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Cotribá recebe primeiras 
cargas de soja da safra

Câmara de 
Vereadores 
empossa nova 
mesa diretora
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A Cotribá recebeu na última 
quarta-feira (03) as primeiras 

cargas de soja da safra 
2017/2018, junto à unidade de 

Boqueirão.
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entidades de 
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Coluna 
   do Élbio

Sopa de pedras
Certo dia, um rapaz, estando em difi culdades fi nancei-

ras, procurava um meio de conseguir algum alimento para a 

seu jantar. Teve uma ideia e resolveu colocá-la em prática. 

Escolheu um local de bastante movimento na cidade para 

executá-la.

Conseguiu um caldeirão, preparou o fogo, e colocou 

água para ferver. Pegou algumas pedras, lavou-as bem e 

colocou dentro da água fervente. Enquanto isso, as pessoas 

que ali passavam, intrigadas com o que viam, perguntavam-

-lhe:

- O que você está cozinhando meu amigo? 

Amavelmente, o rapaz respondia a todos:

- Estou fazendo uma sopa de pedras.

Alguns riam dele, outros achavam que estava maluco, 

alguns passavam e nem se importavam em saber o que 

estava acontecendo. Mas alguns, mais curiosos e interessa-

dos, perguntavam:

- Como é possível fazer uma sopa de pedras?

E obtinham a tranquila resposta:

- Muito simples! Como veem, tenho aqui no fogo um 

caldeirão com água fervendo e pedras cozinhando. Sei fazer 

uma ótima sopa e se alguém quiser participar deste jantar 

comigo, seja bem-vindo.

- Mas, questionou um dos interessados, uma sopa de 

pedra não terá sabor nenhum. Quem vai conseguir mastigá-

-las?

- Concordo, que isto é um problema, porém, tenho uma 

solução. Convido a todos para contribuir com algo que dê 

sabor. Se isso acontecer, farei um belo ensopado, pois sou 

um bom cozinheiro. E mais, convido a todos para tomá-lo 

comigo.

Para sua surpresa, um dos presentes deu-lhe um 

tomate, outro uma batata, um outro uma cebola, outro uma 

pitada de sal. Enfi m, algum tempo depois, tinha tudo o que 

precisava para fazer uma bela sopa.

O rapaz, bom cozinheiro que era, rapidamente temperou 

e fez o ensopado na presença de todos. Pouco tempo 

depois estava pronta uma sopa com bom cheiro, atraente e 

apetitosa, da qual todas as pessoas que acreditaram naquela 

possibilidade e decidiram contribuir, puderam saborear.

Nas piores situações sempre existe uma saída. Basta 

criatividade.
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Primeira Igreja Luterana de Santa Clara do Ingaí/Quinze de Novembro, em 1902, que acabou destruída por um incêndio.
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A Igreja Evangé-
lica foi reconstru-
ída em 1907. Nos 
fundos vê-se a 
casa do professor 
Drake, local onde 
hoje é o Museu 
Comunitário.

Brasil saqueado
O presidente da Petrobrás resolveu 

indenizar os investidores americanos 
em R$ 10 bilhões 

Pedro Parente fechou um acor-
do com a Justiça dos EUA para que a 
(semi) estatal brasileira pague US$ 
2,95 bilhões

Ação coletiva foi movida por inves-
tidores que se sentiram lesados pelas 
perdas com corrupção

Bom ressaltar que não há resulta-
do de qualquer ação judicial

Metade da Petrobras foi vendida 

durante o governo FHC; portanto, 
a empresa tem ações negociadas na 
Bolsa de Nova Iorque (NYSE)

O valor representa 6,5 vezes o que 
foi recuperado pela Lava Jato e devol-
vido à petroleira

O dinheiro recuperado e dos resul-
tados da empresa segue então direto 
para os Estados Unidos

A oposição grita, a ouvidos mou-
cos: a operação Lava Jato resultou na 
entrega do pré-sal às petroleiras in-
ternacionais e ainda por cima no re-
passe de R$ 10 bi a especuladores

Questiona-se se outros investido-
res exigirão o mesmo direito e se Pa-
rente tem autonomia para tomar tal 
decisão

Na normalidade do Estado demo-
crático de direito (não esse vivemos, 
que caminha para a anomia), seria 
função do MDF investigar e intervir

Em tempo: a decisão foi tomada 
enquanto o Brasil “está de férias”

