
Ernestina - Ibirapuitã - Lagoa dos Três Cantos - Mormaço - Nicolau Vergueiro - Santo Antônio do Planalto - Tio Hugo - Victor Graeff

Sexta-feira, 04 de maio de 2018Ano XVIII    Edição 852 | R$ 4,98 || Matriz: Ernestina / Filial: Tio Hugo

 CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/FERNANDO DIAS/ ASCOM SEAPI

p.  02
Vacinação contra a febre aftosa teve início nesta 
semana e segue até o fim do mês

Vacinação tem início

Projeto garante a instalação de ir-
rigação em propriedades rurais p. 06

Victor Graeff vai realizar 
Campeonato de Futsal e Vôlei

Victor Graeff

p.14

IV Encontro de Corais é realizado 
em Nicolau Vergueiro

Nicolau Vergueiro

p.05

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

Tio Hugo
Participe do Carreteiro 
das Invernadas p. 12

S. Ant. do Planalto
Semana de Museus no Museu 
Dona Ernestina p. 02

Ernestina
Poder Público proporciona incen-
tivos a produtores rurais p. 06

Ibirapuitã

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF



Ernestina, 04 de maio de 2018Ano XVIII   Edição 852|02

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

Assinaturas

Informativo da Câmara Municipal 
de Vereadores de 

Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 30 de abril de 2018 

Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta segunda feira-feira, 
dia 30 de abril de 2018, foi 
realizada a sessão ordinária 
da Câmara Municipal de Ve-
readores, porém como não 
haviam Projetos de Lei tra-
mitando na Casa e não foram 
apresentados trabalhos de 
vereadores, não houve nenhu-
ma votação. Os vereadores, 
Leandro Gomes/PP, Marcos 
Pedro Griebler/PDT, Rodri-
go João Maier/PDT e Vilson 
Altmann/MDB, que estive-
ram em Brasília participando 
da Marcha dos Vereadores 
promovida pela União dos 
Vereadores do Brasil – UVB, 

usaram seu espaço nas Comu-
nicações para falar sobre es-
ta participação. Também fez 
uso deste espaço a Vereadora 
Andrea Cristina de Oliveira/
PDT. 

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 07 de maio 
de 2018, às 19:00 horas.

Avanços em tecnologias e 
ações integradas têm contribuído 
para a qualidade e segurança na 
armazenagem de grãos. Para pos-
sibilitar maior reflexão e debates 
sobre esses avanços e também 
apresentar as novidades no setor, 
de 25 a 27 de junho, a Cotrijal rea-
liza o VIII Simpósio Sul de Pós-
-Colheita de Grãos. O evento é 
promovido pela Associação Bra-
sileira de Pós-Colheita (Abrapos).

A programação será desen-
volvida no Parque da Expodireto 
Cotrijal e prevê painéis e pales-
tras focadas no tema “Inovação, 
Qualidade e Segurança na Pós-
-Colheita de Grãos”. Além de 
assuntos como secagem de grãos, 
legislação, armazenagem e quali-
dade de grãos e inovações no pós-
-colheita, o simpósio vai debater 
mercado, técnicas operacionais 
de recebimento e expedição de 
grãos e a qualidade do trabalho 
realizado nas unidades armazena-
doras.

O simpósio envolve repre-

sentantes de empresas, cooperati-
vas, entidades de pesquisa e estu-
dantes do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. “É um momento 
importante para avaliar como es-
tão sendo conduzidos os proces-
sos, identificar possibilidades de 
melhorias e buscar conhecimen-
tos na área”, avalia o coordenador 
geral da oitava edição do evento, 
Tadeu Garibotti, que é gerente da 
Armazenagem de Grãos da Cotri-
jal.

Exposição 
O evento também terá espa-

ço com expositores das indústrias 
de máquinas, equipamentos, pro-
dutos e serviços, demonstrando as 
inovações tecnológicas para o se-
tor de pós-colheita. Por enquanto, 
estão confirmados 19 expositores.

A Cotrijal 
A Cotrijal também partici-

pa do simpósio apresentando a 
forma como gerencia os proces-
sos de armazenagem. Através de 

software desenvolvido exclusi-
vamente para a cooperativa, é 
possível ter o controle de todo 
o processo, desde o recebimento 
até a expedição. “Para a coope-
rativa, isso gera maior controle, 
confiabilidade e segurança nas 
ações, além da rastreabilidade 
dos grãos. Para o consumidor, 
garante especialmente a segu-
rança e qualidade”, explica Ga-
ribotti. A palestra vai acontecer 
no dia 27 de junho, dentro do 
painel “Inovações na pós-co-
lheita de grãos em unidades ar-
mazenadoras, das 8 às 10 horas.

Inscrições 
A inscrição para o even-

to deve ser feita através do site 
eventos.abrapos.org.br/sp-
grs2018/, até o dia 20 de junho. 
Após esta data, caso haja vagas, 
as inscrições só poderão ser fei-
tas no local do evento. O valor 
para sócios da Abrapos e estu-
dantes é R$ 50,00. Não-sócios 
pagam R$ 100,00.

Cotrijal sedia VIII Simpósio Sul de 
Pós-Colheita de Grãos

GERAL

Com o tema Museu Hi-
perconectados: novas abor-
dagens, novos públicos, a 
Semana de Museus 2018 terá 
início no dia 14 de maio com 
término no dia 20. O Museus 
Dona Ernestina participa desta 
programação nacional com o 
objetivo de estreitar a relação 
interpessoal. 

“Reconstruindo a nossa 
memória: um olhar sobrea a 
cidade de Ernestina, da icono-
grafia ao mundo digital”. Esta 
é a abordagem que será dada 
pelo museu municipal, que, 
com imagens antigas locais 
já digitalizadas mostrará as 

transformações da cidade. Com 
o acervo disponível no museu 
para a comunidade, o diretor do 
Museu Dona Ernestina Alexan-
dre Aguirre também se dispo-
nibiliza para atender as escolas, 
levando aos alunos um debate e 
conhecimento sobre o papel da 
história e dos registros.

Alexandre lembra que, o 
acevo de documentos e fotos 
locais está sendo digitalizado, 
uma forma para que futuramen-
te o material seja de mais fácil 
acesso, visto que é necessário 
encontrar ferramentas para atin-
gir um público novo, que possui 
mais tecnologia em mãos. 

Museu Dona Ernestina 
participa da Semana de 
Museus 2018

ERNESTINA

Teve início nesta terça-feira, 
dia 1º de maio, a primeira etapa 
da vacinação contra a febre afto-
sa, que segue até o dia 31 deste 
mês. A imunização é realizada 
em todo o país, com exceção do 
estado do Amapá, onde a vacina 
ocorre a partir de setembro e de 
Santa Catarina, onde a doença foi 
eliminada. Esta eliminação é a 
meta para todo o Brasil, para que 
as vacinas não sejam mais neces-

sárias a partir de 2021.
No estado, a expectativa da 

Secretaria da Agricultura é de 
que 13.736 milhões de animais 
entre bovinos e bubalinos sejam 
vacinados, sendo que a meta é de 
imunização 90%. O produtor que 
não seguir o calendário está su-
jeito a autuação e multa

As doses podem ser adqui-
ridas nas agropecuárias creden-
ciadas.

A Coagrisol de Ibirapuitã 
é uma das empresas que está 
comercializando as vacinas. 
O vendedor Arelis Alves Reis 
lembra que a febre aftosa é uma 
doença contagiosa por isso a 
necessidade da fiscalização e 
de controlar. Nos municípios de 
Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro 
e Tio Hugo, a previsão de que 
sejam comercializadas 5 mil do-
ses da vacina pela empresa.

Vacinação contra a febre aftosa tem 
início e segue até o final do mês 
de maio

GERAL
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Victorenses participaram de Dia de Campo 
sobre Plantas Bioativas 

Na tarde de terça-feira, dia 
17, integrantes do Grupo da 3ª 
idade Exemplo de Vida, Asso-
ciações de Cuqueiras e Artesãos, 
além de munícipes das comuni-
dades de Linha Jacuí, Posse Mül-
ler e 1º Distrito, somando mais de 
40 participantes, participaram em 
Soledade, do 1º Dia de Campo 
Microrregional de Plantas Bioa-
tivas do Alto da Serra do Botu-
caraí. 

A participação do município 
foi promovida pela Emater em 
parceria com o CRAS, que pro-
porcionou o transporte. 

A visita foi realizada no 
Horto da Maria, na propriedade 
da família Ottoni, na localidade 
do Rincão do Bugre. 

Os participantes conferi-
ram diversas estações temáticas, 
como a identificação e uso de 

plantas bioativas; trilha sensorial; 
tratos culturais e compostagem; e 

oficina para utilização de plan-
tas bioativas na alimentação. 

