinte e cinco reais e no-
venta e um centavos). 

PRAZO: 12 (doze) meses.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: BANRISUL CARTÕES S.A
OBJETO: contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração, operação e 

fornecimento de cartões vale alimentação, modalidade cartão magnético para os servidores pú-
blicos do Município de Victor Graeff, contemplado no Programa de Alimentação do Trabalhador 
– PAT, conforme processo de Dispensa por Justificativa nº 01/2017.

PERÍODO: 12 (doze) meses, a contar de 02 de janeiro de 2018 a 01 de janeiro de 2019.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN

Prefeito Municipal.

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de avaliação atuarial de 

fechamento de exercício de 2017 (DRAA 2018) para analise da solvência do Fundo de Previdência 
Social do Município de Victor Graeff, proporções de medidas visando a sustentabilidade do mes-
mo no longo prazo, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 01/2018.

VALOR MENSAL: R$ 4.150,00 (Quatro mil e cento e cinquenta reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff
CONTRATADO: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP
OBJETO: aquisição de material de expediente, item 34 da Tabela 02, que destina-se para 

manutenção da Secretaria de Administração, de acordo com as especificações constantes no edital, 
conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº. 01/2018.

VALOR: no valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais).
PRAZO: 31 (trinta e um) de dezembro de 2018.

GILMAR FRANCISCO APPELT - Prefeito Municipal em Exercício

O 17º Festival Nacional da 
Cuca com Linguiça, realizado em 
Victor Graeff, teve inicio na tarde 
de segunda-feira (05). Por volta 
das 16h30min a música já anima-
va os visitantes do Festival.

O evento teve sua abertu-
ra oficial realizada às 20h, com 
a participação de autoridades 
municipais, estaduais e federais, 
entre eles o presidente da Emater 
Clair Kuhn, prefeito municipal 
Cláudio Afonso Alflen, deputa-
dos Federais Afonso Motta-PDT 
e Giovani Cherini – PR, além das 
soberanas municipais, vereado-
res, representantes dos patroci-
nadores, ACIVG e prefeitos da 
região. 

O prefeito municipal Cláu-
dio Afonso Alflen salientou a im-
portância do Festival para o co-
mércio local. Durante a abertura 
Alflen divulgou diversos recursos 
de emendas parlamentares que 
serão destinadas ao município, 
entre elas uma emenda no valor 
de R$ 360 mil, do deputado Ro-
naldo Nogueira – PTB, que será 
utilizada na construção do novo 
prédio do CRAS; R$ 300 mil pa-
ra aquisição de um rolo compac-
tador, emenda do deputado Gio-
vani Cherini – PR; emenda de R$ 
100 mil para custeio na área da 

saúde do deputado Afonso Mot-
ta-PDT; emenda de R$ 100 mil 
para reformas na UBS, do depu-
tado José Otávio Germano – PP 
e do deputado Heitor Schuch – 
PSB emenda de R$ 100 mil para 
custeios na saúde.

Ainda durante a solenidade 
ocorreu o descerramento da placa 
da revitalização da Praça Munici-
pal Tancredo Neves, viabilizada 
através de emenda do deputado 
Cherini, além da assinatura do 
financiamento entre a Prefeitura 
e o Badesul, no valor de R$ 1,4 
milhão para pavimentação e reca-
peamento asfáltico na área urba-
na de Victor Graeff. 

O 17º Festival Nacional 
da Cuca com Linguiça se es-
tende até a sexta-feira, dia 09, 
animado por diversas bandas 
e oferecendo aos visitantes a 
oportunidade de provar o pra-
to típico do município, a cuca 
com linguiça, acompanhado do 
tradicional chopp. A entrada no 
Festival é gratuita e as atrações 
sobem ao palco a partir das 
16h. 

O evento é uma realiza-
ção da Associação Comercial 
e Industrial de Victor Graeff 
(ACIVG) com o total apoio da 
Prefeitura Municipal de Victor 
Graeff. 

 17   Festival Nacional da Cuca com Linguiça é 
aberto oficialmente

Abertura contou com a presença de autoridades

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

VICTOR GRAEFF
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Tô na área!

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

O GreNal está de volta
“GreNal”, essa é a pa-

lavra que predomina os diá-
logos de quem fala sobre fu-
tebol nos últimos dias no Rio 
Grande do Sul. Depois de 
exatos 12 meses eis que os ti-
mes voltam a se enfrentar. In-
ternacional e Grêmio jogam 
no Beira Rio neste domingo 
as 17 horas, com perspecti-
vas diferentes no campeonato. 
O Grêmio busca uma melhor 
colocação na primeira fase 
do Gauchão, já o Inter quer 
continuar na liderança, mas 
vive um dilema, pois se somar 
pontos para permanecer na 
ponta poderá entrar em rota 
de colisão com o próprio Grê-
mio já nas quartas de final 
do estadual, e isso não é bom 
nem para gremistas e nem 
para colorados, que ficariam 
quase um mês sem jogar, em 
caso de eliminação na próxi-
ma fase do Gauchão. O fato é 
que o GreNal terá um tempe-
ro especial neste domingo, é o 
primeiro do Inter após a volta 
para a Série A, em casa, con-
tra o Grêmio atual campeão 
da Libertadores. Esperamos 
um grande jogo, e que funda-
mentalmente a paz predomine 
dentro e fora do campo. Des-
sa vez não haverá espaço pa-
ra violência já vista outrora 
em clássicos passados. Com 
a implantação do arbitro de 
vídeo nesse jogo, os atletas 
vão se preocupar muito mais 
em jogar do que em intimidar 
o outro. Será uma boa, princi-
pio de bom jogo.

