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Conab prevê safra 4% 
menor e aumento de área

SAFRA

O secretário de Política Agrícola, selbachense Neri 
Geller, a diretora de Política Agrícola e Informações 
da Conab, Cleide Edvirges Laia, e o superintendente 
de Informações do Agronegócio, Aroldo Antonio de 
Oliveira Neto, divulgam as estimativas para a safra 
de grãos 2017/2018  (José Cruz/Agência Brasil) 

Será inaugurada 
no próximo 
dia 22 a 
nova agência 
da Sicredi 
Integração Rota 
das Terras RS de 
Ibirubá, na Rua 
Mauá.

PÁGINA 3

INVESTIMENTOS

Quinze anuncia
R$ 1 milhão
PÁGINA 6

BAIRRO HERMANY

Konrad é eleito 
vice da Farsul
PÁGINA 3

BAIRRO HERMANY

Daer repassará 
terreno do Estado
CONTRACAPA
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Coluna 
   do Élbio

Os bons são maioria
Uma campanha de marketing nacional trouxe 

uma verdade bela e esperançosa. Espalhados pelas 

cidades, vários outdoors revelavam alguns dados 

estatísticos muito interessantes. Eis alguns deles:

• Para cada pessoa dizendo que tudo vai 

piorar, existem cem casais planejando ter f ilhos.

• Para cada corrupto existem oito mil doado-

res de sangue.

• Enquanto alguns destroem o meio ambien-

te, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no 

Brasil.

• Para cada tanque fabricado no mundo, são 

feitos cento e trinta e um mil bichos de pelúcia.

• Na Internet, a palavra amor tem mais 

resultados do que a palavra medo.

• Para cada muro que existe no mundo, se 

colocam duzentos mil tapetes escritos “bem-vindo”.

• Enquanto um cientista desenha uma nova 

arma, há um milhão de mães fazendo pastéis e 

doces.

• Existem razões para acreditar. Os bons 

são maioria.

Estamos precisando de visão otimista e positiva 

como esta em nosso mundo. Aqueles que desejam 

ver o mundo em pânico e se alimentam de notícias 

ruins – pois dizem que são essas que vendem – não 

podem mais controlar nossos sentimentos.

Nós, como consumidores de notícias, de infor-

mações, devemos mostrar que desejamos também 

ver o lado bom do mundo, da vida, das pessoas.

Se analisarmos qualquer noticiário, seja local ou 

nacional, iremos ainda perceber a grande domina-

ção das notícias ruins, como se o mundo estivesse 

vivendo o caos absoluto.

Não é bem assim. Muito de bom está sendo feito 

no mesmo instante em que ocorrem assassinatos, 

acidentes, crises políticas, etc. O bem está sendo 

construído no mundo, sim, mesmo os pessimistas e 

terroristas de plantão dizendo que não ou mesmo se 

negando a ver.
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Temer quer comprar voto de deputado 
com dinheiro que ainda não existe?

247 - Jornalista Leonardo Sakamoto 
reforça que “Michel Temer está pro-
pondo distribuir R$ 10 bilhões que ain-
da não existem, oriundos de uma even-
tual economia obtida da mudança nas 
aposentadorias, para bancar a compra 
de votos de deputados no intuito de 
ajudar a aprovar a própria Reforma da 
Previdência”. De acordo com reporta-
gem na Folha, os valores serão usados 
na finalização de obras em redutos 
eleitorais de quem estiver ao seu lado.

“O governo calcula que a população, 
feliz que seu deputado entregou asfal-
to, concreto e linhas de transmissão, 
esquecerá que ele também votou pela 
mudança em sua aposentadoria. A meu 
ver, a comparação não é válida. O presi-
dente não era Temer, com sua aprova-
ção de um dígito. Nem existiam redes 
sociais para que o eleitorado fosse in-
formado das ações do parlamentar de 

sua região e pudesse ‘flodar’ sua caixa 
postal de críticas. E a internet ainda 
não funcionava como uma grande me-
mória coletiva, que pode ser resgatada 
nos momentos de eleição, no melhor 
estilo ‘‘Eu sei o que vocês fizeram no 
verão passado”, acrescenta o jornalista.

“Mas não creio que as obras pagas 
por essas emendas funcionarão como 
compensação junto à população. Ela 
já está querendo ir à forra contra uma 
das piores legislaturas da República. 
Votar pela Previdência não será, por-
tanto, a causa de uma não-reeleição de 
um deputado. Será a gota d’água que 
faltava”, continua.

Na avaliação de Sakamoto, “a soli-
citação de emendas para atender de-
mandas justas da população faz parte 
da democracia. O problema é quando o 
processo de sua liberação inclui toma-
-ladacás. A tática, claro, foi sistematica-

mente utilizada por todos os governos 
até aqui”. “Mas quando tudo é muito 
escrachado, dobra a azia. Enquanto 
isso, o governo federal despejou deze-
nas de milhões de reais em propagan-
da pró-reforma em veículos de comu-
nicação e agências de publicidade, com 
especial atenção a rádios e TVs do Nor-
deste”.