Grupo de Victor Graeff participou de Dia de Campo

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Gilso Paz participa da 
abertura da Exposol 2018

O prefeito de Tio Hugo 
Gilso Paz participou da aber-
tura da Exposol 2018 realiza-
da na manhã desta quinta-feira 
(03). A cerimônia oficial que 
deu início a maior Feira de 
Joias e Pedras Preciosas da 
América Latina aconteceu no 
Parque de Eventos Centenário 
Rui Ortiz em Soledade, e con-
tou com a presença de autori-
dades locais, regionais, esta-
duais e federais. 

A programação da Expo-

sol 2018 – Feira Internacional 
segue até domingo, 6/5, no Par-
que de Eventos Centenário Rui 
Ortiz, em Soledade, com entrada 
gratuita na Feira e shows. Mais 
informações podem ser obtidas 
no site www.exposol.com.br.

Na tarde do sábado, dia 
05, acontece durante a Exposol 
a assembleia geral ordinária da 
Amasbi – Associação dos Muni-
cípios do Alto da Serra do Botu-
caraí, atividade em que o prefeito 
tio-huguense irá participar.

TIO HUGO

O deputado Federal José 
Otávio Germano (Progressistas-
-RS), destinou emendas indivi-
duais, para as cidades de Lagoa 
dos Três Cantos, no valor de R$ 
100 mil, Santo Antônio do Pla-
nalto, no valor de R$ 47 mil, e 
Victor Graeff, no valor de R$ 100 
mil. Conforme a Nota de Empe-
nho, disponibilizada pelo Siste-
ma Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – 
SIAFI, a liberação dos empenhos 
aconteceram no final do mês de 
abril de 2018. Os recursos deve-
rão ser aplicados para custeios na 

área da saúde, ou seja, com este 
dinheiro poderá ser adquirido 
equipamentos, materiais de uso 
contínuo e para a realização de 
obras. Este recurso não poderá 
ser utilizado para despesas de 
pessoal. 

Os recursos das emendas 
individuais são verbas previstas 
no Orçamento da União, limi-
tadas a um valor determinado a 
cada parlamentar, para que estes 
destinem à aplicação nas áreas 
de saúde, educação segurança, 
entre outras, ao seu critério, nos 
municípios de seus Estados. 

 Os municípios da região foram contemplados com 
emendas do deputado Federal José Otávio Germano 

REGIÃO

Deputado José Germano

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/LAIANNY MARTINS/ ASSESSORIA DE IMPRENSA DEPUTADO

Prefeito de Tio Hugo participou da abertura da feira

Autoridades estiveram na Exposol, em Soledade

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO
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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.)
Tome cuidado para não misturar 
carreira com assuntos pessoais. 
Poderá viajar a trabalho. Se estiver 
só, deverá aparecer alguém espe-
cial. Aprenda a ceder no romance. 
Vai ter vontade de fazer tudo do 
seu jeito em casa: controle-se!

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Você estará com muito gás no ser-
viço, mas precisará moderar sua 
impaciência. Clima de paquera com 
colega vai mexer com suas emo-
ções. Atenção para tensão com seu 
par, caso tenha compromisso. Um 
amigo deverá decepcionar você.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Precisará redobrar o empenho para 
concluir tarefas profissionais. Che-
gou a hora de se afastar de amigos 

que lhe fazem mal. Reforce seus la-
ços com sua alma gêmea. Espere 
ótimo entrosamento com filhos ou 
pessoas jovens.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Atrito com colega ou sócio não es-
tá descartado: use seu jeito prá-
tico para contornar essa situação. 
Astral de sedução em alta, portan-
to, reserve mais tempo para sua 
cara-metade. Atividades ao ar livre 
vão espantar o estresse.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Com criatividade, saberá resolver 
os imprevistos no serviço: basta 
manter sua concentração. Paquera 
agitada, já que seu charme estará 
acentuado. Uma viagem de estudos 
vai aumentar seu repertório: desfru-
te dessa chance!

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Prepare-se para lucrar se lida com 
moda ou produtos femininos. Orga-
nize melhor suas ideias em relação 
à profissão. O ciúme deverá azedar 
romance ou conquista: seja mais 
racional. Familiar poderá lhe apre-
sentar uma pessoa interessante.

- Libra (23 set. a 22 out.)
O foco vai ajudar você a lidar com 
melhor com sua grana. Vida senti-
mental com altos e baixos, inclusive 
episódios de ciúme. Cuidado com 
o risco de acidente doméstico. 
Com sensibilidade aflorada, saberá 
se comunicar melhor em família.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Preste atenção para não cometer 
erros no serviço. Em relação aos 
seus projetos, será melhor guar-

dar segredo por enquanto. Pode-
rá viver conflito no romance, com 
demonstrações de desconfiança e 
ciúme. Modere seus instintos!

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Tudo o que envolve pesquisa no 
trabalho estará favorecido. Não 
comente seus projetos com qual-
quer um. Relação séria e conquista 
protegidas. Pessoa do passado 
vai reaparecer. Procure resolver 
assunto antigo, pois o sucesso é 
certo!

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Terá êxito ao encarar novo empre-
go ou assumir cargo diferente no 
serviço atual. Expresse mais seus 
sentimentos para não estressar a 
pessoa amada. Alguém mais velho 
vai agitar seu coração. Organize 

seu lar 
nas horas 
vagas.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Atividades em equipe favorecidas. 
Mas não perca a paciência se al-
guém não se comprometer: faça 
sua parte! Pessoa disputada vai 
mexer com suas emoções. Se já ti-
ver compromisso, compartilhe no-
vos interesses com seu par.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Renove suas metas profissionais e 
tome cautela com imprevistos em 
casa. Poderá receber boas notí-
cias caso esteja sem emprego. 
Romance gostoso, com novidades 
e desejos quentes! Use a criativi-
dade para resolver problema com 
grana.

- Joana Knoff Longoni 01/05
- Mafalda Bruinsma 02/05
- Tatiane A. Kroessin 02/05

- Ereni Altmann 04/05
- Attilio Antonio Gionco 05/05
- Guilherme Drehmer 05/05

- Lucas Ryan Deuner Pfod 02/05
- Merlin Aline Muller Arnt 05/05
- Denis Homero Freitag 07/05

- Ilmo Valter Deuner 07/05
- Rafael De Negri 07/05

- José Alberi dos Santos 08/05
- Olivio Shultz 08/05

- Armindo Ebertz 09/05
- Frederico Luiz Neuls 09/05

- Terezinha Winter 09/05
- Carmen Bortolini 10/05

- Solange Maria Lamm 10/05
- Jussara Wollmer 11/05

- Leonice Oliveira da Anuncia-
ção 11/05

- Nilça Bule Gnuch 11/05

Aniversariantes do mês de maio!
- Daniela B. Adames 12/05

- Fatima Rosimeri Corrêa 12/05
- Marciano De Negri 12/05
- Tabata dos Santos 12/05

- Valdino Morais 13/05
- José Celeste De Negri 14/05

- Dionatan Narciso 16/05
- Roque Pontin 16/05

- Ivo lamm 17/05
- Mara Bauels Adames 17/05

- Eliseu Provenci 18/05
- Sérgio Kroessin 19/05
- Vitório A. Lodi 19/05

- Maria Claudete Morais 20/05
- Kevin Born 21/05

- Martim Augusto Kern 21/05
- Natã Henrique Deuner Teixeira 

21/05
- Lucindo Worst 22/05
- Eduardo Perin 23/05

- Franciele Mateus Muller 24/05
- Noeli Maria Marquetti 24/05

- Amanda Vieira 25/05
- Elena Meira 27/05

- Giordan Vieira 27/05
- Mirta F. Deuner 27/05

- Claudir Irschlinger 28/05
- Derli Borba 28/05

- Edson Oldair Scharlau 28/05
- Magali B. Borges 28/05

- Nicolas Prestes de Moura 28/05
- Romeu Gilberto Petry 30/05
- Jéssica Grevenhagem 31/05
- Rejane Scharlau Bortoluzzi 

31/05
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O município de Nicolau 
Vergueiro recebeu na noite se 
sábado, dia 28 de abril, na Igre-
ja Matriz Santa Teresinha, oito 
grupos de corais da região para 
o IV Encontro de Corais pro-
movido pelo grupo nicolauense 
“Sementes da Terra” em parce-
ria com a Secretaria Municipal 
da Educação, Cultura e Despor-
to.

Além do Coral Municipal 
de Nicolau Vergueiro, partici-
param do encontro os corais 
das cidades de Soledade, XV de 
Novembro, Passo Fundo, Sel-
bach, Colorado, Coqueiros do 
Sul, Ibirubá, e Tapera.

A ocasião também foi abri-
lhantada com a presença do 
Grupo de Balé nicolauense e da 
Mini Miss Universo 2018, Ma-
ria Grabriela Salvi. Autoridades 
locais também prestigiaram o 

Oito corais participaram do encontro

evento.
Logo após as apresentações, 

os coristas foram recepcionados 
no Salão Paroquial para um jan-
tar dançante com animação dos 

Irmãos Trautmann.
O Poder Executivo agradece 

a participação de todos os grupos 
e também da comunidade que se 
fez presente.