Em tempo II: a empresa aumentou 
em 30% a gasolina nos últimos seis 
meses (G.B.)
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Câmara de Vereadores empossa nova mesa diretora

Nova mesa diretora: 2º secretário Dácio Azevedo Moraes (PT), 1ª secretária Jaqueline Brignoni Winsch (PP), presidente Vagner 
Oliveira (PRB) e 2º vice-presidente André Oliveira Ferreira (PP). Falta na foto o 1º vice-presidente Giovani Moacir Diesel, que não foi à 
solenidade de posse devido a compromissos pessoais. Vagner recebeu simbolicamente as chaves da Câmara

Vereador Vagner Oliveira (PRB) é o novo Presidente da Câmara e estará á frente do Legislativo em 2018

Ocorreu no dia 26/12 a 33ª e última Sessão Ordi-
nária da Câmara de Vereadores de 2017, com a 
eleição da Mesa Diretora para o ano de 2018. A 

Mesa ficou assim composta:

Presidente: Vagner Oliveira (PRB)
1º Vice Presidente: Giovani Moacir Diesel (PP)

2º Vice Presidente: André Oliveira Ferreira (PP)
1ª Secretária: Jaqueline Brignoni Winsch (PP)

2º Secretário: Dácio Azevedo Moraes (PT)

Na ocasião, ocorreu também o descerramento dos qua-
dros de Presidente do Legislativo do ex-vereador Elói Fer-
raz de Andrade, e da vereadora Dileta de Vargas Pavão das 
Chagas, que encerrou o mandato de Presidente do Legisla-
tivo no dia 31/12/17. Elói assumiu o cargo por pouco mais 
de dois meses, entre 05/08/2009 a 18/10/2009. Foi no perío-
do da cassação do então prefeito Gustavo Roberto Schroe-
der, quando o então presidente da Câmara Carlos Jandrey 
assumiu o Executivo Municipal até a eleição suplementar.

Já na manhã do dia 28/12 ocorreu na Câmara a pres-
tação de contas do orçamento do Legislativo de 2017 e 

solenidade de posse da nova Mesa Diretora. O evento foi 
prestigiado por lideranças políticas, convidados, servido-
res municipais, vereadores, prefeito Abel e vice prefeito 
Alberi e demais pessoas da comunidade. 

A vereadora Dileta realizou naquela manhã a presta-
ção de contas orçamentária do exercício 2017, salientando 
que, pela Legislação, a Câmara teria direito de utilizar até 
7% da receita executada pelo município no exercício ante-
rior. Em um ato simbólico, Dileta entregou ao prefeito Abel 
Grave um relatório do depósito da devolução, efetuado na 
conta da Prefeitura.

Vagner com as pessoas que prestigiaram a posse... ...e com os filhos Vagner Emanuel e Elias Miguel e esposa Cristina

Naquela manhã, a nova composição da mesa 
diretora tomou posse oficialmente para os tra-
balhos em 2018. A presidente Dileta (PP) trans-
mitiu o cargo para o vereador Vagner Oliveira 
(PRB), através de um ato simbólico. Em sua fala, 
agradeceu a todos a oportunidade obtida en-
quanto presidente do Legislativo e desejou ao 
seu sucessor um excelente trabalho, “que com 
certeza o fará com muita coerência e honestida-

de” disse. 
O prefeito Abel Grave, emocionado, desejou 

ao companheiro de partido e amigo Vagner 
muito sucesso durante seu mandato, dizendo 
ter muito orgulho do mesmo. Reiterou que a 
candidatura do agora presidente do legislativo e 
atual presidente da Ascamaja foi registrada jun-
to ao cartório eleitoral apenas 15 minutos antes 
do encerramento das inscrições das candidatu-

ras, pois o partido tinha muitas dúvidas quanto 
a quem deveria colocar como candidato para a 
última vaga.

Em seu discurso, o presidente Vagner fez agra-
decimentos e reiterou a importância da união 
familiar. Relembrou também sua origem, já que, 
quando criança, passou por dificuldades: “Agra-
deço especialmente a minha avó, que, mesmo 
em momentos de extrema dificuldade, quando 

eu até passava fome, sempre me protegeu e auxi-
liou. Se hoje sou quem eu sou devo muito a ela”, 
disse visivelmente emocionado, com lágrimas 
nos olhos. Vagner encerrou seu discurso dizen-
do que pretende fazer um bom mandato, dando 
continuidade aos trabalhos e projetos realizados 
pela presidente anterior e também colocando em 
prática novas ideias e projetos em prol da Terra da 
Pitangueira do Mato.