Sakamoto diz que, “se o governo foi 
capaz de rifar o combate ao trabalho 
escravo, publicando uma portaria que 
dificultava o resgate de pessoas, a fim 
de ajudar a salvar o pescoço presiden-
cial de denúncias criminais no âmbi-
to da Lava Jato, imagina-se o que ele é 
capaz de fazer neste mês de fevereiro, 
quando irá para o tudo ou nada”. “Libe-
ração de recursos que ainda não exis-
tem é apenas a ponta do iceberg. Eu, se 
fosse você, mantinha minha carteira 
ou bolsa sempre visíveis”.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB-MS)
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Nova agência da Sicredi inaugura dia 22

Quando se fala em Estados Unidos, sempre 
vem à mente dos incautos o triunfo do 

capitalismo. Risos à parte, a realidade é 
bastante diferente

A ONU fez um levantamento e divulgou 
relatório dia 15/12

41 milhões de americanos vivem ofi cialmente 
na pobreza

9 milhões destes têm renda igual a zero

A 2ª nação mais rica do mundo convive com a 
pobreza extrema

A desigualdade é a maior entre as nações 
industrializadas: Bill Gates, Jeff Bezos e 

Warren Buffet têm a mesma riqueza que a 
metade da população

Em suma, o “sonho americano” é uma peça 
de propaganda, ferramenta ideológica de 

dominação

Lado escuro dos EUA

Será inaugurada no próximo dia 22 a nova agên-
cia da Sicredi Integração Rota das Terras RS de 
Ibirubá, na Rua Mauá. A cerimônia é dirigida a 

convidados devido ao espaço físico, e os associados serão 
recebidos no decorrer do dia e durante toda semana com 
coquetel de boas-vindas.

O ato ocorre a partir das 9h, com a presença de autori-
dades, parceiros e representantes de entidades e coope-
rativas. Já em seguida, a equipe de colaboradores estará 
recebendo os associados para conhecerem a nova agên-
cia e realizarem o seu atendimento.

A Agência Mauá tem cerca de 300m² no nº 1529 da Rua 

Mauá, Bairro São Jacob, uma localização privilegiada.
É a oitava agência da instituição financeira cooperati-

va: as demais estão na Rua Sete de Setembro, 925, em Ibi-
rubá, e nos municípios de Quinze de Novembro, Tapera, 
Selbach, Lagoa dos Três Cantos e Colorado – na cidade e 
no Distrito de Vista Alegre.

A nova agência contará com áreas para atendimento 
à pessoa física, empresas e produtor rural, caixas, ad-
ministrativa e uma sala de autoatendimento, com toda 
a comodidade, praticidade e segurança. É um ambiente 
moderno, com o novo conceito ambiental e a nova marca 
Sicredi.

A diretoria da Federação da 
Agricultura do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Farsul) realizou na úl-
tima segunda-feira, 8, reunião 
extraordinária a fim de planejar 
as ações para o ano de 2018. O en-
contro foi comandado por Gedeão 
Pereira, que assumiu a presidência 
depois da morte de Carlos Sperotto 
em 23/12.

Após Pereira assumir a lide-
rança da Federação, o presidente 
da Comissão de Crédito e Seguro 
Rural da Farsul, Elmar Konrad, foi 
eleito pelos 28 membros da direto-
ria como o novo vice-presidente. 
Elmar é também presidente do Sin-
dicato Rural de Ibirubá.

A diretoria ainda é constituída 
pelos diretores administrativos 
Francisco Lineu Schardong e Paulo 
Ricardo de Souza Dias (2º), direto-
res financeiros Jorge Luiz Machado 
Rodrigues e José Alcindo de Souza 
Ávila (2º).

Também foi falado na reunião 
sobre o fim da contribuição sindi-
cal obrigatória, regra que surgiu a 
partir da reforma trabalhista, em 
novembro de 2017.

A Farsul buscará junto aos sin-
dicatos demandas para a criação 
de novas comissões temáticas, bem 
como fomentar a participação nas 
já existentes. Além disso, a Federa-
ção buscará alavancar a atuação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) no Estado.

Atual diretoria executiva

Presidente Gedeão Silveira Pereira

Diretores
1º Vice-presidente: Elmar Kon-

rad
1º Diretor Administrativo: Fran-

cisco Lineu Schardong
2º Diretor Administrativo: Paulo 

Ricardo de Souza Dias
1º Diretor Financeiro: Jorge Luiz 

Machado Rodrigues
2º Diretor Financeiro: José Al-

cindo de Souza Ávila

Elmar Konrad é eleito vice-presidente da Farsul

Atual diretoria executiva da Federação: José Alcindo, Jorge 
Rodrigues, Elmar Konrad, presidente Gedeão, Schardong e Paulo 
Ricardo
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Eleito novo Presidente do Legislativo ibirubense 
para a gestão 2018 na noite de 26 de dezembro, 
Vagner Oliveira foi empossado dois dias depois 

em uma agradável e simbólica cerimônia que reuniu fa-
miliares, amigos, eleitores e demais pessoas da comuni-
dade junto à Câmara Municipal de Vereadores. Confira a 
entrevista exclusiva com ele:

Os valiosos 15 minutos
Na sala da presidência junto à Câmara, com seu jeito 

simples e humilde, Vagner diz ainda não ter se acostu-
mado com a ideia de sentar na cadeira que ocupa o poder 
máximo dentro do Legislativo. Iniciou a entrevista afir-
mando que nunca pensou em ser político, pois discordava 
da situação caótica de ver um cenário totalmente desacre-
ditado, tanto a nível nacional, estadual e regional.

“Nunca me passou pela cabeça entrar na política, mas 
tudo mudou quando, um dia antes do prazo máximo para 
homologação das candidaturas para a eleição municipal 
de 2016, recebi um convite do Prefeito Abel para ser can-
didato a vereador, e pedido do pastor da Igreja Assembleia 
de Deus, Jair de Oliveira Pedroso. Diante disso, conversei 
primeiramente com minha esposa e depois com os demais 
familiares, que apoiaram a ideia”.

“Na manhã seguinte, aceitei a proposta, mas faltava do-
cumentação. Dentre os documentos, era necessária uma 
certidão negativa da Justiça Federal, que não é possível 
imprimir via internet por meu nome ser muito comum, 
sendo necessário ir até Cruz Alta. Mas, a única pessoa que 
sempre imprimia a certidão para mim estava em cirurgia 
médica, e o setor encontrava-se fechado”.

