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Cápsula do Tempo de Ernestina foi enterrada 
na quinta-feira (12) e será aberta no 
aniversário do município daqui há 10 anos.
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Victor Graeff
Incentivo para novas empresas 
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Seletiva de atletas do Grêmio é 
realizada em Ernestina

Ernestina

p.14

 CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Orquestra Cidadã de Teutônia se 
apresenta dia 20 de abril

Victor Graeff

p.14



Ernestina, 13 de abril de 2018Ano XVIII   Edição 849|

EXPEDIENTE

Jornal OM LTDA ME
CNPJ 04.596.111/0001-63

CGC (TE) 271/0002773
E-mail: j.omensageiro@gmail.com

*Matriz: Rua Júlio dos Santos, nº 306
Ernestina/RS - Fone (54) 3378-2088

*Filial: Rua Rio de Janeiro, Centro, Tio Hugo/RS
Fundado em 31/07/2001

Site: www.jornalomensageiro.com.br

Direção
Flávio Martins Pedroso

Jornalista responsável
Daniele Becker Teixeira - MTE 0018506

Departamento comercial
Bruno Campagnolo - (54) 99959-4353
(Fotos: Divulgação/Internet)

Redação e Diagramação
Daniele Becker Teixeira - (54) 99202-9190

Impressão
Gráfica Gespi - Tapera/RS

Tiragem 
2.000 exemplares

As colunas assinadas e os informativos de Câmaras de Vereadores e Prefeituras são concebidos de forma independente e não expressam, necessariamente, a opinião do jornal, sendo de total responsabilidade de seus autores.

Ernestina
João Vitor Pedroso - (54) 99910-7411

Ibirapuitã
Angélica Gonçalves - (54) 99189-6842

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

Mormaço
Tais Grebin - (54) 99649-2266

Nicolau Vergueiro
Angélica Gonçalves - (54) 99189-6842

Santo Antônio do Planalto
Mercedes Pedroso - (54) 99908-3555

Tio Hugo
Bruno Campagnolo - (54) 99959-4353

Victor Graeff
Pedro Fischer - (54) 99116-0490

02

Assinaturas

Conversas
Pitacos

e

Grelhar os filés na manteiga 
e adicionar sal e pimenta, depois 
fritar o alho na manteiga 
com azeite, acre-
sente a mostar-
da, o creme de 
leite e o caldo 
de legumes 
e acerte o sal 
n e c e s s á r i o , 
despeje sobre 
os filés e sirva 
em seguida. 

Bom apetite.

Filé ao molho 
mostarda

Filé cortado em medalhões
Uma colher de alho moído
Três colheres de mostarda
Sal e Pimenta a gosto
Um cubo de caldo de leg-

umes
Um pote de creme de leite 

fresco
Uma colher de manteiga
Uma colher de sobremesa de 

azeite

Flavio N. Belin

Aos nove dias do mês de 
abril de dois mil e dezoito, às 
dez horas, reuniram-se os se-
nhores vereadores, no plená-
rio da Câmara Municipal, para 
realizar a Sessão Ordinária. 
Com a presença de maioria dos 
vereadores, ausente o Ver. José 
Mauricio Padilha, o senhor Pre-
sidente deu início aos trabalhos 
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 
Jurídica fez a leitura dos projeto 
de lei nº. 035, 036/18 os quais 
foram apresentados.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. Jo-
sil Morais   da bancada do 
PMDB, o qual sugeriu ao Se-

nhor Prefeito estudos da possibili-
dade de transformar em perímetro 
urbano a orla da barragem. Tam-
bém solicitou estudos da elabo-
ração de projeto de lei na área de 
turística no Município, com uma 
rota turística, onde a orla da bar-
ragem pode ser incluída. 

2 – Indicação do Ver. Jose 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual parabenizou a 
Escola Estadual Saldanha Mari-
nho pelos seus 89 anos levando 
a educação avante em nosso Mu-
nicípio, bem como pela belíssima 
organização do jantar em come-
moração no ultimo sábado. Ma-
nifestou-se em relação ao cenário 
político a nível Nacional. Ainda 
solicitou oficio ao Poder Execu-
tivo solicitando informações do 
numero total de alunos matricula-
dos na rede municipal de ensino, 
quais asa empresas contratadas 
para o transporte escolar, qual a 
linha/trajeto que cada veiculo faz, 
quilometragem da linha, e se a 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

comissão do transporte escolar, 
se positivo quais as pessoas que 
fazem parte da comissão. Em 
votação a remessa do oficio foi 
aprovada por unanimidade.   

Em Explicação pessoal:
1 – O Ver. Loreno apelou a 

comunidade que tenha paciência 
na questão da falta de distribui-
ção de agua, onde o Poder Publi-
co e sua equipe de trabalho estão 
trabalhando incansavelmente em 
busca de soluções para sanar o 
problema. 

2 – O Presidente manifes-
tou-se com remessa de moção a 
Escola Estadual Saldanha Mari-
nho, e pela bela organização no 
jantar no ultimo sábado, pois os 
educadores deixam marca eterna 
nas vidas de seus alunos. 

Nada mais havendo a cons-
tar encerro a presente ata assi-
nando com os demais. Ibirapui-
tã, 09 de abril de 2018.  

Foi realizada na noite de 
segunda, dia 09, no Tribunal 
Regional Eleitoral – TRE em 
Porto Alegre, o julgamento do 
recurso apresentado pela de-
fesa do Prefeito Municipal de 
Victor Graeff Cláudio Afonso 
Alflen e do Vice Gilmar Ap-
pelt, sobre a representação 
oferecida pela Ministério Pú-
blico e da coligação da opo-
sição sobre supostas irregula-
ridades no pleito eleitoral do 
ano de 2016. 

A votação realizada na 
segunda, dia 09, foi unânime, 
julgando procedente o recurso 
de Alflen e Appelt, resultando 
na modificação da sentença 
proferida em 1º grau e, conse-
quentemente, a improcedên-
cia das acusações.

O voto do relator do re-
curso foi no sentido de que 
não haviam provas que de-
monstrassem o envolvimento 

de Cláudio e Gilmar em eventual 
compra de votos ocorrida duran-
te a última campanha eleitoral, 
sendo que o voto do relator foi 
acompanhado pelos demais de-
sembargadores integrantes da 
sessão.

De acordo com o Prefeito 
Alflen, vale salientar a unani-
midade de votos procedentes ao 
recurso, foram seis votos à zero, 
onde esta já era uma decisão es-
perada pela chapa, uma vez que 
não foram cometidas irregulari-
dades pelos então candidatos. 

O Prefeito reafirma seu 
compromisso com Victor Graeff, 
trabalhando sempre pelo bem 
da coletividade e visando o de-
senvolvimento sadio do municí-
pio, sempre buscando atuar com 
tranquilidade para desenvolver o 
projeto de trabalho para qual foi 
escolhido nas urnas. 

Texto: Douglas Schaeffer 

Por unanimidade TRE 
concede procedência ao 
recurso de Prefeito Alflen 

VICTOR GRAEFF

O município de Santo Antô-
nio do Planalto recebeu na sexta-
-feira (06), a visita dos coman-
dantes da Defesa Civil regional 
Major Matei e Tenente Miranda. 
Acompanhados pelo coordena-
dor da Defesa Civil do muni-
cípio, Irto e pela coordenadora 
adjunta Mara, os comandantes 
foram recebidos pelo prefeito 
municipal Elio Freitas em seu 
gabinete e posteriormente foram 
até o brechó da Defesa Civil do 
município, situado na Secretaria 
da Agricultura e Meio Ambiente.

O major Matei assumiu a 
pouco tempo a Defesa Civil re-
gional e está em visita aos muni-
cípios para conhecer a realidade 
de cada um, se colocou à dispo-
sição e elogiou muito a iniciativa 
do município com a arrecadação 
de roupas e distribuição as famí-
lias em situação de vulnerabili-
dade.

Segundo Mara, este contato 

direto que o município tem com 
as autoridades, pode ajudar mui-
to em algum caso de catástrofe 
ou sinistro. “A Administração 
Municipal se empenha sempre 
em resolver as questões ligadas a 
Defesa Civil, portanto, este mo-

Comandantes da Defesa Civil visitam o município
mento foi de extrema impor-
tância”, disse a coordenadora 
adjunta.

O município agradece a 
visita e a atenção disposta pe-
los comandantes e aguarda no-
vos encontros.

Comandantes foram recebidos no gabineto do prefeito

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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Informativo da Câmara Municipal 
de Vereadores de 

Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 09 de abril de 2018 

Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Pedido de providências 
deferido

- Pedido de Providências 
de nº 05/2018, de autoria do 
Vereador Rodrigo João Maier/
PDT, solicitando que seja en-
viado ofício ao Senhor Prefei-
to municipal, solicitando que 
determine ao setor competente 
a possibilidade de construir um 
quebra-molas, bem como colo-
cação de placas de sinalização 
da existência do mesmo, na 
Rua Valdemiro Allbrandt, mais 
precisamente onde funcionava 
a antiga Serraria Pilger.

Este pedido está sendo 
feito pois segundo moradores 

daquela rua o fluxo de veícu-
los naquele trajeto aumentou 
significativamente e o excesso 
de velocidade praticado por al-
guns motoristas está causando 
insegurança. 

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

Informamos que a pró-
xima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 16 de abril de 
2018, às 19:00 horas.

Infraestrutura urbana é tema 
de audiência no Badesul

Na terça-feira, dia 10, cum-
prindo agenda em Porto Alegre, o 
prefeito municipal Cláudio Afon-
so Alflen participou de uma au-
diência no Badesul.

Na oportunidade Alflen e 
demais prefeitos da região trata-
ram sobre financiamentos para 
melhorias na infraestrutura urba-
na.

Hoje o município de Victor 
Graeff tem em andamento um 
financiamento, onde o montante 
do contrato do Programa Pimes 
– Badesul entre a Prefeitura Mu-
nicipal e o Badesul no valor mais 
de 1,5 milhões, será utilizado 

para a pavimentação de ruas e 
também o recapeamento asfál-
tico. 

Vão receber 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. 

De acordo com o diretor 
Financeiro do Badesul Kalil 
Sehbe Neto, esse recurso vai 
estar disponível para o municí-
pio antes da campanha eleitoral 
de 2018, visto que no período 
de campanha esses recursos 
não podem ser liberados. 

VICTOR GRAEFF

O cantor Wagner Sá es-
teve na noite de sábado, dia 7, 
no Restaurante Gabrielli, em 
Ernestina, onde animou a noite 
com música ao vivo. 

Frequentemente o esta-
belecimento realiza momentos 
com música para interagir com 
os clientes e proporcionar atra-
ções diferenciadas.

Música ao vivo no Restaurante 
Gabrielli em Ernestina

Na noite da última sexta-
-feira, dia 6, foi realizado no 
Clube 25 de Julho em Nicolau 
Vergueiro o Jantar Dançante do 
Piquete de Laçadores Gurizada 

Campeira.
A animação foi por conta 

da Banda Pôr do Sol, na janta 
que teve como cardápio galeto 
com massa.

Piquete de Laçadores Gurizada 
Campeira realiza Jantar Dançante

Jantar Dançante foi realizado na sexta-feira, dia 06

ERNESTINA

Programação animou a noite de sábado (7)

NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

A Secretaria da Agricultura 
de Ernestina comunica que está 
sendo feita a declaração de reba-
nho desde o dia 01/04 até o dia 
30/04, das 8h às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min no Cen-
tro Administrativo II. 

