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A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e 
Desporto de Ibirubá abre o ano letivo 2018 na 
próxima semana. A secretária Mariana Ribas 

Moraes falou esta semana sobre as atividades para os pro-
fessores, da mudança da Creche Central para a Rua do Co-
mércio e a programação do Aniversário do Município. As 
aulas iniciam dia 20.

Estava prevista para quinta-feira, 8, reunião com as 
coordenadoras pedagógicas sobre a formação continua-
da. Dia 16, próxima sexta-feira, ocorre a palestra “Diálogo 
sobre competências socioemocionais na educação” para 
todos os professores (8h, na Casa de Cultura). Naquela tar-
de acontecerão reuniões nas creches, escolas de educação 
infantil e ensino fundamental.

O Programa “A União Faz a Vida” também desenvolve-
rá atividade de formação dia 19, na manhã e tarde, e dia 
20, terça-feira, inicia o ano letivo para os alunos. Haverá 
um ato para apresentar o novo espaço da Creche Central.

SMECTD defi ne programação 
de início do ano letivo

21/2 a 09/3: Mostra Temporária da Memória Fotográfi ca de Ibirubá, 
no Museu Municipal Theobaldo Becker
24 e 25/2: Desafi o das Estrelas do Motocross
24 e 25/2: 25ª Mateada do Bairro Jardim.
27/2: A partir das 19h30min, apresentações culturais, shows 
e praça de alimentação das entidades na Praça General Osório

Programação 
dos 63 anos 
de Ibirubá

FOTO MAGIA/IBIRUBÁ
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Coluna 
   do Élbio

Não reclame da vida
Conta-se que um jardineiro foi certa manhã ao 

seu jardim e encontrou as plantas murchando e 
morrendo. Perguntou ao carvalho que fi cava junto ao 
portão o que signifi cava aquilo.

Descobriu que a árvore estava cansada de viver 
porque ela não era elegante e alta como o pinheiro. 
O pinheiro, por sua vez, estava desconsolado porque 
não produzia uvas como a videira.

A videira ia desistir da vida porque não podia 
ficar ereta e nem produzir frutos delicados como o 
pessegueiro.

O gerânio estava agastado porque não era 
alto e cheiroso como o lírio. O mesmo acontecia 
com todo o jardim.

Chegando-se ao amor-perfeito, encontrou sua 
coroa brilhante e erguida alegremente como sempre.

“Muito bem, meu amor-perfeito, alegro-me de 
encontrar no meio de tanto desânimo uma fl orzinha 
corajosa e feliz. Você não parece nem um pouco 
desanimado”.

“Não, não estou! Eu não sou de muita importân-
cia, não sou grande nem forte, não tenho beleza ou 
perfume, mas apenas achei que se no meu lugar 
Deus quisesse um enorme carvalho, um pinheiro, um 
pessegueiro ou um lírio, Ele teria plantado um deles; 
mas sabendo que queria um amor-perfeito, estou 
resolvido a ser o melhor amor-perfeito que posso”.

Muitas vezes, temos de nos resguardar por 
algum tempo e começar um processo de renovação.

Devemos nos desprender de lembranças, costu-
mes e outras tradições que nos causaram dor.

Somente livres do peso do passado, poderemos 
aproveitar o resultado valioso que uma auto-renova-
ção sempre traz.

Existem momentos em que devemos fazer esco-
lhas e tomar decisões para que possamos continuar.

Afi nal tudo é uma questão de atitude!
Viva a vida!
Que a paz continue sempre conosco!

(autoria desconhecida)
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Estrangeiros já levam 
22% do petróleo nacional

247 - Depois de ultrapassar os 600 mil barris diários de petróleo, em dezembro, a parcela de 
produção fora da Petrobras caminha para atingir o patamar de 1 milhão de barris/dia em dois 
ou três anos. Levantamento do Valor mostra que, embora a estatal brasileira continue sendo a 
responsável pela operação dos principais projetos de óleo e gás do país, há um processo de des-
concentração em curso no mercado brasileiro.

Em 2017, as petroleiras estrangeiras e as pequenas e médias produtoras nacionais (como Quei-
roz Galvão, PetroRio e Dommo Energia) produziram, juntas, em média, 582 mil barris/dia de pe-
tróleo, o que representa um aumento de 25% ante 2016. E a participação da Petrobras na produ-
ção nacional recuou 3,7 pontos percentuais, para 77,8%, segundo dados da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP).

O crescimento acelerado de terceiros se trata de um movimento natural, já que a principal 
fronteira de produção do país, o pré-sal, concentra projetos operados pela Petrobras em parce-
rias com sócios. Em 2017, por exemplo, a desconcentração foi puxada, sobretudo, por companhias 
como Shell, Petrogal e Repsol Sinopec (sócias da estatal em Lula e Sapinhoá, os maiores campos 
do país).