“Voltei a Ibirubá triste, achando que estava tudo perdi-
do, mas, pelas 14 horas liguei para esta pessoa que, incri-
velmente, havia acabado de sair da sala de cirurgia. Com 
um contato telefônico, pediu a outro funcionário que pro-
videnciasse a certidão, que encaminhou o documento via 
e-mail, faltando apenas meia hora para o final do prazo”.

“Até conseguir reunir tudo e correr ao cartório eleito-
ral, foram mais quinze minutos. Faltando apenas quinze 
minutos, foi homologado meu nome como candidato. Por 
isso digo, que ‘era pra ser”, conta.

Em relação à campanha eleitoral, destaca que, como 

trabalhava muito durante o dia inteiro, se reunia após as 
18 horas com a esposa Cristina, a comadre Rosângela (hoje 
chefe de gabinete) e visitava as residências pedindo a cre-
dibilidade do voto. Ao todo, foram 526 famílias visitadas 
e, destas, foram conquistados 461 votos – número satis-
fatório, e que lhe rendeu a primeira eleição. Hoje, além de 
vereador eleito pelo PRB, Vagner é também Presidente da 
Ascamaja (até dia 26) e agora Presidente do Legislativo ibi-
rubense.

Quem é o Vereador Vagner?
Com 36 anos, Vagner vem de uma família humilde do 

Bairro Unida – nome empregado ao bairro graças a gran-
de união de sua família, seus bisavós, que foram alguns dos 
primeiros moradores do local. Mesmo hoje residindo na 
área central da cidade, é no Bairro Unida que a maior parte 
de sua família se concentra até os dias atuais. É casado há 
dez anos com Cristina Natalia Freiberg Oliveira, com quem 
tem dois filhos: Vagner Emanuel Oliveira, com nove anos, e 
o pequeno Elias Miguel Oliveira, de apenas dois anos.

Com emoção, conta que teve fases difíceis na vida – 
chegou a passar fome. “Ao ver que minha esposa precisava 
do alimento mais do que eu por estar amamentando nosso 
primeiro filho, deixava o alimento para ela. Muitas vezes, 
cheguei comparar a geladeira de minha casa com uma 
gaiola: só grades e garrafinhas de água. Diante da dificul-
dade, muitas vezes ia pro quarto orar, e, no dia seguinte, 
recebia bênção e ajuda de pessoas maravilhosas”, conta, 
emocionado.

Aos nove anos, teve seu primeiro emprego com o tio Le-
onel, em uma oficina mecânica. Logo depois, começou aju-
dar o avô Aldori como servente de pedreiro. Aos 14 anos, 
quis parar de estudar para comprar um carro, mas o pai 
insistiu que continuasse com os estudos e, para mostrar 
que o estudo era necessário, lhe arrumou um emprego 
na Cotribá, onde iniciou trabalhando num confinamen-
to, seguido da descarga manual de caminhões na safra, 
calador, manutenção de silos, balanceiro, supervisor e co-
ordenador de armazéns. Inicialmente, ficou três anos na 
Cotribá. Após, serviu o Exército, onde chegou a ser cabo e 
3º sargento. Posteriormente, retornou à cooperativa, onde 
permaneceu por mais cinco anos.

Posteriormente, Vagner começou a trabalhar no CFC 
Jeremias como instrutor de trânsito, profissão que exer-
ce atualmente. Na mesma época, fez amizade com Carlos 
Gomes Abreu Neto, o qual era neto da famosa Cassinha, 
proprietária de grande fazenda entre Ibirubá e Cruz Alta. 
Vagner então administrou a fazenda durante muitos anos 
– de 2006 a 2012, e até hoje mantém vínculos.

Há quatro anos, foi diretor de Ensino no CFC, mas, como 
dar aulas é o que realmente gosta, voltou a ser instrutor. 
Agora, como Presidente do Legislativo, continua vincula-
do ao CFC, mas passa a maior parte do tempo na Câmara, 
para ficar a par das demandas da comunidade.

Em relação a sua formação, iniciou os cursos de Agro-
nomia, Medicina Veterinária e Administração, os quais 
não conseguiu concluir por dificuldades financeiras. Em 
2005, conseguiu concluir o curso superior em Gestão de 
Empresas Rurais, pela Unicruz. Em 2006, fez uma especia-
lização em Estratégia Agrícola pela Universidade Federal 
de Santa Maria, onde, na mesma época, fez o curso de 
instrutor e examinador de trânsito. Posteriormente, fez o 
curso de examinador de trânsito em Curitiba. Além disso, 
é graduado em Teologia pela Fatec desde 2014, sendo teó-
logo e responsável pela congregação da Igreja Assembleia 
de Deus de Ibirubá.

Em relação à Câmara, pretende dar continuidade ao 
trabalho que vinha sendo realizado pela mesa diretora 
anterior, destacando que seu gabinete permanece de por-
tas abertas a todas as pessoas da comunidade, indepen-
dentemente de partido, classe social ou credo religioso.

Sempre seguindo a direção de Deus, disse ter chega-
do onde chegou pela vontade d’Ele, e afirma: “Acredito 
estar desempenhando um bom trabalho, pois até agora 
todas as demandas que a mim foram solicitadas tiveram 
boa resolutividade. E, se os bons ficarem calados, o que 
vai ser do nosso Brasil e do nosso povo? Pois, o corrompi-
mento do homem e a corrupção existem desde a criação 
do mundo, mas, se continuarmos sempre pensando des-
ta forma, não iremos agregar nada em nossa vida, e nem 
socorrer as pessoas que precisam, principalmente, de 
amor. Nós, vereadores, estamos aqui pela graça de Deus 
e pelo voto de confiança que as pessoas em nós deposi-
taram e, portanto, devemos continuar fazendo um bom 
trabalho”, finalizou.