Agricultor, faça a sua decla-
ração para ficar com a situação 
regularizada junto a secretaria.

Comunicado da 
Secretaria da 
Agricultura de 
Ernestina

ERNESTINA

O município de Nicolau 
Vergueiro informa seus contri-
buintes que recentemente cele-
brou convênio com o Banrisul, 
objetivando disponibilizar aos 
usuários do sistema de abasteci-
mento de água a quitação da fa-
tura mensal através do débito em 
conta corrente. Os contribuintes 
que optarem pelo débito em con-
ta deverão comparecer pessoal-
mente ao setor de tributos para 
autorização do crédito.

Além disso, quem preferir 
poderá efetuar os pagamentos 
de guias de arrecadação de água 
como demais tributos por meio 
de boleto bancário a ser emitido 
no site oficial da Prefeitura, cujo 
pagamento poderá ser feito no 
Banrisul, Sicredi e lotéricas da 
Caixa Econômica Federal.  

NICOLAU 
VERGUEIRO

Contribuintes 
podem optar por 
débito em conta
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Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

CRUZADINHA

Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Resolva problemas profissionais de 
maneira discreta e conte com sua 
intuição. Dê o primeiro passo para 
ter sucesso na conquista. Espere 
momentos animados ao lado dos 
amigos, mas alguns desentendi-
mentos não estão descartados.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Você vai se esforçar para obter 
reconhecimento no trabalho, mas 
será melhor agir nos bastidores. 
Deixe de lado os segredos na vida 
a dois e valorize o companheirismo. 
Terá a chance de reencontrar ami-
go que mora longe.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
A hora de subir na carreira chegou! 
Assim, esforce-se para impressio-
nar seus superiores. Se quiser se 

firmar com quem ama, leve a sério 
os planos conjugais. Que tal re-
novar seu visual e aproveitar para 
cortar os maus hábitos?

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Você vai fazer todo o esforço para 
se destacar no serviço. Com seu 
entusiasmo, irá motivar todo mun-
do ao seu redor. Pode aguardar 
boas surpresas na vida amorosa, 
mas não deixe seu coração ficar 
com dúvidas: converse e esclare-
ça.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Atenção para o clima de rivalida-
de no seu emprego! Se quiser se 
destacar, concentre-se nas suas 
tarefas, deixando os assuntos pes-
soais de lado. União cheia de de-
sejo! Nas horas de folga, procure 

se dedicar ao seu lar.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Você vai mostrar foco no trabalho, 
mas precisará de jogo de cintura 
para lidar com imprevistos. Conte 
com seus colegas. Mantenha o ro-
mance longe da rotina e pare de 
implicar com bobagens. Espirituali-
dade em alta!

- Libra (23 set. a 22 out.)
Espere mudanças positivas no em-
prego. Com criatividade tinindo vai 
dar conta dos desafios. Não deixe 
o passado influenciar sua relação 
amorosa. Se estiver só, alguém do 
trabalho vai atrair seu olhar. Evite 
comprar por impulso!

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Você vai esbanjar talento no tra-

balho caso lide com público ou 
equipe. Tudo azul no romance, mas 
procure segurar seu ciúme. Terá 
facilidade para resolver problemas 
domésticos, mas cuidado com mal-
-entendido com parente.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Você vai dar um show de comuni-
cação no emprego, sobretudo se 
atua com clientes ou público. Na 
paixão, declare seus sentimentos. 
Pessoa do passado poderá procu-
rar você. Bico deverá trazer uma 
grana, mas não gaste à toa!

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Aproveite a fase para organizar fi-
nanças e planejar compra de imó-
vel. Faça contatos para sonhar alto 
na carreira. A dois, controle a pos-
sessividade e viverá momentos mar-

cantes. 
Curta o 
convívio com 
a família.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Seja menos exigente no trabalho 
e evite se envolver em confusão. 
Se agir assim, poderá até pedir um 
aumento. Paquera protegida! No 
romance, deixe os assuntos deli-
cados para depois. Segure a língua 
na companhia dos amigos.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Traçar novos planos profissionais 
será favorável. Poderá receber um 
dinheiro inesperado: não comente 
com ninguém e planeje seus gastos 
sem abusar. Confie mais na pessoa 
amada. Programa com amigos vai 
afastar o estresse.

- Antônio Rudimar Schell 01/04
- Milton Ceolan 02/04

- Neusa Nair kern 02/04
- Vicente Manuel Mello 02/04

- Aneri Kern 03/04
- Diego Gnich Goedel Backes 

03/04
- Iusane Angélica Bloss 03/04

- Selmar Muskopff 04/04
- Vanderlei Sbardelotto 05/04

- Libércio Roessler 06/04
- Otavio Alves Castanho 06/04

- Stefani de Negri 06/04
- Vera Fátima Bergmeis 06/04

- Pedro Luiz Schú 07/04
- Stefani Petri Becker 08/04

- Raquel Kummer 09/04
- Rogério Fernando Richter 

09/04
- Daniel Antunes dos Santos 

10/04
- Lurdes de Anhaia 10/04

Aniversariantes do mês de abril!
- Isadora Born 11/04
- Rejane Shultz 11/04

- Vanderlei Graepim 12/04
- Pecucha Onofre Castanho 

13/04
- Davi B. Adames 14/04

- Gilmar Francisco Appelt 14/04
- Isadora dos Santos 15/04
- Dometilia da Luz 16/04

- Franciele Catia Soletti 16/04
- João Pedro Diehl 16/04

- Marlene G. Kummer 16/04
- Valdomiro José Schait 16/04

- José Nelson Alflen 17/04
- Marlei Formighieri Petry 

17/04
- Marlene Grahl 17/04

- Nicolas Bitencourt 18/04
- Arlei Luís Muller 19/04

- Edson Luiz Backes 19/04
- Jaine Appelt 19/04

- Arnaldo Zimmer 20/04

- Jaqueline Aparecida Borges 
20/04

- Ademir Satler 22/04
- Adriane Gonçalves 22/04
- Ilsi Lermen Deuner 22/04
- Ione Teichman Schaeder 

22/04
- Lucas Giaretta Salvi 23/04

- Dilete Demari 24/04
- Rafael Paulo Kummer 24/04

- Amanda Satler 25/04
- Paulo Castelar Schons Alflen 

25/04
- Emili Diehl 26/04
- Fábio Gobbi 26/04

- Renato Becker 26/04
- Marilene Roessler Arend 

29/04
- Pedro Pires da Silva 29/04
- Eduarda Hofstaetter 30/04

- Martha Arend 30/04
- Vilson Allebrandt 30/04
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
SESSÃO PLENÁRIA 

ORDINÁRIA DE 09.04.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

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

Grande expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, acerca do 
seu pedido de providências, es-
clareceu que solicita a aquisição 
de uma área para instalação/
ampliação do Distrito Industrial, 
pois, segundo o Vereador várias 
empresas procuram o município 
para aqui instalar-se e, o atual 
Distrito Industrial não possui 
mais lotes disponíveis e, assim, 
se está deixando de gerar empre-
gos. Sobre a solicitação de troca 
de lâmpadas na localidade de Es-
quina Penz, informou que vários 
jovens transitam por ali à noite, 

quando voltam da faculdade e, a 
escuridão os deixa apreensivos. 
Sobre o pedido de instalação de 
placa de sinalização, informou 
que a colocação de placa indica-
tiva da localização do município 
de Nicolau Vergueiro soluciona-
ria o problema. 

O presidente, Vereador 
Mauricio Adriano Goedel, do 
PP, sobre a solicitação de re-
paros na Rua Júlio dos Santos, 
informou que esta Rua faz parte 
do perímetro urbano e encontra-
-se com muitos buracos, neces-
sitando dos reparos, da mesma 
forma, a substituição das lâm-
padas queimadas nesta mesma 
Rua.

 
Comunicações:

Não houve orador. 

Ordem do dia: 
Sem matéria.

Explicações pessoais:
- O Vereador Leonir Var-

gas, do PDT, parabenizou o 
Ernestina Futebol Clube pela 

Ernestina pelas comemorações 
do aniversário do município. 
Lembrou que vários dos Verea-
dores eram crianças no momen-
to da emancipação e hoje, fazem 
parte da administração pública 
municipal.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 16 de 
abril, às 18 horas.

Parabéns a todos que 
diariamente cumprem sua 
missão, contribuindo, com o 
desenvolvimento de nosso Mu-
nicípio, buscando novos proje-
tos, aceitando desafios em bus-
ca de fazer mais e melhor, não 
desistindo e nem perdendo de 
vista a esperança. 

Pedimos a Deus, saúde e 
sabedoria para que possamos 
contribuir com muito traba-
lho e empenho para o desen-
volvimento de nossa querida 
cidade!

Parabéns Ernestina pelos 
30 anos!

seletiva realizada neste último 
final de semana. Afirmou que 
foram mais de duzentos atletas 
que participaram. Disse que o 
Grêmio de Porto Alegre está 
com olheiros na escolinha para 
a seleção de atletas. Parabeni-
zou os gremistas pela conquista 
do campeonato gaúcho. Sugeriu 
que todos os Vereadores solici-
tassem ao Executivo a colocação 
de uma placa na entrada da cida-
de com o nome dos Deputados/
Senadores que destinaram ver-
bas ao município de Ernestina. 

- A Vereadora Vena Fran-
cisca Baumgratz, do PSDB, 
parabenizou o município de 
Ernestina, uma vez que se co-
memoram esta semana os trinta 
anos de emancipação. Agrade-
ceu a todos que se empenharam 
para que Ernestina se tornasse 
município. Afirmou que muito 
já foi feito, embora, ainda haja 
muito a ser feito, mas, disse que 
estamos no caminho. Afirmou 
que espera que sejam tomadas 
iniciativas no sentido de manter 
os jovens de Ernestina em Er-

nestina. Parabenizou a iniciativa 
de reabertura do Ernestina Fute-
bol Clube. 

- O Vereador Everton Jo-
sé Goedel, do PTB, concordou 
com o colega Vereador Leonir 
sobre a solicitação da placa. 
Afirmou que leu uma reporta-
gem hoje que tratava sobre a 
situação do foro privilegiado 
de alguns políticos. Disse que 
as pessoas reclamam que nada 
é feito com estes políticos, mas, 
nas eleições eles são novamen-
te eleitos e permanecem sem 
ser investigados devido ao foro 
privilegiado. Parabenizou o mu-
nicípio pela passagem dos trinta 
anos. Assim como a todos que 
aqui moram e contribuem para 
o desenvolvimento desta terra. 
Parabenizou, também, o Ernes-
tina Futebol Clube, pela parceria 
com o Grêmio, desejou que se 
tivesse atletas com um futuro 
promissor como resultado da 
parceria. 

- O Presidente, Vereador 
Mauricio Adriano Goedel, do 
PP parabenizou os munícipes de 

Iniciou-se os trabalhos de 
prevenção e tratamento com-
batendo o tabagismo em Santo 
Antônio do Planalto com um es-
tratégia diferenciada neste ano 
buscando trabalhadores públicos 
em um primeiro momento, abrin-
do caminho para outras classes 
trabalhadoras as quais tem jorna-
da de trabalho com grade de ho-
rários incompatíveis com a Uni-
dade de Saúde seja para retirada 

de um medicamento ou apoio 
pelos diferentes profissionais que 
integram a equipe de trabalho do 
Grupo (médico, enfermeiro, psi-
cólogo e nutricionista).