Para este ano, a expectativa é que a trajetória de crescimento da parcela fora da Petrobras se 
intensifique, em que pese o fato de o número de projetos operados por outras empresas ainda ser 
baixo. Com exceção de Atlanta, operado pela QGEP no pós-sal da Bacia de Santos, não há pers-
pectivas de que novos campos, operados por outras petroleiras, entrem em operação no país nos 
próximos anos. As informações são de reportagem de André Ramalho no Valor.
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ENERGIA – A RGE informou 
previamente sobre desliga-
mento da rede elétrica na 
cidade de Ibirubá. No pró-
ximo dia 12 (9h50min às 
12h10min) serão atingidas 
as ruas Alberto Adiers (38 a 
143), Ibanes dos Santos Pi-
mentel (08 A 39), Ida Berlet 
(1277 a 1482) e Mauá (1650 
a 1874). Já no dia 16, sexta-
-feira, a lista é bem maior: 
13h às 13h30min em várias 
ruas dos bairros Centro, 
Floresta, Odila e Santa He-
lena; das 13h às 17h30min, 
em maior período, nas ruas 
Getúlio Vargas (855 a 986), 
Diniz Dias (680 a 934), do 
Comércio (643 a 649), Fir-
mino de Paula (780 a 911), 
Flores da Cunha (563 a 954), 
Júlio Rosa (510 a 582), Três 
de Outubro (602 a 892), Rio 
de Janeiro (nº 409), Ernesto 
Wilms (503 a 803), Flores da 
Cunha (530 a 557) e Lajea-
do (729 a 755); e das 17h às 
17h30min nos bairros Cen-
tro, Floresta, Jardim, Odila, 
Santa Helena e Unida.
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A partir de julho, os 
brasileiros terão somente um 
documento de identifi cação

Pelo menos, é a intenção 
do governo

Os cartórios poderão emitir 
carteira de identidade e segunda 

via de passaporte

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) publicou a medida 

administrativa dia 26 de janeiro

Sistema começará a funcionar 
daqui a três meses, por Brasília

Documento único de identifi cação

O DNI dispensará a utilização do título de eleitor, do CPF 
e das certidões de nascimento e de casamento

Digital, ele poderá ser obtido por meio de aplicativo

Somente poderá baixar o aplicativo e ter acesso digital ao DNI 
quem já fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral

Passaporte no cartóriop

Portanto, não será mais obrigatório ir à 
Polícia Federal renovar o passaporte

Um grupo de em-
preendedores 

rurais de Ibirubá preten-
de implantar uma rota 
turística rural no muni-
cípio, e com esse objetivo 
vem se capacitando. O 
trabalho de qualifi cação 
iniciou ainda em agosto.

O cronograma de tra-
balho será retomado este 
mês. Entre os dias 20 e 22 
as atividades ocorrem na 
sala de reuniões do Sin-

dicato Rural. O horário 
ainda será defi nido. Se-
gundo o instrutor Erick 
Ramm, o tema será “Ro-
teiros, Trilhas e Cami-
nhadas Ecológicas”.

A iniciativa se dá em 
parceria entre Adminis-
tração Municipal, Sin-
dicato Rural de Ibirubá, 
Emater-RS/Ascar, STR 
e Comaja, com apoio do 
Programa Turismo Ru-
ral, do Senar.

Turismo Rural: 
próxima etapa 
inicia dia 20

O ministro da Saúde Ricardo Barros esteve no 
Rio Grande do Sul nesta quinta-feira para falar 
sobre a destinação de mais recursos destina-

dos a ampliação assistência em Porto Alegre, Caxias do 
Sul e Passo Fundo. Na UPF, gestores da saúde e prefeitos 
participaram do encontro, no Salão de Atos da Faculdade 
de Direito, com participação do reitor José Carlos Carles 
de Souza e do prefeito Luciano Azevedo, e uma comitiva 
de parlamentares.

Na capital, Barros comunicou a liberação recursos 
para o Hospital São Lucas, da PUC-RS e participou da 
inauguração da subestação de energia e do lançamento 
da pedra fundamental do Centro de Oncologia e Hemato-
logia no Grupo Hospitalar Conceição.

Em Passo Fundo também foi inaugurado um acele-
rador linear no Hospital São Vicente de Paulo e visitado 
visita o Hospital da Cidade. Por último, em Caxias do Sul 
o ministro conheceu as instalações do Hospital Geral e 
se reuniu com prefeitos, quando informou sobre recursos 
para o município.

O ministro apresentou um balanço do seu trabalho e 
aproveitou a oportunidade para conhecer a realidade da 
área na região da Produção, considerada o terceiro maior 
polo de saúde do Sul do país.

“Passo Fundo é um centro regional de saúde, atende 
diversos municípios. Inauguramos o acelerador linear do 
Hospital São Vicente de Paulo, liberamos um PET-Scan de 

Ministro da saúde vem 
ao RS anunciar ações

Ricardo Barros

cinco milhões de reais, um raio-x digital de um milhão 
de reais. Visitamos também o Hospital da Cidade, vamos 
avaliar a reforma do pronto-atendimento e estamos aqui 
para ouvir os gestores, prefeitos da região, para saber o 
que temos que fazer para melhorar a qualidade da saúde 
do povo gaúcho”, explicou o ministro.

O Acelerador Linear de Média Energia do HSVP é um 
aparelho de radioterapia destinado ao Setor de Oncologia.