Entrevista

Vagner Oliveira, novo Presidente da
Câmara de Vereadores de Ibirubá
“Se os bons ficarem calados, o que vai ser do nosso Brasil e do nosso povo?”

O ano recém começou e 
a comunidade de Ibirubá 
já têm motivos para come-
morar. Isso porque foi con-
firmado o pagamento de 
uma emenda parlamentar 
do deputado federal Paulo 
Pimenta, líder da banca-
da do Partido dos Traba-
lhadores na Câmara dos 
Deputados, no valor de R$ 
250 mil para a construção 
de infraestrutura Esporti-
va no Bairro Progresso.

Essa é a segunda emen-
da do parlamentar no va-
lor de R$ 250 mil liberada e 
paga ao município em um 

período de menos de meio 
ano. Ainda no 2º semestre 
de 2017, foi liberada a ver-
ba para a pavimentação 
da Rua Serafim Fagundes, 
trecho compreendido en-
tre a Rua Dumoncel Filho 
e a Avenida Brasil, bair-
ros Centro e Planalto (Se-
rafim Fagundes I); e para 
a pavimentação asfáltica 
de 1,414m² entre as Ruas 
Firmino de Paula e Rua 
Três de Outubro, no bairro 
Centro, (Rua Serafim Fa-
gundes II) e de 1172 m² na 
Rua Sergipe, entre a Mauá 
e a Henrique Roetger, tam-

bém no centro.
“A parceria de nosso 

mandato com a comunida-
de de Ibirubá e com lide-
ranças locais, como nosso 
assessor Caio Tiemam e os 
vereadores Dacio Moraes 
e Henrique  Hentges nos 
possibilita estarmos pró-
ximos a população e saber 
quais são suas necessida-
des. Agora, como líder da 
bancada do PT na Câma-
ra, vamos tentar ser ainda 
mais ágeis na busca de so-
luções para a população.”, 
destacou o deputado Paulo 
Pimenta.

Deputado destina meio milhão em emendas

Prolongamento da Serafim Fagundes na esquina da Dumoncel
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Entregue premiação da
campanha Nota Fiscal dá Prêmios

A a d m i n i s t r a ç ã o 
municipal reuniu 
dia 27/12 os ganha-

dores da campanha “Em Ibi-
rubá, Nota Fiscal Dá Prêmio” 
para entregar a premiação 
em vales-compra dos sorteios 
realizados na programação 
do Natal Show. Em 2017, fo-
ram distribuídos R$ 26 mil 
em vale-compras, a serem 
utilizados no comércio local.

A campanha “Em Ibirubá, 
Nota Fiscal Dá Prêmios” en-
cerrou no dia 21/12, quando 
foi realizado o último sorteio 
durante a programação de 
encerramento do Natal Show, na Praça General Osório. 
Os sorteios anteriores ocorreram em junho e setembro.

O prefeito Abel Grave e os secretários Olindo de Cam-
pos (Indústria e Comércio), Valdir Lagemann (Admi-
nistração), Fabiana Grave (Assistência Social), Mariana 
Moraes (Educação) e Carlota Artmann (Saúde) fizeram 
a entrega aos contemplados. Os ganhadores receberam 
orientações do servidor Estevan Scarsi de como utilizar 
os vales-compra no comércio. São eles:

Sorteio extra (presentes ao evento)
Vale-compras de R$ 500: José Luiz Graminho Rodri-

gues, Paulo Roberto dos Santos Vogel, Gilberto Alves 
Martins e Hospital Annes Dias

Categoria Produtos
Valdir Wille (R$ 3 mil), Mari Cristiani da Luz Ribeiro 

(R$ 2 mil), Ulsi Klein Rauch (R$ 1 mil) e Mari Cristiani da 
Luz Ribeiro (R$ 1 mil)

Categoria Serviços
Juliana Daiara Küntzer (R$ 3 mil), Ieda Pinto do Prado 

Schiefelbein (R$ 2 mil), Roberto Binsfeld (R$ 1 mil), Enzo 
B. Bonzanini/Gláucia Graziela Matilda Butzke (R$ 1 mil)

Vale-compras foram entregues dia 27/12

Dez municípios da re-
gião do Alto Jacuí foram 
beneficiados com proje-
tos no ano de 2017 pelo 
Fundo Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Pequenos Estabelecimen-
tos Rurais (FEAPER).

Alto Alegre, Campos 
Borges, Espumoso, Tio 
Hugo, Colorado, Fortaleza 
dos Valos, Ibirubá, Quin-
ze de Novembro, Salto 

do Jacuí e Selbach totali-
zaram R$ 997.000,00 em 
verbas financiadas pela 
organização.

Esses valores foram 
destinados a irrigação de 
pastagens e hortigranjei-
ros, agroindústria fami-
liar, equipamentos para 
agroindústria de ovos e 
processamento de leite, 
internet no meio rural e 
Sabor Gaúcho Desenvol-

vimento da agroindústria 
familiar.

Segundo o presidente 
da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão 
Rural do Rio Grande do 
Sul (Emater-RS-Ascar), 
Clair Tomé Kuhn, um ár-
duo trabalho foi realiza-
do para efetivar os pro-
jetos nessa região, que 
necessitava do apoio da 
FEAPER.

FEAPER destinou R$ 997 mil a 
região do Alto Jacuí em 2017

Clair Tomé Kuhn, presidente da Emater-RS-Ascar

COLORADO

ESTÁGIO – O Município de Colorado abriu inscri-
ções para o preenchimento de vagas de estagiário 
através do Convênio firmado junto ao Centro de In-
tegração Empresa-escola - CIEE/RS, que vão de 5 a 
10 de janeiro e devem ser efetivadas na Secretaria 
Municipal de Educação Cultura e Desporto.