O réveillon injetou quase R$ 2 bi
na economia do Rio de Janeiro

19,2% mais que no ano anterior

Estima-se que tenham sido gerados
49 mil postos de trabalho

A arrecadação tributária foi 9,3% maior:
R$ 115 milhões em impostos

2,4 milhões de pessoas viram os 17 minutos
de queima de fogos na Praia de Copacabana

O Ano-Novo do Rio recebeu
707 mil turistas (11,4% a mais)

93 mil eram estrangeiros: 1/3 eram argentinos, 
21,4% europeus e 10,7% chilenos

Em média, fi caram seis dias na cidade e 
gastaram R$ 329 por dia

Turismo
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De 11 a 15 de dezembro, as CIPAs – Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes da Coprel 

Energia, Coprel Geração e Amisa organizaram mais 
uma edição da SIPAT: Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho. A programação oportuni-
zou que todos os colaboradores, incluindo também 
a equipe da Triway Internet e Telefonia, revisassem 
conceitos e práticas importantes para a prevenção de 
acidentes do trabalho.

A SIPAT é realizada todos os anos, e as atividades 
contam com a participação de todos os colaboradores. 

Além de cumprir a determinação da legislação bra-
sileira que prevê a realização da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho anualmente, este 
momento também é uma oportunidade de falar sobre 
saúde e bem-estar. Por isso, além de acompanharem as 
palestras com temas relacionados à segurança, os co-
laboradores também fazem aferições (pressão arterial 
e índice de massa corpórea – IMC) e exames de sangue 
(colesterol, glicose e triglicerídeos). Os colaboradores 
que apresentem 3 ou mais fatores alterados recebem 
orientação nutricional oferecida pela cooperativa. 

Os temas abordados na SIPAT 2017 foram: medici-
na ocupacional, uso de EPIs, prevenção de incêndios 
e primeiros socorros. Também foi realizada mais uma 
edição da “Olimpíada dos Eletricistas”, uma ativida-
de em que os colaboradores realizam atividades prá-
ticas, simulando situações típicas do trabalho, que 
devem ser executadas seguindo todo o procedimento 
de segurança. Todos as equipes que realizarem a ati-
vidade proposta sem nenhum apontamento no cum-
primento das normas de segurança foram premiadas. 
(Ascom Coprel)

Colaboradores da Coprel, Amisa e Triway 
acompanharam atividades da SIPAT

Palestra sobre primeiros socorrosAbertura com o presidente Janio Stefanello

O prefeito Abel Gra-
ve e vice prefeito Alberi 
Behnen realizaram na 
manhã do dia 29/12 um 
café da manhã com a im-
prensa local, reunindo 
junto ao gabinete repre-
sentantes dos veículos 
de comunicação de Ibi-
rubá e lideranças políti-
cas.

A ideia era compar-

tilhar conquistas e di-
ficuldades do primeiro 
ano da administração, 
explicando os principais 
investimentos e os desa-
fios para 2018. A conver-
sa foi pautada com mui-
ta serenidade por todos, 
com questionamentos 
diversos por parte da im-
prensa e esclarecimen-
tos do Executivo.

Prefeitura recebe imprensa 
em café da manhã Ibirubá - A turma do 1º ano 12 

da EMEF Santa Teresinha viveu um 
momento especial dia 13/12: o lan-
çamento do livro “Beto e Alice Altas 
Aventuras”, na Câmara de Vereado-
res.

A obra foi produzida pelos pró-
prios alunos, sob a coordenação da 
professora Neide Francie-
le Weihs Schafer, como 
atividade culminante 
do projeto “O Era Uma 
Vez Que Virou Livro”, do 
programa A União Faz a 
Vida.

A temática foi intro-
duzida e explorada du-
rante todo o ano, com o 
estudo da evolução da 
escrita, desde o seu sur-
gimento até as etapas 
de construção do livro. 
O texto e a ilustração de 
cada página foram cons-
truídos pelos educandos 
e suas famílias. O livro 
conta a história de dois 
irmãos de uma família 

bem estruturada e que valoriza a 
convivência familiar. 

