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File Alho e Pimenta

- Limpe o filé
- Corte em medalhões 3 

dedos de espessura
- Tempero com sal fino
- 3 dentes de alho graúdos 

- filete eles e retire o miolo com 
um palito de dente

- Pimenta dedo de moça 
- retire a semente e corte em 
pedaços pequenos - dê um 
choque térmico de 2 minutos, 
quente-frio

Modo de preparo
Sele o file ao seu gosto, 

mal passado ao ponto (bem 
passado não combina)

Frite o alho até dourar e 

ficar crocante
A pimenta, misture em uma 

vasilha com aceto balsâmico, 
mel e mostarda

Monte o prato
Filé selado, alho por cima e 

pimenta em cima do alho.

Acompanha 
muito bem 
uma salada de 
rúcula.

Harmo-
nize com um 
tinto cabernet 
sauvignon ou 
uma cerveja 
serramalte, bem 
gelada.

Flavio N. Belin

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CONTRATADA: RÁDIO CÉRES LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para a divulgação de notas, avisos 

e atos oficiais da Câmara Municipal de Victor Graeff, na Rádio Céres Ltda, 
utilizando para isso, 60 (sessenta) minutos por semana, aos sábados, das 5h 
45min às 6h 45min.

VALOR: R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) mensais.
PRAZO: 10 (dez) meses – Março – Dezembro/2018.
Victor Graeff, 01 de março de 2018.

ADRIANO RODRIGO MATTGE
Presidente da Câmara Municipal
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VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFFCuide bem de você!
Cuide de tudo, inclusive de 

você! Aprenda a conhecer seu 
corpo, suas emoções, sua perso-
nalidade. Aprenda a ficar de bem 
com o que você é. O que for para 
melhorar, melhore. O que tem de 
melhor, alegre-se. O que tem pa-
ra aprender, aprenda. Cuide cari-
nhosamente de você. 

Seu corpo é a sua casa, a 
sua morada. Como você está 
cuidando do seu corpo? E o que 
você está guardando dentro de-
le? As limpezas devem ser feitas 
também no seu interior. O corpo 
deve estar livre de tudo que inco-
moda e preocupa. Dentro de você 
apenas o que for bom e essencial. 
Cuide do seu interior. Mantenha-
-o harmonizado. Seu corpo é um 
reflexo do seu interior.

Como um jardim repleto de 
flores, que você cuide de cada 
sonho do seu coração. Coloque 
energia, amor e alma. Que seu 
olhar e cuidado estejam dedica-
dos para as flores do seu jardim. 
Não importa nada ao seu redor. 

Faça o que depende de você e 
confie. Uma flor será sempre uma 
flor, não importa nenhuma in-
terferência externa, não importa 
nada que aconteça, ela mostrará 
sempre o encanto de ser flor. 

Que a gente aprenda com as 
flores que todo processo tem seu 
tempo. E aprenda a usar o tempo 
da melhor forma possível. Que 
a gente valorize cada minuto de 
nossas vidas. Como uma flor que 
se abre, que você abra teu cora-
ção para o mundo. Expresse sua 
verdade de forma natural, dê voz 
e brilho a sua essência, espalhe 
seu perfume. Como uma flor, em 
constante renovação que você 
também renove sua vida. Refor-
ce a energia, renove os caminhos 
e revigore os objetivos. Para que 
então, naturalmente, floresçam as 
mais belas flores e os melhores 
sonhos. 

Cada fase da vida da mulher 
traz suas respectivas mudanças e 
emoções, sentidas de forma di-
ferente por cada mulher, devido 

as diferenças de estilos de vida 
e personalidades. As terapias 
holísticas podem ajudar você 
nesse caminho de despertar e 
descobertas. A busca pelo equi-
líbrio deve fazer parte dos seus 
dias. Tenha autoconhecimen-
to para perceber quando algo 
precisa ser realinhado. Ame-se 
em todas as fases da sua vida! 
A beleza mais encantadora é 
quando a alma brilha nos olhos. 
Deixe sua alma brilhar! 

Rúbia Iana Machado
Terapeuta Holística

Terapeuta Floral e Reikiana

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

Agende seu horário 
pelos fones (54) 9.9905-
3165 ou 9.9984-6987

Endereço Alfredo Eitelwein, 
342, próximo ao SC Mercado

GERAL

Santo Antônio do Planalto 
encerra mais uma turma no cur-
so de Operador de retroescava-
deira Coxilha (segunda etapa). 
Os participantes realizaram em 
2017, a primeira etapa do curso, 
e a terceira e última, de operador 
de retroescavadeira várzea será 
realizado em breve.

O curso foi ministrado pelo 
instrutor Mateus Pinheiro, que já 
ministrou cursos a níveis nacio-
nais e internacionais e afirma que 
é expressamente importante os 
operadores estarem preparados 
para atender a demanda de tra-
balho, pois é um diferencial para 
cada um obter conhecimentos. 

O curso é oferecido pela 
Administração Municipal, Ascar/

Emater e Senar, como um gran-
de incentivo do município para a 

formação de profissionais qua-
lificados.

Curso de Operador de retroescavadeira 
Coxilha é realizado no município

A segunda etapa do curso foi finalizada

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/MARA ADAMES

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Secretaria de Obras recupera 
estradas gerais e vicinais

Na última semana, duran-
te o Festival Nacional da Cuca 
com Linguiça, a Secretaria Mu-
nicipal de Obras continuou tra-
balhando normalmente e atuou 
em diversos pontos do municí-
pio recuperando estradas gerais 

e vicinais. 
Foram realizados traba-

lhos de patrolamento, alarga-
mento e ensaibramento em 
vários de trechos de algumas 
localidades como Posse Cerrito 
e Linha Jacuí. 

Na quarta-feira, dia 21 de 
março, às 14h, ocorrerá o Chá para 
as Mulheres, em comemoração ao 
Dia da Mulher. Será no Pavilhão 
Católico Pequeno, e contará com 

palestra ministrada por Alisson 
Sperotto, com o tema “Quali-
dade de vida”. Será servido um 
delicioso chá e terá sorteio de 
brindes do comércio local.

Participe do Chá das Mulheres

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

São serviços de patrolamento, alargamento e ensaibramento

VICTOR GRAEFF

Nos dias atuais, apesar do 
stress ser comum entre as pes-
soas, devido principalmente à 
pressão psicológica de exigên-
cias que o indivíduo sofre, mui-
tos não consegue identificar o 
que acontece com seu corpo e 
com sua mente. O estresse em 
si não é algo ruim, ele passa a 
ser uma resposta importante do 
organismo para a manutenção 
da vida. O estresse é uma res-
posta do organismo frente a um 
perigo, que prepara o corpo para 
fugir ou lutar, por isso a impor-
tância de reconhecer os efeitos 
psicológicos do estresse e como 
o ele pode afetar a saúde mental 
e emocional. A problemática es-
tá em como lidar com ele, não 
permitindo que o estresse trou-
xesse consequências danosas 
para a nossa saúde. 

O stress se manifesta de 
maneiras diferentes em cada 
pessoa, e que cada indivíduo 
tem sua tolerância devido aos 
fatores genéticos, personalida-
de, resistência emocional e físi-

ca. O organismo, o emocional e o 
físico necessitam estar em devido 
equilíbrio para que o indivíduo 
possa estar bem, mas a partir do 
momento que ocorre qualquer 
situação em que o indivíduo se 
sinta em conflito consigo próprio 
sem saber como resolver a situa-
ção que lhe está sendo apresenta-
da, ou que se sinta angustiado, a 
situação atual provoca um stress 
negativo, ou seja, algo que o pró-
prio organismo não tem controle, 
o mesmo fica em alerta o tempo 
todo, pronto para agir ou fugir, es-
sas reações ou respostas manifes-
tam-se através de doenças físicas 
e ou emocionais. Portanto o stress 
surge quando à quantidade de exi-
gências e tensões que o indivíduo 
sofre são maiores que a resistên-
cia que a pessoa dispõe. Sinto-
mas e conseqüências no decorrer 
da evolução do stress sintomas e 
reações, tanto fisiológicos como 
emocionais os quais se manifes-
tam conforme apresentados: 

Conforme o quadro dos sin-
tomas descritos o indivíduo que 

se encontra num estado de stress 
está vulnerável a apresentar sé-
rios problemas de saúde, tanto 
emocionais quanto físicos, devido 
ao desencadeamento de sintomas 
negativos, a tendência é isolar-se 
devido à perseguição psicológica 
que sofre, assim como dificultar a 
convivência com as demais pes-
soas que se encontram ao redor 
prejudicando o relacionamento 
pessoal e interpessoal. Assim 
também os sintomas físicos atra-
palham e muito o desempenho e 
as atividades diárias do indivíduo, 
sua atenção se volta às dores, des-
confortos, cansaços, diminuindo 
assim seu ritmo e capacidade de 
manter uma vida equilibrada e 
saudável.

Atendimento em Ernes-
tina a partir de abril, agende  
pelo fone (54) 9.9944-5686.

Sandra Chies
Psicóloga e psicopedagoga

CRP 07/2616-2
(54) 9.9944-5686

sandrachies25@gmail.com

Efeitos Psicológicos do estresse: como o stress pode 
afetar a Saúde Mental, Emocional e Física

GERAL

O deputado estadual Gil-
mar Sossella (PDT), represen-
tado pelo assessor Verno Mul-
ler, intermediou na quarta-feira 
(7) uma reunião na Secretaria 
Estadual de Segurança Pública 
(SSP) com o prefeito de Ernes-
tina, Odir Boehm (Nico), e o 
vereador Leonir Vargas.

O encontro ocorreu com a 
chefe de gabinete da SSP, dele-
gada Luciane Bertoletti, e o as-
sessor parlamentar Felipe Pires. 
Na ocasião foi entregue o pedido 
para aumento do efetivo policial 
para a Brigada Militar e a Policial 
Civil do município e a liberação 
do recurso da Consulta Popular 

para a instalação do sistema de 
videomonitoramento.

A delegada Luciane infor-
mou que os pedidos serão anali-
sados pela SSP. 

O prefeito avaliou positiva-
mente o encontro e se disse oti-
mista no atendimento às deman-
das.

Prefeito e vereador de Ernestina buscam 
mais segurança para Ernestina com apoio de 
Sossella

ERNESTINA
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos cinco dias do mês de 
março de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas, reuniram-se na 
Sede da Câmara Municipal de 
Vereadores em Nicolau Verguei-
ro, Estado do Rio Grande do Sul, 
os seguintes vereadores: José 
Clair de Lima, Selmar Iradi Mus-
skopf e Vilmar Felini, do PMDB, 
Ana Paula Stumpf e Odeli F.P. 
de Souza, do PSB, Gilani M. S. 
Neuhaus, Delmar Antônio Diehl, 
Gustavo Gotz e Vanderlei Grae-
pin, do PP. A senhora presiden-
ta Ana Paula Stumpf, declarou 
abertos os trabalhos da Sessão 
Ordinária. A Presidenta pediu ao 
secretário que fizesse a leitura da 
Ata n. 004/2018. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovada por unanimidade. 
Leitura da Pauta n. 05/2018. Em 
discussão a Pauta, ninguém se 
manifestou. Em votação, aprova-
da por unanimidade. Leitura das 
correspondências.

Pequeno expediente: 
Inscrita a vereadora Gilani, 

solicitou o envio de dois ofícios 
– 1) Ao Prefeito e à Secretaria 
de Obras solicitando a colocação 
dos resíduos de asfalto na Rua 
das Camélias, tendo por início o 
local onde termina o asfalto até a 
residência do Sr. Felipe Perti, em 
virtude das solicitações dos mora-
dores pelo excesso de vereadores, 
sendo que caso não seja possí-
vel a realização, que seja envia-
da a justificativa. Em discussão, 
se manifestou a vereadora Ana 
Paula. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 2) Ao Prefeito para 
que informe a previsão para que 
sejam refeitos os canteiros em 
frente à Cotrijal. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovada por unanimida-
de. Inscrito o vereador Fernando, 
solicitou o envio de dois ofícios 
– 1) Ao órgão competente pelo 
saneamento básico, solicitando 

que seja realizado o recolhimento 
do esgoto quando o poço negro/
fossa está cheia, devido a recla-
mação de moradores, pois no 
momento só está sendo empres-
tada a bomba e muito moradores 
não possuem trator para puxar a 
mesma, pedindo que a Prefeitura 
volte a prestar o serviço ou ad-
quira um caminhão bomba. Em 
discussão, se manifestaram os ve-
readores Odeli, Vilmar, Gustavo 
e Gilani. Em votação, aprovado 
por unanimidade. 2) Ao Prefeito 
Municipal, solicitando que sejam 
pintados os cordões das calçados 
(meio-fios), nas principais ruas e 
avenidas, pois deixando a critério 
dos moradores não fica padroni-
zado, tirando o brilho da cidade. 
Em discussão, ninguém se mani-
festou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. Inscrito o vereador 
Gustavo, solicitou o envio de três 
ofícios – 1) À Secretaria de Obras, 
solicitando que dê uma atenção 
nas entradas das propriedades do 
Sr. Orides Felini e do Vilimar Fe-
lini, que dá acesso à Sanga Funda, 
por ser uma entrada muito peri-
gosa, precisando de uma visibi-
lidade melhor. Em discussão, se 
manifestou o vereador Odeli. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. 2) Ao Prefeito Municipal 
para que pusesse a par sobre os 
quebra-molas na Av. 25 de Julho, 
cujo projeto foi aprovado no ano 
passado. Em discussão, ninguém 
se manifestou. Em votação, apro-
vado por unanimidade. 3) À Se-
cretaria de Saúde para que envie a 
lista de ajuda de custo para cirur-
gias, medicamentos e outros be-
nefícios na área da saúde que são 
concedidos à munícipes fora da 
lista de carentes. Em discussão, se 
manifestaram os vereadores Ana 
Paula, Gustavo e Gilani. Em vo-
tação, aprovado por unanimidade. 