Encontro de Corais foi realizado na Igreja Matriz Santa Teresinha, em Nicolau Vergueiro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE NICOLAU VERGUEIRO

IV Encontro de Corais é realizado 
em Nicolau Vergueiro

NICOLAU VERGUEIRO

Os contribuintes de Tio 
Hugo poderão efetuar o paga-
mento do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano – IPTU em três 
parcelas iguais e sem desconto. 
A primeira vence no dia 1º de 
junho de 2018, a segunda no dia 
2 de julho e a terceira no dia 31 
de julho.

As guias para pagamento 
estão disponíveis no site da Pre-
feitura Municipal, pelo endereço 
eletrônico www.tiohugo.rs.gov.
br. 

Para mais informações entre 
em contato com o setor tributário 
da prefeitura municipal pelo fone 
3338-9167.

IPTU 2018 poderá ser quitado em 
três parcelas

TIO HUGO

Calendário para o pagamento 
do IPTU 2018:

1ª Parcela – 1º de junho de 
2018

2ª Parcela – 2 de julho de 
2018

3ª Parcela – 31 de julho de 
2018
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Projeto garante a instalação de irrigação em 
propriedades rurais de Tio Hugo

Cinco produtores rurais de 
Tio Hugo foram contemplados 
com sistemas de irrigação por 
aspersão. A Administração Mu-
nicipal de Tio Hugo através da 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente já havia informado os 
produtores sobre este pleito em 
dezembro de 2017 quando hou-
ve a confirmação por parte do 
estado. Os projetos foram viabi-
lizados através do Feaper (Fundo 
Estadual de Apoio aos Pequenos 
Estabelecimentos Rurais), o qual 
oferece aporte financeiro para 
instalação do sistema de irriga-
ção por aspersão. Ao todo cada 
projeto custa R$ 10 mil, sendo 
R$ 8 mil subsidiados pelo Feaper 
e os outros R$ 2 mil pagos pelo 
produtor contemplado. A seleção 
dos beneficiários foi definida em 
reunião do conselho municipal de 
desenvolvimento rural e Emater.

O secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente de Tio Hugo, Jo-
sé Claudir Machado, explica que 

os projetos foram elaborados pelo 
escritório municipal da Emater, 
que acompanha todo o processo 
através do extensionista Claudio 
Carvalho. Os produtores contem-
plados foram Ademir Scharlau, 
Edson Schaeffer, Eduardo Stac-
ke, Elizandro Borghardth e Tiago 
Graeff; todos atuam no segmento 
de bovinocultura de leite e o pro-
jeto prevê a instalação dos sis-
temas de irrigação em uma área 
de 1 hectare de pastagem. “Sem-
pre trabalhamos com intuito de 
incentivar os produtores rurais 
independente da atividade que 
exerça. Esse projeto de irrigação 
é muito importante uma vez que 
ele contribui pra melhorar os ín-
dices de produtividade na ativi-
dade leiteira, melhorando a renda 
dos produtores do município”, 
enfatizou José Claudir.

Durante esta semana o pre-
feito Gilso Paz foi até uma das 
propriedades para acompanhar a 
instalação do sistema de irriga-

ção. O chefe do Executivo tio-
-huguense revelou que o maqui-
nário do município está atuando 
na implantação dos projetos. 
“Oferecemos nossas máquinas 
para trabalhar nas propriedades 
auxiliando esses produtores na 
execução das obras como, por 
exemplo, as aberturas de valas. 
O incentivo oferecido aos agri-
cultores e pecuaristas é funda-
mental para que possamos for-
talecer o campo e é desta forma 
que nos empenhamos para ga-
rantir a chegada desses projetos 
aqui em Tio Hugo, certamente 
ele trará um bom incremento na 
renda desses produtores”, disse. 
Gilso também citou a importân-
cia da atuação da patrulha agrí-
cola que dispõe de inúmeros 
implementos que atuam nas pe-
quenas propriedades realizan-
do serviços para os produtores, 
que conseguem aprimorar a sua 
atividade graças a esse suporte 
oferecido pelo município.

TIO HUGO

Foram contemplados com o sistema de irrigação por aspersão cinco produtores do município

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

O secretário de Obras e 
Viação de Ibirapuitã, Airton 
Zandonai, esteve realizando 
uma visita ao agricultor Ru-
bens Albuquerque, na locali-
dade da Caneleira, interior do 
município.

Na propriedade de seu Al-
buquerque existem dois gran-
des aviários para confinamento 
de aves. A atividade está sendo 
desempenhada há cerca de um 
ano, sob supervisão da empre-
sa AGRO DANIELI de Tape-
jara, RS.

A Administração Munici-

pal tem dado apoio aos produ-
tores rurais oferecendo infraes-
trutura viária de qualidade para 
o escoamento de produtos, ani-
mais e aves para abate.

“A cada 45 dias ocorre a 
engorda e abate de aproxima-
damente 30 mil frangos. Uma 
atividade que, além de propor-
cionar o sustento de sua família, 
gera também emprego e retorno 
de ICMS ao município. O Poder 
Público sempre será parceiro 
de iniciativas como a do senhor 
Rubens” relatou o secretário 
Airton.

Poder Público de 
Ibirapuitã proporciona 
incentivos a 
produtores rurais

O agricultor Rubens Albuquerque recebeu a visita do 
secretário de Obras e Viação Airton Zandonai

IBIRAPUITÃ
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária de 

30.04.2018

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, justificou 
o pedido que fez ao Executivo 
Municipal para que fosse pro-
videnciada iluminação noturna 
para a academia da praça muni-
cipal. Solicitou ainda que fosse 
dada uma atenção especial aos 
brinquedos da pracinha, subs-
tituindo algumas pedras que 
existem no local por areia, evi-
tando assim possíveis acidentes 
com as crianças.

 
Comunicações:

Não houve orador. 

Ordem do dia: 
- Discussão e votação do 

Projeto de Lei nº 020/2018, de 
autoria do Vereador Leonir de 

Souza Vargas, que “DÁ NOME 
A RUA DO MUNICÍPIO”.

Rejeitado por maioria de 
votos. 

- Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 021/2018, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que “INSTITUI 
GRATIFICAÇÃO AOS FIS-
CAIS DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Aprovado por unanimidade 
de votos. 

- Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 023/2018, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “DÁ NOVA 
REDAÇÃO AOS ARTIGOS 
2º, 3º E 4º E INCLUI PARÁ-
GRAFO NA LEI MUNICIPAL 
Nº 2.476/2017 DE 28.03.2017 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”. 

Aprovado por unanimidade 
de votos.

Explicações pessoais:
O Vereador Leonir Var-

gas, do PDT, comentou sobre 
um pedido em que solicitava 
ao Executivo Municipal a de-
sapropriação de uma área para 
instalação de um novo distri-
to industrial para o município, 
com o objetivo de instalar mais 

em nome de Nodeli Bitencourt 
Comércio de Calcário Ltda. Fi-
nalizando, disse achar justo que 
o proprietário instalasse outra 
empresa, já que a anterior não 
estava mais em funcionamento. 

Voltando a falar, o Verea-
dor Everton José Goedel disse 
concordar que o referido pro-
prietário fosse ressarcido do 
que investiu, porém, o mesmo 
lhe disse por telefone que ainda 
não sabia o valor de venda de 
tais benfeitorias. Frisou que não 
era contra a doação de terrenos 
e incentivos às empresas, mas a 
legislação deveria ser alterada, 
pois, da maneira como estava 
sendo feito, o município pode-
ria ser facilmente prejudicado, 
citando como exemplo os bene-
fícios dados à empresa AGCO, 
que agora estava se retirando do 
município. Finalizando, reafir-
mou que a empresa que estava 
colocando à venda as benfei-
torias, não deveria ter recebido 
o terreno no distrito industrial, 
pois pouquíssimo contribuiu 
para o desenvolvimento do mu-
nicípio.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 07 de 
maio, às 18 horas.

empresas e gerar empregos à 
população. Finalizando, para-
benizou todos os trabalhadores 
de Ernestina e região pela pas-
sagem do seu dia. 