IBIRUBÁ

IDENTIDADE – O 
responsável pela con-
fecção de carteiras de 
identidade de Ibirubá 
estará de férias em 
fevereiro e, portanto, 

o serviço não será re-
alizado. O atendimen-
to segue normal até 
dia 31 de janeiro, das 
8h30min às 11h e das 
13h30min às 16h.

O IFRS Campus Ibirubá 
recebe até 16 de fevereiro 
as inscrições para o cur-
so de Especialização em 
Ensino Linguagens e Suas 
Tecnologias. São 30 vagas.

O curso é destinado a 
um público-alvo que com-
porta portadores de di-
ploma de curso superior 
que atuam ou que têm in-
teresse em atuar na área 
da Educação.

A modalidade é Pre-
sencial, com 20% a distân-
cia, e aulas quinzenais, às 
sextas-feiras à noite e aos 
sábados (manhã e tarde). 
A carga horária perfaz 

390 horas, em um ano e 
meio de duração.

O objetivo do curso é 
“contribuir com a capaci-
tação de profissionais da 
área educacional, opor-
tunizando uma formação 
multidisciplinar a fim de 
desenvolver competên-
cias e habilidades que 
colaborem diretamente 
tanto com a sua formação 
acadêmica como com as 
suas práticas de ensino”.

Mais informações 
e inscrição através do 
link http://ibiruba.ifrs.
e d u . br/s i t e/c o n t e u d o.
php?cat=28.

Especialização tem 
inscrições até dia 16

Os recursos provêm das taxas recolhidas pelo trabalho 
de prevenção no município e área de ação do 4º PelBM, re-
colhidas em uma conta vinculada ao Município de Ibiru-
bá. Destas vistorias são emitidos os Alvarás de Prevenção.

Os investimentos feitos no 2º semestre de 2017 junto 
ao Quartel e viaturas e os equipamentos adquiridos com 
recursos do FUNREBOM representam uma parcela dos in-
vestimentos, que contam também com a participação de 
verba orçamentária do Estado do RS.

Quartel em Ibirubá, RS, 02 de Janeiro de 2018.

DALMIRO LEAL DA ROCHA - 1º Ten. CMT 4º Pel.BM

4º PelBM Ibirubá

Investimentos do Funrebom 
- 2º Semestre de 2017
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Informativo da Prefeitura 
de Quinze de Novembro

Comunicado
O setor de ICMS da Prefeitura Municipal de 

Quinze de Novembro comunica aos produtos ru-
rais do município que a partir do dia 15 de janeiro, 
até 30 de março, em horário de expediente, estará 
realizando o censo do ICMS referente o ano de 2017 
e a revisão cadastral dos produtores.

Departamento de Obras
Foram realizados os seguintes trabalhos:
• Patrolamento com rolo nas localidades de San-

ta Clara do Ingaí, Volta Gaúcha, Volta Grande e Li-
nha Jacuí;

• Silos de silagem nas localidades de Esquina 
Hetzel, Santa Clara do Ingaí e Esquina Bohn;

• Corte de grama no Estádio Arsenio Irineu 
Maurer e nos campos de Esquina Hetzel e Gaúcho; 

• Roçadas em Sede Aurora e VRS 824;
• Instalação de rede de água em Sede Aurora;
• Início da calçada pública na Rua Dona Etelvina;
• Iniciada a reforma da ponte na Localidade de 

Sete de Setembro, próximo a propriedade de Nes-
tor Alerth.

Departamento de Saúde

O Departamento realizou um encontro com as 
gestantes do município para uma conversa com a 
cirurgiã dentista Deisi Spessato. A atividade deu-
-se na tarde de quarta-feira (10).

A palestrante é mestre em odontopediatria, ca-
pacitada em odontologia intrauterina de gestan-
tes, pré-natal e amamentação.

Deisi falou sobre os principais cuidados odonto-
lógicos no pré-natal e puerpério (mamãe e bebê), 
incentivo e informações ao aleitamento materno, 
instruções de higiene bucal e nutrição no primei-
ro ano de vida. Também reforçou a importância do 
envolvimento da mãe e do pai durante o pré-natal 
e o primeiro ano de vida da criança.

No final da tarde de domingo, 7, foi registrado o desapareci-
mento de um morador do Bairro Progresso/Ibirubá, nas águas 
da Barragem do Passo Real, mais precisamente junto à ponte do 
aterro da VRS 824, que interliga os municípios de Quinze de No-
vembro e Fortaleza dos Valos.

O ibirubense Miguel Pereira, 41 anos, passou o dia no local, 
pescando com o genro Valtoir dos Santos e resolveu banhar-se. 
Quando havia se distanciado, pediu por socorro. Valtoir viu que 
o sogro estava acenando, mas não sabia nadar e não pode fazer 
nada.

A Grupo de Serviço do 4º Pelotão de Bombeiros da Brigada 
Militar (4º PelBM) deslocou-se imediatamente para realizar as 
buscas primárias superficiais, com embarcação e garateias. O 
trabalho foi até às 21h, sem êxito, e retomado na manhã seguin-
te. Por volta das 10h, a guarnição de mergulhadores do 7º Bata-
lhão da BM de Passo Fundo iniciou as buscas em profundidade 
e rapidamente o corpo de Miguel foi encontrado, próximo ao lo-
cal onde desapareceu, a cerca de três metros de profundidade. 
Em seguida, a Polícia Civil foi acionada.

Veranistas devem ter cuidado
Os balneários de Quinze de Novembro atraem milhares 

de turistas durante todo o ano, especialmente no verão, fi-
nais de semana e feriados. O Comandante Ricardo destaca 
que entre as principais precauções está o cuidado com o 
excesso de bebida alcoólica. “Assim como o trânsito não 
combina com bebidas alcoólicas, a água também não. A 
pessoa ingere o álcool e perde a noção do perigo. Outra 
orientação é quanto aos cuidados com as crianças. É im-
portante que elas estejam sempre em lugares seguros e na 
companhia dos pais ou responsáveis”, lembrou o bombeiro.