A solenidade de lançamento con-
tou com a presença de autoridades, 
familiares e profissionais envolvi-
dos no projeto. Os pequenos escri-
tores puderam vivenciar a emoção 
de lançar seu primeiro livro, com di-

reito até a sessão de autógrafos aos 
presentes. A edição ficou a cargo da 
LEW Editora, de Tapera.

Os exemplares podem ser adqui-
ridos na escola a R$ 10. Os valores 
arrecadados serão revertidos na 
aquisição de novos exemplares para 
a biblioteca da escola.

Turma da Escola Santa Teresinha lança livro

Ato teve até sessão de autógrafos
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O Senar e Sindicato Rural divulgaram nesta semana 
os cursos gratuitos que serão oferecidos nos meses de 
janeiro e fevereiro, e suas respectivas cargas horárias. 
Interessados devem contatar o Sindicato através dos 
telefones 3324-3099, 99970-7898 e 99133-3705 ou na Rua 
Mérito, nº 570, Bairro Planalto. Confira:

• Manejo do solo e sua fertilidade –Plantio Dire-
to: de 15 a 16/01 (manhã e tarde)

• Artesanato Patchwork – Unindo retalhos de te-
cidos: de 15 a 18/01 (manhã e tarde)

• Manejo da cultura da soja – Plantio Direto: de 
17 a 18/01 (manhã e tarde)

• Gestão Rural I – Custo de produção, gestão de 
pessoas, meio ambiente, organização, controles: de 22 a 
24/01 (manhã e tarde)

• Aplicação correta e segura de defensivos agrí-

colas NR 31: de 22 a 24/01 (manhã e tarde)
• Retroescavadeira: de 31/01 a 05/02 (manhã e 

tarde)
• Artesanato – Confecção básica do vestuário fe-

minino: de 29/01 a 1º/02 (manhã e tarde)
• Artesanato – Palha de milho: 06 a 09/02 (manhã 

e tarde)
• Aplicação correta e segura de defensivos agrí-

colas NR 31: 19 a 21/02 (manhã e tarde)
• Artesanato – Bonecos de pano: de 19/02 a 22/02 

(manhã e tarde)
• Motoniveladoras: de 19/02 a 22/02 (manhã e 

tarde) 
• Turismo Rural – Roteiros, Trilhas e Caminha-

das Ecológicas: de 20 a 22/02 (manhã e tarde)
• Aplicação correta e segura de defensivos agrí-

colas NR 31: de 21 a 23/02 (manhã e tarde)

Divulgados cursos do Senar 
para janeiro e fevereiro

A Prefeitura Munici-
pal de Quinze de Novem-
bro, em parceria com o 
Sindicato dos Trabalha-
dores Metalúrgicos de 
Ibirubá, realizou entre 
os meses de julho a no-
vembro de 2017 cursos 
gratuitos de Interpre-
tação de Desenho e Me-
trologia e Torno e Sol-
da, respectivamente. Os 
cursos foram oportuni-

zados para pessoas de-
sempregadas, também 
como oportunidade de 
qualificação para fun-
cionários da Tornitec.

Os professores Valter 
e Nilton conduziram o 
trabalho para 20 parti-
cipantes. Os formandos 
receberam seus certifi-
cados de conclusão de 
curso dia 19/12, na Câ-
mara de Vereadores.

Prefeitura e Sindicato dos Metalúrgicos
promoveram cursos de qualificação

Entrega dos certificados ocorreu na Câmara Municipal

Quinze de Novembro - As sextas culturais tiveram 
atividades dia 15/12, na Praça Clara Saft, com brinque-
dos para as crianças, passeio de dim-dim, apresentações 
artísticas das invernadas do CTG Querência do Sul e dos 
Corais Concórdia e 25 de Julho. O Papai Noel chegou pela 
torre da Igreja e fez a alegria da criançada.

Realizado todo ano, o Natal da Criança é uma reali-
zação da Administração Municipal, através do Departa-
mento de Assistência Social. Cerca de 400 crianças parti-
ciparam. Enquanto o Papai Noel entregava os pacotinhos, 
o público prestigiou os ganhadores do Festival Música é 
Cultura.

Sexta Cultural reuniu 
comunidade na Praça

Papai Noel chegou pela torre da Igreja

Todo início de ano, o Caixa e a Tesouraria da Prefeitura Municipal realizam apenas ex-
pediente interno, sem atendimento ao público. É o período de fechamento do ano e aber-
tura de um novo exercício. A previsão é que no dia 10 o atendimento externo já esteja 
normalizado.