Conforme o Coordenador 
do Grupo Gustavo Kasperbauer 
para se iniciar o planejamento de 
um grupo antitabagismo a unida-
de de saúde deve ser considerada 
uma unidade livre de tabaco, ou 
seja, nenhum dos membros da 

equipe de saúde pode ser tabagis-
ta. Caso haja algum tabagista, ele 
deve ser estimulado a cessar o há-
bito e, nos casos em que o objeti-
vo não for alcançado, o fumante 
deverá ser orientado a fumar fora 
da Unidade e, preferencialmente, 
longe dela. Partindo desse pres-
suposto o grupo Antitabagista de 
Santo Antônio do Planalto bus-
cou em outras Secretarias Mu-
nicipais e na rede de ensino Mu-
nicipal tabagistas com desejo de 
pararem de fumar a serem triados 
e acompanhados pelos profissio-
nais de saúde a fim de cessarem 
o vício, oportunizando os traba-
lhadores a participarem das ati-
vidades de educação em saúde 
ofertadas pela Unidade de Saúde.

Os grupos devem ter, no 
máximo, 15 participantes além 
disso, não se recomenda que se-
jam incluídos no grupo pacientes 
que não desejam cessar o taba-
gismo e que procuraram o grupo 
por exigência da família ou ou-
tras pessoas. Os encontros são 
em caráter mensal, com duração 
prevista de 1 hora e tolerância de 
mais 15 minutos e sempre que 
houver necessidade, é oferecido 
atestado de comparecimento ao 

participante.
Cada um dos participan-

tes se apresentou e fazendo um 
breve relato da sua história com 
tabagismo (número de cigarros 
fumados por dia; tempo de ta-
bagismo; tempo de abstinência; 
recaídas; uso de medicamentos 
prévios, etc.). Nesse mesmo en-
contro já foi aplicado o teste de 
Fagerström que é composto de 
seis questões e avalia o grau de 
dependência à nicotina.

Enfatizou-se aos participan-
tes desde o início que será pres-
crita medicação pela Drª Laiza 
Singulani durante os primeiros 
encontros durante uma consulta 
médica individual ao final do en-
contro. Além disso, os malefícios 
do tabaco, meia vida da nicotina 
e outros dados sobre o cigarro de-
vem ser explicados, de preferên-
cia com auxílio de lâminas a fim 
de se obter melhor resposta com 
a memória visual.

Cada um dos participantes 
deverá escolher a forma como 
quer cessar o tabagismo: abrupta 
ou redução gradual do número de 
cigarros, porém o dia oficial da 
interrupção já deve ser anotado 
pelo coordenador do grupo.

Sendo realizada uma des-
crição dos cinco estágios de 
mudança comportamental: fase 
pré-contemplativa, fase contem-
plativa, preparação para ação, 
ação e manutenção.

A partir de dos outros en-
contros consistirão basicamen-
te no trabalho de cada uma das 
fases, os benefícios da cessação 
do hábito de fumar, cada um dos 
participantes deverão ser orien-
tados a fazer uma balança dos 
dados positivos e negativos do 
hábito de fumar e uma lista de 
sensações durante a semana.

Ao final do encontro fora 
oferecido um café da manhã es-
pecial desenvolvido pela nutri-
cionista Nancy Mabel Friguetto 
do Nascimento onde alimentos 
funcionais estavam organizados 
em um buffet. Sendo o tabagis-
mo é um dos mais importantes 
problemas de Saúde Pública, ex-
clusivo apenas da espécie huma-
na. Existem alguns estudos que 
apontam uma associação positiva 
entre ganho de peso em pessoas 
que deixam de fumar. Havendo 
a importância da nutrição como 
terapia auxiliar no tratamento an-
titabágico.

Grupo Antitabagismo de Santo Antônio do Planalto inicia os 
trabalhos aliando a saúde do trabalhador

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Em primeiro momento público alvo será de servidores públicos

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/GUSTAVO KASPERBAUER
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos dois dias do mês de abril 
de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, reuniram-se na Sede da Câ-
mara Municipal de Vereadores em 
Nicolau Vergueiro, Estado do Rio 
Grande do Sul, os seguintes ve-
readores: Carina Neuhaus Ramos, 
Selmar Iradi Musskopf e Vilmar 
Felini, do PMDB, Ana Paula 
Stumpf e Odeli F.P. de Souza, 
do PSB, Gilani M. S. Neuhaus, 
Delmar Antônio Diehl, Gustavo 
Gotz e Vanderlei Graepin, do PP. 
A senhora presidenta Ana Pau-
la Stumpf, declarou abertos os 
trabalhos da Sessão Ordinária. 
A Presidenta pediu ao secretário 
que fizesse a leitura da Ata. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovada por 
unanimidade. Leitura da Pauta n. 
09/2018. Em discussão a Pauta, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovada por unanimidade. 
Leitura das correspondências. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Vilmar 

solicitou o envio de dois ofícios – 
1) De parabenização ao Luan de 
Abreu, que irá participar de um 
torneio internacional, juntamente 
com a equipe do Vila Nova, em 
Barcelona, desejando que possa 
vir contar a experiência e repre-
sente bem o Município. Em dis-
cussão, se manifestou o vereador 
Odeli, solicitando que o oficio 
fosse enviado em nome do Legis-
lativo. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 2) Ao Secretário de 
Educação e demais pessoas que 
trabalham com ele, parabenizan-
do pela organização da Semanada 
Páscoa, onde enfeitaram a creche, 
e muitas crianças agradeceram e 
foram tirar fotos, em nome das 
Bancadas do PMDB e PSB. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. Inscrito o vereador 
Gustavo solicitou o envio de três 
ofícios – 1) À Secretaria da Agri-
cultura, para que envie as fichas 
de controle de empréstimo de 

implementos da Patrulha Agrícola 
Municipal. Em discussão, se ma-
nifestaram os vereadores Odeli e 
Ana Paula. Em votação, aprovado 
por unanimidade. 2) À Secretaria 
Municipal de Educação e Cultu-
ra, para que envie o relatório das 
horas extras dos funcionários da 
respectiva Secretaria, neste ano de 
2018. Em discussão, se manifes-
tou o vereador Selmar. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
3) À Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura para que envie o 
motivo pelo qual a pessoa respon-
sável pela cultura no Município 
não foi recontratada neste ano de 
2018. Em discussão, se manifes-
taram os vereadores Selmar, Gus-
tavo, Vilmar, Odeli, Vanderlei, 
Ana Paula e Gilani. Em votação, 
rejeitado por 05 votos contrários 
e 04 favoráveis. Inscrito o verea-
dor Vanderlei, solicitou o envio de 
dois ofícios – 1) Ao Engenheiro 
Civil, Sr. Laércio Diehl, para que 
agende uma visita até a Comu-
nidade de Lenço Branco, espe-
cificamente no Colégio daquela 
Comunidade onde houve uma 
reforma, informe o dia, a hora, a 
data, para que seja acompanhada 
essa visitação, a fim de fiscalizar 
a obra. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, aprova-
do por unanimidade. 2) Ao Pre-
feito Municipal, Sr. Evandro, para 
que compareça ou envie de forma 
escrita, esclarecimentos sobre 
a questão da abertura de ruas na 
região central do Município, on-
de é um tema muito debatido e se 
houver intenção e esforço conjun-
to dos órgãos, conseguirão abrir 
essas ruas, sugerindo a realização 
de audiência pública para debater 
o tema. Em discussão, se manifes-
taram os vereadores Odeli e Ana 
Paula. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Vanderlei 

falou que acredita que o salário 
dos vereadores é baixo, pois não 

conseguem se manter somen-
te com a atividade de vereador. 
Disse que surgiram comentários 
de que algum vereador teria dito 
que se fosse eleito, trabalharia de 
graça, não acreditando que algum 
seria louco, embora considere o 
valor que ganhem o mesmo que 
trabalhar por um salário mínimo. 
Referiu que de nada adianta fa-
zerem sua parte se o Executivo 
gasta dinheiro com contratações 
extravagantes. Sugeriu que se 
deixem uma marca dessa Legis-
latura, podendo doar o décimo 
terceiro salário de cada vereador 
e numa ação conjunta, durante 
os 04 anos, poderiam fazer um 
ato histórico para deixar a marca 
desse Legislativo. Asseverou não 
querer o cargo de vereador como 
profissão, tendo um plano futuro 
de ocupar um lugar no Executi-
vo e colocar um sucessor. Ainda, 
falou que anda muito preocupa-
do com as contas públicas, pois 
já tiveram um déficit de mais de 
100.000,00 apenas no primeiro 
ano e não estão pensando em ar-
recadar mais, entendendo que o 
papel do Legislativo é fiscalizar e 
auxiliar para que esse rombo não 
aumente cada vez mais. Mencio-
nou que tem notado o aumentado 
das ações judiciais movidas con-
tra o Município e o Prefeito, sen-
do que pedirá o detalhamento de 
cada uma nas próximas sessões, 
sendo reflexo da má gestão. Por 
fim, pediu que seja providencia-
do um relógio para acompanhar o 
tempo da fala. Inscrito o vereador 
Gustavo questionou qual o incen-
tivo que está sendo dado para a 
Agricultura do Município, além 
do empréstimo dos equipamentos 
da patrulha agrícola. Falou, em 
relação as estradas do Município, 
que parece que se perderam as ré-
deas da manutenção das estradas, 
tendo se deslocado no sábado até 
a Comunidade de Colônia Gobbi, 
sendo que com pouquíssima chu-
va achou que não conseguiria su-
bir com o seu carro, pois a estra-

da está lisa, sendo descaso. Citou 
exemplo da Estrada do Ipiranga, 
que é praticamente uma picada, 
e a estrada que vai até o Engenho 
Velho, que não comporta a passa-
gem de dois carros e a capoeira es-
tá tomando conta. Mencionou que 
o cronograma que havia no ano 
passado certamente foi esquecido. 
Referiu que não tem compromisso 
com os funcionários, mas sim os 
funcionários e gestores devem ter 
com a população. Por fim, convo-
cou a presença do Secretário de 
Obras naquela Casa, para ouvir 
porque certas coisas não são fei-
tas. 

Matérias em pauta: 
Não houveram matérias em 

pauta. 