Sem favorito
O GreNal de número 413 

chega com alguns mistérios 
pelo lado gremista. O craque 
do time Luan, ficou de fora 
das duas últimas partidas do 
tricolor se recuperando de um 
edema muscular. Mesmo tendo 
voltado aos treinamentos na 
quinta feira, a sua escalação 
no clássico é uma incógnita. 
Outra dúvida que permeia o 
pensamento de Renato Pora-
luppi é na lateral direita, já que 
Madson com amigdalite é uma 
lacuna para o confronto. Caso 
o atleta não possa jogar, Rena-
to poderá ser mais ousado e es-
calar Ramiro na lateral direita 
e Alisson no meio; se for mais 
cauteloso entraria com o za-
gueiro Paulo Miranda improvi-
sado na posição. Essas dúvidas 
serão mantidas até horas antes 
do duelo, isso faz parte do fei-
tio do técnico gremista. Pelo 
lado do Internacional, embora 
tenha dúvidas a escalação não 
é tão misteriosa. Sem Potker 
a tendência é que Nico Lopez 
seja titular, com a ausência de 
Damião, Roger será o camisa 
9. Nas demais posições o time 
manterá o padrão apresentado 
até aqui. O fato é que dúvidas 
e mistérios a parte o Grenal é 
sempre um jogo sem favorito. 
Até mesmo quando há grande 
diferença técnica entre os ti-
mes, as coisas se equilibram.  
Por isso, aposto no empate. Ve-
jo Inter e Grêmio com a pers-
pectiva de, acima de tudo, não 
perder o clássico, e isso indica 
para um resultado igual.

A quarta rodada ocorrerá 
dia 10 de março, no Campo do 
América, com início às 13h15. 
Confira os confrontos:

Nacional x Flor da Serra
Cabral A x Cabral B
Furacão x Falange Verme-

lha

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo 2018 tem 
quarta rodada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo Tio Hugo 
2017/2018 chegou ao final da fa-
se classificatória. Em rodada du-
pla disputada no final de semana, 
foram conhecidas as equipes que 
avançaram para a etapa de mata-
-mata do certame. Na categoria 
veteranos, o time do Barragem 
Ernestina classificou-se como 
primeiro colocado no geral, desta 
forma conforme prevê o regula-
mento, a equipe está automatica-
mente classificada para a final e 
enfrentará o vencedor do duelo 
entre Progresso e São Paulo que 
ficaram em segundo e terceiro 
respectivamente.

Já na categoria principal a 
rodada do final de semana de-
finiu os duelos das semifinais, 
que acontecem no próximo sá-
bado, dia 10 de março. A equi-
pe da Linha Machado venceu o 
Progresso e garantiu a melhor 
campanha da fase classificatória, 
onde enfrentará nas semifinais o 
Rio Grandense que se classificou 

em quarto lugar. O Progresso foi 
o segundo colocado e vai duelar 
contra a Barragem de Tio Hugo 
que chegou em terceiro.

 
Confira os resultados da 

rodada de encerramento da 
primeira fase

Sábado – 03 de março – 
Campo do Progresso:

Progresso 6 x 2 Independen-
te Ibirapuitã (veteranos)

Barragem Ernestina 5 x 2 
São Paulo (veteranos)

 
Domingo – 04 de março – 

Campo da Associação:
Bairro Gourg 2 x 2 Rio 

Grandense
Linha Machado 2 x 0 Pro-

gresso
 
As partidas de ida das se-

mifinais já acontecem no próxi-
mo sábado, dia 10 de março. O 
destaque desta rodada, é que a 
semifinal da categoria veteranos, 
que terá jogo único e será dispu-

tado no sábado (10) pela manhã, 
a partir das 10h no campo do 
Progresso. A tarde as equipes da 
categoria principal entram em 
campo com jogos às 14h e às 
16h no mesmo local. 

Confira os duelos
Sábado - 10 de março – 

Campo do Progresso:
1º jogo às 10h – Progresso 

x São Paulo (veteranos) – jogo 
único*

2º jogo às 14h – Rio Gran-
dense x Linha Machado (princi-
pal) ida*

3º jogo às 16h – Barragem 
Tio Hugo x Progresso (princi-
pal) ida*

Goleador principal: Dou-
glas Sebben - 16 gols

Equipe: Barragem Tio Hu-
go

Goleador veterano: Vantuir 
Doehrings - 11gols

Equipe: Progresso

Futebol de campo: jogos de ida 
da semifinal serão disputados no 
sábado (10) no campo do Progresso

TIO HUGO

10 de março - sábado
Abertura da Semana do Mu-

nicípio
14h - Torneio de laço organi-

zado pelo Piquete dos Laçadores 
do Lenço Branco e CTG Herança 
Gaúcha

20h - Jantar Alemão em Es-
trela do Sul

11 de março - domingo
Continuação do torneio de 

laço;
9h - 1º Passeio Ciclístico de 

Nicolau Vergueiro – saída às 9h 
da manhã em frente à Prefeitura.