Além disso, nos rios de água corrente é comum a forma-
ção de valas mais profundas, portanto deve-se procurar 
locais adequados e rasos. “A pessoa está dentro da água 
com os pés apoiados, mas ao dar um passo cai em uma vala 
dessas. Se não souber nadar, vai morrer afogada.”

Evitar nadar logo após as refeições, não saltar na 
água de locais elevados e evitar brincadeiras de mau 
gosto, como os “caldos” ou empurrar outras pessoas 

na água também são medidas que devem ser adotadas. 
Em situações de perigo e desespero, é indicado lançar 
f lutuadores em direção à pessoa, como cordas, galhos, 
algum meio que ajude a trazê-la para a margem, até 
mesmo garrafas pet vazias, amarradas com cordas, 
podem ser utilizadas como boias improvisadas.

“Tentar resgatar um afogado sem treinamento ade-
quado para isso pode gerar, na verdade, duas pesso-
as afogadas. Procure sempre um objeto para que essa 
pessoa se agarre e você 
possa ajudá-la de fora da 
água, senão você pode ser 
mais uma vítima em po-
tencial. A população deve 
se divertir, mas com se-
gurança, lembrando que 
os cuidados devem partir 
também de cada banhista”, 
acrescentou Ricardo.

Ibirubense morre afogado no Lago do Passo Real

A Administração Municipal 
promoveu terça-feira, 9, 
uma reunião com a im-

prensa, coordenadores municipais, 
vereadores e representantes de en-
tidades para apresentar o relatório 
de atividades de 2017 e o plane-
jamento deste ano. O trabalho foi 
conduzido pelo prefeito Gustavo 
Stolte e pelo vice-prefeito Paulo 
Prante.

Sob auspiciosa transparência, o 
prefeito divulgou na conversa in-
formal ações que já têm contratos 
assinados. O passeio público da Rua 
Dona Etelvina, por exemplo, terá 
suas obras iniciadas nos próximos 
dias, com recursos próprios e 20% 
de participação dos moradores.

Foram assinados naquela ma-
nhã os contratos da continuação 
do calçamento para a localidade 
de Sete de Setembro, 1.444 metros 
num primeiro momento através de 
emenda parlamentar. Uma segunda 
destinação de recursos permitirá 
concluir o calçamento – é esperada 
para este ano. Também foi assina-
do o contrato da aquisição de um 
caminhão para o Departamento de 
Obras, que deve chegar no próximo 
mês.

Quinze de Novembro receberá 
melhorias e ampliação nas redes de 
água, estrutura de iluminação para 
o campo de futebol de Santa Clara 
do Ingaí e duas academias ao ar li-
vre, uma em Santa Clara do Ingaí 
e outra em Sede Aurora, além da 
reforma da UBS central e do início 
do asfalto para a localidade de Sede 
Aurora. Através de convênio com o 
Ministério do Desenvolvimento So-
cial, será adquirida uma mini van 
e um veículo leve para auxiliar no 
transporte.

“Teremos muitos desafios a se-
rem enfrentados neste ano, mas as 
conquistas já consolidadas que se-
rão executadas neste ano servem 
de motivação para juntos continu-

armos a buscar a solução de proble-
mas e consequentemente a qualida-
de de vida dos nossos munícipes”, 
finaliza o Prefeito Gustavo.

O chefe do Executivo de Quinze 
de Novembro também respondeu 
algumas perguntas, confira:

VR - Passado esse primeiro ano 
de mandato, o sr. acredita estar 
concluída a transição neste gover-
no de continuidade?

Guto - As ações positivas e com 
retorno a comunidade de Quinze de 
Novembro perseveraram. Mas a co-
munidade também exigiu mudanças 
e nós atendemos. Enxugamos a má-
quina através da reforma adminis-
trativa e alterações de secretariados 
do próprio partido (PMDB - PP).

VR - A Prefeitura Municipal de-
penderá e recursos extras para fe-
char as contas no ano de 2018?

Guto - Não que dependerá com-
pletamente de recursos extras para 
fechar o ano, mas para fazer deste 
R$ 1.000.080,00 que lançamos de 
obras e ações precisamos do auxílio 
dos recursos extraorçamentários.

VR - Dentro do planejamento, o 
que a comunidade de Quinze de No-
vembro pode esperar da Adminis-
tração Guto/Paulinho Prante este 
ano?

Guto - A comunidade quinzeno-

vembrense poderá esperar muito 
trabalho e empenho. Enfrentare-
mos os problemas de frente, inú-
meras conquistas irão se concreti-
zar de fato, como estas obras que 
estamos anunciando. A comunida-
de verá o retorno do dinheiro em 
serviços e melhorias.

VR - Hoje, quais são as principais 
demandas do município?

Guto - De fato todas as áreas são 
de suma importância, mas, hoje, 
precisamos dar uma atenção maior 
quanto à regularização da água, 
instalação dos hidrômetros e tam-
bém a regularização dos condomí-
nios na orla do alague.

VR - Como o sr. pretende regu-
larizar as áreas dos balneários e 
os problemas de fornecimento de 
água?

Guto - Já estamos com um proje-
to de regularização dos lotes, com 
leis para adequar os condomínios 
horizontais. Para a água, a lei tam-
bém está finalizada, resolveremos 
os problemas com ações e investi-
mentos para minimizar estes pro-
blemas.

VR - Como está o andamento do 
projeto das águas termais?

Guto - Dependemos do governo 
estadual, estamos realizando a co-
brança política para que isso acon-
teça.