Explicações pessoais: 
Inscrita a vereadora Carine 

agradeceu a oportunidade dada 
pelo Vereador Clair de Lima, di-
zendo que não estava preparada, 
mas juntamente com os colegas 
ajudará no que puder para o bem 
do Município. Inscrito o vereador 
Vanderlei parabenizou o colega 
Fernando Miri pela atuação nesses 
30 dias, juntamente com a banca-
da do PP. Lembrou o vereador 
Nadir, que não pode assumir por 
problemas de saúde, e pediu li-
cença ao líder de sua bancada para 
dar as boas-vindas a sua comadre, 
vereadora Carine, pois embora 
tenham ideias diferente, estão ali 
apenas pelo bem do Município. 
Agradeceu a preocupação de to-
dos os colegas, pois se ausentou 
por problemas de saúde. Inscrito 
o vereador Gustavo convidou pa-
ra a estreia da equipe, no próximo 
domingo, na Taça RBS de Futsal, 
esclarecendo que tem uma despe-
sa por jogo com arbitragem e tive-
ram uma despesa com a inscrição 
e terno. Falou que o Poder Público 
auxiliou com o transporte, quando 
os jogos forem fora do Municí-
pio e duas rodadas de arbitragem, 
bem como que os colegas verea-

dores ajudaram com uma quantia 
pessoal para que possam fazer 
frente a essas despesas. Informou, 
ainda, que será cobrado ingresso, 
não tendo sido definido o valor, 
listando as despesas que terão, 
sendo que o ingresso também po-
derá ser pago por meio de doação 
de alimentos, que ao final de cada 
rodada será doado para um asilo 
de Tapera, que pegou fogo há uns 
tempos atrás e está enfrentando 
dificuldades. Inscrita a vereado-
ra Ana Paula falou que entende 
a preocupação do vereador Van-
derlei com o déficit nas contas 
públicas, dizendo que acontecem 
audiências públicas a cada tri-
mestre para falar sobre as metas 
fiscais, sendo que sempre vai e 
em todas as oportunidades os de-
mais vereadores não se fizeram 
presentes, sendo que em algumas 
o vereador Odeli compareceu. 
Frisou que em todas as oportuni-
dades conseguiu conversar bas-
tante com o Daniel, onde trocam 
ideias, pedindo que se façam pre-
sentes, até para entender melhor 
o que ocorreu e estudar saídas 
para sair dessa situação. Disse, 
em relação aos incentivos para 
agricultura, que na semana passa-
da ocorreu a primeira reunião do 
Fórum Municipal da Juventude, 
convidando a todos para que se 
façam presentes, tendo sido mui-
to gratificante ver a juventude ali 
discutindo, sendo inclusive que o 
tema da agricultura foi levantado 
e debatido. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 09 de abril, 
com início às dezenove horas, 
na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores, na Avenida Vinte 
de Março, n. 1064, em Nicolau 
Vergueiro. Declarou encerrados 
os trabalhos da sessão, dos quais 
lavrou-se a presente ata que lida 
e achada conforme irá assinada.

06

Reunião discutiu melhorias na rede de abastecimento 
de água

O prefeito municipal de 
Ibirapuitã Rosemar Hentges re-
cebeu na manhã de quarta-feira 
(11) em seu gabinete, a equipe 
de funcionários responsáveis por 
coordenar os sistemas de abaste-
cimento de água do município. O 
vice-prefeito José Provenci, Se-
cretários e representantes de uma 
empresa também participaram da 
reunião.

O encontro abordou a rede 
de abastecimento de água bus-
cando melhorias no sistema, vis-
to que nos últimos dias a falta de 

água em alguns pontos da cidade 
tem sido frequente.

O poço artesiano localizado 
na Praça Central de Ibirapuitã é 
responsável por fazer a distribui-
ção de boa parte da água potável. 
Quando a mesma sofre algum 
tipo de problema, consequente-
mente alguns pontos sofrem essa 
interrupção.

De acordo com Rosemar, o 
aumento significativo da popula-
ção resultou também no aumento 
do consumo de água e energia. 
"A Administração está buscando 

de todas as formas sanar este pro-
blema e solicita o apoio e com-
preensão dos ibirapuitenses para 
quando houver um problema na 
rede de abastecimento, informar 
aos responsáveis" disse.

Já nos próximos dias será 
iniciada uma força tarefa para 
colocação de hidrômetros nas re-
sidências e estabelecimentos que 
ainda não possuem, sendo uma 
forma de controle sobre o uso da 
água. Também haverá a substitui-
ção de uma bomba, aumentado a 
capacidade de um poço artesiano.

IBIRAPUITÃ

Reunião abordou melhorias para o abastecimento de água

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE IBIRAPUITÃ
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Alunos da Emei Professora Marisa Margarida conhecem a história do nome da 
Biblioteca Pública Municipal de Santo Antônio do Planalto

No dia 09 de abril, os alunos 
das turmas de Jardim A/B e Pré 
A/B juntamente com as professo-

ras Franciele Cátia Soletti, Célia 
Muller Paludo, Marcelise Rei-
nehr, Liselene Cristine da Fon-

toura Bratz e diretora Tânia Ma-
ra Wagner enviaram um convite 
para a professora Leoni Altmann 
e seus familiares para se fazerem 
presentes na Biblioteca Pública 
Municipal e contar a história de 
vida e profissão do inesquecí-
vel professor Ervino Altmann. 
Ele possui histórico importante 
no município, principalmente na 
área da Educação, deu origem ao 
nome “Biblioteca Pública Muni-
cipal Ervino Altmann”,

Em 2004 foi inaugurada a 
primeira Biblioteca Pública Mu-
nicipal que não tinha denomina-
ção e estava localizada na Ave-
nida Jorge Müller. A Biblioteca 
Pública Municipal Professor Er-
vino Altmann foi inaugurada em 
04 de outubro de 2012 em um no-
vo endereço, localizada no Prédio 
da EMEF São Paulo.

Os familiares Leoni Alt-
mann, Leodi Altmann (filhos) Alunos conheceram mais sobre a Biblioteca Ervino Altmann

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA SAP

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Cleber Drehmer e Muriel Alt-
mann (netos) deram seus de-
poimentos aos alunos. Foi um 
encontro muito significativo, im-
portante e de aprendizado para os 
pequenos estudantes.

Os familiares relataram que 
o professor Ervino trabalhava uti-
lizando como meio de transporte, 
o cavalo. Discorreram também 
sobre como era a forma de estu-
dar, que os alunos tinham muito 
respeito com seus professores, so-
bre os castigos, as brincadeiras, os 
alunos cantavam o Hino Nacional 
Brasileiro. Destacaram também 
que o professor Ervino Altamnn 
gostava muito de estudar, passava 
muitas horas estudando sozinho, 
na época não havia luz elétrica 
então estudava com a luz de vela 
e lampião.

Os alunos fizeram questio-
namentos e comparações de co-
mo é a realidade atual na escola. 

A secretária de Educação Roseli 
de Oliveira Arendt também se 
fez presente no encontro e para-
benizou os profissionais e alunos 
da EMEI por esse momento tão 
importante de aprendizagem, res-
gatando a história de nosso muni-
cípio.

A direção, professoras e alu-
nos da EMEI Professora Marisa 
Margarida agradecem imensa-
mente a disponibilidade e alegria 
de cada familiar do Professor Er-
vino Altmann que se fez presente, 
por cada depoimento e informa-
ção repassada aos pequenos estu-
dantes. As professoras e os alunos 
das turmas envolvidas homena-
gearam os familiares com uma 
linda canção desejando “Paz” e 
uma lembrança com fotos das tur-
mas. Desejamos que a sabedoria 
e o aprendizado continuem pre-
sentes para guiar os caminhos da 
Educação durante todo o ano.

A colheita de soja segue em 
ritmo acelerado na região de atua-

ção da Coagrisol. Até o final da 
primeira semana do mês de abril, 

a Cooperativa contabilizou que 
cerca de cerca de 46 % da área 
prevista já havia sido colhida.

Este percentual, representou 
mais de 3,7 milhões de sacas de 
soja, que já foram armazenadas 
nas unidades de recebimento da 
Coagrisol, as quais estão com 
ritmo constante e avançado de 
trabalho. Ainda neste contexto, 
levantamentos feitos pela área 
técnica da Cooperativa, apontam 
que a média por hectare está na 
casa das 61 sacas, com perspecti-
va de aumento.

De acordo com a direção da 
Coagrisol, a expectativa é que de 
que ao final da colheita, sejam 
recebidas cerca de 8 milhões de 
sacas. Para que isso se concreti-
ze, um intenso trabalho, que en-

volveu investimentos superiores 
a R$ 10 milhões, foi feito para 
melhorias estruturais nas 37 uni-
dades de recebimento. Estas ben-
feitorias iniciaram ainda no ano 
passado, visando garantir que as 
unidades estivessem prontas com 
os reparos necessários desde o 
início da safra.

Porque depositar a safra 
na Coagrisol:

Neste momento onde o pro-
dutor faz sua colheita, a Coagrisol 
lembra que os benefícios de de-
positar seus grãos na Cooperativa 
são variados, sendo um dos prin-
cipais, a credibilidade ao produtor 
de manter seus grãos nos arma-
zéns da empresa, que há 48 anos 
atuando no mercado consolidou 

Coagrisol já recebeu mais de 3,7 milhões de sacas de soja

AGRICULTURA

Cerca de 46% da área prevista já foi colhida

uma marca de confiança, serieda-
de, transparência e respeito.

Igualmente, destaca-se que a 
Coagrisol busca estar lado a lado 
com o homem do campo não so-
mente na safra, mas sim de forma 
permanente, através do acompa-
nhamento técnico, onde as equi-
pes estão diretamente no campo, 
indicando novos métodos e tecno-
logias para o incremento da pro-
dutividade e levando informações 
instantâneas aos produtores.

Além disso, a Cooperativa 
desenvolve ofertas especiais de 
insumos, programas de bonifi-
cação, e premiações. Também 
há a participação nos resultados, 
ou seja, quanto mais o associado 
trabalha com a cooperativa, mais 
retorno ele tem.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA COAGRISUL
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Tio Hugo: 18 anos

Semana de Valorização da Vida inicia com  capacitação para professores e estudantes
As celebrações do 18º aniversário 

de emancipação político administrati-
va de Tio Hugo foram iniciadas nesta 
segunda-feira, dia 09 de abril. A “Se-
mana de valorização da vida” como foi 
denominada, traz um ciclo de palestras 
ministradas por Selmiro Paulo Wolfarth 
que possui 35 anos de experiência, e é 
especialista em várias áreas das ciências 
humanas.

Durante a segunda-feira foi realizada 
a abertura das atividades em cerimônia 
que contou com a presença das lideran-
ças políticas municipais e comunidade 
em geral. A Orquestra Municipal de Tio 
Hugo interpretou o hino do município 
antes dos discursos. O prefeito Gilso Paz 
lembrou-se da caminhada repleta de de-
senvolvimento que Tio Hugo vivenciou 
nesses 18 anos de vida. O líder do Execu-
tivo recordou o período antes da emanci-
pação, quando a situação das comunida-

des que na época pertencia a municípios 
vizinhos era complicada, visto que não 
contavam com serviços básicos como 
saneamento, estradas e até mesmo saú-
de. “Quem viveu aqui no passado, antes 
da emancipação, sabe o quão difícil era a 
situação. As estradas do interior em sua 
maioria não possuíam estrutura, serviços 
como saneamento também eram ausen-
tes, sem falar na saúde, uma vez que as 
pessoas tinham que buscar atendimento 
por conta própria, muitas sem condições 
inclusive”, ressaltou Gilso.

O atual prefeito também fez questão 
de citar o nome de todos os prefeitos que 
por aqui passaram, desde Gilmar Mühl 
(in memorian) e Arlindo Kerber (in me-
morian), que foram fundamentais para 
o processo de desenvolvimento de Tio 
Hugo, bem como o ex prefeito Verno Al-
dair Müller, que ficou 7 anos a frente do 
Executivo Municipal. Gilso Paz destacou 

o caminho de desenvolvimento trilhado, 
perceptível tanto na área urbana quanto 

no interior. “Hoje possuímos excelente 
infraestrutura na cidade, além disso, tra-

Abertura da Semana do Município ocorreu na segunda-feira (9)
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Semana de Valorização da Vida inicia com  capacitação para professores e estudantes
balhamos constantemente para manter 
as nossas estradas em bom estado, ofe-
recemos saúde e educação de qualidade, 
bem como saneamento e outros serviços 
em prol dos nossos munícipes. Sabemos 
que ainda podemos ir mais longe, e é des-
ta forma que trabalharemos”, garantiu o 
prefeito. Na sequência o palestrante Sel-
miro iniciou a capacitação junto aos pro-
fessores da rede municipal de ensino, que 
elogiaram a atividade realizada durante 
os turnos da manhã e da tarde. 