Grande expediente: 
Inscrita a vereadora Ana 

Paula falou sobre a audiência pú-
blica realizada na semana passa-
da, onde trataram sobre inúmeros 
assuntos envolvendo a economia 
do Município. Citou que o IPTU 
não foi reajustado nos últimos 
anos e que a taxa de lixo é de 
apenas R$ 3,00 (três reais). Fa-
lou que aumentou absurdamente 
o fluxo de veículos no Municí-
pio, no entanto não houve esse 
retorno em relação ao IPVA, pois 
muitos carros estão emplacados 
fora do Município. Discorreu, 
ainda, sobre o prejuízo que o 
Município está tendo com o cré-
dito educativo, em virtude do não 
pagamento pelos beneficiários, 
bem como pela utilização do cré-
dito como fonte de renda ou giro 
de dinheiro. Por fim, disse ser 
necessário uma conscientização 
da população, pois ocorreu um 
aumento dos gastos do Municí-
pio, o que está dando um impacto 
forte, como aconteceria na casa 
de qualquer pessoa. Inscrito o 
vereador Odeli contou que na úl-
tima terça-feira esteve em Porto 
Alegre com o Prefeito e o chefe 
da agricultura, atrás de recursos. 
Contou que os representantes dos 
deputados são os vereadores que 
angariam os votos, sendo que se 
não vão até a fonte, eles nem sa-
bem o que os Municípios estão 
precisando. Disse que lhe foi 
garantido o envio de uma retro 
escavadeira. Falou, ainda, que na 
quinta-feira lhe ligou o vereador 
Stedile, dizendo que será enviada 
uma emenda para área da saúde, 
no valor de R$ 150.000,00. Pe-
diu aos vereadores que vão até 
o Prefeito, pois ele leva até os 
gabinetes e que devem ir pedir 
aos seus deputados. Inscrito o 
vereador Gustavo falou sobre 
gestão, explanando que a fala 
do Secretário de Educação per-
maneceu em sua cabeça durante 
a semana. Disse que acredita na 
boa-fé do Secretário, no entanto 

acha que está sendo ludibriado, 
inclusive no que tange à tercei-
rização, vez que todos os requi-
sitos poderiam constar em edital. 
Acrescentou que alguém superior 
ao Secretário não está sendo bom 
gestor, que não está gerindo valo-
res e sim pessoas, decorrentes das 
negociatas de campanha. Contou 
que o seu pedido dê atenção nas 
entradas das propriedades causou 
o enfurecimento dos servidores, 
não entendendo o motivo, prin-
cipalmente porque houve a con-
cordância dos demais vereadores, 
acreditando que falta chefe e que 
o seu compromisso é unicamente 
com a população, lembrando que 
a função dos funcionários é aten-
der a população. Por fim, disse 
que acredita que o Município não 
está gastando mais, mas que está 
gastando mal.

Matérias em pauta: 
Matérias em Regime de 

Urgência. Leitura do Parecer n. 
005/2018. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimida-
de. Leitura do Projeto de Lei n. 
003/2018: Autoriza o Poder Exe-
cutivo a receber em forma de da-
ção em pagamento, veículo para 
fins de abatimento de débito e dá 
outras providências. Em discus-
são, se manifestaram os vereado-
res Gilani, Gustavo e Ana Paula. 
Em votação, aprovado por unani-
midade. 

Explicações pessoais:
Inscrito o vereador Fernando 

desejou sucesso à Presidente Ana 
e também a nova secretária, de-
sejando um bom trabalho. Agra-
deceu o vereador Vanderlei pela 
oportunidade e ao 1º suplente que 
não pode estar presente atuando 
nesta vaga. Convidou a todos 
que participem da programação 
das festividades do aniversário 
de Nicolau Vergueiro. Inscrito 

o vereador José Clair convidou 
a todos para participarem, no 
próximo sábado, da abertura das 
festividades do 26º aniversário 
do Município, no Parque de Ro-
deios. Justificou que não estará 
presente nos jantares italiano 
e alemão, convidando a todos 
para que participem. Inscrito o 
vereador Gustavo parabenizou a 
organização da 2ª Copa Aliança, 
parabenizando os campeões das 
categorias veterano, feminino e 
livre. Disse ter sentido falta da 
presença dos demais vereadores, 
pelo tamanho do porte do evento. 
Contou, ainda, que recebeu um 
retorno da Cooperativa Coprel, 
que se comprometeu a evitar os 
horários que podem causar pre-
juízos aos produtores de leite, 
suínos, frangos e demais em-
presas do Município. Inscrita a 
vereadora Gilani cumprimentou 
a todos pelas brilhantes partidas 
no campeonato, especialmente à 
equipe coringa, parabenizando 
pela organização. Convidou a 
todos, destacando ser obrigação 
dos vereadores estar presente nos 
eventos promovidos pela Prefei-
tura, para o jantar típico alemão 
no próximo sábado. Justificou, 
ainda, que não estará presente na 
abertura pois estará auxiliando 
na organização do jantar alemão, 
pedindo à presidente que justifi-
que sua ausência. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 12 de março 
de 2018, com início às dezenove 
horas, na sede da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, na Ave-
nida vinte de março, n. 1064, 
em Nicolau Vergueiro. Decla-
rou encerrados os trabalhos da 
sessão, dos quais lavrou-se a 
presente ata que lida e achada 
conforme irá assinada.

A Famurs promoveu, na 
sexta-feira (9/3), um evento para 
debater a agricultura, a política 
e o mercado, na 19ª Expodireto 
Cotrijal. Durante a abertura, o 
presidente da Famurs e prefeito 
de Rio dos Índios, Salmo Dias de 
Oliveira, ressaltou a importância 
da agricultura nos municípios 
brasileiros. “O agronegócio está 
presente em todos as cidades, ge-
rando desenvolvimento, emprego 
e renda e melhorando a vida das 
pessoas. Precisamos incentivar a 
cadeia produtiva”, disse Salmo.

O evento contou com a pre-
sença de diversos prefeitos da 
região, entre eles o prefeito de 
Victor Graeff Cláudio Afonso 

Alflen, além de vice-prefeitos, 
secretários municipais e autori-
dades do agronegócio. 

A senadora Ana Amélia 
Lemos saudou a iniciativa de 
aproximar os municípios da dis-
cussão, pois é no município que 
tudo acontece. “Esse evento im-
pacta toda a região”, resumiu. 
O secretário da Agricultura do 
RS, Ernani Polo, ressaltou a ne-
cessidade de vencer barreiras 
na área. “Precisamos vencer os 
desafios porque a agricultura é 
o que sustenta a economia”, afir-
mou. O secretário estadual do 
Desenvolvimento Rural, Pesca 
e Cooperativismo, Tarcisio Mi-
netto, exaltou a importância de 

os municípios pensarem o desen-
volvimento rural. “Vocês estão 
na ponta do processo”, disse aos 
gestores. Também participaram 
da abertura do evento o presi-
dente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski; o presidente eleito da 
CNM, Glademir Aroldi; o presi-
dente da Cotrijal, Nei Mânica e o 
vice-presidente da Cotrijal, Enio 
Schroeder.

Após a abertura do evento, o 
sócio fundador da Brasoja, Antô-
nio Sartori, falou sobre o agrone-
gócio, a política e os municípios. 
“Vocês, prefeitos, são muito mais 
importante do que pensam”, dis-
se.

Prefeito Alflen participou de reunião da Famurs na Expodireto 

VICTOR GRAEFF

Autoridades participaram de reunião durante a Expodireto
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Victor Graeff assina convênio com o 
Badesul para pavimentação urbana 

Na última segunda-feira, dia 
05, durante a solenidade de aber-
tura oficial do 17º Festival Na-
cional da Cuca com Linguiça, a 

Prefeitura Municipal, representa-
da pelo prefeito Cláudio Afonso 
Alflen assinou um financiamento 
para melhorias na infraestrutura 

urbana.
O montante do contrato 

do Programa Pimes - Badesul 
entre a Prefeitura Municipal e 
o Badesul no valor de um R$ 
1,4 milhão, será utilizado para 
a pavimentação de ruas e tam-
bém o recapeamento asfáltico. 

Receberão as melhorias 
as ruas dos loteamentos Por do 
Sol e Alflen III, além de diver-
sas ruas centrais, totalizando 
aproximadamente 8 mil e 800 
m² de obras. 

O ato de assinatura contou 
com a presença da diretora de 
Operações do Badesul Jeanette 
Halmenschlager Lontra. 

De acordo com o prefei-
to Alflen, essas obras são uma 
reivindicação antiga dos vic-
torenses e visam o desenvolvi-
mento da cidade, facilitando os 
acessos e gerando melhoria na 
qualidade de vida.

Convênio foi assinado durante o Festival da Cuca com Linguiça
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VICTOR GRAEFF

Ibirapuitã promove evento 
em comemoração ao 
“Dia Internacional da Mulher”

Na manhã de quarta-feira 
(08/03) data em que se comemora 
o “Dia Internacional da Mulher” 
aconteceu no Salão Paroquial de 
Ibirapuitã o evento “Mulher nota 
1000 só para elas”, organizado 
pela Prefeitura Municipal atra-
vés da Secretaria da Assistência 
Social e o CRAS, com o apoio 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais.

A abertura do evento contou 
com uma oração feita pelo Páro-

co da comunidade Nossa Senhora 
Aparecida, Pe. Dino Ciotta e em 
seguida o pronunciamento das 
autoridades presentes.

Estiveram participando da 
ocasião, o prefeito municipal Ro-
semar Hentges, o vice José Nico-
lodi Provenci, a primeira dama 
Katia Cilene da Silva Henrique, a 
vice primeira dama Maria Helena 
Provenci, a secretária da assistên-
cia social Rosangela Matciulevi-
cz, o coordenador do CRAS Au-

gusto Mateus Soares, o gerente 
do Sicredi André Micheletto, 
o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ibira-
puitã Leocir Scherner, além da 
presença de demais Secretárias 
Municipais, funcionárias pu-
blicas e mulheres da comuni-
dade.

A primeira palestra do 
evento foi conduzida pelo 
médico-ginecologista e obste-
tra Tadeu Ubirajara Feres de 
Passo Fundo, que abordou as-
suntos relacionados à saúde da 
mulher, prestando orientações 
e esclarecimentos sobre temas 
relevantes.

Dando sequência ao ciclo 
de palestras, o Dr. Fabio Fiel 
promoveu um momento mais 
descontraído debatendo sobre 
tema motivacional.

O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais juntamente com a 
Secretaria de Saúde esteve sor-
teando exames de mamografia 
e exames preventivos. Além 
disso, a equipe do CRAS teve 
uma participação muito espe-
cial nesse dia, confeccionando 
vários mimos que foram entre-
gues as participantes.

Participantes puderam ouvir palestras com especialistas
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IBIRAPUITÃ

A Administração Munici-
pal de Tio Hugo através da Se-
cretaria de Obras está realizan-
do melhorias na infraestrutura 
viária do interior do município. 
Desde o início de fevereiro os 
trabalhos foram intensificados 
em várias localidades, com in-
tuito de melhorar as condições 
de trafegabilidade das estra-
das vicinais. De acordo com o 
prefeito Gilso Paz, a equipe da 
Secretaria de Obras está atuan-
do intensamente há algumas 
semanas consecutivas. Além 
dos trabalhos de cascalhamen-
to, roçadas e abertura de valas, 
as equipes também realizaram 
a reforma de duas pontes que 
apresentavam problemas de 
conservação. “Temos a obriga-
ção de oferecer sempre estradas 
em boas condições para a co-
munidade, uma vez que essas 
são utilizadas diariamente por 
caminhões de leite, transporte 
escolar, e ainda estamos inician-
do a safra e desta forma temos 
que dar aos produtores rurais 
boas estradas para que possam 
escoar a produção das suas la-

vouras com tranquilidade”, des-
tacou Gilso.