Foram repassadas orientações sobre o pagamento dos tributos municipais no período, 
que deve ser feito em agência bancária conveniada: Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal e Sicredi, ou nos seus correspondentes bancários. Após o vencimento da guia, a 
quitação só será aceita na tesouraria da Prefeitura. Caso não tenha recebido o carnê, o 
contribuinte deve solicitar 2ª via.

Contribuição de Melhoria
No dia 10/1 vencem as parcelas da Contribuição de Melhoria dos contribuintes que pos-

suem imóvel junto aos trechos de ruas que receberam melhorias de asfalto ou calçamento 
no ano passado. Os carnês estão sendo entregues.

Alvarás
Os Alvarás expedidos pela Secretaria da Fazenda devem estar em dia para evitar multas 

e até interdição. O contribuinte deve regularizar a situação junto ao Setor de Fisco Munici-
pal se mudou de endereço ou atividade, ou não esteja mais exercendo a atividade constante 
no documento, ou ainda se iniciou o exercício profissional ou não possua o Alvará – Licença 
de Localização.

Vistoria do Alvará de Localização
Os carnês de Vistoria do Alvará de Localização serão entregues a partir do dia 20, com 

as seguintes opções de pagamento:
• parcela única com desconto de 5% até 10/02/2018 ou
• parcelado em três (3) vezes sem desconto nas datas de 10/03, 10/04 e 10/05/2018.

IPTU
Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano serão gerados e entregues durante o 

mês de março, com as seguintes opções de pagamento:
• parcela única com 15% de desconto até 10/4,
• parcela única com 10% de desconto até 10/5 ou
• parcelado em 8 vezes, com vencimentos de 10/5 a 10/12

Débitos pendentes
A Prefeitura oferece opções de pagamento, evitando protesto em cartório e a cobrança ju-

dicial. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o agente público a adotar medidas de cobrança.

UFM
A Unidade Fiscal Municipal sofreu correção de 1,95%, com base no INPC. A UFM é base 

para os cálculos de todos os impostos e taxas da Municipalidade. (Assessoria PMI)

Secretaria da Fazenda orienta sobre pagamento dos tributos
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Comunidade prestigia encerramento 
do Natal Encanto 2017

Informativo da Prefeitura 
de Quinze de Novembro

Comunicado

Nova mesa diretora é empossada no 
Legislativo de Quinze de Novembro

Informamos que o atendimento junto ao Cor-
reio de Santa Clara do Ingaí estará com turno re-
duzido no mês de janeiro: somente pela manhã, 
das 8h às 11h30min.

Departamento de Obras

Foram realizados os seguintes trabalhos: 
• Silos de silagem nas localidades de Linha Jacuí 

e Santa Clara do Ingaí;
• Instalação de bueiros na localidade de Santa 

Clara do Ingaí; 
• Recolhimento de entulho na cidade;
• Cascalho em propriedades nas localidades do 

Portão e Passo do Lagoão;
• Roçadas na cidade;
• Patrolamento, alargamento, encascalhamento 

e rolo na localidade de Santa Clara do Ingaí; 
• Instalação de um abastecedor de água na loca-

lidade de Santa Clara do Ingaí;
O Departamento comunica que serão realiza-

dos apenas os trabalhos cadastrados no sistema de 
protocolo. Agora é um período de manutenção e 
alguns operadores estarão de férias. Com isso, pe-
de-se a compreensão da comunidade na realização 
dos trabalhos, que serão efetuados gradualmente.

O atendimento do departamento continua-
rá normalmente de segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

Na tarde de 27/12 aconteceu a formatura 
dos alunos do Pré-Escolar e do 9 ano da EMEF 
Santa Clara, um momento especial para for-
mandos e familiares. Após a cerimônia houve 
a confraternização ao encerramento do ano 
letivo.

Naquela noite também ocorreu a formatu-
ra dos alunos do 9º ano da Escola Municipal 
Progresso.

Formaturas das escolas 
Santa Clara e Progresso

Formatura 
EMEF Santa 
Clara

Formatura Escola Progresso
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Na noite de 28/12, a Administração Municipal, 
através do Departamento de Educação, junta-
mente com o Sicredi Integração Rota das Terras, 
realizaram a entrega dos certificados aos alu-
nos do curso de Alemão com o projeto Freude an 
Deutsche Sprache.