12 de março – segunda-
-feira

8h - Exposição de quadros 
em acrílico – “6º Traçando His-

tórias” – literatura infantil e juve-
nil – Local: Centro Cultural Érico 
Veríssimo (12 a 16 de março).

13 de março – terça-feira
19h - Grenal feminino e 

masculino de servidores públicos 
de futebol 7 – Local: Praça Cen-
tral

14 de março – quarta-feira
14h - 14º Encontro de Mu-

lheres no Clube de Mães
“Intervenção de Teatro com 

Dulce”

16 de março – sexta-feira
19h - Torneio de truco e ca-

nastra – (as inscrições iniciam a 
partir das 18h até o começo dos 
jogos no Clube 25 de Julho).

17 de março – sábado
9h - Palestra com Associa-

ção dos Aquicultores no Clube 
25 de Julho;

14h - Quarteto misto de vô-
lei no Salão Paroquial.

20h - Jantar Italiano na Co-
lônia Gobbi

18 de março - domingo
10h - 26º Torneio de Bocha 

de Casais no Salão Paroquial
 
19 de março–segunda-

-feira - encerramento das festi-
vidades

21h - 26º Baile do Muni-
cípio no Clube 25 de Julho com 
animação das bandas: Sedução 
Fatal e Grupo Vaneiraço.

Programação Semana do Município 
de Nicolau Vergueiro - 26 anos

NICOLAU VERGUEIRO

Na terça-feira (13), o Gru-
po de Hipertensos e Diabéticos 
(Hiperdia) do município de 
Santo Antônio do Planalto rea-
lizará um encontro de abertura. 
Será às 13h30min, no Pavilhão 
Católico.

O momento contará com 
a presença da Dra. Laisa Sin-
gulani, e Banda Municipal, em 
comemoração aos 10 anos do 
Grupo, que tem como propósi-
to a troca de experiências entre 
os participantes, a convivência 
social entre os usuários e ser-
vir como elo de ligação entre a 
equipe de saúde e a população 
portadora das patologias, o que 
oportuniza um melhor controle 
aos resultados.O encontro de abertura também será em comemoração aos 10 anos

Grupo Hiperdia comemora 10 anos

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Na tarde de quinta-feira, 
dia 1º de março, o secretário de 
Educação de Nicolau Vergueiro 
Marcos Suptitz e o secretário 
de Administração Danilmar da 
Costa estiveram no município 
vizinho, em Ibirapuitã, para di-
vulgar as festividades que cele-
bram os 26 anos de emancipa-
ção de Nicolau Vergueiro.

Na oportunidade as lide-
ranças foram recepcionadas pe-
lo secretário da Fazenda, Mai-

con Scherner, que recebeu em 
mãos a programação oficial da 
Semana do Município.

Além da Prefeitura foram 
visitadas outras entidades como o 
Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais e a Secretaria Municipal de 
Educação.

As festividades iniciam no 
dia 10 e encerram no dia 20 de 
março. A programação está dis-
ponível na página do facebook do 
Município de Nicolau Vergueiro.

Lideranças divulgam sobre 
o 26    aniversário de Nicolau 
Vergueiro na região

NICOLAU VERGUEIRO

Representantes divulgaram atividades em Ibirapuitã

o

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO
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Sebben realiza 6    Tarde de Campo
A Sebben Indústria e Co-

mércio de Cereais realizou na 
tarde de quinta-feira, dia 1º de 
março, a sua 6ª Tarde de Campo 

em Nicolau Vergueiro. A ativi-
dade contou com a participação 
de clientes de toda a região que 
tiveram a oportunidade de confe-
rir novas tecnologias como culti-
vares e produtos para auxiliar no 
manejo da cultura da soja para a 
safra 2018/2019.

Para Douglas Salvi foi uma 
honra receber os agricultores que 
estiveram presentes na Tarde de 
Campo. A empresa está prepara-
da para esta safra. “Vamos rece-
ber esta nova safra demonstrando 
seriedade e com a confiança dos 
clientes pela garantia na safra”, 
pontua.

Para a realização da Tarde 
de Campo a Sebben contou com 
a participação de grandes empre-
sas como Basf, Giro, Nufarm, In-
quima, Helm, SulGesso, Caltim, 

Sementes Bee, sementes Costa 
Beber, Ikona concessionária Sta-

ra, e Lavoro concessionária John 
Deere.

GERAL

Agricultores de toda a região compareceram a atividadeParticipantes tiveram acesso a novas tecnologias para a soja

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/SEBBEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
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