A Vereadora Vena Francis-
ca Baumgratz, do PSDB, citou 
a reclamação de vários mora-
dores das ruas Olivério Güntzel 
e Bruno José Goedel, devido à 
alta velocidade que passam os 
veículos no local, e solicitou 
aos motoristas que diminuíssem 
a velocidade a fim de não causar 
transtornos àqueles moradores, 
principalmente em época de fal-
ta de chuva. Também parabeni-
zou todos os trabalhadores pela 
passagem do seu dia, desejando 
prosperidade aos mesmos. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, agradeceu a 
calorosa recepção que os inte-
grantes do CTG Tropeiro Velho 
tiveram da cidade de São Car-
los, em Santa Catarina, partici-
pando de um rodeio no último 
final de semana. Transmitiu um 
grande abração a cada traba-
lhador de Ernestina pela pas-
sagem do seu dia. Parabenizou 
os Vereadores Douglas Dorr e 
Maurício Goedel pela ocasião 
de seus aniversários. Disse es-
tar surpreso com a solicitação 

do Vereador Leonir para que 
o município desaproprie uma 
área para instalação de empre-
sas, uma vez que o próprio Ve-
reador Leonir, em sua página no 
facebook, publicou o anúncio 
da venda de um terreno no dis-
trito industrial, que a empresa 
Agrovida, de Nodeli Bitencourt 
recebeu do município no ano 
de 2008. Solicitou aos demais 
vereadores que fosse feita um 
Indicação ao Prefeito para desa-
propriação desse terreno, pois, 
pelo que tinha conhecimento, a 
referida empresa jamais poderia 
ter recebido a escritura pública 
da referida área. Finalizando, 
disse ainda que, além da em-
presa citada, mais outras duas 
empresas do distrito industrial 
não estavam cumprindo com os 
requisitos estabelecidos em lei. 

Voltando a falar, o Verea-
dor Leonir de Souza Vargas 
esclareceu ao Vereador Everton 
que a referida empresa estava 
vendendo apenas as benfeito-
rias que foram feitas no terreno 
a fim de instalar outra empresa 
no município. Explicou que o 
imóvel pertencia ao proprietá-
rio desde o ano de 2016, através 
de escritura pública com matrí-
cula nº 116648, livro 2, folha 1, 

Na manhã de quarta-feira, 
dia 25, o prefeito municipal Cláu-
dio Afonso Alflen recebeu em seu 
gabinete o relatório das ativida-
des realizadas em 2017, além do 
estudo da situação e o plano ope-

rativo de atividades prioritárias 
para o ano de 2018 da Emater/
Ascar. A entrega foi realizada 
pela extensionista do Escritó-
rio Municipal da Emater/ Ascar 
Ana Maria Knof. 

Emater entrega 
relatório das atividades 
realizadas em 2017

A entrega foi realizada pela extensionista Ana Maria Knof

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

A Justiça Eleitoral em Pas-
so Fundo informa que, em fun-
ção da proximidade do fecha-
mento do cadastro eleitoral, fará 
plantão nos dias 5 e 6 de maio 
de 2018, das 13h às 18h, para 
atendimentos relacionados ao 
recadastramento biométrico, à 
transferência de título eleitoral, 
ao primeiro título de eleitor e à 
alteração de seção de votação.

Ressalta-se a necessidade 
de apresentação:

- de documento de identifi-
cação original (como RG, Car-
teira Profissional emitida pelos 
órgãos controladores do exercí-
cio profissional – CREA, OAB, 
CRC, etc., Carteira de Trabalho, 
ou Certidão de Nascimento ou 
Casamento),

- de comprovante de endere-
ço atual e no nome do eleitor,

- do título eleitoral, caso 
existente.

Tratando-se do 1º título de 
eleitor, o comprovante de en-

dereço poderá estar em nome 
dos pais, avós, irmãos, tios, so-
brinhos, netos ou esposa (a), e, 
sendo do sexo masculino com 18 
anos completados até 2017, de-
verá ser apresentado certificado 
de alistamento militar.

A Central de Atendimento 
ao Eleitor situa-se na Rua Júlio 
de Castilhos, 60, cujos telefones 
de contato são 3313-5877 e 3313-
4226 e abrange os municípios de 
Passo Fundo, Coxilha, Ernestina, 
Mato Castelhano e Pontão.

Justiça Eleitoral em Passo Fundo fará plantão

REGIÃO

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2018

Objeto: Aquisição de refrigerador, lavadora e ar condi-
cionado para melhorar a infraestrutura das Escolas Munici-
pais. Abertura das Propostas: 21/05/2018, às 09:00hs. Local: 
Centro Administrativo Municipal, sita Av. João Amann, 690. 
Maiores Informações pelo telefone (54) 3338.1242/1273 e 
no site www.victorgraeff.rs.gov.br. 

Victor Graeff/RS; 02/05/2018. 
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN 

Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF

O prefeito Municipal Odir João 
Bohen, o presidente do COMUDE San-
dro Joel Pfluck, convidam a todos para 
importante Assembleia Pública Munici-
pal da CONSULTA POPULAR – OR-
ÇAMENTO 2019 a ser realizada na Câ-
mara de Vereadores de Ernestina no dia 
08/05/2018 - terça-feira as 9h30min, tra-
tar das escolhas das demandas para vota-
ção da consulta popular 2018/2019. 

ERNESTINA

Convite
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Cotrijal sedia evento de apresentação dos números do Rally da Safra 2018

Apesar do preço dos insu-
mos ter aumentado, a relação de 
troca com grãos é a melhor dos 
últimos quatro anos. A informa-
ção foi apresentada pelo sócio 
e diretor da Agroconsult, André 
Pessôa, em evento técnico do 
Rally da Safra 2018 na noite de 
quinta-feira, 26/4, no Parque da 
Expodireto Cotrijal, em Não-Me-
-Toque. O debate reuniu produ-
tores e profissionais ligados ao 
agronegócio, de vários pontos da 
região de atuação da cooperativa.

Pessôa fez um balanço dos 
números levantados pela equipe 
do Rally da Safra e também tra-
çou um cenário para o mercado 
de soja e milho para os próximos 
meses. Informou que o bom preço 
atual da soja deve-se a quebra da 
safra argentina, a guerra comer-
cial entre Estados Unidos e Chi-
na e, principalmente, ao aumento 
da taxa de câmbio brasileira. “É 
um momento de boa rentabili-
dade para o produtor brasileiro, 
que deve aproveitar para vender 
parte da produção e até comprar 
os insumos, que podem ter preço 
maior daqui para frente, especial-
mente os fertilizantes”, orientou.

O consultor não descartou 

a possibilidade de aumento no 
preço atual da soja, recomendan-
do que o produtor fique atento 
ao mercado, principalmente à 
taxa de câmbio, para aproveitar 
os momentos de alta. “O cená-
rio político brasileiro está muito 
instável e até se definir a eleição 
presidencial deve influenciar o 
mercado, mas lembrando que é 
importante o produtor traçar es-
tratégia de fazer uma boa média 
de venda, porque conseguir o me-
lhor preço sempre é impossível”, 
ponderou.

Ele também pontuou que a 
expectativa é de bons preços para 
o milho no Brasil, em função do 
estoque mais baixo, da tendência 
de menor produtividade na safri-
nha e da exportação favorável. 
“Nossa estimativa é de preço do 
milho próximo a US$ 4 o bushel 
e da soja em US$ 10 o bushel no 
mercado internacional na próxi-
ma safra”, disse.

Sobre a safra de soja, a 
Agroconsult, organizadora da 
expedição, estima que deve che-
gar a 118,9 milhões de toneladas 
– contra 114,6 milhões de tonela-
das na safra passada – com pro-
dutividade média de 56,5 sacas 

por hectare (56,3 sacas por hec-
tare em 2016/17). A área planta-
da cresceu para 35,1 milhões de 
hectares (ante 33,9 milhões de 
hectares em 2016/17), conforme 
as estimativas do Rally da Safra 
2018. “Apesar das dificuldades 
climáticas em muitas regiões, 
houve crescimento significativo, 
graças às tecnologias que o pro-
dutor vêm adotando”, afirmou 
André Pessôa.

O Rally
O Rally da Safra é o maior 

levantamento da safra de grãos 
do país. Nesta 15ª edição do 
Rally, 12 equipes estarão em 
campo, das quais nove avaliaram 
as lavouras de soja até o mês de 
março e as demais iniciam os tra-
balhos nas lavouras de safrinha 
em maio. O levantamento acon-
tecerá em 500 municípios nos 13 
principais estados produtores que 
correspondem a 95% da área de 
soja e 72% da área de milho: Ma-
to Grosso, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Distrito Federal, 
Minas Gerais, São Paulo, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Ba-
hia, Maranhão, Piauí e Tocantins. 
Serão percorridos aproximada-

mente 100 mil quilômetros.
O evento de apresentação 

dos números do Rally em Não-
-Me-Toque foi o sétimo e último 
deste ano. O presidente da Cotri-
jal, Nei César Mânica, agradeceu 
a oportunidade de a cooperativa 
sediar o encontro. “São 15 edi-
ções de Rally da Safra e em todas 
recebemos este evento de avalia-
ção que muito contribui para o 
entendimento de como foi a safra 
em todo o país e nos dá um ce-

nário para a próxima safra, tanto 
em termos de produção quanto de 
mercado, o que facilita a tomada 
de decisão pelo produtor”, afir-
mou.