Com uma singela solenidade, foi entregue aos 
alunos o certificado de conclusão e demostrado 
ao público presente um pouco do trabalho que 
desenvolveram durante o ano. As aulas foram 
ministradas pela professora Rosemeri Borhz 
uma vez por semana, totalizando 40 horas.

O objetivo do trabalho foi de incentivar as 
crianças a aprender um novo idioma, visto que 
a cultura alemã já se encontra cristalizada, e as-
sim, cultivar esses hábitos é uma forma de resga-
tar as raízes culturais de seus munícipes. O tra-
balho com a língua alemã visa criar condições 

para que os alunos tenham a oportunidade de 
falar e escrever, compreendendo a importância 
de conhecer e comunicar-se, onde as transações 
comerciais e relações sociais exigem essa habi-
lidade. 

Departamento de Educação

Aconteceu no 
dia 31/12/17 a 
sessão de pos-

se da nova mesa diretora 
da Câmara Municipal de 
Quinze de Novembro. A 
solenidade contou com 
a participação de auto-
ridades locais, inclusi-
ve o prefeito Gustavo 
Peukert Stolte e o vice-
-prefeito Paulo Adalber-
to Prante, e comunidade 
em geral.

O novo presidente 
da Câmara é Lair Blasi 

(PMDB), que terá como 
vice-presidente Deinner 
Jarbiel Maurer (PP), se-
cretária Angélica Horst 
(PDT) e vice-secretá-
ria Tamara de Oliveira 
Dressler (PMDB).

“A nova mesa direto-
ra que assume os traba-
lhos à frente do Poder 
Legislativo Municipal 
em 2018 representará de 
forma justa a comunida-
de quinzenovembren-
se”, declararam os novos 
componentes.

Mesa Diretora 2018: vice-secretária Tamara Dressler (PMDB), 
secretária Angélica Horst (PDT), presidente Lair Blasi (PMDB) e 
vice-presidente Deinner Jarbiel Maurer (PP)

A Praça Clara Saft sediou o encer-
ramento do Natal Encanto do municí-
pio de Quinze de Novembro dia 29/12, 
sexta-feira. Destaque para o sorteio da 
“A Nota é Minha, sua Nota Vale Prê-
mios”. A promoção contou com 100 
mil documentos fiscais durante o ano.

A programação iniciou com os 
corais Linha Jacuí, Progresso e Ingaí, 
e do Coro de Trombones Profª Ervin 
Muller Klein. O ministro católico dei-
xou uma mensagem religiosa. Segui-

ram-se as apresentações da inverna-
da Pré-Mirim do CTG Querência do 
Sul, do casal Heide e Edel Schneider, 
da dupla Aldori Marcon e Herbert 
Guntzel.

A “Nota é Minha” sorteou oito prê-
mios. Confira os ganhadores:

1° prêmio R$ 5.000 - Patrick A. Ru-
ppenthal (Esquina Bohn) 

2° prêmio R$ 2.500 - Vitória M. da 
Silva (Picada Café)

3° prêmio R$ 2.500 - Nestor Alerth 
(Sete de Setembro) 

4° prêmio R$ 1.000 - CPM Menino 
Deus (Quinze de Novembro)

5° prêmio R$ 1.000 - Hedi Tiemann 
(Quinze de Novembro)

6° prêmio R$ 1.000 - Veranice Krug 
(Fortaleza dos Valos)

7° prêmio R$ 1.000 - Aires João Scar-
si (Sede Aurora)

8° prêmio R$ 1.000 - Iracema Bier-
gaier (Sede Aurora)

Flagrante do sorteio da campanha A Nota é Minha Apresentação da invernada pré-mirim
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Mourisco e Canarinho são 
campeões no Selbachense

Municipal volta no fi nal de semana

TRÂNSITO – Por volta das 20h40min do dia 22/12, 
a Brigada Militar atendeu acidente de trânsito 
com danos materiais na rua Serafi m Fagundes, 
envolvendo uma moto e um caminhão.
Mª DA PENHA – Por volta da 1h50min de ontem, 
a Brigada Militar atendeu ocorrência de lesões 
corporais (Lei Maria da Penha) na Rua Sete de Se-
tembro.

BRIGADA MILITAR

Óbitos
Ivalino Signor
06/05/1932
21/12/2017

Adão Santos dos 
Santos
09/07/1970
24/12/2017

Ursula Adorian
15/07/1926
30/12/2017

Felicia Ferraz de 
Andrade
13/08/1932
31/12/2017

Foram realizadas no último sábado (23), as finais 
do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 
Cláudio Barth. A entrega da premiação contou 

com familiares do homenageado e muito espírito des-
portivo.