A visita do ministro a Passo Fundo foi um convite do 
deputado estadual Sérgio Turra. (Com informações da As-
sessoria de Imprensa da UPF. Fotos: Gelsoli Casagrande)
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FERIADÃO – A Prefeitu-
ra de Ibirubá decretou 
ponto facultativo nos 
órgãos públicos muni-
cipais no dias de Car-
naval, segunda e terça-
-feira, dias 12 e 13. O 
expediente encerrou 
ontem, às 17h30min, e 
será retomando somen-
te dia 14, quarta-feira.
ASCAMAJA – O ex-te-
soureiro da Ascama-
ja, vereador Henrique 
Hentges, considerou 
importante alguns as-
pectos que não foram 
divulgados quando da 
eleição e posse da nova 
diretoria. Por exemplo, 
a Associação conta hoje 
com dinheiro em cai-
xa (cerca de R$ 5 mil) 
e mais equipamentos 
incorporados ao patri-
mônio. Foram adqui-

ridas na última gestão 
câmera fotográfi ca, 
impressora, notebook, 
projetor, caixa de som e 
dois microfones, totali-
zando quase R$ 11 mil.
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
– A audiência pública 
para prestação de con-
tas do 3º quadrimestre 
de 2017 do Executivo 
municipal ocorre dia 
26, segunda-feira (14h, 
na Câmara). Na oportu-
nidade, os secretários 
municipais devem deta-
lhar suas ações. Apesar 
de o poder público ter 
ciência da necessidade 
da divulgação e da im-
portância da audiência 
como forma democrá-
tica de participação e 
informação sobre seus 
atos, o horário sugere 
mais uma reunião vazia.

O cargo de Prefeito do Município de Ibirubá 
foi transmitido ofi cialmente ao vice-pre-

feito Alberi Behnen no fi nal do dia 2. O prefeito 
Abel Grave tirou dez dias de férias.

Como de praxe, Alberi dá continuidade ao tra-
balho, mas pediu empenho na busca de recursos 
extra-orçamentários, leia-se emendas parlamen-
tares.

“O orçamento previsto de R$ 68 milhões para 
o ano passado que não foi atingido, não iremos 
atingir nem este ano, talvez nem no próximo ano. 
Mas, esta é a realidade destes tempos. Nós arre-
cadamos impostos, mas, em contrapartida damos 
retorno à comunidade em serviços. Trago a refl e-
xão porque a comunidade espera e cobra de nós 
este retorno”, disse Alberi Behnen.

À Reportagem do VR, no início da semana o 
prefeito em exercício revelou sua disposição em 
participar do ato de adesão do Comaja ao Sistema 
Integrado de Segurança com os Municípios (SIM), 
quarta-feira, em Porto Alegre, e do encontro com o ministro da Saúde Ricardo Barros, quinta, na UPF.

Alberi também disse que a administração está priorizando a manutenção das estradas do interior, antecipando-
-se para o tráfego ocasionado pela safra que se aproxima, e que o município está fazendo alguns investimentos. Está 
sendo licitada a compra de uma retroescavadeira e a prefeitura receberá mais quatro máquinas: duas retroescava-
deiras, um rolo compactador e um trator, via bancada gaúcha na Câmara Federal e através do Governo do Estado.

Ainda, a Prefeitura estuda fazer mudanças no trânsito em todo o centro da cidade. “Com o esforço coletivo do 
grupo, vamos trabalhar com afi nco, cada vez mais, para alcançarmos os objetivos que estabelecemos em nossa 
plataforma de governo”.

Abel sai de férias e Alberi 
assume o Executivo municipal

TAPERA - Em sessão extraordi-
nária, o legislativo taperense apro-
vou por unanimidade na noite de 
terça-feira, 6, o projeto de incor-
poração das empresas taperenses 
Acople e BCO pela Vence Tudo, de 
Ibirubá.

Os projetos previam a altera-
ção das leis municipais 2.679, de 
04/10/2011, e 2.720, de 17/02/2012, 
em razão do pedido da Indústria de 
Implementos Agrícolas Vence Tudo 
Importação e Exportação Ltda ter 
adquirido o total de cotas da Acople 
-Indústria de Implementos Agrí-
colas Ltda e da BCO - Indústria de 
Máquinas Rodoviárias e Agrícolas 
Ltda, passando a ser a proprietá-
ria e administradora de ambas. A 

ampliação da indústria na área de 
49.000m2 doada pelo município só 
poderia ser feita mediante a alte-
ração das leis. Desta forma, foram 
incorporados também os direitos e 
obrigações que a Acople/BCO pos-
suía para com a municipalidade, e 
no cumprimento de retorno fi scal e 
na geração de emprego e renda para 
Tapera agora pela Vence Tudo.

Ao município caberá fi scalizar o 
atendimento das obrigações assu-
midas pela empresa e tomar as pro-
vidência devidas na fi el execução 
das leis municipais.

Os vereadores se manifestaram 
sobre o assunto, destacando que o 
potencial do novo empreendimento, 
que fortalece o setor metal-mecâ-

nico no município. Eles foram con-
vidados pela direção da Vence Tudo 
e Acople para conhecer as plantas 
industriais de Tapera e de Ibirubá, 
cuja qualidade e capacidade surpre-
endeu alguns.

Hoje, a empresa gera cerca de 100 
empregos diretos em Tapera; e em 
Ibirubá a Vence Tudo dispõe cerca 
de 800 postos de trabalho, expor-
tando para todos os estados brasilei-
ros e países dos cinco continentes.