O Poder Executivo Muni-
cipal possui um planejamento 
voltado diretamente para investi-
mentos na secretaria de Obras, o 
que garantirá melhorias constan-
tes nos serviços prestados. Uma 
intervenção que estava no crono-
grama para este início de ano era 
o alargamento e a ampliação da 
rua São Luiz no bairro Boa Es-
perança. Conforme explica Gil-
so Paz, a rua era muito estreita 
e não havia sido alargada ainda, 
pois fica no limite de uma lavou-
ra. “Buscamos um diálogo com o 
proprietário da área que fazia di-
visa com a rua, ele nos autorizou 
e, portanto executamos essa obra 
que era muito solicitada pelos 
moradores da rua São Luiz, que 
agora conta com excelente in-
fraestrutura e espaço”, finalizou.

Além do alargamento da rua 
também foram instaladas novas 
redes de água, pedido que tam-
bém era recorrente pelos mora-
dores do local. Com isso, a capa-
cidade de abastecimento de água 
nas residências será aumentada.

Poder Executivo 
intensifica obras 
no interior para 
garantir melhorias de 
infraestrutura

TIO HUGO

Desde o mês de fevereiro 
o Sicredi Integração de Estados 
RS/SC tem realizado assem-
bleias nos sete municípios de 
atuação. Na segunda-feira, dia 
12, a comunidade de Ernestina 
em Três Lagoas reuniu seus as-
sociados para planejamento de 
2018 e para conhecer as ações 
que foram executadas no ano 
anterior e analisar como foram 
desenvolvidas.

A agência do Sicredi de 
Ernestina terá sua Assembleia 
na segunda-feira (19), no Salão 

da Comunidade Evangélica. Na 
oportunidade, além de explanar 
os pontos como nas assembleias 
das outras agências, também ha-
verá o sorteio de uma moto (em 
dinheiro) da Promoção Sorte 
Cooperada.

No dia 24 de abril, no Clu-
be Caixeiral, terá a Assembleia 
Geral de Delegados de Núcleo 
e também sorteio de Fiat Strada 
(prêmio em dinheiro), para os 
associados que participaram da 
Promoção que teve início no ano 
de 2017.

Sicredi Integração 
de Estados RS/SC 
terá Assembleia em 
Ernestina

REGIÃO
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Cápsula do tempo: Ernestina 30 anos

ERNESTINA

Na tarde do dia 13 de março, 
em reunião realizada na Prefeitura 
Municipal de Ernestina, foi lan-
çada de maneira oficial a Cápsula 
do Tempo, em alusão aos 30 anos 
de emancipação político-adminis-
trativa do município de Ernestina. 
Participaram do lançamento, o 
prefeito Odir João Boehm, a secre-
tária de educação Ingrid Worst, a 
coordenadora pedagógica do mu-
nicípio Estela Maris, o diretor do 
Museu Dona Ernestina Alexandre 
Aguirre, a diretora da EMEI Pris-

cila Almeida de Mello, a diretora 
da Escola Educarte Marlei Petry e 
a diretora da Escola Osvaldo Cruz 
Sueli Penz. 

Segundo o historiador Ale-
xandre Aguirre, quando o muni-
cípio de Ernestina completar 40 
anos, a Cápsula do Tempo será 
aberta para verificar o que real-
mente se concretizou das previ-
sões dos cidadãos ernestinenses. 
Onde os quais responderão a 
seguinte pergunta: como será a 
minha Cidade, Estado ou País da-

qui a 10 anos? Cabe lembrar, se 
alguém quiser escrever um dese-
jo pessoal para o futuro, não terá 
problema, pois a manifestação é 
livre é democrática. 

Também na oportunidade fi-
cou combinado com as diretoras 
a data que a Cápsula do Tempo 
passará nas escolas para coletar 
as mensagens e os trabalhos de-
senvolvidos pelos professores e 
alunos. Até o dia do fechamento 
da Cápsula do Tempo, marcado 
para ocorrer no dia do aniversá-
rio do Município dia 11/04/2018, 
a mesma peregrinará por diversos 
pontos e locais do município, co-
mo por exemplo, no comércio, 
igrejas, bancos, órgãos públicos, 
grupos da melhor idade, etc. 

Dentro da Cápsula poderão 
ser colocados os seguintes obje-
tos: cartas, jornais, fotografias, 
frases, memórias escritas, desejos 
para o futuro etc. 

Na ocasião a secretaria de 
educação Ingrid Worst, afirmou 
que o projeto tem por premissa 
principal instigar uma reflexão e 
estimular o senso crítico sobre tu-
do que nos rodeia,” qual o nosso 
papel enquanto cidadãos, o que eu 

espero para o futuro, quais os so-
nhos que buscamos para o futuro. 
Enfim, um mundo sem memória 
e história é um livro em branco, 
vazio, sem nada. Seja a história 
do mundo ou a nossa, ela que faz 
tudo ter vida”, pontua. 

No encerramento da reunião 
o prefeito Odir Boehm, parabe-
nizou o historiador Alexandre 
Aguirre pela iniciativa do projeto, 
bem como destacou que o objeti-
vo precípuo desta iniciativa é en-
volver toda a comunidade escolar, 

bem como os cidadãos ernesti-
nenses a refletir sobre o tempo e, 
sobretudo sobre as mudanças que 
os mesmos esperam para o futuro 
no que tange a Cidade, Estado e 
País, onde moram e vivem. Tam-
bém lembrou a importância de ce-
lebrar os 30 anos de emancipação 
de Ernestina, valorizando todos 
aqueles que lutaram e lutam pa-
ra que o município a cada dia se 
desenvolva e ofereça uma melhor 
qualidade de vida para todos os 
munícipes.

Projeto foi lançado no dia 13 de março

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Cápsula percorrerá o município de Ernestina
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A Administração Municipal 
de Santo Antônio do Planalto, em 
nome do prefeito Elio Freitas e 
vice-prefeito Gerno Adelar Alt-
mann, convida você e sua família 
para participar da programação 
especial de aniversário de 26 
anos do município, de 15 a 19 de 
março. A realização é da Admi-
nistração Municipal, e apoio do 
Banrisul e Sesc. A programação 
teve início nesta quinta-feira (15)  
com brinquedos na parte da ma-
nhã e tarde para as crianças.

A programação segue até a 

segunda-feira (19)

Confira as atividades:
Sexta-feira (16):
- 19h: Baile Comigo
- Liga da Justiça
- 19h40: Show Suellen 

Giongo
- 20h30min: Show Glê Loi-

rinha

Sábado (17):
-13h30min:Brinquedos Sesc
-13h30min: Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo 

(América)
- 19h30min: Escolha das so-

beranas e Show Leo e Daniel

Domingo (18):
- 13h30min: Brinquedos
- 13h30min: II Torneio de 

Vôlei (Ginásio Evangélico)
- 19h30min: Show Humor 

Arteria

Segunda-feira (19):
- 19h: Corte do Bolo
- Show de Encerramento 

com Tchê Sarandeio

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Santo Antônio do Planalto tem atividades para a Semana 
do Município

Abertura das atividades contou com programação para crianças
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Aos doze dias do mês de 
março de dois mil e dezoito, às 
dez horas, reuniram-se os senho-
res vereadores, no plenário da 
Câmara Municipal, para realizar a 
Sessão Ordinária. Com a presença 
de todos os vereadores, o senhor 
Presidente deu início aos traba-
lhos em nome de Deus, saudando 
a todos aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a secretária fez a 
leitura das correspondências da 
semana. Após a Assessora Jurídi-
ca fez a leitura do Projeto de lei 
024, 025, 026 e 027/18, os quais 
foram apresentados em plenário.

No Espaço do Grande
 Expediente:

1 – Indicação do Ver. Ro-
berto Carlos Martins da ban-

cada do PP, o qual fez agrade-
cimentos ao Chefe dos Serviços 
Urbanos e demais funcionários 
que se empenharam em obras rea-
lizadas na cidade com valores de 
devolução antecipada da câmara. 
Ainda solicitou a construção de 
um bueiro na estrada de acesso 
as propriedades dos Srs. Raul e 
Adroaldo Machado, na comuni-
dade da Caneleira. Também soli-
citou melhorias em bueiro na es-
trada de acesso a propriedade do 
Sr. Luiz Damo.

2 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual fez alguns escla-
recimentos a assuntos ligados a 
câmara. Também se manifestou 
em relação ao pronunciamento 
do Sr. Prefeito Municipal em pro-
grama de radio no ultimo sábado.  
Solicitou reparos em calçamento 
nas esquinas das ruas Jorge Simão 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

Dipp com a Bento Gonçalves, na 
cidade.    

Em Ordem Do Dia:
1 – Projeto de lei nº.027/18 

o qual autoriza  a contratação tem-
porária e por tempo determinado 
de fiscal de safra, e dá outras pro-
videncias, em votação o projeto 
foi aprovado pela unanimidade, 
com emenda supressiva ao Art. 1º.  

Em Explicação Pessoal:
1 – O Ver. Presidente frisou 

do convite do Sindicato dos Fun-
cionários Públicos Municipais pa-
ra importante assembleia hoje as 
17h no plenário da câmara junto 
ao senhor Prefeito Municipal.

Nada mais havendo a cons-
tar encerro a presente ata assi-
nando com os demais. Ibirapui-
tã, 12 de março de 2018.  

Victor Graeff representado em evento sobre 
turismo rural

O município de Victor 
Graeff mais uma vez esteve re-
presentado no evento de turismo 
rural da Emater/Ascar durante a 
Expodireto. 

Na quarta-feira, dia 07 de 
março, o prefeito municipal 
Cláudio Afonso Alflen, junta-
mente das soberanas municipais, 
diretora de Cultura e Turismo, 
Secretaria de Educação e asses-
sora Pedagógica, participaram 
do evento de integração regional 
promovido pela entidade e pelo 
Rota das Terras Encantadas.

A atividade foi realizada no 
espaço Turismo Rural da Emater, 
com a participação de represen-
tantes de inúmeros municípios da 
região. Na oportunidade foram 
realizadas oficinas e apresenta-
ção das potencialidades turísticas 
de cada município, destacando de 

forma especial o turismo rural. 
Ainda no evento foi realizado um 
coquetel de integração onde cada 

município serviu alimentos que 
fazem parte da sua culinária tí-
pica. 

Atividade foi realizada na Expodireto Cotrijal
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VICTOR GRAEFF

Na manhã de quarta-feira, 
dia 14, o prefeito nunicipal de 
Victor Graeff, Cláudio Afonso 
Alflen participou de uma reunião 
técnica na Superintendência Re-
gional do DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes de Cruz Alta). 

A pauta do encontro com o 
Engenheiro Alexandre Leite fo-

ram as interseções rodoviárias, 
terceiras faixas e trevos de aces-
so no município. Um dos pontos 
discutidos na reunião foi o acesso 
às comunidades de São José da 
Glória e Faxinal, junto a BR 386 e 
próximo à cooperativa, que deve 
receber melhorias para uma me-
lhor trafegabilidade. 

Durante a audiência o en-

genheiro Leite detalhou as pos-
síveis formas de viabilização de 
projeto de melhoria para o local, 
bem como as responsabilidades 
pela execução.

De acordo com Alflen o 
acesso ao local é uma reivindica-
ção das duas comunidades, com 
o propósito de gerar mais segu-
rança a quem utiliza o acesso.  

Prefeito Alflen participou de reunião no 
DNIT de Cruz Alta

VICTOR GRAEFF

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL- ALTE-
RAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 

Contratado: Tchê Informática Ltda
CNPJ: 93.288.165/0001-91
Objeto: Locação de Software para os Sistemas de Contabilidade 

Pública, Tesouraria, Controle Patrimonial, Folha de Pagamento e Portal 
da Transparência Pública.

VALOR MENSAL: R$ 1.422,63.
VALOR TOTAL: R$ 17,071.
Vigência: 10 de março de 2018 a 09 de março de 2019.

Rodrigo João Maier: Presidente

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, ocor-
reu dia 03 de março a Festa no 
município de Almirante Taman-
daré do Sul. 

O momento reuniu mais de 
800 pessoas de Carazinho, Al-
mirante Tamandaré do Sul, Co-
queiros do Sul e Santo Antônio 
do Planalto. 

O Grupo santo-antoniense, 
Jovens no Campo esteve pre-
sente participando ativamente 
junto aos organizadores, Sin-

dicato dos Trabalhadores Rurais 
(STR) de Carazinho, Emater/RS-
-Ascar, Movimento das Mulheres 
Trabalhadoras Rurais, e apoiado-
ra Cotrijal.

O evento tem como intuito 
integrar a mulher nas atividades 
sindicais e da empresa Cotrijal, 
além do trabalho no campo, pois 
o gerente da Unidade de Negó-
cios de Almirante Tamandaré do 
Sul, Enio Raber afirmou que dos 
2,7 mil associados da entidade, 
950 são mulheres.

Cerca de 800 pessoas participaram da atividade

Santo Antônio do Planalto 
representado em Festa em 
Homenagem à Mulher Rural
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SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Débitos com a Prefeitura 
devem ser quitados até abril 

Prezados munícipes, a 
Administração Municipal de 
Victor Graeff solicita aos con-
tribuintes que, se há algum dé-
bito com a Prefeitura Municipal 
de Victor Graeff, regularize o 
quanto antes, pois a partir de 
10 de abril deste ano, todos os 
débitos de qualquer valor serão 

protestados em cartório de forma 
automática.