Na categoria aspirantes, o Mourisco venceu o Cana-
rinho por 2 a 1. Leonardo Maldaner abriu com um gola-
ço de falta. Gustavo Shwabb empatou de cabeça e Arlei 
Willig, driblando o goleiro, virou para o Mourisco. Na 
principal, a situação se inverteu: o Canarinho levou a 
melhor sobre o Mourisco.

O jogo da categoria principal começou equilibrado, 
com chances de gol para ambos lados. A forte marcação 
fez com que ninguém se arriscasse. Como o Canarinho 

havia vencido o primeiro jogo, jogava na busca de opor-
tunidades.

Logo no início da segunda etapa (12’), Tcherlo, que já ti-
nha o cartão amarelo, fez dura falta em Guily e foi expul-
so. Aos 23’ Marcos escapou da marcação e fez um golaço 
com belo chute de fora da área, abrindo para o Mourisco.

Com um jogador a mais e o placar favorável, a equipe 
tinha tudo para manter o resultado e até ampliar, mas 
não foi isso que aconteceu. Em uma bola cruzada, o za-
gueiro Fabrício tentou cortar, mas a bola quicou e foi 
para dentro do próprio gol.

A equipe da casa ainda esboçou uma reação, mas o 
Canarinho manteve boa marcação e aos 43’ Natam vi-
rou. Final de jogo, 2 a 1, Canarinho Campeão 2017.

Hilda Gabe
19/07/1926
27/12/2017

Na tarde de quinta-feira (04), a Brigada Militar de Ibi-
rubá apreendeu duas máquinas caça níqueis e R$ 135 em 
dinheiro em um Bar na Rua General Câmara (porão do 
Mercado Krauspenhaar).

Apreensão de 
máquinas caça níqueis

Ibirubá - Após o recesso de final 
de ano, o Ibirubense foi retomado 
neste final de semana. A 4ª rodada 
iniciou ontem à noite, com São José 
x União Hermany no Estádio do São 
José, marcando a tão esperada es-
treia do novíssimo campo do Bairro 
Progresso.

Hoje à tarde jogam Vila Nova x 
Bangú (Estádio Carlos Jacob Simon) 
e União Itaíba x Revelação (Estádio 
Francisco Emílio Trein). No domin-
go, jogam no Carlos Simon Palmeiras 
x Florestal. Os jogos da aspirantes 
iniciam sempre às 15h e da principal 
às 17h.

A 3ª rodada encerrou dia 23/12, 
quando entraram no campo do Es-
tádio Francisco Emílio Trein as equi-
pes do Revelação x Vila Nova. Na 
aspirantes, quem levou a melhor foi 
o Tigre, que marcou um gol sobre o 
adversário. Já na principal, a partida 
não saiu do 0 x 0.

CAMPO/QUINZE – Ainda pela 4ª rodada do Muni-
cipal de Quinze de Novembro, Progresso x Gaúcho jo-
garam dia 30/12 em Picada Café (2 a 0 na aspirantes, 4 
x 1 na principal). Neste sábado inicia a 5ª rodada, com 
Santa Clara x Sete de Setembro no Estádio Guilherme 
Peuker e Progresso x GE Aurora em Picada Café. No 
domingo será a vez de Rio Grandense x Gaúcho, no Es-
tádio Albano Orlando Ruppenthal. Os jogos ocorrem 

sempre a partir das 15h. Já na terça-feira, 9 de janeiro, 
jogam no Arsenio Maurer os veteranos de Santa Clara 
x Gaúcho e Rio Grandense x Floresta.

REGIONAL – A segunda partida da final do vete-
ranos do Regional de Futebol de Campo ocorreu dia 
23/12, em Cruz Alta. O Operário Suzy Sports venceu 
por 7 a 4 o Novo Tempo, de Espumoso, e sagrou-se 
campeão.

O Projeto de Voleibol ini-
ciou em maio de 2017, com 
80 alunos ativos, sob orien-
tação da professora de Edu-
cação Física Júlia Scholl. O 
encerramento do ano ocor-
reu no dia 30/12. O projeto, 
idealizado pela vereadora 
Jaqueline Brignoni Winsch e 
abração pela Administração 
Municipal, foi desenvolvido 
ao turno inverso escolar e 
aos sábados pela manhã, jun-
to ao Ginásio da Escola Santa 
Teresinha e Ginásio da APAE, 
com organização por faixas 
etárias e gênero.