Nesta terça-feira, dia 10, foi a vez 
dos alunos do 5º ao 9º ano passaram por 
capacitação, que seguiu a tarde com pa-
lestra voltada para os alunos do pré ao 4º 
ano da rede municipal.

A quinta-feira, dia 12, conta com a 
grande noite da Família, com uma pales-
tra voltada para a realidade das famílias, 
debatendo assuntos como alcoolismo, 
drogas e demais temas importantes para 

a formação da sociedade.
A programação da semana do muni-

cípio ainda tem nas atividades palestras 
durante a semana toda. Na quarta, 11 de 
abril, no CTG Caminho dos Pampas são 
os alunos do 5º ao 9º ano que participam 
pela manhã, à tarde, palestra e Integração 
da Melhor Idade, e à noite, para o grupo 
ABCAL – Grupo Vida Nova.

Funcionários públicos, grupos da 
Assistência Social participam da pales-
tra na quinta-feira (12), que ainda teve 
o Lançamento da Ação Nota Premiada 
Apresentações Culturais Orquestra Mu-
nicipal de Tio Hugo e Grupo de Danças 
Portal e a grande noite da família/ pales-
tra para toda a família. As famílias rece-
bem atendimento individual na sexta-
-feira (13).

No Campo da Associação Esporti-
va e Recreativa Tio Hugo (Linha Graeff) 
serão realizados jogos no sábado, dia 14. 

Pela parte da manhã jogos amistosos e à 
tarde as finais do Campeonato Municipal 

de Futebol de Campo categorias vetera-
nos e principal.

Entre as atividades estão palestras para professores, estudantes e grupos do município
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Morador de Tio Hugo desde o nascimento, mes-
mo com oportunidades de sair, seu Sadi Granja per-
manece em sua terra natal. “Nasci e fui criado em Tio 
Hugo. Aqui passei por quatro municípios sem sair do 
lugar, praticamente. Primeiro pertencíamos a Passo 
Fundo, depois Victor Graeff, Ernestina e agora Tio 
Hugo”.

Casado há 44 anos com Lourdes, é pai de cinco 
filhos, sendo que tem a companhia para a agricultura 
de seu filho, e sua filha mais velha que mora na cidade 
também.

Agricultor, aposentado e também trabalha com 
transporte, Sadi gosta do que faz e do lugar onde resi-
de. “Gosto de morar aqui, a única coisa que me inco-
moda é o dia do transporte das máquinas para mudar 
de lavoura”. Como principal fonte de renda na agricul-
tura, ele gostaria que a profissão fosse mais valorizada. 
“Tem muitas coisas que desvalorizam o agricultor, se-
gundo sua posição, você não é nada. Hoje o agricultor 
está salvando a pátria, desde o meio ambiente, como 
nas áreas de preservação. Tanto no transporte de má-
quinas quanto ambiental, mas a realidade da lei é de 

 Entrevista: 
Sadi Granja

Sadi Granja nasceu, foi criado e reside até hoje no município de Tio Hugo

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO



Ernestina, 13 de abril de 2018 Ano XVIII   Edição 849|

taxar e multar, ninguém encontra soluções ou toma 
iniciativa”, cita.

Outra coisa é a aposentadoria, que no caso de 
Sadi, mesmo a principal fonte sendo a agricultura, pre-
cisou se aposentar como motorista, com um salário 
mínimo, outro serviço que exerce. Já para a lavoura, o 
tempo tem ajudado. “Hoje a agricultura está muito fá-
cil com o potencial de máquinas que a gente tem. Tem 
um clima razoável que está colaborando com a nossa 
região”, conta. Quanto a maneira de produzir, procu-
ra escutar os outros e avaliar. “Ouvi um comentário de 
que na agricultura sempre se trabalhava em cima de 
produtividade, mais, mais e mais. Hoje não adianta tra-
balhar só em cima de produtividade, tem que trabalhar 
em cima de lucratividade”.

Mesmo com oportunidades para sair, seu Sadi 
conta que faltou apoio da equipe. “Mas hoje, pela ida-
de, já pensamos um pouco em comodismo também”.

Emancipação
Seu Sadi vivenciou o processo de emancipação há 

18 anos. “O porquê da emancipação: pelos comentários 
da época, o pessoal local se sentia de canto, rejeitados, 
os outros não davam atenção, pois se lhes fosse ofereci-
do qualquer coisa, pois a evolução era notória, sempre 
foi visto potencial em Tio Hugo”, lembra. “Para a eman-
cipação o serviço foi difícil, justamente pela pressão de 
municípios. Eram necessários que houvessem 1.800 vo-
tos favoráveis. Na busca por estes, foi alcançado 1.820 
eleitores, porém na contagem do TRE haviam 1798”. 
Assim foi iniciada a corrida para que os 1.800 votos 
se mantivessem. A ideia para a criação do município, 
como lembra Sadi, era de que fosse “redondinho”, pe-
queno, que somente preencha os requisitos necessários. 
“Mas valeu a pena, porque as melhorias vieram, eu sem-
pre digo que um município pequeno, que trabalha en-
xuto, com uma administração séria, dá certo”, pontua.

Para o agricultor o município evoluiu, principal-
mente em saúde, educação e obras. 

“O objetivo da emancipação era de que fosse um 
município diferente dos outros. Aí se perguntavam 
como? Então se pensou em trabalhar mais enxuto”, 
lembra. Sadi conta que antes faltava apoio, começando 

com melhoria de estradas. “Eu tenho pouca estrada de 
chão para chegar à minhas lavouras, mas mesmo assim, 
quando precisava, demorava para vir auxílio. Agora a 
hora que pedir, logo já estão atendendo. Outra coisa 
boa é a patrulha agrícola, eles tem todo tipo de equipa-
mento, quem precisa, é bem atendido”, diz ele.

Quanto aos estudos, o pai de cinco filhos conta 
que “minhas meninas começaram a fazer o segundo 
grau aqui, depois Passo Fundo, então a dificuldade vem 
desde a locomoção, o ponto facilita, mas a questão de 
locomoção era complicado. Hoje já passou essa fase”, 
fala. “A saúde também, sempre dependia de ir a Passo 
Fundo, ainda não sei o porquê Soledade ainda não se 
desenvolveu como em Passo Fundo, mas deveria”.

Sobre as administrações, seu Sadi lembra que o 
que deve ser priorizado é o próprio município. “Tive-
mos duas percas grandes, de pessoas que tinham visão 
longe, e hoje estamos apostando nesta gurizada jovem. 
O consenso na última eleição foi uma boa decisão. In-
dependente de quem for assumir, em qualquer cargo, 
deve pensar em um todo no município, porque a polí-
tica hoje não dá para fazer comentário”, aponta.

“um município pequeno, com uma 
administração séria, dá certo”
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 Entrevista:
 Calisto Machado

Seu Calisto Machado, nascido e criado em Tio 
Hugo, na Linha Machado, é agricultor, profissão que 
exerceu a vida toda, e ainda a segue. Morador sempre 
da mesma região da cidade, Calisto lembra que mesmo 
sem se mudar, já morou em três municípios diferen-
tes. “Passei por três municípios, e eu no mesmo lugar, 
primeiro era Soledade, depois Ibirapuitã e agora é Tio 
Hugo”, comenta. Isso aconteceu antes da emancipação 
do município que completa 18 anos em 2018. 

Em seu tempo de estudos também era diferente 
de hoje. “Os alunos precisavam ir a pé, hoje o ônibus 
passa sempre pegar. Eu estudei perto, andava 2km, mas 
tinha gente que andava 5km pra estudar” recorda o 
agricultor.

Calisto conta que por um tempo tinha um arma-
zém, mas o que trabalha mesmo é com a agricultura, 
função que hoje é melhor que quando iniciou. “Com 
o passar do tempo, o que melhorou pra gente foi na 
agricultura, com os maquinários”, pontua. “Planto mais 
soja. A gente tem que trabalhar para o que rende mais. 
A gente que se criou na roça, a vida toda, sabe que era 
mais difícil. Há 50 anos atrás era tudo na enxada, má-
quinas pequenas, hoje não, é só entrar no trator, ligar o 

ar condicionado e ir”, conta Calisto.
Pai de quatro filhos, o agricultor nunca pensou em 

se mudar e conta com família por perto, inclusive seus 
netos. “Eu gosto de morar aqui, se não gostasse, já tinha 
saído há muito tempo. Eu, com 81 anos, graças a Deus 
não tenho inimizade com ninguém”, cita Calisto. “Não 
pensei em sair, porque se a gente não trabalha não vive 

em parte nenhuma, e a gente trabalhando qualquer lu-
gar serve”, acrescenta ele.

Sobre os recursos que o município oferece hoje, o 
agricultor fala que está satisfeito. “Para mim está bom 
assim. Trabalhando tudo tá bom. Ninguém dá nada pra 
gente. Se tenho alguma coisa fiz com esses braços aqui” 
finaliza seu Calisto.

Calisto Machado trabalha e mora em Tio Hugo, na Linha Machado, local onde nasceu
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Por um mês, no município 
de Ernestina esteve circulando a 
Cápsula do Tempo. Organizado 
pelo diretor do Museu Dona Er-
nestina Alexandre Aguirre com o 
apoio da prefeitura, o projeto per-
correu o comércio, grupos, esco-
las, entidades e esteve disponível 
para os munícipes no Museu para 
que a população deixasse uma 
mensagem para daqui 10 anos. 
A pergunta respondida foi: Co-
mo será minha cidade, estado ou 
país daqui a 10 anos? Recados, 
mensagens, desejos pessoais, 
recordações e materias históri-
cos como jornais também foram 
guardados

A Cápsula foi fechada e 
enterrada em um ato realizado 
na manhã desta quinta-feira, dia 
12, na Praça Municipal, contan-
do com a presença do prefeito 
Odir João Boehm, secretários 
municipais, do diretor do Museu 

Alexandre Aguirre, funcionários 
da prefeitura, representantes de 
entidades, comércio e alunos e 
professores da Escola Estadual 
de Ensino Médio Raimundo Cor-
rêa, primeira escola que recebeu 
a Cápsula.

No ato também foi plantada 
uma muda de árvore cerejeira, 
para que o acompanhamento dela 
seja feito até a data de abertura da 
Cápsula do Tempo.

O diretor do Museu Dona 
Ernestina, Alexandre Aguirre 
agradeceu todos que auxiliaram 
no projeto, equipe da prefeitu-
ra na organização e apoio e aos 
que deixaram suas mensagens. 
Lembrou ainda que este é um ato 
simbólico que marca os 30 anos 
do município, e é importante que 
a história seja registrada. “Um 
povo sem memória é um povo 
sem história”, cita Alexandre. Ele 
ainda ressalta que Ernestina, com 

Cápsula do Tempo é enterrada em Ernestina e será aberta em 2028

ERNESTINA

sua emancipação, é uma cidade 
modelo para a região.