Evite sua restrição de cré-
dito, compareça ao Setor de Tri-
butos. Caso você não possua ne-
nhum débito, desconsidere este 
aviso. 

A Administração agradece a 
compreensão de todos!

VICTOR GRAEFF



Ernestina, 16 de março de 2018 Ernestina, 16 de março de 2018 Ano XVIII   Edição 845|Ano XVIII   Edição 845|

Há 49 anos, desde que nasceu Eloi Schumann mora 
em Lagoa dos Três Cantos, onde primeiramente residia 
no interior, e aos seis anos sua família se mudou para a 
cidade para seus estudos, pois antes, seus irmãos precisa-
vam ir a pé do interior para a cidade.

Desde 1988, Eloi trabalha no mesmo ramo de mer-
cado, primeiro como empregado, depois como proprie-
tário, após o negócio ser fechado, onde trabalha até hoje.

Essencialmente com produção agrícola, Eloi vê que 
o incentivo para este setor tem melhorado. Ponto que é 
lembrado como incentivo para que os jovens também 
permaneçam no município.

Com a esperança de melhora, com a administração 
própria, os recursos para o município seriam maiores. 
Esse foi o motivo pelo qual Eloi apoiou a emancipação 
de Lagoa dos Três Cantos, tanto que na primeira eleição 
para vereador, foi candidato, onde ficou como suplente. 
Novamente se candidatando ao cargo, na eleição ante-
rior à atual, tornou-se membro do Poder Legislativo.

Sempre residente na cidade, Eloi, casado há 25 anos 

com Estela Maris, diz que não pensa em mudança, “hoje 
não penso em sair, nunca pensei”, conta. 

Incentivador dos estudos de seus dois filhos, Cae-
tano e Priscila, ele apoia qualquer iniciativa que forem 
tomar, seja de permanecer em Lagoa dos Três Cantos, 

ou sair para estudar. “Tudo depende da ocasião, se pre-
cisar sair para estudar, vão sair”. Já sobre a mudança per-
manente, comenta que “a gente sempre quer os filhos 
perto da gente, mas tudo depende do trabalho e estu-
dos, e não posso segurá-los”.

“Não penso em sair daqui”

Lagoa dos Três Cantos: 26 anos

Eloi Schumann sempre foi morador do município de Lagoa dos Três Cantos, onde possui comércio local

CRÉDITOS: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

Desde os três anos de idade, há 70 anos, Danilo Ver-
gutz tem Santo Antônio do Planalto como moradia. Aju-
dou no processo de emancipação, viu a cidade crescer e 
melhorar. Na época em que os recursos eram escassos, 
com um posto de saúde local, foi em uma conversa de 
bodega, como lembra Danilo, que se deu início à emanci-
pação, que para aprovação, contou com aproximadamen-
te 95% dos votos positivos.

Para seu Danilo, a cidade melhorou em todos os 
sentidos com a separação de Carazinho. “Comparando 
com outros distritos de Carazinho, ainda estão atrasa-
dos”, lembra ele. Santo Antônio do Planalto pode cami-
nhar sozinho, com seus próprios recursos, sem depender 
de outros.

Por morar a vida toda na cidade, Danilo não pensa 
em mudança, “eu gosto, é bom viver aqui, vivi minha vida 
toda aqui, e pretendo encerrar aqui também”, pontua ele, 
que nunca pensou em viver em outro local, “quando saio, 
é para o Barro Preto”, brinca. 

Casado há 20 anos com Valcir Dozalina Grevenhag, 
sua família ainda mora no município, diferente de outros 
jovens que saem em busca de trabalho, o que não acon-
tecia na juventude de Danilo, que era agricultor, então 
não sentia a necessidade da mudança. A profissão que 
ainda respeita e admira, “é uma das melhores, ainda so-
brevivemos com todas as dificuldades que aparecem, das 
mudanças do clima”, comenta.

Sempre podendo evoluir, Danilo lembra que a cida-
de ainda pode e deve melhorar. Quanto a qualidade de 
vida, em uma cidade com muitos aposentados, é satisfa-
tória, com a assistência do município.

“Vivi minha vida toda aqui, e 
pretendo encerrar aqui também”

Santo Antônio do Planalto: 26 anos

Danilo Vergutz é morador de Santo Antônio do Planalto desde os seus três anos de idade

CRÉDITOS: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO
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A Administração Municipal de 
Santo Antônio do Planalto, em nome 
do prefeito Elio Freitas e vice-prefeito 
Gerno Adelar Altmann, convida você 
e sua família para participar da pro-
gramação especial de aniversário de 
26 anos do município, de 15 a 19 de 
março. A realização é da Administra-
ção Municipal, e apoio do Banrisul e 
Sesc.

Confira a programação:
Quinta-feira (15):
- 9hs: Abertura Oficinal
- Brinquedos manhã e tarde

Sexta-feira (16):
- 19h: Baile Comigo
- Liga da Justiça
- 19h40: Show Suellen Giongo

Participe da progamação de aniversário

Santo Antônio do Planalto: 26 anos

- 20h30min: Show Glê Loirinha

Sábado (17):
- 13h30min: Brinquedos Sesc
- 13h30min: Campeonato Muni-

cipal de Futebol de Campo (América)
- 19h30min: Escolha das sobera-

nas e Show Leo e Daniel

Domingo (18):
- 13h30min: Brinquedos
- 13h30min: II Torneio de Vôlei 

(Ginásio Evangélico)
- 19h30min: Show Humor Arte-

ria

Segunda-feira (19):
- 19h: Corte do Bolo
- Show de Encerramento com 

Tchê Sarandeio

Santo Antônio do Planalto: 26 anos

A emancipação do município de Santo Antônio do 
Planalto foi iniciada no dia 5 de julho de 1990, e em 20 
de março de 1992 a cidade foi oficialmente emancipada.

De lá para cá o município tem se desenvolvido, e 
conta com o principal fator econônico a produção de mi-
lho, trigo, soja, feijão, criação de bovinos, suínos, aves e 
peixes, através da pecuária, indústria e comércio.

Para celebrar a data da emancipação, a cada ano a 
Adminsitração promove uma série de ativdades para a 
comunidade. No ano de 2017 as comemorações foram 
realizadas em escolas com hora cívica e hino nacional; 
entrega da homenagem de“Mulher Cidadã – 2016” à 
Jônia Ivete Ninow Ebertz; brinquedos para as crianças e 
homenagens e entregua de certificado de Honra ao Méri-
to aos fundadores da Banda Marcial Municipal; corte do 
bolo; show; e Torneio de Futebol de Campo e Torneio 
de Vôlei Feminino.

Este ano a data também será lembrada e comemora-
da ao lado da comunidade santo-antonienses, que sem-
pre se faz presente.

Município comemora com a comunidade
CRÉDITOS: ARQUIVO/JORNAL O MENSAGEIRO

Programações são realizadas junto à comunidade, como no ano de 2017
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Dona Nelci Schroeder mora em Mormaço des-
de que o município era apenas uma vila. Há 54 anos 
passou a residir na cidade que hoje completa 26 anos 
da emancipação político administrativa. Na época se 
mudou para o local quando casou-se com seu falecido 
marido Osmildo Schroeder.

Poucos moradores, pequeno comércio, uma sub 
prefeitura (Mormaço pertencia a Soledade) e duas 
igrejas, assim era composta a pequena vila onde Nel-
ci passou a morar, e se encantou. A dona de casa viu 
seu marido trabalhar no comércio e na lavoura. Mãe de 
cinco filhos, 10 netos e um bisneto, a moradora sempre 
apoiou a emancipação do município, pois com isso, a 
vida dos mormacenses ficou mais fácil. 

Seus filhos, para completar o 2º grau, precisaram 

estudar fora da cidade, já com a separação de Soledade, 
Mormaço se tornou independente, com mais comércio, 
escola, serviços que puderam ser encontrados na loca-
lidade.

No processo de emancipação, dona Nelci conta 
que grande parte dos moradores apoiaram a ideia, al-
guns dos mais antigos residentes acharam o fato im-
possível, porém a conquista gerou uma alegria geral. A 
mudança melhorou a vida dos mormacenses, o desen-
volvimento trouxe uma qualidade para quem ali residia 
e ainda reside.

“Aqui nasci, aqui vou ficar”
Uma cidade bonita e aconchegante, Nelci não 

pretende se mudar, mesmo com alguns pontos em que 

pode melhorar. “Tem que melhorar mais para que os 
jovens também fiquem aqui”, pontua a dona de casa 
que ainda é participante de grupos da igreja e da ter-
ceira idade

Quando se fala em fotos, dona Nelci fica receosa, e 
prefere não fazer, pois as recordações que tem de foto-
grafias, são as que tirava com seu marido.

A moradora de Mormaço desde antes da emanci-
pação, não se vê fora do município, “aqui nasci, aqui vou 
ficar”, destaca Nelci.

Mesmo que morando sozinha, ela sempre conta 
ainda com a presença frequente de seus três filhos que 
reside no município e próximos a sua casa. As duas fi-
lhas que moram em Soledade, também mantém o con-
tato, assim como seus netos, com visitas frequentes que 
alegram dona Nelci.

Nelci Schroeder:
“Aqui nasci, aqui vou ficar”

Mormaço: 26 anos

Em comemoração aos 26 anos do município de 
Mormaço, no sábado, dia 17 de março será realizada a 
final do Campeonato Municipal de Campo, com inicio 
às 14h no campo do Estrela Vermelha, na sede do mu-
nicípio. Já no domingo, dia 18 de março, terá Velocar no 
parque de eventos de Mormaço, sendo às 14h corridas 
oficiais, com entrada gratuita.

Emancipação
A iniciativa que partiu de uma brincadeira entre 

amigos foi realizada em 1991. Muito se falava na eman-
cipação de Mormaço durante 80 anos, mas foi em 28 

de maio de 1991 que Ernani Schroeder, Alceu Morigi 
e Giovani Cherini visitaram o prefeito de Soledade para 
uma reunião para tratar sobre os problemas enfrentados 
pelos mormacenses. Os projetos para o município não 
agradaram os integrantes da comunidade, o que os levou 
a iniciar o processo de emancipação.

A Comissão de Emancipação foi escolhida no dia 
14 de junho, e ficou composta por: presidente: Ernani 
Schroeder; vice-presidente: Sérgio Nicolini; 1º secretá-
rio: Rogério Koenig; 2º secretário: Edemar Musskopf; 
1º tesoureiro: Moacir Antônio Cherini; 2º tesoureiro: 
Juarez Odônio Rodrigues. O Conselho Fiscal teve como 

Mormaço: 26 anos

Há 26 anos, emancipado
membros: Theobaldo Berticelli, Léo Paulo Ranzi Fon-
tana e José Antonio Ottoni. Suplentes: Alceu Morigi, 
Ulisses Adalberto Azambuja Rodrigues, Salvador Alvori 
Moraes dos Santos e Fredolino Paulus.

Cerca de 235 pessoas se envolveram para que o 
processo de emancipação fosse realizado, e no dia 10 de 
novembro aconteceu o plebiscito.

Características
Coberto de matas virgens e em alguns pontos in-

transitáveis, o município de Mormaço, em sua origem, 
guardava as dificuldades de acesso, marcadas com suor 
e coragem. Eram pequenas trilhas que cujo acesso era 
feito com animais pelo rio Jacuí, com pequenos barcos 
e mais tarde a barca, que foi o início do assentamento 
dos primeiros habitantes.  Assim, oriundas de Italianos, 
Alemães, Franceses e Portugueses, chegaram aqui às fa-
mílias Dias, Delavy, Rocha, Dreher, Costa, Freitag, Ma-
chado, Bohrer, Schroeder, Silva, Bangemann, Bernardes, 
Teichmann, Turela, Campos e Soares Antunes.  Elas 
iniciaram o desbravamento dos sítios, e estabeleceram 
as primeiras lavouras diversificadas, introduzindo mais 
tarde, também o cultivo do trigo e da soja e a criação de 
animais, principalmente suínos.

Nosso município teve outros nomes que foram da-
dos pelos primeiros povoadores da região, mas com, o 
passar do tempo devido ao forte calor provocado pelo 
sol no meio da mata fechada, e em época de frio pelo va-
por que se eleva do degelo das geadas, a esse fenômeno 
deram-lhe o nome de Mormaço. O município de Mormaço celebra no próximo dia 20 de março, 26 anos da emancipação político administrativo

CRÉDITOS: DANIELE BECKER TEIXERA/ARQUIVO/JORNAL O MENSAGEIRO
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Nicolau Vergueiro completa 26 anos de sua eman-
cipação político administrativa este ano, dia 20 de mar-
ço. Mesmo período em que Dercisio Antônio Schreiner 

reside no município. O motivo pelo qual seu Antônio 
passou a morar na cidade foi para montar uma socie-
dade com seu irmão, que trabalhava na agricultura, e 

pretendiam iniciar uma oficina 
juntos, onde se mantiveram por 
quase 20 anos.