A marca Acople/BCO permanece-
rá no mercado. A produção da unida-
de de Tapera deve ser ampliada, o que 
demanda mais empregos, e gradati-
vamente será inserida no mercado 
nacional e internacional. Até então, a 
atuação se dava focava na região Sul.

Câmara aprova incorporação 
da Acople/BCO pela Indústria Vence Tudo

Direção da Acople/BCO/Vence Tudo se fez presentePrimeira sessão comandada pela nova mesa diretora

Região

Cotrisoja promoverá suas 
pré-assembleias

A partir da próxima semana, a Cooperativa Cotriso-
ja irá realizar suas pré-assembleias. Confi ra as datas de 
cada encontro:

• 14/2: Jóia, no CTG Tauras de 35, às 19h30min
• 15/2: Esquina São José, no Pavilhão da Esq. São José, às 10h
• 15/2: Tapera/Teutônia, na Afuco, às 19h30min
• 16/2: Victor Graeff, no Pavilhão da Comunidade Ca-

tólica de Linha Jacuí, às 10h
• 19/2: Quinze de Novembro, no Clube 25 de Julho, às 10h
• 20/2: Selbach, no Salão Paroquial, às 10h
• 20/2: Ibirubá, no Clube Divertido, às 19h30min
• 21/2: Linha Floresta, no Sport Clube Guarany, às 10h
• 21/2: Lagoa dos Três Cantos, na Sociedade Recreativa 

Sempre Unidos, às 19h30min
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Dias 24 e 25 de fevereiro ocorre um dos mais tradi-
cionais eventos de Ibirubá: a Mateada do Bairro 

Jardim, que chega a sua 25ª edição. Esta semana, o pre-
sidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim 
(Amovidim), empresário Leandro Hoppe, esteve no VR 
para falar sobre o assunto.

A nova diretoria da Amovidim foi eleita recentemente, 
dia 22 de janeiro, e já tem uma grande responsabilidade 
no primeiro jubileu da Mateada. Dia 29/1 ocorreu uma 
reunião específi ca para tratar do evento.

A programação inicia com a saída da chama crioula 
do Cemitério Evangélico, a partir das 16h do sábado, 24, e 
abertura ofi cial na praça, às 17h, seguida de missa às 18h. 
Às 20h será servido o tradicional carreteiro de tacho, no 
local (R$ 15 por pessoa). Depois do jantar, apresenta-se o 
Musical Som Brasil, até o encerramento, às 23h30min.

A programação de domingo inicia às 9h30min com 
o programa Chimarrão da Amizade, da Rádio Ibirubá. A 
partir das 11h já se pode buscar o churrasco (R$ 50 o espe-
to de 2kg), ou almoçar na praça. Haverá mesas e cadeiras, 
mas o público deve levar seus próprios pratos e talheres.

Por volta das 15h apresenta-se o Musical 2001 e depois 
serão escolhidas as Rainhas da Mateada. O encerramento 
está previsto para as 18h.

O Sistema Far-
sul iniciou o 
processo de 

interiorização de 2018 - 
Farsul em Campo. O ob-
jetivo é aproximar ainda 
mais a Federação, além 
do Senar-RS e Casa Ru-
ral, dos Sindicatos Rurais 
do estado. O primeiro en-
contro aconteceu em São 
Sepé, nesta terça-feira (6) 
e contou com presidentes 
e diretores sindicais da 
região. Ao longo do dia fo-
ram apresentadas as ati-
vidades e ações da entida-
de e debatidos os desafios 
e entraves na produção 
agropecuária.

O presidente Gedeão 
Pereira iniciou o encontro 

destacando a importân-
cia do agronegócio para 
a economia nacional. “Se 
não fôssemos nós, o país 
estava quebrado. Somos 
o sucesso da balança co-
mercial. Nós, Sistema Far-
sul, Sistema CNA e sindi-
catos rurais, precisamos 
estarmos atentos na defe-
sa da atividade”, alertou, 
ao lembrar que o objeti-
vo principal da atividade 
sindical é a serviço do seu 
associado. “Os sindicatos 
rurais são nossa ponta de 
lança, é quem está junto 
ao produtor. Somos a ati-
vidade meio, a atividade 
fim é o sindicato e pro-
dutor é o nosso cliente”, 
completa.

O período da manhã 
foi dedicado à apresenta-
ção das assessorias do Sis-
tema Farsul com um resu-
mo das atuações em cada 
setor. As áreas econômica, 
sindical, parlamentar e de 
desenvolvimento susten-
tável falaram sobre cus-
tos de produção, tribu-
tação, projetos de lei em 
tramitação, Funrural, ITR 
entre outros. O presiden-
te do Sistema Farsul tam-
bém falou sobre o início 
de uma revisão dos cursos 
oferecidos pelo Senar-RS. 
O interesse é de que se 
explore mais as questões 
técnicas de operação no 
campo, especialmente li-
gadas a novas tecnologias.

Bairro Jardim terá sua 25ª 
Mateada no fi nal do mês

Leandro Hoppe

A associação encampou a ideia de colocar uma cuia 
gigante na Praça Henrique Berlet, em frente a Rua Cruz 
Alta. Seria o Monumento do Chimarrão, bebida que ca-
racteriza a tradicional mateada. Ainda não foi possível a 
instalação, mas a Amodim não desistiu e pretende fazê-
-lo ainda nesta gestão.