O prefeito Odir João Boehm, 
em sua fala, lembrou das pessoas 
que trabalharam para a emancipa-
ção, como Terezinha Nair Roeh-
rig e Odete Pozzan Schmitz, que 
lutaram desde o início, quando 
Ernestina se tornou município e 
agradeceu a toda sua equipe. Odir 
deseja que, daqui há 10 anos, al-
gum dos que estiveram presentes 
no ato, esteja no comando da ci-
dade. Também espera que quan-
do todos se reunirem novamente 
para abrir a cápsula, seja evidente 
a diferença dos anos.

O estudante do 3º ano da 
Escola Raimundo Corrêa, Pablo 
Dias Goedel deixou uma mensa-
gem na Cápsula e participou do 
ato onde ela foi enterrada. Ele 
conta que o projeto envolveu as 
pessoas e os alunos da escola. “É 
interessante para quem está en-

Autoridades estiveram presentes no ato

trando na escola agora, talvez não 
entenda muito agora, mas daqui 
há 10 anos vai entender o que era 
a escola e a cidade”, conta.

Quando a Cápsula for de-

senterrada, em 2028, será divul-
gada para que toda a comunidade 
que participou possa retirar seu 
registro e analisar o que foi guar-
dado.

Cápsula foi enterrada com a presença de estudantes e representantes de entidades
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Muda de árvore cerejeira foi plantada para que seja acompanhado seu crescimento
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A Prefeitura Municipal de 
Victor Graeff convida para a 
apresentação da Orquestra Cida-
dã: Tournée Orquestra Teutônia, 
a ser realizada no dia 20 de abril, 
na Praça Municipal Tancredo 
Neves, em comemoração a se-
mana do trabalhador. A apresen-
tação terá início às 20h. A ação 
cultural é promovida pela Secre-
taria Estadual de Cultura, Turis-

mo, Esporte e Lazer. 
A Orquestra de Teutônia 

é conhecida em todo o Brasil. 
Fundada em 1983, logo após 
a emancipação político-admi-
nistrativa de Teutônia, contava 
inicialmente com 13 músicos. 
Ao longo de sua trajetória, a 
Orquestra de Teutônia tornou-
-se um referencial de qualida-
de.

Orquestra Cidadã de 
Teutônia se apresenta dia 20 
de abril em Victor Graeff

VICTOR GRAEFF

Orquestra foi fundada em 1983 e é conhecida em todo país

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Seletiva de atletas do Grêmio é 
realizada em Ernestina

No último sábado (07), 
foi realizada no Centro de Trei-
namento do Ernestina Futebol 
Clube em Ernestina a seleti-
va de atletas do Grêmio. Pe-
la manhã houve a solenidade 
que oficializou o Ernestina FC 
como Núcleo de Captação de 
Atletas – Região Norte do Grê-
mio. Durante a tarde, os jovens 
participaram dos jogos e foram 
avaliados.

Confira a lista completa 
dos selecionados

Nascidos em 2002
Volante – Eduardo Ema-

nuel de Oliveira (Quilombo-SC)
Meia – Guilherme Cardoso 

(Não-Me-Toque)

2003
Goleiro – Kauê Luvizetto 

(Pontão)
Lateral direito – Vinicius 

Cichota (Getúlio Vargas)
Zagueiro – Kauã Missel 

(Erechim)
Meia – Eduardo Henrique 

Dall’agnol (Erechim)

2004
Volante – Gregory Carva-

lho (Lagoa Vermelha)
Meia – Natã Vedoia (Er-

nestina)
Meia-atacante – Mateus 

Guedes (Carazinho)
Atacante – Kauã Gomes 

(Carazinho)
Atacante – Felipe Passos 

(Lagoa Vermelha)

2005
Goleiro – Vinicius Schnei-

der (Lagoa dos Três Cantos)

2006
Meia – Cauã José Pagliari 

(Erechim)
Meia – Cássio Nicola Ca-

margo (Espumoso)
Atacante – Pedro Henrique 

Dickel Tonello (Alto Alegre)

Atacante – Gabriel Augusto 
Andreis (Erechim) 

Atacante – Miguel Concatto 
Fontana (Arvorezinha)

2007
Lateral direito – Luigi Ste-

fanello Pierezan (Salto do Jacuí)
Volante – Gabriel Krueger 

(Ernestina)
Atacante – Bernardo de 

Moura (Passo Fundo)

2008

Lateral direito – Breno 
Campos de Matos (Tapera)

Lateral esquerdo – Enzo 
Bettin Garcia (Tio Hugo)

Volante – Arthur Fernando 
de Gois (Ernestina)

Meia – Bernardo Brust Glit-
ti (Arroio do Meio)

Atacante – João Guilherme 
Oro (Passo Fundo)

2011
Atacante – Kauã Kreutz 

(Lajeado)

Ernestina FC é Núcleo de Captação de Atletas do Grêmio

Jovens passaram por avaliação durante os jogos
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ERNESTINA

O dentista de Tio Hugo, 
Leonir Setti, é lembrado para ser 
agraciado com o Prêmio Profis-
sional de Sucesso RS 2018 que 
será realizado em Porto Alegre na 
sexta-feira, dia 13.

O evento é organizado pela 
Lester Comunicação e eventos e 

conta com o apoio do Clube do 
Comércio de Porto Alegre. Ou-
tros profissionais de ramos di-
ferenciados também recebem o 
prêmio, como médicos, agrôno-
mo, veterinário, psicólogos, en-
genheiro, professoras e advoga-
dos, de outras regiões do estado.

Dentista de Tio Hugo é lembrado 

para o Prêmio Profissional de 

Sucesso RS 2018

TIO HUGO
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Câmara Municipal de 
Vereadores de Mormaço-RS

Realizou-se mais uma Sessão Ordinária no dia 10 de 
Abril de 2018, com a Presidência do Vereador Wagner de 
Loreno, juntamente com os demais vereadores, Edson Sch-
roeder, Eduardo Zanin, Jorge Luiz Berticelli, Lair da Silva 
Farias, Marcos A. Malaquias, Sônia Mara Kuhn, Olair Belo 
de Carvalho e Silvio Fernandes Sanderson. Dentre os mais 
variados assuntos abordados durante manifestações na Tri-
buna do Legislativo podemos citar: Visitas as residências 
com problemas sociais; bom trabalho realizado pela equipe 
da Assistência Social; pintura das faixas no asfalto, acesso 
à Mormaço; auxilio da municipalidade para a construção de 
banheiro; pedido de melhorias de estradas; prisão de Lula; 
investigação de possível caso de abuso sexual em Mormaço.

Ordem do dia, todos os projetos aprovados por una-
nimidade 

Projeto de Lei do Executivo nº 009/2018 autoriza a su-
plementação de crédito por auxílios e convênios, alterando 
a Lei Municipal nº 1.308/2017, de 27-12-2017, que estima 
a receita e fixa a despesa do município de Mormaço para o 
exercício de 2018. Dispõe o presente Projeto de Lei, em seu 
Artigo 1º, sobre a Suplementação de Crédito por auxílios e 
convênios, dentro da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, relativo aos recursos originários de diversos Progra-
mas implementados pelo Governo Federal, através do Fundo 
Nacional de Assistência Social, tais como, FEAS, GSUAS E 
PSB, cuja aplicação dos mesmos, junto ao Município, obede-
cerá o previsto nos respectivos Planos de Trabalho aprovados 
pelo Município. 

Projeto de Lei do Executivo nº 0010/2018 autoriza a 
suplementação de crédito por superávit do exercício anterior, 
alterando a Lei Municipal nº 1.308/2017, de 27-12-2017, que 
estima a receita e fixa a despesa do município de Mormaço 
para o exercício de 2018. Dispõe o presente Projeto de Lei, 
em seu Artigo 1º, sobre a Suplementação de Crédito por su-
perávit do exercício anterior, dentro da Secretaria Municipal 
da Educação, Cultura e Desporto, relativo aos recursos origi-
nários dos Programas implementados tanto pelo Governo Fe-
deral quanto Estadual, tais como, SALÁRIO EDUCAÇÃO, 
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 
ESTADUAL E PNATE FEDERAL, junto ao Município, os 
quais serão utilizados de acordo com os preceitos estabeleci-
dos em suas respectivas normativas. 

Projeto de Lei do Executivo nº 0011/2018 autoriza a 
suplementação de crédito por redução orçamentária, alteran-
do a Lei Municipal nº 1.308/2017, de 27-12-2017, que estima 
a receita e fixa a despesa do município de Mormaço para o 
exercício de 2018. Dispõe o presente Projeto de Lei, sobre 
suplementação de crédito, dentro da Secretaria Municipal da 
Assistência Social, Salienta-se que no artigo primeiro cons-
tam as rubricas e os valores necessários aos ajustes contábeis 
e orçamentários que possibilitarão o empenho e o efetivo pa-
gamento das despesas relativas aos recursos vinculados aos 
respectivos programas do Governo Federal e no Artigo 2º, 
por conseqüência, constam as rubricas e os valores que serão 
reduzidos do orçamento original para fazer frente às referidas 
despesas. 

   Cássio Rodrigues Diretor Geral

PARTICIPE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS 
AS TERÇAS-FEIRAS,  17 HORAS

Município incentiva a instalação de novas 
empresas no Distrito Industrial

 Na última sexta-feira, 
dia 06, foi realizada no gabi-
nete do Prefeito Municipal 
Cláudio Afonso Alflen a sole-
nidade de assinatura de termos 
de concessão de uso das áreas 
remanescentes do distrito in-
dustrial.

São cinco empresas vic-
torenses prestadoras de servi-
ços contempladas nesta etapa, 
uma empresa de dedetização, 
uma lavagem de carros, uma 
borracharia, uma prestadora 
de serviços de construção civil 
e uma mecânica. 

Os contratos foram ce-
lebrados em atendimento as 
Leis Municipais nº 511/2001 
e Lei nº 654/2003 e Lei nº 
1.671/2016 que autoriza a con-
cessão de áreas remanescentes 
do distrito industrial também 
para empresas de prestação de 
serviços, anteriormente as de-
mais Leis autorizavam apenas 
indústrias. 

Para receber os terrenos 
as empresas apresentaram pro-
jetos nos termos das Leis, de-
finindo o objetivo, justificativa 
e a viabilidade econômica, 
juntamente com a planta do 
imóvel a ser edificado. 

A concessão das áreas foi 
aprovada pelo Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Rural, sendo que os contratos 
têm prazo de dez anos, onde 
devem ser cumpridos os requi-

sitos exigidos em Lei. Decorrido 
esse tempo, ocorre a outorga da 
escritura pública de transferência 
dos terrenos, através de autori-
zação legislativa. Existe ainda 
a cláusula de reversão, que caso 
não forem cumpridas as cláusulas 
do contrato o Município pode as-
sumir o terreno de volta.

O processo até as conces-
sões foi longo, pois o Distri-
to Industrial não possuía mais 
uma área para instalação, sendo 
que a Administração 2013-2016 
apresentou um projeto que foi 
aprovado junto a Fepam para a 
diminuição da área verde do lo-
cal, consequentemente aprovado, 
disponibilizando essa nova área. 

O prefeito municipal Cláu-
dio Afonso Alflen enfatiza que a 
Administração Municipal de Vic-
tor Graeff fez um grande esforço 
para a viabilização deste projeto, 
primeiro obtendo junto a Fepam 
licença para diminuir a área ver-
de, possibilitando a abertura de 
mais lotes e posteriormente a al-
teração na legislação. 