Há seis anos, Antônio é 
proprietário de uma oficina que 
atende máquinas agrícolas. Pai 
de cinco filhos e quatro netos, 
ele ainda conta com a compa-
nhia diária de sua esposa, Alita 
Schreiner, com quem é casado 
há mais de 40 anos, e de sua fi-
lha que trabalha com ele, mesmo 
morando em Passo Fundo, assim 
como seus irmãos.

Para seu Antônio, Nicolau 
Vergueiro é um lugar bom para 

morar, e conta que não se vê em uma cidade maior, 
gosta da sua vizinhança, e outro lado positivo é de que 
não tem muita violência, os morados são conhecidos. 
Sempre morando em lugares pequenos, Schreiner não 
tem pretende mudar de vida. “Por enquanto não tenho 
planos de sair daqui”, pontua.

O município cresceu bastante desde a chegada de 
Antônio “a cidade cresceu bastante, acho que agora tem 
mais que o dobro de moradores”, relata. Sobre a partida 
de seus filhos, assim como outros jovens, ele lembra que 
o serviço para esse público nas cidades pequenas é es-
casso, o que leva-os à mudanças, sendo como principal 
renda do município a agricultura.

Apesar do já crescimento local, seu Antônio ain-
da acredita que pode melhorar mais. O proprietário da 
oficina recorda que antes da construção da ponte que 
liga Nicolau Vergueiro a Ernestina, as coisas não eram 
fáceis. “Com a construção da ponte e do asfalto, tudo 
melhorou”, lembra ele. O comércio evoluiu, o movi-
mento dobrou.

“Não tenho planos de sair daqui”

Nicolau Vergueiro: 26 anos Nicolau Vergueiro: 26 anos

Comemorações na Semana do Município
Para celebrar os 26 anos do município de Nicolau 

Vergueiro foram programadas diversas atividades para 
a comunidade. A abertura da Semana do Município foi 
realizada no sábado, dia 10 de março, com o Torneio de 
laço organizado pelo Piquete dos Laçadores do Lenço 
Branco e CTG Herança Gaúcha, e à noite, com o Jantar 
Alemão em Estrela do Sul. 

No domingo seguiu o torneio de laço, e também foi 
realizado o 1º Passeio Ciclístico de Nicolau Vergueiro. O 
evento recreativo de cicloturismo, não competitivo, es-
portivo e social tem como objetivo incentivar e fomen-
tar o uso de bicicletas como atividade físico-esportiva 
além de trabalhar a tema da saúde como uma melhor 
qualidade de vida aos cidadãos e também promover um 
ambiente mais equilibrado, por ser um transporte não 
poluente.

Durante a semana, na segunda-feira (12) teve iní-
cio a exposição de quadros em acrílico – “6º Traçando 
Histórias” – literatura infantil e juvenil, no Centro Cul-
tural Érico Veríssimo, que segue exposto até o dia 16.

Na terça-feira, dia 13 de março, o Grenal feminino 

e masculino de servidores públicos de futebol 7 movi-
mentou a praça central. 

O 14º Encontro de Mulheres no Clube de Mães 
aconteceu na quarta-feira (14), com o tema “Interven-
ção de Teatro com Dulce”.

A programação segue até a 
segunda-feira, dia 19:

16 de março – sexta-feira
19h - Torneio de truco e canastra – (as inscrições 

iniciam a partir das 18h até o começo dos jogos no Clu-
be 25 de Julho).

17 de março – sábado
9h - Palestra com Associação dos Aquicultores no 

Clube 25 de Julho;
14h - Quarteto misto de vôlei no Salão Paroquial.
20h - Jantar Italiano na Colônia Gobbi

18 de março - domingo
10h - 26º Torneio de Bocha de Casais no Salão Pa-

roquial
 
19 de março – segunda-feira
- encerramento das festividades
21h - 26º Baile do Município no Clube 25 de Ju-

lho com animação das bandas: Sedução Fatal e Grupo 
Vaneiraço.

CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO/ JORNAL O MENSAGEIRO

Durante o Jantar Alemão, houve sorteio da rifa de bolo

CRÉDITOS: DANIELE BECKER TEIXEIRA/ JORNAL O MENSAGEIRO

Antônio Schreiner se mudou para o município no mesmo ano da emancipação
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1º Passeio Ciclístico reúne atletas e 
amadores de Nicolau Vergueiro e região

Nicolau Vergueiro: 26 anos

Atletas e amadores do ciclismo de diversas cida-
des da região se reuniram no município de Nicolau 
Vergueiro, no domingo (11) para percorrer aproxi-
madamente 20 km de estrada de chão no “1º Passeio 
Ciclístico de Nicolau Vergueiro”. O evento que fez 
parte da programação de aniversário do município foi 
parceria entre a Prefeitura Municipal e o SESC Passo 
Fundo.

A atividade iniciou por volta das 7h30min com 
a retirada dos kits e café da manhã aos participantes. 

Além disso, a organização juntamente com o SESC 
prestou todas as informações técnicas e necessárias 
sobre o percurso. A largada foi dada às 9h, na Marina 
Estrela do Sul, Localidade de Estrela do Sul, ao lado da 
Ponte sobre a Barragem de Ernestina.

O prefeito municipal Evandro Diehl e o secretá-
rio de Educação Marcos Suptitz, estiveram prestigian-
do o evento, mas desta vez não como autoridades e 
sim como atletas do ciclismo.

“Queremos agradecer a todos os envolvidos, o 

SESC, pela realização do evento que superou nossas 
expectativas. Na sexta-feira a marca de 100 inscrições 
limitadas já estava encerrada, o que demonstra que 
este evento já se consolidou um sucesso” disse Diehl 
em seu pronunciamento.

De acordo com Marcos o Passeio Ciclístico de-
monstrou força e certamente a comissão organizadora 
já está pensando na próxima edição, pois é através da 
prática esportiva que se melhora a saúde e a qualidade 
de vida dos cidadãos.

CRÉDITOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Passeio ciclístico foi realizado em comemoração aos 26 anos da emancipação político administrativa de Nicolau Vergueiro

um bueiro na via de acesso à 
residência do munícipe Délcio 
Meyer, localizada na comuni-
dade Lemes, pois quando cho-
ve a lama torna a estrada quase 
intransitável.

V e r e a d o r 
Délcio Wie-
dhauper (PDT): 
requer que a Se-
cretaria de Agri-
cultura e Meio 
Ambiente efetue 
as medidas cabí-

veis a fim de informar os muní-
cipes, sobretudo os residentes 
nas comunidades do interior, 
para depositarem seus lixos 
nas lixeiras, não os jogando de 
modo negligente nas estradas 
ou riachos. Nesse sentido, é 
pertinente realizar alguns atos 
de conscientização aos alunos 
municipais para que estes os 
transmitam aos seus pais a im-

portância de não 
poluir o meio am-
biente.

V e r e a d o r 
Vanderlei Ker-
ber (PSD): so-
licita ao Poder 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Executivo que encaminhe os 
projetos de leis com uma ante-
cedência mínima razoável, não 
como está ocorrendo, enviando 
os projetos na sexta-feira às 
16h e demandando sua aprecia-
ção na segunda-feira.

Comunicações Pessoais:
V e r e a d o -

ra Arieli Cás-
sia Leite (PSB): 
agradece ao Pre-
feito Gilso, ao Se-
cretário de Obras 
Elton, pelas me-
lhorias realizadas 

no Bairro Boa Esperança. 
Vereador Délcio Wie-

dhauper (PDT): agradece a 
Secretaria de Obras pelas me-
lhorias realizadas nas estradas 
do interior em função da imi-
nente colheita.

Vereador Eron de Almei-
da (PMDB): agradece a Secre-
taria de Obras pelas melhorias 
efetuadas no Bairro Boa Espe-
rança. Ele explana que parti-
cipou de um evento ciclístico 
no município de Nicolau Ver-
gueiro, o qual teve cerca de 

80 ciclistas, além do apoio da 
prefeitura de Nicolau, no en-
sejo, cabe glosar a despeito da 
importância dessa modalidade 
de esporte ser implantada em 
Tio Hugo.

Vereador Abílio Kuhn 
(PDT): congratula o Grupo de 
Bocha 25 de Julho, estendendo 
as felicitações à comunidade do 
Polígono do Erval, à qual ce-
deu uma parte de seu ginásio a 
fim da construção de uma can-
cha em padrões oficiais. Foi in-
vestido cerca de R$ 28.000,00 
(vinte e oito mil reais) para 
construí-la; no evento de inau-
guração foi arrecadado aproxi-
madamente R$ 10.000,00 (dez 
mil reais).

Vereador Vanderlei Ker-
ber (PSD): agradece ao Se-
cretário Obras, Elton Roessler, 
por atender seus pedidos de 
melhorias e reparos em alguns 
locais das vias municipais. Ele 
parabeniza os funcionários 
da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Tio Hugo 
pelo bom trabalho realizado 
atualmente, enfatizando que 
este órgão está locado na par-

te superior do mesmo prédio. 
Vanderlei parabeniza todas as 
mulheres pelo seu dia come-
morativo ocorrido em 08 de 
março.

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Extraordinária realiza-
da em 12 de março de 2018, 
presidida pelo Vereador Presi-
dente Alex Sandro Mendes da 
Bancada do PDT. 

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 

006/2018: Autoriza o Poder 
Executivo a contratar opera-
ção de crédito com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, 
para execução de obras de qua-
lificação viária no município, 
com a garantia da União e dá 
outras providências. Aprovado 
por unanimidade.

A próxima Sessão Or-
dinária acontecerá no dia 
26/03/2018, às 09h, no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tio Hugo.

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

Pedidos Verbais: 
V e r e a d o r 

Abílio Kuhn 
(PDT): requer 
que o Poder Exe-
cutivo de Tio 
Hugo notifique 
os munícipes que 
não realizam a 

limpeza de seus terrenos a fim 
de que a façam, pois além de 
embelezar o local, evitará a 
disseminação de animais e in-
setos peçonhentos. Ele também 
requer que haja mais incentivos 
e auxílios por parte da atual 
administração em relação ao 
campeonato municipal de bo-

cha. 
V e r e a d o r 

Eron de Almeida 
(PMDB): requer 
à Secretaria de 
Obras no intento 
de que implante 

17
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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

Nesta sessão deram entrada 
e foram aprovados por unani-
midade os seguintes Projetos de 
Lei: 

- Projeto de Lei nº 005/2018, 
de 26 de fevereiro de 2018, que: 
“Autoriza o Poder Executivo a 
contratar servidor por tempo de-
terminado, para atender à neces-
sidade temporária de excepcional 
interesse público”.

- Projeto de Lei nº 
006/2018, de 28 de fevereiro de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a efetuar o pagamento 
de abono de caráter remunerató-
rio aos Agentes Comunitários de 
Saúde”.

- Projeto de Lei Legislativo 
nº 001/2018, de 27 de fevereiro 
de 2018, de autoria do Vereador 
Cezar Formentini/PDT, que: “Dá 
denominação a Rua Marlise Ma-
risa Altmann”.

Também deram entrada e 
estão tramitando os Projetos de 
Lei:

- Projeto de Lei nº 
001/2018, de 09 de fevereiro de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Espe-
cial no orçamento, no valor de 
R$ 8.467,71”.

- Projeto de Lei nº 
003/2018, de 23 de fevereiro de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Espe-

cial no orçamento, no valor de 
R$ 250.000,00”.

- Projeto de Lei nº 
004/2018, de 23 de fevereiro de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Espe-
cial no orçamento, no valor de 
R$ 47.494,92”.

Pedido de Providências:
- Pedido de Providências 

de nº 02/2018, de autoria do Ve-
reador Elder Knapp/MDB, soli-
citando que seja enviado ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao 
setor competente para que seja 
procedida uma limpeza geral e 
melhorias ao redor do prédio on-
de funcionava a antiga escola no 
distrito de Rincão Doce. 

Justifica-se o referido pedi-
do pois atualmente este prédio 
é usado pela comunidade para 
capela mortuária e por isso estas 
providências são necessárias.

Moções: 
- Moção de nº 01/2018, de 

autoria do Vereador Rodrigo João 
Maier/PDT, subscrita pelos Ve-
readores Vilson Altmann/MDB e 
Marcos Pedro Griebler/PDT, so-
licitando que seja enviado ofício 
com votos de profundo pesar aos 
familiares da Senhora SUZANA 
FÁTIMA DA SILVA (SUSI), pe-
lo seu falecimento ocorrido no 

dia 01 de março de 2018.
Compartilhamos dos sen-

timentos da família enlutada e 
apresentamos nossas sinceras 
condolências.

- Moção de nº 02/2018, de 
autoria do Vereador Vilson Alt-
mann/MDB, subscrita pelos Ve-
readores Rodrigo João Maier/
PDT, Marcos Pedro Griebler/
PDT, Larri Afonso Bangemann/
PTB, Elder Knapp/MDB, Lean-
dro Gomes/PP, Letícia Karling/
PP, Andrea Cristina de Oliveira/
PDT e Cezar Formentini/PDT, 
solicitando que seja enviado ofí-
cio congratulando o jovem Feli-
pe Nascimento, pela sua colação 
de grau no curso de Engenharia 
Mecânica pela Universidade de 
Passo Fundo, em cerimônia de 
colação de grau ocorrida no dia 
03.03.2018, em Passo Fundo.