Federação inicia interiorização 
com o Farsul em Campo

Unopar recebe 
inscrições para o 
vestibular até dia 23

A tarde foi destinada 
aos dirigentes, que fa-
laram sobre os desafios 

para o produtor rural e 
logo após foram abertas 
perguntas dos represen-

tantes das diretorias dos 
SRs. (Gerson Raugust/Di-
vulgação Sistema Farsul)

Mateada de 2016

No próximo dia 25 de fevereiro ocorre o vesti-
bular da Unopar, no Polo de Ibirubá. As inscri-

ções podem ser feitas até dia 23 pela internet (www.
unoparead.com.br) ou diretamente no Polo de Ibiru-
bá, na Rua General Osório, nº 4054, Bairro Hermany. O 
atendimento sea dá das 13h40min às 22h30min.

O candidato deve apresentar-se às 10h com uma 
caneta e documento de identidade (mais informa-
ções na secretaria do Polo ou pelo fone 3324-9317).

Universidade Norte do Paraná
A Unopar é uma das instituições de ensino do 

Grupo Kroton Educacional, com mais de
• 290 mil alunos na educação básica
• Mais de 1 milhão de alunos no Ensino Supe-

rior (Graduação e Pós-Graduação)
• 130 campi localizados em todas as regiões do 

País
• 726 Polos EAD distribuídos por todos os esta-

dos do Brasil
• 813 escolas associadas no Brasil, incluindo 

seis no Japão e uma no Canadá

A Unopar atua com cursos de graduação e pós-
-graduação presencial e a distância. A metodolo-
gia de ensino a distância, ou EAD, é oferecida em 
mais de 450 Polos em todo o Brasil.

O Polo de Ibirubá é uma unidade da Unopar de-
dicada exclusivamente ao ensino a distância. Há 
duas modalidades: semipresencial e 100% online.
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O Encontro Municipal das Mulheres, irá acontecer no dia 3 de março, sábado, a partir das 9h, junto ao Salão 
Luterano de Santa Clara do Ingaí. O tema deste ano é “Mulher: Quando me amei de verdade”. Confi ra toda 

a programação:
9h: Recepção e credenciamento
9h30min: Abertura
10h30min: Palestra “Mulher: Quando me amei de verdade”, com Maria Odila Taborda
12h: Desfi le de escolha da Rainha do Encontro
12h30min: Almoço
13h30min: Divulgação do resultado do desfi le
14h: Momento Cultural
15h: Bailinho de Integração 
17h: Encerramento do evento

Quinze de Novembro

21ª Romaria Fluvial Nossa Senhora da Saúde será dia 18

A 21ª Romaria Fluvial Nossa Se-
nhora da Saúde acontecerá no 
dia 18 de Fevereiro (domingo), 

em Sede Aurora- Quinze de Novembro. O 
objetivo desse evento é de homenagear e 
agradecer as graças alcançadas em um 
ato de cumprir as promessas feitas para 
a Santa Nossa Senhora da Saúde, a qual 
sua imagem percorre de barco as águas 
da Barragem do Passo Real. A Romaria 
acontece todos os anos com a participa-
ção ativa da comunidade de Sede Aurora, 
pois a mesma é Padroeira da Igreja da co-
munidade.

Programação:
8h30min: Saída do Camping em Sede 

Aurora;

9h: Recepção das lanchas e Barcos no 
Condomínio Recanto do Lazer;

9h15min: Início da Romaria Fluvial, 
passando pelos condomínios Recanto do 
Lazer, Beco do Sol, Refúgio, Costa do Sol 
e Axilas da Serpente (sendo apenas uma 
parada por condomínio);

10h: Chegada dos Barcos e Procissão 
Terrestre no Distrito de Sede Aurora;

10h30min: Missa na Igreja Nossa Se-
nhora da Saúde;

11h30min: Benção da Saúde;

12h: Almoço (levar pratos e talheres);

14h: Reunião Dançante.

Informações: 3322-1111 (Central de 
Sede Aurora) ou 3322-1500 (Prefeitura/Ju-
lia). E-mail: gabinete@pm15nov.rs.gov.br

Encontro Municipal de 
Mulheres acontece em março

Encontro 
Municipal 
de Mulheres
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Neta de Edgar Otto Fleck doa ao 
município homenagem recebida pelo avô

No início da tarde desta sexta-feira (2), a 
senhora Eliana Fleck Tura, neta do senhor 

Edgar Otto Fleck, realizou a doação de uma placa 
de homenagem recebida pelo avô, por sua valiosa 
e decisiva colaboração para que a construção da 
Ponte do Passo do Lagoão fosse concretizada.

O refeito em exercício Paulo Adalberto Prante 
fi cou muito honrado com o gesto e recebeu a pla-
ca, que fi cará exposta junto ao Museu Municipal.

Departamento de Educação

Com o objetivo de transfor-
mar o potencial dos funcio-

nários e auxiliares de ensino em re-
sultados para eles próprios, para os 
colegas, para a escola, para a comu-
nidade e para a educação, o Depar-

tamento Municipal de Educação, em 
parceria com o SESC, iniciou as ati-
vidades dia 1° e 02 de fevereiro com 
as Auxiliares de Ensino e Funcio-
nários Municipais, proporcionan-
do uma Formação em Coaching na 

Educação, ministrado pelos Coach 
Carol Vargas e Rodrigo Nunes Ribas.