Alflen ainda reforça que a 
Administração tem preocupação 
de incentivar todas as áreas eco-
nômicas e de desenvolvimento 
no município, sempre visando 
uma maior geração de emprego e 
renda e consequentemente fazen-
do Victor Graeff crescer cada vez 
mais.  

Cinco empresas victorenses foram contempladas com a área

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Os participantes do curso 
de operador de retroescava-
deira no município de Santo 
Antônio do Planalto realizam 
última etapa. Esta é a etapa 
várzea e está qualificando 8 
profissionais. A oportunidade 
é oferecida pela Administra-
ção Municipal, Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Ascar/Emater e 
Senar.

O curso é de ótimo apro-
veitamento, formando pro-
fissionais qualificados para o 
mercado de trabalho e aperfei-
çoando dos funcionários pú-
blicos que trabalham com esta 
máquina.

Curso está qualificando oito profissionais

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ERNESTINA

Última etapa do curso de operador 
de retroescavadeira em andamento

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
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MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de ponti-
lhões no interior do município de Victor Graeff/RS. Abertura das Propostas: 04/05/2018, 
às 09:00h. Local: Centro Administrativo Municipal, sita Av. João Amann, 690. Maiores In-
formações pelo telefone (54) 3338.1244/1273 e no site www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor 
Graeff/RS; 09/04/2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 2/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrita no CNPJ sob o número 

87.613.485/0001-77, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO 
ALFLEN; no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ra-
tifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fulcro no art.25, II da Lei Federal nº 
8.666/93, conforme Processo nº 31/2018, que tem por objeto a contratação de prestação dos 
serviços de Apoio técnicos profissionais especializados de Consultoria na área educacional 
no que se refere a todos os órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino, incluindo 
projetos, acompanhamento e monitoramento de programas Federais do MEC e capacitações 
na regional para Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Conselheiros de 
Educação, Conselheiros do CAE, do FUNDEB e Conselhos Escolares, conforme pedido da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, sendo contratada a empre-
sa SIMAE – SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - ME, 
CNPJ: 26.796.200/0001-96, no valor mensal de R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).  
Victor Graeff/RS, 29 de março de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 15/2018
O Município de Victor Graeff/RS, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Artigo 24, inciso II, em razão de o valor cobrado ficar abaixo 
do limite de Licitação, conforme Processo nº 30/2018, que tem por objeto, Aquisição de 34 
metros quadrados de divisórias, tipo divilux, perfis de aço com vidros e portas completas, 
que destinam-se para instalação em diversos setores do Centro Administrativo Municipal, 
conforme pedido da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sendo contratada a 
empresa PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA ME, CNPJ Nº 05.519.803/0001-70 , no 
valor total de R$ 2.788,00 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais).Victor Graeff/ RS, 27 
de março de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACÃO Nº. 17/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 87.613.485/0001-77, re-

presentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, ratifica a DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Artigo 24, inciso 
X, conforme Processo nº 33/2018, que tem por objeto arrendamento de uma área de terra de 
lavra de saibro a céu aberto sem beneficiamento, fora de recursos hídricos, para manutenção 
das estradas vicinais nas diversas localidades do interior do município, conforme pedido 
da Secretaria Municipal Obras e Trânsito. Sendo arrendado um imóvel rural, por tempo 
determinado, matricula nº 1051 do CRI de Victor Graeff/RS, pertencente ao Sr. MARCELO 
ERNI DREHNER no valor R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por metro cúbico 
de material extraído da lavra. Victor Graeff/ RS; 02 de abril de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
ARRENDATÁRIO: Município de Victor Graeff
ARRENDADORES: Sr. MARCELO ERNI DREHMER
OBJETO: arrendamento de uma área de terra de lavra de saibro a céu aberto sem be-

neficiamento, fora de recursos hídricos, para manutenção das estradas vicinais nas diversas 
localidades do interior do município, conforme pedido da Secretaria Municipal Obras e 
Trânsito, e Dispensa de Licitação nº. 17/2018.

VALOR: no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por metro cúbico 
de material extraído da lavra.

PRAZO: 12 (doze) meses.
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 18/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 87.613.485/0001-77, represen-

tado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, ratifica a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Artigo 24, inciso 
II, conforme Processo nº 34/2018, que tem por objeto a contratação de prestação de serviços para 
realizar oficinas de música (aulas individuais, grupos de violoncelo, percussão e flauta doce, en-
saios gerais orquestra jovem, apresentações, arranjos e composições) para grupos de pessoas aten-
didas pela Política de Assistência Social, como Bolsa Família, Grupos de Adolescentes, Idosos, 
Famílias em Vulnerabilidade Social, conforme pedido da Secretaria Municipal de Saúde e Assis-
tência Social, sendo contratado a empresa CARLON KERN RAMOS – CNPJ nº 22.351.686/0001-
06, no valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Victor Graeff/ RS, 03 de abril de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: CARLON KERN RAMOS
OBJETO: Contratação de prestação de serviços para realizar oficinas de música (aulas in-

dividuais, grupos de violoncelo, percussão e flauta doce, ensaios gerais orquestra jovem, apre-
sentações, arranjos e composições) para grupos de pessoas atendidas pela Política de Assistência 
Social, como Bolsa Família, Grupos de Adolescentes, Idosos, Famílias em Vulnerabilidade Social, 
conforme Dispensa de Licitação nº 18/2018.

VALOR: R$ 1.000,00 (hum mil reais)
PRAZO: 08 (oito) meses.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 19/2018
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 87.613.485/0001-77, represen-

tado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, ratifica a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Artigo 24, inciso 
II, conforme Processo nº 35/2017, que tem por objeto a aquisição de peças e contratação de mão de 
obra para conserto de eixo traseiro (desmontagem, troca de peças danificadas, montagem e testes 
finais) da Retroescavadeira LB 110, ano 2009, pertencente à Secretaria Municipal de Obras, sendo 
contratada a empresa AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR, CNPJ Nº 05.640.528/0001-49, 
no valor de R$ 2.431,50 (dois mil e quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) referente 
às peças e o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) referente à mão de obra, totalizando o 
valor de R$ 3.531,50 (três mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). Victor Graeff/ 
RS, 06 de abril de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 20/2018
O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS, inscrito no CNPJ nº 87.613.485/0001-77, repre-

sentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, ratifica a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Artigo 24, 
inciso II, conforme Processo nº 36/2018, que tem por objeto a contratação de profissional para 
realizar oficina pedagógica de língua alemã, visando o desenvolvimento da identidade cultural 
e valorização da cultura da etnia predominante em nosso município, direcionado aos alunos das 
escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal, conforme pedido da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo, sendo contratado IRES MARGARIDA FATH – CNPJ nº 
20.154.609/0001-22, no valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Victor Graeff/ 
RS, 09 de abril de 2018.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

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

ceira, Orçamentária e Administrativa na gestão Pública, conforme solicitação da Secretária Muni-
cipal de Administração e Fazenda e processo Licitatório modalidade Tomada de Preço nº. 03/2018.

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

SÚMULA DE ADITAMENTO CONTRATUAL I
CONTRATANTE: Município de Victor Graeff/RS
CONTRATADO: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA
OBJETO: Aditamento do contrato de Prestação de Serviços Técnicos na área de Consultoria 

de Investimentos, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 10/2017.
PRAZO: 19 de março de 2019

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN - Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF
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57 anos da Escola 
Antônio de Godoy Bueno

No último dia 12, a Es-
cola Municipal Antônio de 
Godoy Bueno, de Mormaço, 
esteve completando 57 anos 
de muito trabalho em prol 
da educação mormacense. 
Parabéns aos funcionários, 
professores e direção pelo 
empenho e dedicação em 
prol da qualidade do ensi-
no no município, e que ve-
nham mais anos dessa belís-
sima escola. 

Velocar em Mormaço

Gostaria de parabeni-
zar o Derli Santos e toda 
sua equipe do 146 Racing 
junto com a Administração 
Municipal de Mormaço pela 
realização de mais uma eta-
pa do velocar  no município 
de Mormaço. Mais um even-
to realizado com sucesso e 
com a marca de qualidade 
da 146 Racing. A estrutura 
montada no parque muni-
cipal para as edições do ve-
locar é uma das melhores 
do Estado do Rio Grande do 
Sul.

Palestra no educandário 
mormacense

Parabéns a professora 
Rozani Quevedo que pales-

trou para os alunos do 1º ao 
5º ano da Escola Antônio de 
Godoy Bueno sobre a impor-
tância da educação e da so-
cialização no espaço escolar. 
Uma palestra linda, interati-
va e que aproximou de for-
ma dinâmica os alunos da 
temática. 

Futsal mormacense

Em breve vem mais 
uma edição do Campeonato 
Municipal de Futsal de Mor-
maço, onde mais uma vez 
talentosos jogadores estarão 
em quadra para disputarem 
o certame e tentarem levar 
suas equipes a grande final. 
Aguardem, logo mais infor-
mações !!

Jackson Gonçalves

cipal, via secretaria competen-
te, a manutenção da iluminação 
pública nas proximidades da 
propriedade do Sr. Otmar Sei-
bt em São José do Umbú, onde 
possui uma lâmpada que per-
manece ligada 24horas. E tam-
bém solicita a recuperação da 
iluminação em frente a proprie-
dade do Sr. Adilson Schuster, 
em Linha Jacuí.

4.Pedido do 
Ver. AUGUSTO 
JULIANO LIS-
KA:

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, reparos na 

iluminação pública em frente a 
propriedade da Sra. Iraci Muhl 
e da Sra. Ani Rodrigues. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras, empedramento e troca 
de bueiro na propriedade do Sr. 
Arlindo Wilhelmsen.

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima Ses-
são Ordinária será realizada 
no dia 23 de abril de 2018 (se-
gunda-feira), às 18 horas e 30 
minutos, na sede do Poder Le-
gislativo. Logo após os traba-
lhos inerentes das Comissões 
(salvo em casos de convocação 
extraordinária).

leitura, discussão e foram apro-
vados os seguintes Expedientes 
Apresentados pelos vereadores 
e vereadora:

1.Pedido da 
Verª. ADRIA-
NA T. M. NEU-
HAUS:

-Solicitou o 
encaminhamento 
de um expediente 

a Radio Ceres, no sentido de 
parabeniza-la pelos 42 anos de 
atuação. 

2 . P e d i d o 
do Ver. VALDIR 
JOSÉ VIEIRA:

- S o l i c i t o u 
ao Executivo 
Municipal que o 
mesmo verifique 

a possibilidade de realizar so-
mente a prova prática no con-
curso público para auxiliar de 
serviços gerais, não exigindo 
prova escrita dos candidatos. 
Sugere também que se ocorrer 
a prova escrita que altere a pon-
tuação na prática. 

3.Pedido do 
Ver. MARCIO 
PINTO DA SIL-
VA:

-Solicitou ao 
Executivo Muni-

Realizou-se no último dia 
09 de abril (segunda-feira) do 
corrente ano a Sessão Ordiná-
ria, de Ata nº 007/2018, sob a 
Presidência do Ver. ADRIANO 
RODRIGO MATTGE, na sede 
do Poder Legislativo, foi anali-
sado e baixado para estudo nas 
Comissões Permanentes da Ca-
sa, os seguintes Projetos de Lei, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal:

CCJ (Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Bem-Estar 
Social):

-Projeto de Lei nº 
015/2018 - “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a con-
tratar temporariamente, para 
atender a necessidade de ex-
cepcional interesse público 02 
(dois) Motorista/Operador de 
Máquinas.”