O trabalho das equipes e o 
roteiro completo da expedição 
podem ser acompanhados pe-
lo site www.rallydasafra.com.
br, com informações atualizadas 
diariamente no www.twitter.com/
RallydaSafra e www.facebook.
com.br/RallydaSafra.

Evento foi realizado em Não-Me-Toque na quinta ( 26)

Encerrando as atividades 
do mês de aniversário do Muni-
cípio de Ernestina, no dia 26 foi 
realizada a inauguração oficial 
do calçamento da Esquina Penz 
que estava sendo esperando a 
muito tempo por toda a comuni-
dade, além do calçamento tam-
bém foram plantadas árvores 
frutíferas nos passeios, essas em 
parceria com a Prefeitura e os 
alunos da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Osvaldo 
Cruz que durante esse ano es-
tarão desenvolvendo o Projeto 

Eco Leitura: Ler para descobrir 
o mundo. 

Os alunos se responsabiliza-
ram em cuidar das mesmas com 
“muito amor" como relataram no 
dia da inauguração. 

Os moradores daquele local 
agradeceram imensamente ao 
prefeito Odir João Boehm por 
ter atendido o pedido que estava 
sendo esperado a trinta anos. O 
prefeito sente-se feliz em poder 
inaugurar essa obra que vem ao 
encontro das necessidades da po-
pulação ernestinense.

AGRICULTURA

ERNESTINA

Calçamento da Esquina Penz é inaugurado em Ernestina

EMEF Osvaldo Cruz é parceira da prefeitura nas melhoriasAto ocorreu no dia 26

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINACRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO
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A Sinvel Casa e Construção 
de Ernestina comemorou nesta 
segunda-feira (30) 25 anos. Para 
marcar a data, durante o dia foi 
servido um coquetel aos clientes, 
que em suas compras, ganhavam 
10% de desconto. Com a cam-
panha “25 anos, 25 prêmios, foi 
realizado o sorteio de 25 brindes.

A empresa que trabalha com 
materiais que vão do alicerce até 
o acabamento da obra foi ini-

ciada no ano de 1993. Na época 
não tinham funcionários, eram 
apenas duas pessoas que traba-
lhavam no local, no primeiro ano 
não tinham carro, sendo que as 
entregas eram feitas com veícu-
lo particular, e a estrutura, tinha 
80m². Com o passar do tempo 
viu-se a necessidade de se ter 
uma maior variedade de produ-
tos, e assim a loja foi crescendo. 
Hoje a Silvel conta com 12 fun-

cionários e atendem a cidade de 
Ernestina e região. 

Confira quem foram 
os ganhadores

1º - Vale compras R$ 
1.000,00 – Sandro F. Schultz

2º - Vale compras R$ 500,00 
– Capela Salete

3º - Vale compras R$ 300,00 
– Margarete Ortiz

4º - Um lustre (Shapira) – 
Davi Soares

5º - Um lustre (Antlia) – 
Marcio Cardoso Vargas

6º - Um lustre (Antlia) – Er-
mindo Nickorn

7º - Um balcão para banhei-
ro – Rejane da R. da Silva

8º - Uma furadeira – Nelson 
Arlindo Penz

9º - Um jogo V. Line Bosch 
– Daniele Becker

10º - Um vaso para flor – 
Rogerio Ramos

11º - Um jogo de acessórios 
para banheiro – Elaine de Britto

12º - Um kit pote banheiro – 
Guillherme C. Rigo

13º - Um kit churrasco – 
Diego Henrique Borghardt

14º - Um varal de chão – 
Florenal dos S. Freitas

15º - Uma lixeira com pedal 
- Nelson Janke

16º - Um assento almofada-
do – Volnei E. Drehmer

17º - Uma caixa de correio – 
Armando Gnich

18º - Uma antena digital – 
Elton E. Wolfar

19º - Uma luminária kids – 
Rui Drehmer

Sinvel Casa e Construção comemora 25 anos 

GERAL

20º - Um varão 2m para cor-
tina – Celso L. Rigo

21º - Um kit brindes Sinvel 
– Olivio Cardoso Vargas

22º - Um kit brindes Sinvel 
- Julico

23º - Um kit brindes Sinvel 
– Bruno Moreira

24º - Um kit brindes Sinvel 
– Cauã Jacob Muller

25º - Um kit brindes Sinvel 
– Enio Eroni Winter

25 clientes foram sorteados e ganharam brindes

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIROCRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ FERNANDO VOGEL FOTOGRAFIAS

A equipe é composta hoje por 12 funcionários
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro
Aos vinte e três dias do mês 

de abril 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: Carine 
Neuhaus Ramos, Selmar Iradi 
Musskopf e Vilmar Felini, do 
PMDB, Ana Paula Stumpf e Ode-
li F.P. de Souza, do PSB, Gilani 
M. S. Neuhaus, Delmar Antônio 
Diehl, Gustavo Gotz e Derlene 
Fátima Gotz, do PP. A senhora 
presidenta Ana Paula Stumpf, 
declarou abertos os trabalhos da 
Sessão Ordinária. A Presidenta 
pediu ao secretário que fizesse a 
leitura da Ata. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em votação, 
aprovada por unanimidade. Leitu-
ra da Pauta n. 012/2018. Em dis-
cussão a Pauta, ninguém se mani-
festou. Em votação, aprovada por 
unanimidade. 

Pequeno expediente: 
Inscrito o vereador Gustavo 

solicitou o envio de três ofícios 
– 1) À Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura solicitando 
explicações sobre o motivo pelo 
qual vagas de estágio não estão 
aproveitando estudantes do Muni-
cípio, bem como da Escolinha que 
está sendo implantada, pois é de 
conhecimento que tem 05 muníci-
pes formados em Educação Física 
e 02 cursando. Em discussão, se 
manifestou o vereador Odeli. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. 2) À Direção da Escola Es-
tadual de Nicolau Vergueiro, para 
que caso haja interesse, algumas 
turmas fossem convidadas para 
comparecer à sessão, para que os 
alunos se inteirem e se interessem 
pela política. Em discussão, nin-

guém se manifestou. Em votação, 
aprovado por unanimidade. 3) À 
Secretaria de Obras parabenizan-
do pelas reformas e consertos que 
fizeram nas estradas das Loca-
lidades de Ipiranga e Estivinha. 
Em discussão, ninguém se mani-
festou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. Inscrita a vereadora 
Gilani solicitou o envio de dois 
ofícios – 1) Parabenização pela 
passagem do dia das mães, aos 
clubes de mães das sedes das Co-
munidades, à OASE e à 3ª idade. 
Em discussão, se manifestou o 
vereador Odeli e solicitou que o 
ofício fosse enviado em nome do 
Legislativo. Em votação, aprova-
do por unanimidade. 2) À Secre-
taria de Obras solicitando infor-
mações sobre quais os motivos 
que levaram a destruição parcial 
do quebra-molas da Rua das Ca-
mélias, próximo a residência do 
Sr. Felipe Pertille, pois é de co-
nhecimento que foi feito com di-
nheiro público e poucos dias após 
desmanchado. Em discussão, se 
manifestaram os vereadores Ode-
li, Selmar, Gustavo, Gilani e Vil-
mar. Em votação, rejeitado por 05 
votos contrários e 04 favoráveis. 

Grande expediente: 
Inscrito o vereador Odeli 

comentou que na 1ª administra-
ção houve consenso, do qual fez 
parte, sendo que no 2º mandato 
não houve acerto. Disse que se 
revolta e fica indignado pois pare-
cer que tudo está errado. Discor-
reu sobre as vezes que concorreu 
ao cargo de vereador. Falou que 
estão aprovando coisas que já 
foram feitas ou já estavam agen-
dadas para serem feitas no outro 
dia, achando que alguém está 
vazando as informações, mencio-

nando exemplos. Disse que não 
envia ofícios solicitando reparos 
e obras, mas vai diretamente ao 
Secretário de Obras e solicitan-
do, parabenizando pelo trabalho 
que está sendo feito. Parabe-
nizou a equipe da Cidade pelo 
trabalho que estão fazendo nos 
passeios públicos. Por fim, pediu 
para todos olharem para o futu-
ro, trabalhando juntos. Inscrito 
o vereador Gustavo falou que 
o cargo de vereador tem função 
fiscalizadora. Opinou que acha 
que os vereadores da situação 
têm mais facilidade para traba-
lhar, pois têm mais acesso as in-
formações, enquanto a oposição 
trabalha fiscalizando e trazendo 
solicitações já requeridas e não 
realizadas. Afirmou que a fun-
ção do vereador vai além de dar 
bolo para festas de Comunidade 
e votos de pesar. Referiu que 
não tem informações privilegia-
das e que tal pensamento deve 
ser revisto. Inscrita a vereadora 
Derlene falou que a Avenida 25 
de Julho é a parte principal da 
Cidade, especialmente para as 
pessoas que passam pelo Mu-
nicípio, estando asfaltada até o 
trevo e é saída principal para os 
Municípios de Marau e Ibirapui-
tã. Afirmou que são necessárias 
muitas melhorias na Avenida, 
especialmente os passeios, bem 
como os veículos andam em alta 
velocidade, colocando em risco a 
vida dos munícipes. Acrescentou 
que os canteiros precisam de lim-
peza. Disse que a colocação dos 
quebra-molas deve ser imedia-
ta, pois animais são atropelados 
semanalmente e não merecem 
perder a vida por pessoas que 
não sabem dirigir. Por fim, disse 
que se a responsabilidade pelos 

passeios é dos donos dos terrenos, 
a Prefeitura deve cobrar a manu-
tenção ou fazê-la, pois em muitos 
lugares está deixando a desejar. 