Município anuncia investimentos 
de mais de R$ 1 milhão

Guto e Paulo falaram sobre as metas
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TRÂNSITO – A Brigada confeccionou dia 8 BO de 
Trânsito com Danos Materiais envolvendo dois 
veículos na Rua Dumoncel Filho.

BRIGADA MILITAR

Óbitos

Luciano Dilly
29/03/1990
05/01/2018

Egon Hüther
19/06/1958
06/01/2018

Gentil José de Jesus
09/09/1952
09/01/2018

ESPORTE
CAMPO/QUINZE – No 

último sábado, o Munici-
pal de Campo de Quinze de 
Novembro teve Santa Clara 
x EC 7 de Setembro (2 x 4 
aspirantes/3 x 1 principal) 
e Progresso x GE Aurora 
(2 x 3/4 x 2); domingo, Rio 
Grandense x Gaúcho (4 x 
2/2 x 3) pela 5ª rodada. Na 
última terça, dia 9, enfren-
taram-se Santa Clara 1 x 3 
Gaúcho e Rio Grandense 0 
x 8 Floresta na veteranos; 
e, na quinta, já pela 6ª ro-
dada, EC 7 de Setembro x 
Progresso (5 x 0/3 x 0). Hoje 
entram em campo (Estádio 
Arthur Hetzel) Floresta x 
Rio Grandense, a partir 
das 15h, e amanhã Gaúcho 
x Santa Clara, no Estádio 
Darci Marino Cord. Terça-
-feira, dia 16, a competição 
segue com EC 7 de Setem-
bro x Rio Grandense e GE 

Aurora x Gaúcho, na cate-
goria veteranos.

BOCHA/QUINZE – A 
partir de terça feira, dia 
16, estão liberadas as fi-
chas para a inscrição do 
Campeonato Municipal 
de Bocha de Quinze, mas-
culino e feminino.

TAPERA/CAMPO – Os 
seis finalistas do Munici-
pal de Futebol de Campo 
de Tapera enfrentam-
-se amanhã, no Estádio 
Dr. Avelino Steffens. As 
semifinais do último do-
mingo, 7, definiram Par-
ceria x Liberal na Vete-
ranos, Fenerbach x Lef7 
na Feminino e Lira cons-
truções x Manchester 
City/JM Construções na 
categoria Livre. Os jogos 
ocorrem a partir das 16h, 
seguidos da entrega da 
premiação.

Selbach - A próxima temporada do futsal se aproxima e 
a equipe selbachense antecipou a formação do elenco que 
irá disputar a Copa Alto Jacuí e a Liga Gaúcha de Futsal. 
O verdão assegurou uma lista de renovações e reforços.

O fixo Marcelo Todeschini, 31 anos, atuou nos últimos 
dois anos pelo Guarany onde foi campeão da Série Prata 
em 2016. Além do clube de Espumoso, Todeschini consti-
tuiu sua carreira na Itália, onde jogou no Bisceglie, Real 
Rieti, Renault Gragnano di Napoli e New Team Gorizia. No 
Brasil, atuou também no Arsenal e na ASIF.

Ivan Carlos também chega para somar, com passagens 
pelo Guarany e Arsenal. O pivô disputou a Série Bronze 
2017 pelo Jaboticaba Futsal, sendo artilheiro na tempora-
da, com 21 gols.

A SASE contará ainda com mais dois goleiros, Cláudio 
Roberto Dalcin e Leandro Vieira, mais conhecido como 
Sacolé, disputarão a posição com o goleiro Felipe Maschio, 

que renovou para mais um ano.
Jogador revelação da Série Bronze em 2017, Arthur 

Tams, 20, também foi anunciado e é a aposta da equipe 
para a temporada. No currículo, um tricampeonato esta-
dual nas categorias de base, além de ter sido artilheiro em 
uma delas. Outra novidade é o ala Rodrigo Antônio Kuhn, 
o Kturra. Entre os principais clubes que o atleta atuou es-
tão ASAF, AGSL, ASIF e Guarany.

Na última semana, mais uma contratação. Gregory Sil-
va dos Santos, natural de Carazinho com passagem pelo 
Pinheiro, Sercesa e Palestra. Nas categorias de base, jogou 
futebol de campo pela ACF e Mundo Verde, e no ano pas-
sado atuou no Meninos da Vila, na Série Bronze 2017.

Conhecidos pela casa, o técnico Sebastiani, Léo, Sca-
pini, Biéh, Felipe, Andrezinho e Richard renovaram. Em 
breve, a direção do alviverde divulgará o início dos traba-
lhos para a disputa da Copa Alto Jacuí.

SASE renova e contrata reforços

A 4ª Copa Alto Jacuí inicia em 31 
de março e contará com cinco equi-
pes participantes: AES (Sobradinho), 
América (Tapera), ASIF (Ibirubá), 
Guarany (Espumoso) e SASE (Selba-
ch). Após o encerramento da Copi-
nha, inicia a Liga Gaúcha de Futsal.

Os dirigentes das equipes reu-
niram-se segunda-feira, 8, em Ta-
pera, quando ficou definido que o 
campeonato terá o mesmo formato 
do ano passado. Serão cinco roda-
das. O primeiro jogo ocorre em 31 
de março e o encerramento no dia 

14/4, no Módulo Esportivo de Es-
pumoso. Jogam todos contra todos, 
dois jogos em casa e dois fora para 
cada equipe.

O lançamento oficial da Copa 
Alto Jacuí acontece no dia 15/03, 
em Ibirubá.

Jogos da Copa Alto Jacuí
iniciam em março

América sagrou-se tricampeão em 2017

Faltando poucos minutos para o meio dia de sexta-
-feira, 5, dois assaltantes invadiram a agência dos Cor-
reios de Tapera. Já na tarde de segunda-feira, 8, foi  ata-
cada a agência dos Correios de Alto Alegre.