COFE (Comissão de Or-
çamentos, Finanças, Econo-
mia e Infraestrutura):

-Projeto de Lei nº 
017/2018 – “Altera dispositivos 
da Lei Municipal nº 626/2003, 
que dispõe sobre faixa de ven-
cimento e enquadramento dos 
cargos e dá outras providên-
cias.”

Da mesma forma, naque-
la oportunidade realizou-se a 

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Na manhã de terça, 10, o 
prefeito municipal de Victor 
Graeff Cláudio Afonso Alflen 
participou de uma audiência na 
Funasa (Fundação Nacional de 
Saúde) em Porto Alegre. 

O encontro foi coordenado 
pelo deputado federal Giovani 
Cherini (PR), coordenador da 
Bancada Gaúcha. Participaram 
ainda da audiência a superinten-
dente Karla Viviane Rech, pre-
feitos da região da Amasbi, além 
do assessor de projetos, Marcelo 
Vizzotto.

Na pauta os convênios pa-
ra construção de módulos sani-
tários e rede da água de 2016 e 
2017. 

O município de Victor 
Graeff pode ser contemplado 
com R$ 250 mil reais para a 
construção de módulos sanitá-
rios, mas de acordo com o pre-
feito Alflen o município trabalha 
com a possibilidade de utilizar 
esses recursos para a construção 
de redes de água. 

O deputado Cherini solicitou 
à superintendente e para os enge-
nheiros da Funasa, que acompa-
nharam a reunião, agilização dos 
referidos processos tendo em vista 
a necessidade para estas comuni-

dades. Os administradores deverão 
providenciar algumas pendências 
técnicas e a inserção dos projetos 
no Sistema de Convênios - Siconv, 
para posteriormente as próximas 
etapas serem viabilizadas.

Prefeito Alflen participou de 
audiência na Funasa

VICTOR GRAEFF

O encontro foi coordenado pelo deputado Giovani Cherini

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Sabe-se que por mais 
natural que seja na rotina 
escolar e entre pais e filhos, 
brincar com uma criança vai 
muito além do entretenimen-
to infantil.

É por meio do lúdico 
que a criança problematiza o 
mundo, desenvolvendo novas 
capacidades e expandindo 
os próprios limites. Através 
do mundo da imaginação, 
estimulado por jogos e brin-
cadeiras, elas alcançam no-
vos estágios de autonomia, 
auxiliando em sua formação 

individual. É muito impor-
tante sentar-se no chão com 
a criança e dedicar algumas 
horas e embarcar em sua 
fantasia infantil, não ape-
nas para mantê-la entretida, 
mas fundamentalmente para 
estimular suas funções cog-
nitivas e o desenvolvimento 
físico e motor.

Enfim, aprende-se o con-
vívio saudável e pacifico com 
o outro, o ganhar e o perder, 
a construção de laços de ami-
zade e o respeito pelos que 
convivem com ela.

A Importância das Brincadeiras Lúdi-
cas na Educação Infantil

Silvia Almerinda Borges Gehlen
Professora de Educação Infantil 

Rede Municipal de Mormaço

ARTIGO

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de 
Tio Hugo comunica os produto-
res pecuaristas que o prazo para 
realizar a declaração anual de re-
banho será encerrado no fim de 
abril. Os produtores rurais devem 
comparecer na Inspetoria Veteri-
nária do município, que fica junto 
a secretaria no bairro Rabello, pa-
ra registrar o número de animais 
existentes em sua propriedade. 
De acordo com o secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente de 
Tio Hugo, José Claudir Machado, 
a declaração anual de rebanho, 
como o próprio nome diz, é ela-
borada anualmente e serve para 
que se tenha um senso populacio-
nal animal, que auxilia o governo 

no momento de traçar políticas 
públicas do setor agropecuário.

Para efetivar a declaração, 
os produtores estar munidos do 
talão de produtor e CPF. Cabe 

salientar que a declaração anual 
de rebanho é obrigatória e deve-
rá ser realizado o quanto antes. 
Mais informações pelo telefone 
3338-9313.

Declaração anual de rebanho deve ser 
realizada até o final de abril

TIO HUGO

Produtor tem até o final de abril para fazer a declaração

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

Na manhã do dia 10 de 
abril o prefeito municipal de 
Ernestina Odir João Boehm 
realizou uma reunião com to-
da a sua equipe administrativa 
para tratar assuntos referentes 
aos novos padrões de compras 

que foram criados pelo Tribunal 
de Contas, os quais se fazem ne-
cessários para uma maior confor-
midade legal, bem como assuntos 
diversos relacionados ao bom an-
damento dos serviços prestados a 
toda a comunidade ernestinense.

Administração realiza reunião

ERNESTINA

Reunião foi realizada no dia 10 de abril

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Na manhã de sexta-feira, dia 
06, professores da Rede Munici-
pal de Educação, representantes 
da Rede Estadual, alunos, repre-
sentantes da Secretaria Munici-
pal de Educação e comunidade 
explanaram sobre o Plano Muni-
cipal de Educação. 

A Assembleia iniciou por 
volta das 8h30min e se estendeu 
até às 12h no auditório da EMEF 
Leonel de Moura Brizola.

Durante a audiência foram 
debatidos diversos pontos do pla-
no, como a oferta da educação in-
fantil, qualidade educação, além 
de traçar novas metas e avaliar 
tudo aquilo que o plano prevê pa-
ra a educação no município e o 
que já foi atingido. 

A secretária Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo, Natália Wilhelmsen 

salienta que diversas metas tra-
çadas já foram cumpridas pelo 
município e que encontros como 
a assembleia são ótimos para a 

contribuição de todos, visando 
sempre uma educação mais de-
mocrática e com maior partici-
pação da comunidade. 

Assembleia analisou o Plano Municipal de Educação

VICTOR GRAEFF

Durante a assembléia foram explanados pontos do plano
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Consulado gremista de Victor Graeff se reúne 
para comemorar título estadual

Os gremistas de Victor 
Graeff se reuniram no último 
domingo (8) para assistir à fi-
nal do Campeonato Gaúcho 
2018. A partida entre Brasil 
de Pelotas e Grêmio acabou o 
com resultado de 3 x 0 para o 
tricolor que sagrou-se Campeão 
Estadual, título tão esperado 
após oito anos pela comunidade 
victorense. A festa do título foi 
comemorada pelas ruas do mu-
nicípio.

Na Sede do Consulado, os 
torcedores ainda participaram 
de uma campanha, onde cada 
pessoa deveria levar um ali-
mento não perecível ou roupas.

Campeonato Estadual foi comemorado no domingo (8)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CONSULADO DO GREMIO DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Neste sábado, dia 14 de 
abril, será realizado o grande en-
cerramento do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de Campo Tio 
Hugo 2017/2018. As partidas de 
volta das finais serão disputadas 
durante a tarde no campo da As-
sociação Esportiva e Recreativa 
na Linha Graeff. O encerramen-
to do certame também fará parte 
das celebrações do aniversário 
de 18 anos do município. Antes 
dos jogos da tarde, o departa-
mento de Esportes e Juventude 
irá promover uma partida preli-
minar comemorativa durante o 
período da manhã. 

A partir das 10h será inicia-
do o jogo amistoso entre Mas-
ters do Divino e o time de ve-
teranos dos amigos da Brigada 
Militar e Polícia Civil de Passo 
Fundo. Ao meio dia haverá al-
moço de integração para atletas 
e comunidade em geral.

A partir das 14h a bola rola 
pelos jogos decisivos do cam-

peonato nas categorias veteranos 
e principal. Os jogos serão trans-
mitidos ao vivo pelas rádios Pla-
netário e Soledade AM.

Confira a programação da 
decisão do Campeonato de Fu-
tebol de Campo:

Sábado 14 de abril, Campo 
da Associação:

10:00 – Jogo festivo: Mas-
ters Divino x Amigos a Brigada 
Militar e Polícia Civil de Passo 
Fundo (Veteranos)

 
12:00 Almoço
 
14:00 Jogo da volta Final de 

Veteranos (Ida 3 x 2 a favor do 
São Paulo)

São Paulo x Barragem Er-
nestina (Veteranos)

 
16:00 Jogo da volta Final 

Principal (Ida 1 x 1)
Linha Machado x Barragem 

Tio Hugo (Principal)

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo: Campeões 
serão conhecidos no sábado

TIO HUGO

Categorias principal e veterano terão finais no sábado (14)
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Estiveram no Gabinete do 

prefeito municipal de Ernestina 

ERNESTINA

Prefeito Odir Boehm recebe representantes 
da Emater

Odir João Boehm, na manhã de 
sexta-feira (06) a extensionista 

da Emater Rosane Treviso que 
veio apresentar a nova equipe 
da Emater que irá desenvolver 
seus trabalhos em Ernestina. 
Gerente Regional da Emater 
Oriberto Adami, gerente Re-
gional Adjunto Dartanha Luiz 
Vecchi, e a engenheira agrôno-
ma e técnica da Emater Joana 
Hanauer. 

O Prefeito Odir parabe-
niza a nova equipe e agradece 
a parceria entre a Prefeitura e 
essa instituição que muito vem 
a auxiliar nossos agricultores e 
toda a comunidade em geral no 
desenvolvimento de projetos e 
outras atividades.Equipe da Emater esteve na prefeitura
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Sabemos que nossas crian-
ças, são o futuro de uma nação 
por este pensar as turmas do Pré 
A e B, sob a orientação das pro-
fessoras Marcelise e Liselene 
realizaram uma visita na tarde 
de quinta-feira (05) ao Recanto 
São Vicente de Paulo da cidade 
de Carazinho, com o objetivo de 
plantar no coração das crianças 
valores, um pouco mais de amor, 
solidariedade, cuidado e partilha.

Na ocasião as crianças fi-
zeram doações de alimentos, os 
quais foram arrecadados por to-
dos os alunos da Escola Munici-
pal de Educação Infantil Profes-

sora Marisa Margarida.
As professoras envolvidas 

agradecem: A diretora da EMEI, 
senhora Tânia Mara Wagner que 
oportunizou aquele momento, 
também a Secretaria Municipal 
de Educação por ter disponibi-
lizado o transporte, gratidão a 
todas as famílias e alunos que 
colaboraram com doações de 
alimentos e aos colaboradores 
que acompanharam as crianças 
naquela tarde, que foi certamente 
uma lição de vida para todos.

A equipe diretiva e as pro-
fessoras envolvidas estendem 
os agradecimentos aos talentos 

do município: Kesya, Fernando 
e Otávio que ao som das gaitas 
tornaram a tarde dos idosos mais 
prazerosa e alegre.

Desejam a toda comunida-
de, muita paz e que este exemplo 
seja seguido por todos aqueles 
que acreditam ser possível amar 
o seu próximo sem distinção al-
guma.

Segundo o autor Leonardo 
Boff, a direção deixa a seguinte 
mensagem “Tudo o que existe 
e vive precisa ser cuidado para 
continuar a existir e a viver: uma 
planta, um animal, um idoso, o 
planeta Terra”.

Recanto São Vicente de Paulo recebe visita das turmas do pré da 
EMEI Professora Marisa Margarida

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Crianças fizeram doação de alimentos arrecadados na escola
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