Foram dois dias de uma nova 
experiência, um processo de mu-
dança, realizações importantes e 
conquistas.

Auxiliares de ensino e funcionárias retornam das 
férias com Formação em Coaching na Educação

Administração Municipal realiza 
reforma na Escola Pequeno Polegar

Durante as férias dos alunos da EMEI Pe-
queno Polegar, a Administração Munici-

pal aproveitou para realizar uma reforma geral 
na escola. Com vistas à necessidade de melho-
rias, foram realizadas pintura da parte interna 
e externa, reforma de alguns locais pontuais, 
dedetização das salas e da área externa, e ainda 
limpeza geral.

Com isso, a EMEI Pequeno Polegar está com 
um novo visual, com ambiente mais agradável, 
que visa melhor atender os alunos, proporcio-
nando um local de trabalho mais apropriado 
para as professores e funcionárias que a fre-
quentam diariamente.

Ponto Facultativo
A Administração Municipal determina ponto facultativo no dia 12 de fevereiro de 2018 

(segunda-feira), data que antecede o feriado de Carnaval.

O ano letivo 2018 inicia no dia 22 de fevereiro, para 
a Educação Infantil, anos iniciais e fi nais do Ensino 
Fundamental.

Na próxima sexta-feira (16) iniciam as atividades 
com os professores da Rede Municipal, estendendo-se 
até o dia 19 com treinamento de Coaching na Educa-
ção, no dia 20 formação pedagógica e dia 21 reunião 
nas escolas.

Departamento de Obras
Trabalhos realizados 
pelo Departamento:

Departamento 
de Agricultura

O Departamento de Agricultura estará atendendo 
em horário especial até o dia 16 de fevereiro (sexta-
-feira), em função das férias das funcionárias. Para 
quem necessitar emitir as guias Guia de Transporte 
de Animais - GTA, deve se programar: nos dias 7, 8, 
14, 15 e 16 somente haverá atendimento na parte da 
tarde. Nos dias 6, 9 e 12 não haverá atendimento. A 
partir do dia 19 o atendimento volta acontecer nor-
malmente. Ainda, para quem necessitar emitir uma 
guia de GTA, em algum dos dias em que não haverá 
atendimento junto ao Departamento de Agricultura, 
poderá fazê-lo na Inspetoria Veterinária do município 
de Ibirubá.

Eventos
1ª Etapa da Copa Cidades 
de Motocross aconteceu 
neste fi nal de semana

Ocorreu no ultimo fi nal de semana (3 e 4) a 1ª 
etapa da Copa Cidades de Motocross, no Cam-

ping Aurora, Distrito de Sede Aurora, Município de 
Quinze de Novembro.

O evento foi promovido pelo Motoclube Quinze de 
Novembro, em parceria com a Administração Munici-
pal de Quinze de Novembro.

INFORMATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO
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Às vezes pensamos que a saudade foi feita só para 
machucar, mas os dias passam... e percebemos que ela 
é a maneira mais certa e clara de sabermos o quando 
gostamos de alguém...

Pai, amamos você eternamente...

Esposa Cleusa, fi lhos Suzan, Marco Antônio, Pe-

dro Henrique e Lucas Gabriel convidam para Missa 

de 3º Ano de Falecimento de CARLOS ROBERTO 

ELICKER, a se realizar no dia 10/02/2018, às 18 ho-

ras, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá.

Pai Beto

Partiste tão repentinamente, deixando um vazio muito grande em nossos co-
rações. A saudade está nos machucando cada dia mais. Lembranças agradáveis 
permanecerão e serão recordadas com muito amor.

A dignidade para aceitar a vida e suas circunstâncias nos faz ter coragem de 
andarmos sozinhos. A dor permanecerá forte, mas será amenizada com as boas 
lembranças que temos.

Homenagem dos familiares e da Família de Irineu e Liamar Altmayer.

1º Ano de Falecimento de

ROSA WELTER HECK
27/01/1934               15/02/2017

CONVITE
Convidamos a todos os familiares e amigos de ROSA WELTER HECK para participarem da Missa em sua lembrança, 

hoje, às 18h, e no domingo, às 8h30min, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá.

              
ROMILDA SCHÄFER

28/01/1933
31/01/2018

NERI MOREIRA 
DA SILVA

29/09/1956
04/02/2018

JOSÉ VICENTE 
VAZQUEZ

14/10/1930
31/01/2018

ACELINO BENTO 
PRESTES

20/11/1924
10/12/2015

Óbitos

ABILIO DA SILVA RAMOS
21/10/1960
06/02/2018

Ibirubá – A Brigada Militar registrou na tarde do último sábado, dia 3 (16h30mi), o roubo da Hyundai Tucson 
placas NMZ 2465, prata, na Rua Três de Outubro. A condutora estava saindo do supermercado, na Rua do Comércio, 
quando foi rendida um homem armado com um revólver.

O autor teria saído de um automóvel branco, provavelmente um GM Vectra e anunciou o assalto. A reação foi 
rápida e defl agrada operação de buscas pela Brigada Militar em toda a área de ação do 16º BPM.