A agência de Tapera já está aberta para atendimen-
to. No final da manhã de quarta-feira, a empresa in-
formou que a previsão de retomada do atendimento ao 
público na agência de Alto Alegre era até sexta-feira 
(12).

Por motivos de segurança, os Correios não dão de-
talhes sobre os crimes. “Por ser assunto relacionado à 
segurança e para preservar a integridade dos empre-
gados e dos clientes, os Correios não divulgam estatís-
ticas, valores ou detalhes sobre as ocorrências de as-
saltos as suas unidades. Assim como outras empresas, 
os Correios entendem que são vítimas de um problema 
de segurança pública. Para amenizar os efeitos desse 
problema, a Empresa tem realizado investimentos e 

adotado diversas ações, inclusive em parceria com a 
Polícia Federal e com órgãos municipais e estaduais de 
segurança”.

A investigação fica a cargo da Polícia Federal.

Correios de Tapera e Alto Alegre são assaltados

Agência de Tapera foi assaltada próximo do meio-dia

O caminhão placas AJF 0381, do município de Vespa-
siano Corrêa, tombou no trevo da ERS 223, em Arroio 
Grande/Selbach na tarde de quinta-feira, 11.

O veículo trafegava sentindo Ibirubá a Selbach e es-
tava carregado com caixas metálicas que seriam desti-
nadas a Caxias do Sul. O motorista perdeu o controle ao 
contornar o trevo e o veículo acabou tombando. Nin-
guém se feriu.

Caminhão tomba no
trevo de Arroio Grande
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O Brasil chegou a 1 gigawatt de potência 

gerada por energia solar fotovoltaica, instalada 

em usinas de fonte solar conectadas à matriz 

elétrica nacional. Agora então o país está entre 

os 30 países do mundo com mais de 1GW de 

fonte solar.

De acordo com a Associação Brasileira de 

Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 1GW é 

suficiente para abastecer 500 mil residências 

e atender o consumo de 2 milhões de brasi-

leiros. O setor avalia que o Brasil está 15 anos 

atrasado.

Daer repassa área do Bairro 
Hermany para o Município

O Daer assinou segun-
da-feira (8) contrato com 
Kopp Tecnologia, de Vera 
Cruz, que será responsável 
pelas lombadas eletrônicas 
das rodovias estaduais. A 
maior parte deve ser reati-
vada até a primeira quinze-
na de fevereiro nas regiões 
Metropolitana, Carbonífe-
ra, Central, Serra, Planalto, 
Litoral Norte e dos vales do 
Sinos, Rio Pardo e Taquari.

Cerca de 70% do serviço 
está inoperante no RS des-

de outubro. Algumas lom-
badas estavam inativas já 
em julho do ano passado, 
como no trecho entre São 
Leopoldo e Montenegro

A empresa decidiu não 
renovar o contrato com o 
governo após ser multada 
em razão do não cumpri-
mento de termos do acor-
do.

O contrato assinado esta 
segunda prevê também a 
instalação de 25% a 30% de 
novas lombadas.

Lombadas eletrônicas 
reativadas até fevereiro
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Serviço está inoperante desde outubro, 

quando empresa desistiu de renovar contrato

Após um longo período de negociação, a As-
sociação Comercial, Industrial, Prestação de 
Serviços e Agropecuária de Ibirubá (ACISA) 

juntamente com a Administração Municipal divulgou 
na manhã de terça-feira, 9, o acordo firmado entre o Es-
tado do RS, via Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer), referente a terreno da autarquia situa-
do no bairro Hermany. A área de 10.000m² (1ha) que até 
então pertencia ao Daer será incorporada ao patrimônio 
de Ibirubá.

O pedido reivindicado pela comunidade e lideran-
ças foi aprovado durante a sessão extraordinária na 
Assembleia Legislativa no mês de dezembro, com par-
ticipação ativa do secretário estadual Pedro Westpha-
len. “Tivemos uma parceria muito grande do secretário 
dos Transportes Pedro Westphalen que autorizou, com 
o aval do governador e da Assembleia Legislativa do RS, 
a devolução da área para o Município, pois muitas áreas 
do Daer e do IPERGS foram leiloadas há dias atrás”, re-
velou Telmo.

Participaram da reunião de terça-feira, o prefeito 
Abel Grave, vice-prefeito Alberi Antônio Behnen, mem-
bros da diretoria da Associação, vereadora Dileta das 
Chagas, lideranças do bairro Hermany e imprensa. O 

presidente da ACISA, Telmo Prass, enfatizou o objetivo 
do encontro que foi esclarecer a forma como procedeu 
a negociação, com grande engajamento da comunidade.

O prefeito Abel Grave comemorou. “Expressamos 
nossa gratidão para todas as partes envolvidas neste 
projeto. Ao ex-vereador Elói Ferraz de Andrade, com sua 
‘proponência’ ao solicitar a cedência no ano de 2015, ao 
Telmo Prass e a toda diretoria da Acisa pela incansável 
maratona de dar o andamento necessário a todas ques-
tões políticas e burocráticas, às lideranças do bairro, As-
sociação de Moradores e Esporte Clube União Hermany, 
ao Poder Legislativo do ano passado, sob a presidência 
da vereadora Dileta das Chagas, ao secretário Estadual 
dos Transportes Pedro Westphalen por sua intervenção 
determinante junto ao governo do Estado do RS, e à As-
sembleia Legislativa, que votou favorável à cedência da 
área”, destacou.

Abel adiantou ainda que após o processo da docu-
mentação de escritura pública, será montada uma co-
missão juntamente com as partes interessadas para de-
senvolver um estudo acerca da utilização do local.

Na oportunidade, Prass anunciou que no próximo 
mês a ACISA realizará a primeira edição do Liquida Ibi-
rubá, a fim de alavancar os negócios dos comerciantes.

Presidente destacou que o próximo passo será o planejamento