Manifestar no ofício o re-
conhecimento a este jovem pela 
colação de grau e desejar que de-
sempenhe um excelente trabalho 
na sua profissão.

Desejar ainda votos que te-
nha uma vida coroada de êxitos e 
realizações.

- Moção de nº 03/2018, de 
autoria do Vereador Rodrigo 
João Maier/PDT, subscrita pelos 
Vereadores Marcos Pedro Grie-
bler/PDT, Vilson Altmann/MDB, 
Larri Afonso Bangemann/PTB, 
Elder Knapp/MDB, Leandro 

Gomes/PP, Letícia Karling/PP, 
Cezar Formentini/PDT e Andrea 
Cristina de Oliveira/PDT, soli-
citando que seja enviado ofício 
congratulando o senhor Sideno 
Kroessin, por ter sido homena-
geado no dia 04 de março do 
corrente ano, em cerimônia rea-
lizada na Bier Site, ocasião que 
recebeu o Troféu Brasil Expodi-
reto, por seu destaque no setor 
primário, evento esse realizado 
pela Cotrijal. 

Manifestar no ofício o reco-
nhecimento da nossa Casa, por 
um produtor do nosso município 
de uma família tradicional, ter re-
cebido tão distinta honraria. 

Desejar também ao mesmo 
votos de estima e consideração.

- Moção de nº 04/2018, de 
autoria do Vereador Leandro Go-
mes/PP, subscrita pelos Vereado-
res Vilson Altmann/MDB, Mar-
cos Pedro Griebler/PDT, Larri 
Afonso Bangemann/PTB, Elder 
Knapp/MDB, Letícia Karling/
PP, Andrea Cristina de Oliveira/
PDT, Cezar Formentini/PDT e 
Rodrigo João Maier/PDT, solici-
tando que seja enviado ofício aos 
órgãos públicos e as instituições 
parabenizando as mulheres pela 
passagem do “Dia Internacional 
da Mulher” que é comemorado 
no dia 08 de março.

Manifestar no ofício o de-
sejo e votos de estima, sucesso e 

carinho.
- Moção de nº 05/2018, de 

autoria dos Vereadores Rodrigo 
João Maier/PDT e Vilson Alt-
mann/MDB, subscrita pelos Ve-
readores, Marcos Pedro Griebler/
PDT, Larri Afonso Bangemann/
PTB, Elder Knapp/MDB, Lean-
dro Gomes/PP, Letícia Karling/
PP, Andrea Cristina de Oliveira/
PDT e Cezar Formentini/PDT, 
solicitando que seja enviado ofí-
cio congratulando a jovem Ga-
briela Allebrandt Altmann, pela 
formatura no curso de Engenha-
ria Mecânica pela Universidade 
de Passo Fundo, em cerimônia de 
colação de grau ocorrida no dia 
03.03.2018, em Passo Fundo. 

Manifestar no ofício o re-
conhecimento a esta jovem pela 
colação de grau e desejar que de-
sempenhe um excelente trabalho 
na sua profissão.

Desejar ainda votos que te-
nha uma vida coroada de êxitos e 
realizações.

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

Informamos que a próxima 
Sessão Ordinária será realizada 
no dia 12 de março de 2018, às 
19:00 horas. 

Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 12 de março de 2018 – Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta sessão foram aprova-
dos por unanimidade os seguintes 
Projetos: 

- Projeto de Lei nº 001/2018, 
de 09 de fevereiro de 2018, que: 
“Autoriza o Poder Executivo a 
abrir Crédito Especial no orça-
mento, no valor de R$ 8.467,71”.

- Projeto de Lei nº 
003/2018, de 23 de fevereiro de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Espe-
cial no orçamento, no valor de R$ 
250.000,00”.

- Projeto de Lei nº 

004/2018, de 23 de fevereiro de 
2018, que: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Espe-
cial no orçamento, no valor de 
R$ 47.494,92”.

- Projeto de Resolução nº 
01/2018, de 12 de março de 2018, 
de autoria da Mesa Diretora, que: 
“Concede o Troféu Mulher Cida-
dã 2017 a Senhora Maria Joana 
Demari”.

Pedido de providências
- Pedido de Providências 

de nº 03/2018, de autoria da Ve-
readora Letícia Karling/PP, soli-

citando que seja enviado ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine a Se-
cretaria Municipal de Obras para 
que sejam procedidas melhorias 
com patrolamento e ensaibra-
mento na estrada Municipal Es-
tância Nova.

Esta solicitação visa atender 
ao pedido de moradores e produ-
tores daquela localidade, pois as 
condições desta estrada está pre-
judicando o escoamento da safra, 
o transporte escolar e o trânsito 
em geral.

Indicação: 

- Indicação de nº 01/2018, 
de autoria do Vereador Cezar 
Formentini/PDT, solicitando 
que seja enviado ofício ao Ex-
celentíssimo Prefeito Municipal, 
solicitando que seja providen-
ciada a reativação do chafariz e 
da lâmina de água existente no 
trevo da BR 386 ao redor da está-
tua do Santo Antônio. Sugere-se 
também que sejam revisadas as 
luminárias e o sistema que faz a 
estátua girar. 

Justificativa: este local serve 
como atrativo turístico pois mui-
tas pessoas costumam parar para 
tirar fotos e fazer selfies neste lo-

cal, divulgando com isso o nome 
de nosso município.

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

Informamos que a próxima 
Sessão Ordinária será realiza-
da no dia 19 de março de 2018, 
às 19:00 horas, e logo após, às 
19:30 haverá a Sessão Solene 
para entrega do Troféu “Mulher 
Cidadã 2017” a Senhora Maria 
Joana Demari.
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Realizado o descerramento 
da placa da revitalização da 
Mais Bela Praça 

Na última segunda-feira, 
dia 05, durante a solenidade de 
abertura oficial do 17º Festival 
Nacional da Cuca com Lingui-
ça, foi realizado o ato oficial de 
descerramento da placa de con-
clusão da revitalização na Praça 
Municipal Tancredo Neves.

Participaram do ato o pre-
feito municipal Cláudio Afon-
so Alflen e o deputado Federal 
Giovani Cherini, responsável 
por destinar a emenda para as 
melhorias da Mais Bela Praça. 

Quem passa pelo local 
percebe que o mesmo passou 
por melhorias. A primeira etapa 
da obra foi concluída ainda no 
último ano, onde foi disponi-
bilizado o prédio de sanitários 
com dois pavimentos, totali-

zando 92 metros quadrados.
Agora em 2018 foi reali-

zada a segunda etapa da revita-
lização com a pavimentação do 
pátio da praça de alimentação e 
área central da praça, totalizando 
mais de mil e trezentos metros 
quadrados, além da instalação 
de fossa séptica, rede de água e 
elétrica. 

Ainda serão dispostos na 
área floreiras, luminárias e ban-
cos móveis, de maneira que se-
ja possibilitada a remoção dos 
mesmos e aproveitado o espaço 
em eventos do município.  

As obras contaram com 
recursos de emenda junto ao 
Ministério do Turismo e um in-
vestimento de contrapartida da 
Prefeitura Municipal.

Ato foi realizado na abertura do Festival da Cuca com Linguiça

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

VICTOR GRAEFF

Agricultor do Norte do RS também é conhecido como 
Homem do Tempo

Nei Abílio Sossmeier é uma 
figura conhecida na região do Alto 
Jacuí, norte do Rio Grande do Sul. 
Há 37 anos ele registra o tempo 
todos os dias e cataloga em anota-
ções manuais, realizando impres-
sionantes comparativos. Morador 
do interior do pequeno município 
de Victor Graeff, na localidade de 
São José da Glória, Nei é um pro-
fundo conhecedor do clima e de 
eventos meteorológicos, mesmo 
sem ter efetivamente estudado a 
área.

O cooperativismo é um traço 
forte do jeito de ser de Nei. Ele 
participa ativamente das reuniões 
e eventos da Sicredi Alto Jacuí, 
como coordenador de núcleo lo-
cal. Ele conta que, “sem querer”, 
até assistiu a fundação da insti-
tuição financeira cooperativa, em 
Não-Me-Toque, em 1981. “Havia 
ido até a cidade, fiquei sabendo 
de uma cooperativa de crédito 
que estava sendo criada e fui até 
a reunião. Desde lá, sou associado 
do Sicredi com muita alegria”, diz 
Nei.

Associado também da Cotri-
jal, cooperativa de grãos que pro-
move a Expodireto, Nei conta que 
foi um presente dessa cooperativa 
que despertou nele o interesse pe-
la meteorologia. “Aos meus 15 
anos fui presenteado pelo Depar-
tamento Técnico da Cotrijal com 
um pluviômetro e um folheto de 
controle. Foi aí que começou essa 
paixão”, relata.

Inicialmente, ele apenas ca-
talogava os milímetros de chuva, 
mas como na época em que surgiu 
esse interesse houve uma grande 
estiagem, ele decidiu começar 
a registrar todos os eventos cli-

máticos do dia. E após todo esse 
trabalho e dedicação, atualmente, 
ele possui gráficos e comparativos 
de fatores como: geadas, chuvas, 
secas, temperaturas mínimas e 
máximas, granizos, enchentes e 
muito mais.

Para 2018, Nei destaca que, 
baseado em suas estatísticas, o in-
verno vai chegar mais cedo – em 
meados de maio – e será rigoroso 
e duradouro. “Por isso, decidi não 
plantar trigo neste ano, a fim de 
não sofrer com perdas”, comenta.

Ele ainda salienta que, pela 
histórica do que vem acontecendo 
no hemisfério norte, em 2019 a sa-
fra de inverno poderá ter compli-
cações entre junho e julho. E entre 
as suas principais conclusões está 
o fato de que a região do Alto Ja-
cuí recebe influências das frentes 
frias da Amazônia, e não só da Ar-
gentina, como avaliam as grandes 
estações meteorológicas. “Isso ex-
plica muito sobre o clima aqui na 
região, pois há 20 anos, isto não 

ocorria. E éramos influenciados 
apenas pelos ventos vindos da 
Argentina. Só que isso mudou. 
De 2000 para cá, recebemos in-
fluência também da Amazônia, 
o que fez elevar os níveis de 
chuva da nossa região e também 
aumentar as temperaturas, como 
comprovam minhas anotações”, 
argumenta.

Questionado sobre de onde 
surgiu esse interesse, Nei relata 
que acredita ser essa a sua ver-
dadeira vocação. Ao completar 
40 anos de registros, seu desejo 
é de reunir todas as informações 
e estudos em um livro. “Não 
quero que esse conhecimento 
permaneça apenas comigo, mi-
nha vontade é de contribuir de 
alguma maneira com os estudos 
meteorológicos aqui da região. 
Hoje posso dizer que me sinto 
orgulhoso por esse trabalho e 
pelo reconhecimento que recebo 
e já recebi durantes estes anos”, 
conclui.

Nei realiza estudos a partir de seus 37 anos de análise do tempo

CRÉDITO: BRUNA ROBERTA TOSO/SICREDI

REGIÃO
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Expectativa de boa produtividade 
na safra 2018

A agricultura é a principal 
atividade econômica do municí-
pio de Santo Antônio do Planalto, 
com mais de 13.500 de hectares 
plantados neste ano, e é através 
dela que gira a economia. A safra 
2017 foi considerada por muitos 
agricultores muito boa, mas se 
forem confirmadas as expectati-
vas a colheita de 2018 deverá ser 
superior. 

Segundo o técnico em agro-
pecuária da Ascar/Emater, Idanir 
Bianchetti, os produtores do mu-
nicípio estão otimistas em rela-
ção a produção pois realizam os 
tratos culturais de acordo com as 
recomendações técnicas e as con-
dições climáticas foram favorá-
veis até o momento para o desen-
volvimento das culturas de verão.

O produtor Sérgio Kroes-
sin, que já realizou a colheita do 

milho, afirma que a produção foi 
dentro do esperado. “Fizemos 
tudo conforme normas agrôno-
micas para que a safra fosse boa, 
e superou cerca de 15% em re-
lação a 2017, a expectativa para 
a soja também é boa, aguarda-
mos apenas que a chuva favore-
ça o enchimento do grão”, disse 
Kroessin

O produtor Charles Paludo, 
que iniciou a colheita nesta se-
mana, conta que espera melhores 
preços para 2018. “A estimativa 
para essa safra é igual ou melhor 
que 2017, e o preço, que alavan-
cou nestes últimos dias, poderá 
também melhorar a situação de 
nós produtores, para assim inves-
tir no maquinário”, conta Paludo. 
Idanir comenta que a colheita do 
milho está com toda sua área co-
lhida e a soja até a soja até o mo-

mento está em torno de 7% de 
sua área colhida. A colheita será 
intensificada a partir dos pró-
ximos dias, de acordo com as 
condições climáticas. A produ-
tividade do milho ultrapassou 
as 200 sc/há e a soja já colhida 
ultrapassa a média de 80 sc/hc.