A Administração Muni-
cipal adquiriu recentemen-
te diversos materiais para a 
continuidade das atividades 
em 2018, tais como rede, an-
tenas, cones, colchonetes, 
bolas oficiais e jogos de rede 
adaptadas, para regulagem 
conforme o tamanho dos pe-
quenos grandes atletas. A ve-
readora Jaqueline está muito 
satisfeita pela evolução das 
atividades: “Mesmo o proje-
to estando em seu primeiro 
ano, já é possível perceber 
grandes avanços dos partici-
pantes”, declarou ela.

Oficina de Voleibol: 
um projeto com 
grande aceitação
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Pesquisa do SPC Brasil e da Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra 

que 48% dos consumidores pretendem reduzir 

gastos neste começo de ano por conta dos al-

tos preços e do desemprego. O levantamento 

foi feito em 12 capitais.

Quatro em cada dez consumidores esta-

vam com as contas em atraso no fim de 2017, 

o que equivale a 38% dos casos analisados e 

45% declararam que estão no limite. Só 13% 

conseguiram chegar ao final do ano passado 

com sobra no orçamento.

O final de ano teve grande movi-
mentação na Capital do Turismo Re-
gional. O número de turistas que es-
colheram Quinze de Novembro para 

festejar a chegada de 2018 foi calcu-
lado em 12 mil pessoas. Os três bal-
neários que fazem parte do roteiro 
turístico e os condomínios f icaram 

completamente lotados.
O Balneário Wilke, o Hotel de Lazer 

Águas da Fonte e o Camping Muni-
cipal Aurora receberam milhares de 

pessoas. No final de semana prolon-
gado foram notados as origens diver-
sas dos veículos e aumento de f luxo 
no município.

Prefeitura estima que 12 mil pessoas
comemoraram a virada em Quinze de Novembro

Balneário Wilke Camping Aurora Hotel Águas da Fonte

No dia 26 de dezembro, a Adesso – Associação 
Alto Jacuisense de Desenvolvimento Social, 
distribuiu o patrimônio da instituição, devi-

do ao encerramento de suas atividades, entre 6 enti-
dades beneficentes e comunitárias de Ibirubá e Quinze 
de Novembro. A solenidade de entrega dos recursos foi 
realizada junto à Amisa, reunindo os sócios da Adesso, 
as entidades beneficiadas e imprensa.

A Adesso foi uma associação sem fins lucrativos cria-
da em 1987 com o objetivo de administrar o Hospital 
Annes Dias, desvinculando-o da Coprel, que foi por 
anos, mantenedora do hospital. Com o passar dos anos, 
a Associação Hospitalar foi sendo mantida por outras 
formas de administração, até consolidar-se como enti-
dade filantrópica. Portanto, os sócios optaram por en-
cerrar as atividades da associação, o que ocorreu por 
meio de assembleia no dia 18 de dezembro. A Adesso 
possuía em caixa o valor de R$ 55 mil, e os associados 
decidiram repassar a totalidade do valor para entidades 
beneficentes. Os recursos foram destinados da seguin-
te forma: R$ 24 mil para o Hospital Annes Dias, R$ 11 

mil para a Apae de Ibirubá, 
R$ 10 mil para o Hospital de 
Quinze de Novembro, R$ 5 
mil para o Lar do Idoso de 
Ibirubá, R$ 3 mil para a Liga 
Feminina de Ibirubá e R$ 2 
mil para o Instituto Filhos 
do Coração.

“Ficamos muito felizes 
em ver que a Adesso cum-
priu o seu papel e, ao encer-
rar as atividades, consegue 
ainda deixar sua última 
contribuição para as enti-
dades sociais beneficiadas 
com os recursos. A Associa-
ção foi muito importante 
no processo de transição do hospital para a comunida-
de. A Coprel Geração e suas empresas coligadas: Amisa 
e Triway, se orgulham de ter contribuído para o desen-
volvimento da associação, em conjunto com todas as li-

deranças locais que muito se dedicaram durante todos 
os anos em que a Adesso esteve em funcionamento. E 
agora, deixamos um grande presente de final de ano 
para a comunidade”, destaca o presidente da entidade, 
Jânio Vital Stefanello.

Adesso distribui R$ 55 mil a entidades