De posse da informação de que o criminoso havia fugido em direção a Cruz Alta, a Polícia investigou locais sus-
peitos e por volta das 19h a camionete foi localizada na Rua Joaquim Prado, Bairro São Genaro daquela cidade. O 
veículo estava intacto e foi recolhido para posterior restituição à vítima.

Condutora tem veículo 
levado na saída do mercado

Concurso Público para Provimento de Cargos

Extrato Edital de Concurso nº 022/2018 
Prefeitura de Quinze de Novembro/RS torna pública a convocação do seguinte candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2015 e nomeado:

Prazo para posse: 10 (dez) dias a partir de 05 de fevereiro. Prazo para exercício: 05 (cinco) dias a partir da posse. O Edital na íntegra está divul-
gado no Quadro de Publicações Ofi ciais do Município, 

Quinze de Novembro, RS, 09 de fevereiro de 2018.

PAULO ADALBERTO PRANTE

Prefeito Municipal em exercício

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro
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BRIGADA MILITAR

Esporte

No último fi nal de semana, dias 3 e 4, aconteceu em Quinze de Novembro a 1ª 
Etapa Copa Cidades de Motocross, com entrega dos troféus aos Campeões de 

2017. A competição foi realizada no Camping Aurora.
Dez baterias reuniram em torno de 80 pilotos e um público de 1.500 pessoas. O 

presidente do Motoclube de Quinze de Novembro, Laone Stolte, agradece o apoio da 
Prefeitura Municipal, ao público que prestigiou e principalmente pela colaboração e 
trabalho dos integrantes do motoclube, responsáveis pelo sucesso do evento.

Confi ra a colocação dos pilotos da região:
Categoria 230 Pró
6º  Miguel de Godoy Krammes - Pipico Motos -  Ibirubá 
Categoria 50cc
3º - Gabriel Wottrich - Motoclube Quinze de Novembro
Categoria Estreante Importada
6º - André Gonçalves Schiefelbein - Ofi cina do Roni, Chapeamento e Pintura/Ibirubá
Categoria MX2
5º - André Gonçalves Schiefelbein - Ofi cina do Roni, Chapeamento e Pintura/ Ibirubá
Categoria Promocional
3º - Marciel Schiefelbein - Pipico Motos/ Ibirubá
Categoria Trilheiro
4º - Marciel Schiefelbein - Pipico Motos/ Ibirubá

Copa Cidades de Motocross 
tem sua 1ª etapa em Sede Aurora

André Schiefelbein (D) de Ibirubá, sagrou-se 
vice-campeão 2017 Categoria MXM

Para aumentar a se-
gurança dos brasi-

leiros que irão viajar no 
feriado, a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) come-
ça nesta sexta-feira (9) a 
Operação Carnaval 2018. 
Até a próxima quarta-
-feira (14), a fi scalização 
será intensifi cada em 
todo o Brasil, com aten-
ção especial a locais que 
registram maior quanti-
dade de acidentes. A ação 
durante o feriado faz par-
te da Operação RodoVida, 
que começou em dezem-
bro de 2017 e terminará 

em 18 de fevereiro.
Segundo a PRF, o Car-

naval é um feriado crí-
tico para a fi scalização 
devido ao fl uxo intenso 
nas rodovias federais e 
ao consumo abusivo de 
álcool. Os policiais esta-
rão ainda mais atentos a 
infrações como ultrapas-
sagens indevidas, excesso 
de velocidade e falta de 
equipamentos de segu-
rança, como capacete, ca-
deirinhas de bebê e cinto 
de segurança. Em caso de 
emergência, ligue 191.

Nos últimos cinco 

anos, os estados com 
maior número de aci-
dentes graves no perío-
do foram Bahia, Minas 
Gerais e Santa Catarina 
– eles concentram quase 
30% de todas as colisões 
registradas no país no 
carnaval. Ano passado, 
houve 1.696 acidentes 
de trânsito, 2.019 pesso-
as multadas e 214 presos 
por dirigirem alcooliza-
dos e quase 12 mil regis-
tros de ultrapassagens 
indevidas. (Fontes: Go-
verno do Brasil, Agência 
Brasil e PRF)

PRF

Operação Carnaval 
começou ontem

Fiscalização será intensificada nas rodovias para evitar acidentes

TRÂNSITO – Ainda no dia 2, sexta-feira, 
foi registrada fuga de local do acidente 
na Rua Mauá (8h). Sábado, a Brigada veri-
fi cou colisão entre uma S-10 e um Hyun-
dai HB20 na Rua Mauá (22h20min). Por 
volta da 1h50min de domingo ocorreu 
acidente com lesões na ERS 506.
DANO – Por volta das 18h20min do dia 2, 
a Brigada Militar deslocou efetivos até a 
Rua Butiá, para efetuar registro de dano.
BRIGAS – Sábado, 3, houve caso de injú-
ria na Rua Castanhal (1h40min) e vias de 

fato na Barra do Corda (15h); e um senhor 
esteve no quartel para comunicar amea-
ça sofrida (20h). Domingo, 22h, houve re-
gistro de lesões corporais na Rua Getúlio 
Vargas.
FURTO – Por volta das 12h50min do últi-
mo sábado foi comunicado furto ocorri-
do na Rua Carlos Kloh.
DESOBEDIÊNCIA – Por volta das 20h de 
terça-feira, dia 6, o pai de um adolescen-
te procurou a BM no quartel para regis-
trar desobediência a ordem judicial.