Sérgio enfatiza que para 
uma boa produção, é impres-
cindível o acompanhamento de 
um profissional. “Ter o acom-
panhamento técnico de um 
agrônomo é muito importante, 
pois é através dele que pode-
mos traçar planejamento e ter 
tomadas de decisões convic-
tas, pois há muitas tecnologias 
e novidades, precisamos deste 
suporte para sabermos o que de 
melhor fazer, com a assessoria 
de um profissional”, salienta 
Kroessin.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Campeonato de Mormaço tem seus finalistas

Na tarde do último sábado 
(10) no estádio do Estrela Verme-

lha em Mormaço, onde o dia foi 
marcado de muito calor e sol, as 

equipes semi finalistas do certa-
me fizeram ótimos jogos, com a 
presença do público mormacense 
e regional.

As 14h da tarde, o time do 
Estrela Vermelha MFC enfrentou 
o time do Cacique, disputa acir-
rada onde no tempo normal ficou 
o placar de 3 x 3. Já nas penalida-
des o time do Estrela Vermelha/
MFC se saiu melhor vencendo 
por 8 x 7, se classificando assim 
para a grande final.

Já às 16h, o confronto foi 
entre os times do ACM X Va-
ronil, onde o Varonil venceu o 
ACM pelo placar de 1x0.

A grande final será neste sá-
bado, dia 17/03, entre o time do 
Estrela Vermelha/MFC x Varonil. 

As disputas de 3º e 4º lugar tem 
inicio às 14h no estádio do Estre-

la Vermelha em Mormaço, logo 
após, a grande final.

Final será no Estádio Estrela Vermelha, mesmo do time finalista Equipe Varonil é finalista do campeonato

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMÇAO CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMÇAO

MORMAÇO

Foi realizado dia 12, uma 
reunião na Secretaria de Educa-
ção do município de Tio Hugo. 
O momento reuniu o coordena-
dor de Santo Antônio do Planal-
to, Tuta, e dos municípios de Tio 
Hugo, Ibirapuitã e Mormaço.

A reunião foi para definir a 
organização da I Copa dos Cam-
peões de Futebol de Campo. 

De 05 a 09 de março, o mu-
nicípio de Não-Me-Toque rece-
beu mais de 265 mil pessoas na 
Expodireto Cotrijal 2018. Entre 
os diversos espaços, o Pavilhão 
da Agricultura Familiar contou 
com cerca de 200 empreendimen-
tos, onde foram comercializados 
produtos coloniais, flores e arte-
sanatos, com aumento de 4% nas 
vendas, totalizando mais de um 
milhão de reais.

Agroindústrias s
anto-antonienses

As agroindústrias que esti-
veram presentes, fazem parte do 
Programa Estadual de Agroin-
dústria Familiar (Peaf). Repre-
sentaram o município de Santo 
Antônio do Planalto, quatro em-
preendimentos: “Aconchego do 
Planalto”, que conta com 15 par-
ticipantes há cerca de 15 anos. A 
“Reci'Criare”, que existe há cerca 
de oito anos, e no momento com 
três participantes. A Agroindús-
tria “Delícias da Colônia” conta 
com o trabalho de oito pessoas, 
de três famílias. As atividades 
ocorrem há seis anos. E a família 
Schneider expôs seu espaço deno-
minado “Cheiro e Sabor”, com a 
produção de mudas ervas aromá-
ticas, cactos, suculentas, tempe-
ros, chás e condimentos.  

Emater/RS-Ascar 

representada
Entre os espaços da feira, 

também estava a Casa da Família 
Rural, organizado pela Emater/
RS-Ascar, que contou com ofici-
nas de alimentação, piscicultura 
e plantas bioativas, dinâmicas, 
mostras, reuniões, lançamento de 
livro, fóruns e seminários. 

No espaço, os agricultores 
puderam também ter contato com 
os técnicos e obter informações 
sobre alternativas e tecnologias 
para os agricultores nas áreas de 
bovinocultura de leite, florestas 
comerciais, gestão sustentável 
da agricultura familiar, horticul-
tura, irrigação, meliponicultura e 
apicultura, tecnologia de aplica-
ção, piscicultura, cooperativismo, 
plantas bioativas, cozinha didáti-
ca, qualidade da semeadura, se-
cagem e armazenagem de grãos, 
energia fotovoltaica, solos, turis-
mo rural e o recanto temático.

Outro atrativo do espaço, 
foi as oficinas da Cozinha Didá-
tica, onde a extensionista rural 
da Emater de Santo Antônio do 
Planalto, Sandra Maria Bianchetti 
repassou várias receitas, uma des-
sa, é a manteiga cremosa. Confira 
abaixo: 

Ingredientes: 
- 200 gramas de manteiga
- Uma colher (de sopa) bem 

cheia de azeite de oliva
- Uma colher (de sopa) bem 

cheia de óleo de coco
- Para saborizar: 1/2 colher 

de copa de pimenta calabresa ou 
oito folhas de sálvia ou três den-
tes de alho

Modo de preparo:
Misture a manteiga com o 

azeite. Acrescente o óleo de co-
co. Misture os ingredientes até 
virar uma pasta cremosa. Adi-
cione água sobre a manteiga e, 
se preferir, coloque a pasta em 
formas de gelo e, depois, mergu-
lhe os cubos em água. Conserve 
na geladeira. Retire. Para realçar 
o sabor, frite rapidamente ½ co-
lher de pimenta calabresa com 
uma colher da manteiga cremo-
sa. Junte ao restante da mantei-
ga. Com a mesma receita, você 
pode substituir a pimenta por 
sálvia ou alho. Está pronto. Ago-
ra, é só passar a manteiga no pão 
predileto. 

Homenagens
No dia 04, ocorreu em Ca-

razinho, a homenagem aos me-
lhores do agronegócio brasileiro, 
com mais de mil participantes. 
O evento é para dar exemplo de 
superação e crescimento no mer-
cado. Representante Santo Antô-
nio do Planalto, foi homenagea-
do o produtor da Cotrijal, Sideno 
Kroessin, ligado à unidade do 
município. O momento abriu a 
programação da edição da feira. 

Santo Antônio do Planalto representada na 
Expodireto Cotrijal 2018

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

A competição terá categorias 
Livre e Veterano. As equipes 
serão formadas somente por 
jogadores com vínculo no mu-
nicípio. A data prevista para 
início é de 29 de abril, e outra 
reunião está marcada para a 
próxima semana para definir os 
últimos detalhes para o início 
do Campeonato.

Município participará da 
I Copa dos Campeões de 
Futebol de Campo

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

A Administração Munici-
pal de Victor Graeff, através da 
Secretaria de Saúde, realizou 
novamente em 2018 um traba-
lho intensivo para combater os 
focos de criação do mosquito 
Aedes Aegypti.

A vigilância em saúde 
trabalha no combate, além da 
conscientização sobre o mos-
quito vetor de doenças como 
dengue, febre amarela, chikun-
gunya e zika virus. No inicio 

de março, a vigilante em saúde, 
Veridiane Mallmann, juntamente 
com as agentes de saúde, reali-
zou o Levantamento do Índice 
de Infestação do Aedes Aegypti 
(Lira). De acordo com a vigilân-
cia foram vistoriadas 349 resi-
dências.

A vigilância solicita que 
quem possua reservatórios de 
água da chuva, caixa de água e 
afins, que as tampe e faça lim-
pezas semanais. Outra medida é 

colocar uma espécie de tela de 
mil micras para evitar a entrada 
dos mosquitos. 

De acordo com a vigilante 
todos devem se atentar aos cui-
dados com o mosquito, evitando 
deixar água parada em vasos de 
flores, pneus e afins. Outra re-
comendação é de fazer limpeza 
nos pátios, nos fundos de casa 
onde muitas vezes a água po-
de ficar armazenada em certos 
utensílios. 

Victor Graeff realizou o LIRAa

VICTOR GRAEFF
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Tô na área!

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

Sem favorito
Três Gre-Nais em sequen-

cia pelo campeonato Gaúcho é 
para deixar qualquer torcedor 
empolgado e otimista nos seu 
dia-a-dia. E por incrível que 
pareça, é esse o sentimento 
de Gremistas e Colorados as 
vésperas do primeiro Gre-Nal 
das quartas de final do esta-
dual. Depois do jogo do últi-
mo domingo todos os torcedo-
res saíram com a sensação de 
que venceremos o nosso rival. 
O Grêmio pelo excelente pri-
meiro tempo no Beira Rio e 
pela vitória, é claro, e o Inter-
nacional pelo segundo tempo 
em que encurralou o adversá-
rio no seu campo de defesa. O 
fato é que o clássico de 413 
serviu apenas como um tira-
-gosto para aquilo que virá na 
sequencia; dois jogos acirra-
dos em que mesmo tendo ven-
cido o Inter fora de casa não 
é possível apontar favoritismo 
ao Grêmio por menor que se-
ja. Quem acompanha o futebol 
Gaúcho sabe que não existe 
essa história de favorito em 
Gre-Nal, e é justamente por 
esse fato que os dois próximos 
jogos entre Inter e Grêmio 
mexerão com as emoções de 
todos os Gaúchos. Como diz o 
grande narrador Galvão Bue-
no: ”Haja coração amigo”!

Muito mais que uma vaga, 
uma retomada!

Conforme afirmei acima, 
não existe favoritismo em Gre-
-Nal, isso porque a história 
já mostrou que times menos 
qualificados já venceram os 
rivais. Porém, em uma análise 
voltada para o aspecto geral, 
de time por time, deixando de 
lado a rivalidade, o Grêmio no 
momento é uma equipe mais 
pronta que o Internacional. 
Primeiro, pelo fato de que mui-
tos dos atletas gremistas estão 
juntos há 4, 3 anos. Segundo 
porque esse time é acostumado 
a vencer (são três títulos em 15 
meses), e terceiro porque pos-
sui mais valores técnicos que o 
rival. Por essas valências que 
o colorado terá que ter muito 
mais raça para sair vencedor. 
Isso não é uma crítica, mas o 
Inter ainda é um time em for-
mação, que encerrou 2017 em 
baixa, com atuações ruins. 
Três meses se passaram, o ti-
me treinado agora por Odair 
Hellmann evoluiu, mas precisa 
crescer ainda mais; se derro-
tar o Grêmio nas quartas de 
final do Gauchão o Interna-
cional poderá iniciar um novo 
momento da sua história re-
cente, uma retomada que leva-
rá o time de novo ao quadro de 
melhores do Brasil.

Realizou-se no último dia 12 
de março (segunda-feira) do cor-
rente ano a Sessão Ordinária, de 
Ata nº 005/2018, sob a Presidên-
cia do Ver. ADRIANO RODRI-
GO MATTGE, na sede do Poder 
Legislativo, foi analisado e bai-
xado para estudo na Comissão de 
Constituição, Justiça, e Bem-Estar 
Social (CCJ) o seguinte Projeto de 
Lei:

1. Projeto de Lei nº 
011/2018 que, “Altera e dá nova 
redação ao Art. 3º, da Lei Munici-
pal nº 1762 de 14 de fevereiro de 
2018 e dá outras providências.”

Além disso, naquela oportu-
nidade realizou-se a leitura, dis-
cussão e foram encaminhados pa-
ra as Comissões Permanentes da 
Casa (CCJ – COFE), os seguintes 
Projetos de Lei do Executivo Mu-
nicipal, sendo estes:

1. Projeto de Lei nº 
012/2018  que “Reajusta 
Subsídio do Prefeito, do Vice-Pre-
feito e Secretários Municipais do 
Município de Victor Graeff e dá 
outras providências.”;

2. Projeto de Lei nº 
013/2018 que “Inclui nova Ação 
no Anexo III – Planejamento Or-
çamentário 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 pro-
vidências.”;

3. Projeto de Lei nº 
014/2018 que “Autoriza o Po-
der 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 
015/2018 que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a contratar 
temporariamente, para atender a 
necessidade de excepcional inte-
resse público 02 (dois) Motorista/
Operador de Máquinas.”

Naquela oportunidade tam-
bém foi feita a leitura, discussão 

e foi aprovado por unanimidade 
de votos, o Projeto de Resolução 
nº 001/2018, de autoria da Mesa 
Diretora que “Altera o art. 74 da 
Resolução nº 010/2011, do Regi-
mento Interno da Câmara Munici-
pal de Vereadores do município de 
Victor Graeff-RS”. Fica definido 
que as sessões ordinárias serão pú-
blicas, realizando-se na 2ª (segun-
da) e 4ª (quarta) segunda-feira de 
cada mês, com início às 18 horas e 
30 minutos.

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. P e -
didos de autoria 
do Ver. MARCIO 
P. DA SILVA:

-Requerimen-
to nº 018/2018 que 
“Requer à Mesa 

Diretora, depois de discutido pe-
lo Plenário e se aprovado for, que 
seja encaminhado um Expediente 
ao Executivo Municipal, via Se-
cretaria de Saúde e Assistência 
Social, solicitando a contratação 
de um (a) Auxiliar de Consultório 
Dentário-ACD. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade de 
votos. 