Matérias em pauta: 
Matérias em segunda dis-

cussão. Leitura do Parecer n. 
010/2018. Em discussão, nin-
guém se manifestou. Em vota-
ção, aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei n. 005/2018: Abre 
Crédito Especial. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovado por unanimidade. 

Explicações pessoais: 
Inscrito o vereador Delmar 

disse que está havendo uma po-
lêmica sobre a realização de pe-
didos. Falou que no ano anterior, 
quando foi presidente da Comis-
são de Obras, disse que iria apro-
var, mas fiscalizaria. Afirmou que 
independente da sigla partidária, 
sempre será a favor das coisas 
que são para o bem do Município. 
Contou sobre a sua trajetória polí-
tica e que não gosta de ouvir mui-
tas coisas que não acha que sejam 
verdade e que não adianta puxar 
as administrações passadas, pois 
já passaram. Discorreu que na-
quela tarde recebeu um telefone-
ma e por surpresa o Secretário de 
Obras lhe convidou para acompa-
nhar em um roteiro, mencionando 
todos os locais que visitaram e o 
estado das estradas. Destacou que 
algumas coisas ainda precisam 
ser feitas e que estão programa-
das, mas que precisam de casca-
lho e estão providenciando, sendo 
que o Secretário lhe explicou o 
que já foi feito e o que ainda será. 
Pediu desculpas caso tenha ofen-
dido alguém. Inscrito o vereador 
Vilmar disse que foi convidado 

para ir à Porto Alegre pelos pais 
da Maria Gabriela para ir à Por-
to Alegre, tendo sido uma honra, 
sendo que em outras ocasiões su-
geriu que fossem convidados os 
demais vereadores. Afirmou que 
concorda que a Avenida 25 de 
Julho é a principal, concordando 
que tem muito o que fazer, sendo 
responsabilidade de todos os do-
nos de propriedade, que deveriam 
fazer, pois é sua obrigação. Acres-
centou que as pessoas devem se 
conscientizar. Inscrita a vereadora 
Ana Paula disse que concorda em 
muitos pontos com as colocações 
do vereador Delmar, falando que 
já se ofendeu com as afirmações 
sobre privilégios, mas que mesmo 
quando se tratou da sua indicação 
tal não ocorreu e também não foi 
executada. Discorreu que muito 
se fala em união e trabalhar jun-
tos, convidando e pedindo aos 
vereadores para que, ao invés de 
ficar reiteradamente debatendo 
os mesmos assuntos, juntar suas 
bandeiras para fazer o plano di-
retor do Município, onde terão 
normatização para praticamente 
tudo, citando exemplos. Em vo-
tação a transferência da sessão 
ordinária do dia 30.05 para o dia 
26.05, aprovada por unanimidade. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereadores 
para a próxima Sessão, a reali-
zar-se no dia 23 de abril de 2018, 
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.

Foi realizado no dia 26 de 
abril o sorteio da Nota Fiscal 
Gaúcha a entrega dos cheques 
aos contribuintes sorteados no 
município de Ernestina cadas-
trados na Nota Fiscal Gaúcha. 
Os valores foram de dois prê-
mios de R$ 150,00 e teve co-
mo sorteados os Sr. (a) Rodrigo 
Magarinus e Jessica Tais Worm. 
O município ainda informa que 
para participarem dos sorteios 
mensais os contribuintes devem 
estar cadastrados no Programa 
Nota Fiscal Gaúcha e solicitar 
que seja colocado o número de 
seu CPF na nota no momento da 
compra feita no comércio local. 
Fazendo isto estarão ajudando a 

combater a sonegação fiscal e 
ainda concorrerão a prêmios no 
município de Ernestina e tam-
bém nos sorteios da Nota Fiscal 
Gaúcha realizada pelo Estado 
do Rio Grande do Sul. Os con-
tribuintes que quiserem fazer o 
seu cadastramento no Programa 
podem procurar o Setor Tribu-
tário do município, ou fazer di-
retamente o cadastro no site da 
www.sefaz.rs.gov.br.

Contribuinte de Ernestina: 
ajude a combater a sonegação, 
exige nota fiscal no momento 
da compra efetuada, peça para 
colocar o seu CPF, assim você 
combate a sonegação e ainda 
ganha dinheiro.

Município entrega prêmios aos 
contribuintes participantes 
cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha

ERNESTINA

Victor Graeff vai realizar  seminário 
sobre Produção Leiteira 

Victor Graeff vai realizar 
no dia 24 de maio o 1º Seminá-
rio Microregional de Bovino-
cultura de Leite.

O evento será realizado no 
Centro de Eventos Municipal a 
partir das 13h e vai contar com a 
seguinte programação: controle 
leiteiro – importâncias e impli-
cações na atividade produtiva, 
além da pauta manejo de pasta-
gens. 

O seminário é uma pro-
moção da EMATER/ASCAR, 
Prefeitura Municipal de Victor 
Graeff, Câmara de Vereadores, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e Coletivo do leite regio-
nal da Emater, como apoio de 
Cotrijal e Cotrisoja. Seminário será sobre Bovinocultura de Leite

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/DOUGLAS SCHAEFFER

VICTOR GRAEFF
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Grupos do CRAS realizaram 
atividades de artesanato

VICTOR GRAEFF

Durante o mês de abril fo-
ram realizadas diversas ativida-
des pelos Grupos de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos do CRAS de Victor 
Graeff. Nos grupos das localida-
des do interior do município foi 
desenvolvido um trabalho em 
parceria do CRAS com a EMA-
TER. A extensionista Ana Maria 
Knoff trabalhou técnicas de arte-
sanato com os grupos.  

A psicóloga e coordenadora 
do CRAS Janaína Lasch, expli-
ca que foi feito um trabalho de 
artesanato (um peso de porta), 
atividade que além de promover 
a integração e a troca de expe-
riências entre os participantes, 
visou valorizar o sentido de vida 
coletiva e ainda contribui na ge-
ração de rena das famílias. 

Trabalhos foram desenvolvidos em parceria do CRAS e Emater

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Na noite de sábado, dia 
28 de abril, o CTG Unidos pela 
Tradição de Ernestina realizou 
um jantar. No cardápio, galeto 
com massa, linguiça, saladas 
diversas, pão e cuca foram ser-
vidos.

Segundo o patrão do CTG 
Juliano Marcelo Schuh, aproxi-
madamente 350 pessoas estive-
ram presentes no jantar, que ain-
da contou com uma apresentação 
das invernadas dente de leite, 
pré-mirim e adulta do CTG.

CTG Unidos pela 
Tradição de Ernestina 
realiza jantar

Invernada se apresentou após o jantar

Cerca de 350 pessoas participaram do jantar

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

GERAL

No dia 27 de abril o prefeito 
municipal de Ernestina Odir João 

Galpão de Máquinas é inaugurado 
em Ernestina

ERNESTINA

Boehm fez a inauguração do 
Galpão de Máquinas. “Foi uma 

grande conquista, pois desde a 
emancipação do Município ain-
da não tínhamos um local para 
guardar as máquinas e veículos 
da Secretaria de Obras e Agri-
cultura”, destaca o prefeito. 

Essa obra foi um recur-
so adquirido pelo Badesul no 
valor de aproximadamente R$ 
190 mil. 

Odir sente-se honrado em 
poder entregar essa obra para 
toda a população ernestinense, 
agradece a todos que contribuí-
ram para que esse projeto saísse 
do papel para se tornar realida-
de pois com isso quem tem a 
ganhar é a comunidade que ne-
cessita dos serviços.Galpão de Máquinas foi inaugurado na sexta-feira (27)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

11
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Participe do Carreteiro 
das Invernadas

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

A Invernada Artística do 
CTG Porteira do Planalto, do 
município de Santo Antônio do 
Planalto convida toda Comuni-
dade para participar do Carreteiro 
das Invernadas. Será no dia 05 de 

maio, às 20h30min no CTG, com 
música ao vivo após o jantar. 