A PRF transferiu a fi scalização da BR 377 ao Comando Rodoviário da BM. Des-
de o dia 30 de janeiro, a responsabilidade pela fi scalização, policiamento os-

tensivo e atendimento de ocorrências da BR 377 compete ao 1º Batalhão Rodoviário 
da Brigada Militar. A transferência de responsabilidade se deu de forma gradual, de 
modo a garantir a continuidade dos serviços públicos à população.

Em meados de novembro do ano passado, a responsabilidade passou do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) para o Departamento Autô-
nomo de Estradas de Rodagem (Daer).

As ocorrências na BR 377 compreendidas no seguimento entre os entroncamen-
tos com a BR 158 e continuidade com a RS 223, e também no seu seguimento não 
asfaltado até a BR 285, deverão ser redirecionadas para a Polícia Rodoviária Estadual 
de Cruz Alta, que atende através do número (55) 3322-8222. As informações são da 
Polícia Rodoviária Federal.

PRE de Cruz Alta passa a 
fi scalizar trecho da BR 377

QUINZE – O Municipal de Futebol de 
Campo de Quinze de Novembro apre-
sentou terça-feira, 6, Riograndense 2 
x 8 Santa Clara e Floresta 2 x 1 Gaúcho 
pela categoria Veteranos, no Estádio 
enquanto que Arsenio Irineu Maurer. 
A semifi nal da principal ocorre neste 
fi nal de semana, com Grêmio Aurora 
x Sete de Setembro em Sede Aurora 
e Floresta x Gaúcho, em Esquina Het-

zel. A aspirantes apresentou na úl-
tima rodada Sete de Setembro 0 x 0 
Floresta e Rio Grandense 2 x 8 Santa 
Clara.

IBIRUBÁ – Neste domingo ocorre 
a última rodada do Municipal. No 
campo do São José jogam Hermany x 
Florestal, e no campo do Juventude, 
União Itaíba x Palmeiras. As partidas 
iniciam às 15h.
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As principais universidades particulares 

gaúchas não aderiram ao Novo Fies: saíram 

PUCRS, Unisinos, UPF, Unisc, Unifra e a UCS. 

Por outro lado, a maior parte das instituições 

que se inscreveram o fizeram por conta de 

negociações de dívidas.

As universidades privadas reclamam da 

falta de clareza no Novo Fies e riscos quan-

to a inadimplência. Nota da Federação fala 

de agressão ao financeiro das instituições, 

podendo provocar “sérios prejuízos e um 

enorme comprometimento para os alunos”.

Foi ofi cializada quar-
ta-feira, 7, na Secre-

taria da Segurança Públi-
ca (SSP-RS), a adesão dos 
municípios integrantes do 
Consórcio dos Municípios do 
Alto Jacuí e Alto da Serra do 
Botucaraí (Comaja) ao Siste-
ma Integrado de Segurança 
com os Municípios (SIM), 
do Estado do RS. É primeira 
adesão coletiva de um con-
sórcio ao sistema.

O secretário Cezar Schir-
mer avaliou a iniciativa do 
Comaja como exemplar. 
“Nós estabelecemos como 
meta o cercamento eletrôni-
co para todo o Rio Grande do 
Sul. O consórcio se adiantou 
e atendeu ao nosso apelo, tornando-se a primeira região 
parceira do SIM”.

“Sabemos da necessidade de integração para otimi-
zar o alcance da Segurança Pública, por isso decidimos 
implantar o sistema nas 178 câmeras disponíveis nos mu-
nicípios da nossa região”, disse o presidente do Comaja, 
prefeito Volmar Telles do Amaral (Saldanha Marinho).

Ao todo, 32 municípios da região estão aptos para en-
trar no SIM, dos quais 22 já assinaram o convênio. Os de-
mais o farão nos próximos dias.

Municípios do Comaja aderem ao Sistema 
de Segurança Integrada do Estado
Comaja é o primeiro consórcio a aderir em sua totalidade ao SIM

Prefeitos participaram da 
reunião em Porto Alegre

O SIM/RS tem cinco eixos: tecnologia; informação 
e inteligência; operações; prevenção primária; siste-
ma penitenciário e ressocialização. Cada um conta 
com uma série de ações, determinadas de acordo 
com a realidade de cada município.

O Sistema visa a união de Estado e municípios na 
busca de soluções de combate à criminalidade, além 
da participação da sociedade civil organizada. A ini-
ciativa vai orientar a criação e a execução de políti-
cas de gestão para o setor.

Sistema Integrado
A integração dos sistemas tecnológicos é um 

dos carros-chefe do projeto. Com isso, cada câme-
ra, além de ser controlada no próprio centro de 
controle do município, também será monitorada 
ao mesmo tempo em dois comandos regionais, 
um em Cruz Alta e outro em Soledade, e ainda 
no estadual, em Porto Alegre. Assim, será possí-
vel acompanhar as ações em tempo real, como 
incidentes, crimes e até veículos com placas clo-
nadas.