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, o 
patrolamento entre a proprieda-
de do Sr. Romeu Roque Schons 
sentido a Polígono do Erval. O 
serviço é de grande urgência, e 
necessita que praticamente todo o 
trecho seja recuperado. Nas pro-
ximidades da propriedade do Sr. 
Loreno Mühl, necessita apenas a 
recuperação de alguns pontos. 

2. P e -
didos de autoria 
do Ver. PAULO L. 
GODOI:

-Requerimen-
to nº 019/2018 que 
“Requer a Mesa 

Diretora, depois de discutido pe-
lo Plenário e se aprovado for, que 
seja enviada correspondência para 
ao Executivo Municipal, via Se-
cretaria de Obras, no sentido de 
seja realizada a recuperação da es-

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff
trada que dá acesso à propriedade 
de Mirco Goellner – 1º Distrito”. 
O requerimento foi aprovado por 
unanimidade de votos. 

-Requerimento nº 020/2018 
que “Requer ainda a Mesa Di-
retora, depois de discutido pelo 
Plenário e se aprovado for, que 
seja enviada correspondência pa-
ra ao Presidente da ACIVIG – Sr. 
Mauricio Howe, para que tome 
providência buscando uma reu-
nião de avaliação do 17º Festival 
Nacional da Cuca-com-Linguiça”. 
O requerimento foi aprovado por 
unanimidade de votos. 

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
revisão da iluminação pública, 
no Bairro Planalto, Rua Felipe 
Leopoldo Escher, nas proximida-
des da residência do Sr. Bertilo 
Steffens. Porém reforça o pedido 
do Ver. VALDIR J. VIEIRA, re-
conhecendo que todo o município 
necessita de uma recuperação na 
iluminação pública. De imediato 
se colocou à disposição para fazer 
um levantamento de todo o muni-
cípio para a Secretaria de Obras. 

3. P e -
didos de autoria do 
Ver. ADRIANO R. 
MATTGE:

-Moção nº 
002/2018 - Moção 
de parabenização 

pela comemoração dos 104 anos 
da Sra. Marina da Costa Finger, 
que foram celebrados no dia 01 de 
março de 2018. A Moção foi apro-
vada por unanimidade. 

-Solicita o encaminhamento 
de um expediente a Rádio Comu-
nitária Alto Jacuí, e também a Rá-
dio Ceres, no sentido de solicitar 
um anúncio em nome da Câmara 
de Vereadores de Victor Graeff, 
em forma de homenagem pela 
passagem do Dia da Mulher. 

-Solicita o encaminhamento 
de um ofício a Deputada Estadual 
Zilá Breitenbach, agradecendo a 
visita da mesma em nosso muni-
cípio no dia 05 de março de 2018.

-Solicita o encaminhamento 
de um expediente ao Deputado 
Federal Giovani Cherini, ao De-
putado Federal Ronaldo Noguei-
ra e ao Deputado Federal Heitor 
Schuch, no sentido de agradecer 

os mesmos pelas Emendas Par-
lamentares destinadas ao nosso 
município.

-Solicitou o encaminhamen-
to de um expediente ao Gerente da 
Cotrijal, Sr. Fernando Kaiser, com 
o intuito de agradecer o convite 
para a participação no evento que 
foi realizada a entrega do Troféu 
Brasil Expodireto 2018.

-Ao Executivo Municipal, 
reforçou o pedido dos vereadores 
PAULO L. GODOI e VALDIR J. 
VIEIRA, referente a iluminação 
pública, e acrescentou a necessi-
dade de revisão em alguns pontos 
de iluminação pública no interior 
do município.

4. P e -
didos de autoria 
do Ver. VALDIR J. 
VIEIRA:

-Solicitou ao 
Executivo Munici-
pal, via Secretaria 

de Obras, revisão geral na ilumi-
nação pública. 

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
que a mesma entre em contato 
com a ACIVG- Associação Co-
mercial, Industrial, Agropecuária 
e Prestação de Serviços De Victor 
Graeff, para solicitar informações 
se a mesma terceirizou os serviços 
de limpeza do 17º Festival Nacio-
nal da Cuca com Linguiça, se sim, 
requer saber porque funcionários 
públicos da Secretaria de Obras 
estavam prestando serviços na 
parte da limpeza. 

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal que o mesmo comprove 
de forma escrita a colocação do 
Secretário de Administração Sr. 
Marcos N. Vieira, durante reunião 
com os vereadores, que ocorreu 
no dia 26/02/18, onde o mesmo 
colocou que a administração pa-
gava cerca de R$5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês de juro pelo não 
pagamento da dívida com Fundo 
Municipal de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Victor Graeff-RS, após o 
vereador questionar sobre o valor 
que está no Portal da Transparên-
cia. 

-Solicitou ao Executivo Mu-
nicipal, informações sobre quais 
foram as atividades esportivas 

organizadas pelo Chefe de Turma 
(antigo cargo de Diretor de Espor-
tes) desde a sua contratação.

5. P e -
dido de autoria do 
Ver. AUGUSTO J. 
LISKA:

-Solicitou que 
seja encaminhado 
um ofício ao Pre-

sidente do Sindicato Sr. Volnei J. 
Schreiner e ao Sr. Flávio Neiss, da 
Rádio Ceres, no sentido de para-
beniza-los pela atitude de realizar 
a entrevista com a Sra. Marina Da 
Costa Finger, onde a mesma con-
tou brevemente sua trajetória de 
vida.  

6. P e -
didos de autoria 
do Ver. ADEMAR 
J. HAHN:

-Solicitou o 
encaminhamento 
de um expediente a 

Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, através do Executivo Mu-
nicipal, com o intuito de verificar 
a possibilidade de um profissional 
da área da saúde acompanhar as 
reuniões da ABCAL- Associação 
Brasileira de Combate ao Alcoo-
lismo. Além disso, solicitou que 
seja encaminhada cópia do pedido 
para a ABCAL. 

-Solicitou um estudo ao Exe-
cutivo Municipal, via Secretaria 
de Obras, com aquiescência do 
Conselho de Trânsito, para veri-
ficar a possibilidade de instalação 
de um redutor de velocidade no 
Primeiro Distrito, nas proximida-
des da entrada da propriedade do 
Sr. Erni Steffler.

Além disso, em nome da Câ-
mara de Vereadores, foi apresenta-
da a Moção nº 003/2018 - Moção 
de Pesar pelo falecimento do Sr. 
Ary Klein cujo falecimento ocor-
reu no dia 11 de março de 2018.

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima Ses-
são Ordinária será realizada no 
dia 26 de março de 2018 (segun-
da-feira), às 18 horas e 30 minu-
tos, na sede do Poder Legislativo. 
Logo após os trabalhos inerentes 
das Comissões (salvo em casos de 
convocação extraordinária).

São Paulo na final de veteranos e Progresso e Linha Machado 
próximos da final no principal

TIO HUGO

No sábado, dia 10 de março, 
foi iniciada a fase final do Cam-
peonato de Futebol de Campo Tio 
Hugo 2017/2018. Os jogos foram 
disputados no campo do Progres-
so; pela categoria veteranos o 
duelo entre São Paulo e Progresso 
que aconteceu às 10h da manhã 
definiu conforme o regulamento, 
a segunda equipe finalista, isso 
porque o time da Barragem Er-
nestina classificou-se direto para 
a final em virtude da melhor cam-
panha na fase inicial. No jogo a 
equipe no São Paulo venceu pelo 
placar de quatro a dois de virada 
e, portanto, fará a final do certame 
contra a Barragem de Ernestina.

 
Play-off decisão de finalis-

ta categoria Veteranos:
São Paulo  4  x  2  Progresso 

(São Paulo na final)
 
Já na categoria principal no 

sábado foram disputadas as par-
tidas de ida das semifinais entre 
Linha Machado e Rio Grandense 
e Progresso contra Barragem Tio 
Hugo. Confira os resultados:

Jogos de ida categoria 
Principal:

Linha Machado 3 x 2 Rio 
Grandense

Progresso 1 x 0 Barragem 
Tio Hugo

 
As partidas da volta acon-

tecem neste sábado (17) a partir 

das 14h no campo da Associação 
Esportiva e Recreativa Tio Hugo. 
As equipes da Linha Machado e 
Progresso jogam pelo empate pa-
ra garantir a vaga na final. Já os 
times do Rio Grandense e Barra-
gem Tio Hugo precisam vencer 
para levar para os pênaltis em 
caso de vitória simples; se vence-
rem por mais de um gol de dife-
rença chegam na final através do 
saldo de gols.

 
Jogos da volta – Sábado, 

17 de março (Campo da AER Tio 
Hugo – Linha Graeff)

14h – Progresso x Barragem 
Tio Hugo

16h – Linha Machado x Rio 
Grandense

Equipe São Paulo é finalista na categoria veteranos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Resultados da quarta rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 2018

No dia 10 de março, ocorreu 
a quarta rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 
2018 de Santo Antônio do Pla-
nalto.

Confira os resultados dos 
confrontos:

Nacional 00 x01 Flor da 
Serra

Cabral A 07 x 01 Cabral B

Furacão 01 x 00 Falange 
Vermelha

Confira na imagem a clas-
sificação geral das equipes:

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No próximo sábado dia 17 
de março serão realizados os 
jogos de ida da grande final do 
Campeonato Amador de Bochas 
Tio Hugo 2017/2018. As partidas 
serão disputadas na Cancha do 
Avelino a partir das 19 horas. A 
equipe da casa, Cancha do Ave-
lino recebe a Cancha do Fedinho 
no primeiro duelo da decisão; a 
volta acontece na próxima sema-

na da Cancha do Fedinho.

Antes da final, na sexta fei-
ra dia 16 de março, serão dispu-
tados os jogos de ida da decisão 
de terceiro e quarto entre Cancha 
do Alemão e Bar do Neizinho. A 
Cancha do Alemão será sede des-
sa disputa. 

Confira os cronograma de 
jogos do final de semana:

Sexta-feira, dia 16 de mar-
ço – Local: Cancha do Alemão

19h: Decisão de 3º e 4º – 
Cancha do Alemão x Bar do 
Neizinho

 
Sábado, dia 17 de março – 

Local: Cancha do Avelino
19:00 horas Final – Can-

cha do Avelino x Cancha do 
Fedinho

TIO HUGO

Final do Campeonato Amador de Bochas 
Tio Hugo 2017/2018 será iniciada neste 
final de semana
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Não-Me-Toque, 9 de março 
de 2018. O Sicredi – com mais 
de 3,7 milhões de associados e 
atuação em 21 estados brasilei-
ros – fechou sua participação na 
19ª Expodireto Cotrijal, feira in-
ternacional que se realizou de 5 
a 9 de março, com mais de R$ 
136,20 milhões em financiamen-
to solicitado pelos associados, 
ficando dentro das expectativas 
projetadas. Ao todo, foram 970 
protocolos, com ticket médio de 
R$ 140.400 por pedido. As linhas 
mais procuradas foram: o Pronaf 
com 70% do total de pedidos e o 
Moderfrota que atingiu 15% dos 
protocolos; as demais linhas so-
maram 15% das solicitações to-
tais de interesse dos associados.

Nas últimas oito edições 

da Expodireto/Cotrijal, o Sicre-
di protocolou mais de 12,9 mil 
propostas, somando mais de R$ 
1,064 bilhão que contribuíram 
para o fomento do agronegócio 
gaúcho e nacional.

Atualmente, o Sicredi é o 
principal agente financeiro na-
cional na concessão de crédito na 
linha Pronaf, apontado pelo pró-
prio Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), que fortalece direta-
mente a agricultura familiar. Em 
2017, a carteira de crédito rural 
do Sicredi no País superou a ci-
fra de R$ 14,5 bilhões (+30,7%), 
provenientes de 193 mil opera-
ções. Dentre as linhas mais pro-
curadas no ano passado estão: 
PRONAMP com R$ 2,6 bilhões 

(21,8% de aumento) com 26 mil 
operações; e PRONAF com mais 
de R$ 3,4 bilhões (17% de au-
mento) em 117 mil operações.   

O Sicredi fecha a Expodi-
reto 2018 com o sentimento de 
dever cumprido e a certeza de ter 
proporcionado uma experiência 
positiva aos associados, pondera 
Márcio Port, vice-presidente da 
Central Sicredi Sul/Sudeste. Para 
o dirigente, o atendimento dife-
renciado oferecido é um indica-
dor importante para o Sicredi ter 
mantido sua média de negócios na 
feira. “Atuamos com foco na ge-
ração de crescimento aos associa-
dos, garantindo recursos e orien-
tando sobre as melhores formas 
de investimentos para seu perfil. 
Desta forma, conseguimos natu-

ralmente gerar desenvolvimento 
nas comunidades, pois todo o di-

nheiro investido ou aplicado fica 
nas localidades”, ressaltou Port.

Sicredi encerra Expodireto 2018 com otimismo

GERAL

Sicredi esteve presente na Expodireto Cotrijal 2018

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA SICREDI