Os cartões custam R$ 15,00 
e poderão ser adquiridos com os 
integrantes da Invernada. Não 
será cobrada entrada. 

Carreteiro será no dia 05 de maio no CTG Porteira do Planalto

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/BRUNA FOKING

A Administração através do 
decreto de nº 2.907/2018 estabe-
lece o turno único na Prefeitura 
Municipal de Ibirapuitã, a partir 
do dia 02 de maio de 2018, onde 
o horário de funcionamento será 
das 7h às 13h.

O turno único não se apli-

ca as necessidades essenciais 
de Educação, Saúde, Assistên-
cia Social, Zeladoria, e servi-
ços de manutenção da rede de 
água que continuarão com seu 
atendimento normal, sendo das 
7h30min às 11h30 e das 13h às 
17h.

IBIRAPUITÃ

Prefeitura Municipal 
fara turno único a 
partir do dia 02 de 
maio

Paróquia São José de Ernestina 
realiza almoço

Uma para reunir os tra-
balhadores e confraternizar, a 
Festa da Paróquia São José de 
Ernestina reuniu cerca de mil 
pessoas no Dia do Trabalhador 
(1º de maio) em seu tradicio-
nal almoço no salão paroquial, 
realizado pelo 7º anos, que 
também marcou os 80 anos da 

construção da 1ª igreja. A paró-
quia abrange os municípios de 
Tio Hugo, Ernestina e interior

Pela manhã, com a presença 
do bispo Dom Rodolfo Webber, 
houve a confirmação de 32 jo-
vens da igreja. Nas celebrações, 
esteve presente Ana Luzia Brito 
Bush, de 101 anos, que foi cris-

mada na mesma igreja, ainda de 
madeira. Após o almoço, a tarde 
foi animada pelo Musical Hori-
zonte.

O padre Adalíbio Bath lem-
bra que o almoço contou com a 
doação de muitas pessoas, e foi 
coordenado por Darci e Marli 
Szelbracikowiski.

Houve sorteio durante o dia Na ocasião, foi servido almoço e sobremesa

Cerca de mil pessoas de Ernestina, Tio Hugo e interior estiveram presentes no almoço

CRÉDITO: BRUNO CAMPAGNOLO/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: BRUNO CAMPAGNOLO/JORNAL O MENSAGEIROCRÉDITO: BRUNO CAMPAGNOLO/JORNAL O MENSAGEIRO

ERNESTINA
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Projeto Resgate Cultural
 
Quero parabenizar a 

todos os colegas das esco-
las municipais Antônio de 
Godoy Bueno e José Rodri-
gues Cardoso pela coope-
ração, união e companhei-
rismo frente ao projeto 
“Resgate Cultural” das me-
todologias do Programa 
União Faz a Vida. É através 
de atividades dinâmicas e 
diferenciadas que motiva-
remos ainda mais nossos 
educandos no processo 
ensino aprendizagem. Va-
mos juntos abraçar nossa 
educação mormacense.

 
Fase Municipal dos 

JERGS

Na próxima semana 
acontece no ginásio de 
esportes de Mormaço, a 
fase municipal dos JERGS. 
Nos dias 07 e 09 de maio 
as modalidades de hande-
bol e futsal, com início às 
13hs. Toda comunidade 
está convidada a partici-
par.

Praça Municipal de 
Mormaço

Está uma beleza a pra-
ça municipal Rui Nicolodi, 
em perfeita iluminação 
pela parte da noite e com 
um espaço muito bom 
para caminhadas e ativi-
dades de lazer como um 
encontro com os amigos 
e família. Lembrando, que 
devemos ajudar a cuidar 
e prezar pelo patrimônio 
público.

Jackson Gonçalves

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Av. 25 de julho, 748 – VICTOR GRAEFF/RS

Cep. 99.350 - 000

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BO-

NATTO EIRELLI – EPP. 
OBJETO: Contratação de mão-de-obra e aquisição de materiais 

necessários, para a execução, sob-regime de Empreitada Global, para 
sétima etapa/final das obras de engenharia visando à edificação de um 
prédio de alvenaria com área de 436,48m², sede da Câmara Municipal de 
Vereadores, na Rua Fridholdo Fischer, nº 567, Quadra 37, Lote 35A, no 
Município de Victor Graeff/RS, tudo de acordo com os Projetos Técni-
cos de Engenharia (Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Planta 
da Obra), firmado em 02 de Maio de 2018, conforme Tomada de Preços 
nº 001/18 e Contrato nº 011/2018.

VALOR: O valor do serviço contratado é de R$ 153.175,80 (cento 
e cinquenta e três mil, cento e setenta e cinco reais, oitenta centavos), 
sendo este dividido em material com o valor de R$ 113.323,52 (cento 
e treze mil, trezentos e vinte e três reais, cinquenta e dois centavos) e 
de mão-de-obra o valor de R$ 39.852,28 (trinta e nove mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais, vinte e oito centavos).

PRAZO: 02/05/2018 – 31/10/2018.

ADRIANO RODRIGO MATTGE
Presidente da Câmara Municipal

SÚMULA DE CONTRATO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CONTRATADA: DUETO TECNOLOGIA LTDA.
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Locação de Sistema 

de Informática, manutenção e assistência técnica no Poder Legislativo 
Municipal de Victor Graeff/RS, firmado em 20 de Abril de 2018, confor-
me Licitação nº 003/18 e Contrato nº 010/2018.

VALOR: O valor do serviço contratado é de R$ 2.737,00 (dois mil, 
setecentos e trinta e sete reais) por mês, custo anual de R$ 22.899,64 
(vinte e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais, sessenta e quatro 
centavos).

PRAZO: 20/04/2018 – 31/12/2018.

ADRIANO RODRIGO MATTGE
Presidente da Câmara Municipal

VICTOR GRAEFF

Campeonato Municipal de Campo 
2018 terá 7    rodada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No dia 28 de abril, ocor-
reu a 6ª rodada do Campeonato 
Municipal de Campo 2018 do 
município de Santo Antônio do 
Planalto. 

Confira os resultados:
Flor da Serra 02 x 00 Ca-

bral A
Furacão 02 x 01 América
Nacional 03 x 01 Falange 

Vermelha

A sétima rodada ocorrerá dia 
05 de maio no Campo do Améri-
ca, com os seguintes confrontos:

Cabral B x Falange Verme-
lha

América x Flor da Serra
Nacional x Cabral A

Confira a classificação 

das equipes: 

1º: Furacão – 16 pontos;
2º: Flor da Serra – 12 pon-

tos;
3º: América – 10 pontos;
4º: Cabral A – 7 pontos;
5º: Nacional – 7 pontos;
6º: Falange Vermelha – 0 

ponto;
7º: Cabral B – 0 ponto.

a

Campeonato Municipal chega à 7ª rodada com os jogos disputados no sábado, dia 5 de maio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

A cultura da soja está em fi-
nalização de colheita. De acordo 
com o Informativo Conjuntural 
divulgado pela Emater/RS-As-
car nesta quinta-feira (03/05), 
resta apenas 6% da área planta-
da no Rio Grande do Sul para ser 
colhida. “As lavouras semeadas 
no período recomendado pelo 
zoneamento agroclimático já es-
tão praticamente colhidas, res-
tando aquelas em que o plantio 
foi realizado após a colheita do 
milho. Essas lavouras represen-
tam áreas menores”, explica o 
diretor técnico da Emater/RS, 
Lino Moura.

“Na Região Noroeste, com 
a finalização da colheita e na 
avaliação de muitos agriculto-
res, as cultivares de ciclo pre-

coce apresentaram melhor produ-
tividade do que as mais tardias. 
Outro fator comentado pelos pro-
dutores é de que nas cultivares de 
ciclo mais precoce foi realizada, 
em média, uma aplicação a menos 
de fungicida, o que é importante 
para reduzir o custo de produção 
e diminuir os impactos negativos 
ao meio ambiente”, ressalta Mou-
ra. A produtividade média obtida 
no Estado, de acordo com a últi-
ma estimativa a campo da Ema-
ter/RS-Ascar é de 2.992 kg/ha.

Nas regiões Celeiro, Alto 
Jacuí e Noroeste Colonial, com o 
término da colheita, já se inicia o 
financiamento das lavouras para a 
próxima safra, através do modelo 
de comprometimento de entrega 
de soja grão na troca por insumos 

para a cultura.
A semana encerrou positiva 

para os preços, com alta de US$ 
0,17/b na Bolsa de Mercadorias 
de Chicago (CBOT), representan-
do 1,65% a mais do que na sema-
na passada. Os prêmios de expor-
tação nos postos permaneceram 
estáveis, com isso houve alta de 
R$ 3,00/sc.

“Com relação à comerciali-
zação, muitos agricultores estão 
faturando toda a produção. Ou-
tros, o necessário para pagamen-
tos dos contratos com as institui-
ções financeiras e outros, ainda, 
apresentam dúvidas sobre o me-
lhor momento de vender, acredi-
tando numa melhora para ofertar 
e negociar sua produção”, finaliza 
Lino Moura.

Colheita da soja se aproxima do 
final no RS

AGRICULTURA
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Victor Graeff vai realizar Campeonato 
Municipal de Futsal e Vôlei

A Administração Municipal 
de Victor Graeff mais uma vez 
realiza o Campeonato Municipal 
de Futsal e Vôlei.

Nesta edição serão 10 equi-
pes na categoria principal do fut-
sal e quatro equipes na categoria 
veterano, somados a três equipes 
da categoria feminina. Já no vô-
lei são sete equipes em busca da 
taça. 

A primeira rodada já tem 
data marcada, os jogos, todos da 
categoria principal, ocorrem no 
sábado, dia 12 de maio, a partir 
das 19h, no Ginásio Municipal.

Confira as disputas:
Planaltense x Largados
Holz Bem x Cotrijal
Arsenal x Unidos da Bola
Os Guris x Resenha 

O campeonato vai se es-
tender até meados de agosto e é 
promovido pela Prefeitura Muni-

cipal juntamente com a AERG 
– Associação Esportiva Rio 
Grande. 

Primeiros jogos do campeonato ocorrem no sábado, dia 12

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Acesap terá jogos em 
Alto Alegre

No dia 28 de abril, as equi-
pes da Acesap participaram da 
Copa Adair Joalheiro 2018 na 
cidade de Não-Me-Toque, con-
tra o Russo Preto, confira os re-
sultados:

Sub09: 
Russo Preto 02 x 04 Ace-

sap

Sub11: 
Russo Preto 08 x 04 Acesap
Sub13: 
Russo Preto 10 x 02 Acesap
Sub15: 
Russo Preto 03 x 00 Acesap

As equipes participarão da 
próxima rodada da Copa, no dia 
12 de maio em Alto Alegre.

No dia 29 de abril, ocorreu a 
etapa regional do processo seleti-
vo de atletas de futebol de campo 
masculino e feminino. O momen-
to ocorreu no município de Santo 
Antônio do Planalto e reuniu 20 
participantes de toda a região, 
com idades de 08 a 18 anos.

O processo é promovido pe-
lo CEP - Centro Cultural Espor-
tivo Promocional Especializado 
em Revelar Atletas de Futebol de 
Campo de Santa Rosa/RS. O CEP 
possui diversas parcerias para en-
caminhamento e colocação dos 
atletas destaques, e conta com nú-
mero expressivo de atletas revela-
dos para o Brasil e exterior.

Parabéns a todos que partici-
param da seletiva e demonstraram 
suas habilidades na modalidade.

Atletas participam de processo seletivo

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Seletiva reuniu atletas de toda a região

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

EDITAL DE PROCLAMAS
CARINE FATIMA BELLO DE CARVALHO, Substituta da Tabeliã 

de Notas e Registradora Designada dos Serviços Notariais e de Registros 
de Ernestina, Comarca de Passo Fundo –RS, FAZ SABER QUE ESTÃO 
SE HABILITANDO PARA CASAR:

Edital n.° 854, L° D-8, Fls 11: JOSUÉ JESUS PINHEIRO FERREI-
RA e RAFAELA RODRIGUES MATTOS, residentes e domiciliados ele 
na localidade de na Rua Cristiano Becker, 572, Centro em Ernestina, RS.

QUEM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, QUE SE OPO-
NHA NA FORMA DA LEI.

     Rua Alfredo Eitelwein, 476, Ernestina-RS
     Fone/Fax 0xx54 3378 2042
     Ernestina-RS, 17 de abril de 2018
     VANIA SCHULTZ SCHUH
     Tabeliã de Notas e Registradora Designada

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Próximos jogos serão em Alto Alegre no sábado (12)

A PEDIDO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP
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Tô na área!

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

Esporte na região
O cenário esportivo se-

gue movimentado na região. 
Recentemente foram finaliza-
dos os campeonatos de fute-
bol de campo em Mormaço e 
Tio Hugo, no último final de 
semana Ernestina deu início 
ao certame local de futebol 
7, competição tradicional no 
município. Além disso, em 
Victor Graeff no dia 12 de 
maio inicia o seu campeonato 
municipal de futsal. Torneios 
regionais também movimen-
tam os municípios, crianças 
de 6 a 15 anos disputam mais 
uma vez uma Copa Regional 
de categorias de base; já no 
futebol de campo cinco muni-
cípios da região (Ernestina, 
Ibirapuitã, Mormaço, Nico-
lau Vergueiro e Tio Hugo) 
estão participando da Copa 
dos Campeões que se iniciou 
no domingo passado. Ou seja, 
temos esportes para todos os 
gostos e idades neste momen-
to no âmbito regional, que en-
volve atletas e comunidades 
de vários municípios.

Geromel na Copa
No próximo dia 14 de 

maio o técnico Tite irá anun-
ciar a convocação do Brasil 
para a Copa do Mundo da 
Rússia. Existe muita expec-
tativa por parte dos gremis-
tas em relação aos jogadores 
selecionáveis (que já foram 
convocados por Tite em al-

gumas ocasiões), casos de 
Arthur, Geromel, Luan e Mar-
celo Grohe. Em um primeiro 
momento ao que tudo indica 
o zagueiro Pedro Geromel 
será o único atleta do Grê-
mio na lista, os demais estão 
atrás dos seus concorrentes. 
O defensor tricolor desponta 
como o melhor em atuação 
no país e o seu teste de fogo 
foi diante do Real Madrid no 
Mundial de Clubes, quando 
“Geromito” como é chamado 
pelos torcedores foi o melhor 
atleta gremista em campo. 
Esse jogo garantiu o zaguei-
ro na Copa de 2018. O Bra-
sil chega forte para a maior 
competição do futebol Mun-
dial; seus principais atletas 
chegam em boa forma, com 
exceção do craque Neymar 
que recebeu alta médica nes-
ta semana e terá um mês para 
se preparar. As condições do 
camisa 10 brasileiro são um 
mistério, só poderão ser ob-
servadas na estreia do Brasil 
na Copa do Mundo no dia 17 
de junho. O fato é que se Ney-
mar conseguir exercer a sua 
função na plenitude, o Brasil 
será franco favorito ao hexa-
campeonato. Uma coincidên-
cia com o último título mun-
dial brasileiro; Em 2002 o 
Grêmio tinha um zagueiro na 
Copa, Anderson Polga. Com 
Geromel na Rússia a história 
poderá se repetir e o Brasil 
conquistar mais uma estela.

Inicia o Campeonato Municipal de 
Futebol 7 de Ernestina 

A primeira rodada do Cam-
peonato Municipal de Futebol 7 
de Ernestina foi realizada no úl-

timo sábado, dia 28, no Campo 
do Tupã. A abertura da compe-
tição contou com a presença do 
vice-prefeito de Ernestina Arno 
da Silva e do vereador Douglas 
Dorr.

O atleta William de Morais 
da equipe Beira D´água foi esco-
lhido o destaque da rodada, rece-
bendo uma medalha.

Confira o resultado dos pri-
meiros jogos:

Baixada 3 x 2 Tupã 50
Pesadelo 4 x 1 Galácticos
Amantes do Gole 2 x 1 São 

Paulo

União 4 x 3 Beira D'agua
UFC 1 x 0 Tupã Granja

A próxima rodada será 
no sábado, dia 5 de maio, com 
início às 13h15min, com os se-
guintes confrontos:

1º jogo: Baixada x Beira 
D´Água

2º jogo: Tupã 50 x Aman-
tes do Gole

3º jogo: Tupã Granja x Pe-
sadelo

4º jogo: União x UFC/JG 
Auto Center

5º jogo: São Paulo x Ga-
lácticos

Campeonato teve início com rodada no sábado, dia 28

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/SANDRO PFLUCK

ERNESTINA

Destaque da rodada

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/SANDRO PFLUCK
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O Sindiserv (Sindicato dos 
Servidores Públicos Munici-
pais) de Victor Graeff realizou 
na noite de sexta-feira, dia 27, 
tradicionalmente, a janta em 
comemoração ao Dia do Traba-
lhador.

Segundo o presidente 
do sindicato Lotario Lindolfo 
Franz, 200 pessoas estiveram 
presentes na confraternização, 
entre elas associados e depen-
dentes. Organizado pelo Sin-
diserv, o evento contou com o 
apoio e patrocínio de diversas 
empresas locais e da região pa-
ra a distribuição de brindes que 
foram sorteados durante a noite.

Sindiserv de Victor Graeff realiza confraternização para o Dia do Trabalhador

VICTOR GRAEFF

Adquiridos com empresas parceiras, brindes foram sorteados Cerca de 200 pessoas estiveram presentes no jantar

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


