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Desafi o das Estrelas 
do Motocross 
no fi nal de semana
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A programação dos 63 anos de Ibirubá inclui a Mateada da 
Amovidim, neste fi nal de semana e o motocross, que con-
ta com apoio da Prefeitura.

Quarta-feira abriu a Mostra Temporária da Memória Fotográfi ca 
de Ibirubá, que vai até dia 9 no Museu Municipal Theobaldo Becker.

Já na próxima terça-feira, véspera do feriado do município (28 de 
fevereiro), haverá apresentações culturais e shows na Praça Gene-
ral Osório, a partir das 19h30min. No local, será também instalada 
uma praça de alimentação.
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Município terá algumas atividades 
na comemoração dos 63 anos

Moradora mais 
idosa do município: 
106 anos em março

Ibirubá

(Página 7)

Sicredi promove 
assembleias a partir 
da próxima semana

Região

(Página 4)

Página 11

Confirmado: João Pedro Pinho Ribeiro, 
Campeão Gaúcho de Motocross nas 
categorias Intermediária e MX2
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Coluna 
   do Élbio

Vitória
Quando a tristeza lhe bata à porta, pense nas 

alegrias que a vida proporciona constantemente.

Concentre-se no bem por fazer, a fi m de que o 

mal não lhe perturbe as horas.

Diante de observações descabidas que lhe 

forem lançadas em rosto, silencie, reconhecendo 

que cada um de nós é responsável pelas próprias 

atitudes e pensamentos.

Não descreia da cooperação e auxilie os ou-

tros, quanto possível.

Acenda a estrela da esperança nas próprias 

mãos, para que a luz não lhe falte no cotidiano.

Não espere dos outros aquilo que os outros 

ainda não possuem para dar.

Disponha-se a ceder de você mesmo o que 

tenha você de melhor, a benefício dos companhei-

ros de Humanidade.

Não reclame de nada.

Lembre-se de que se você cultivar a paciên-

cia, todos os prejuízos e desgostos prováveis da 

experiência terrestre se lhe farão mensageiros de 

bênçãos que você desconhece.

Se você sofre, trabalhe; se está doente, traba-

lhe; se carregas o corpo enfraquecido, trabalhe, o 

quanto puder e naquilo que possa fazer, porque 

isso resultará em auxílio a você mesmo.

Não olvide que um sorriso se reveste de imen-

so valor, nas mais difíceis circunstâncias.

Confie em Deus e confie em você mesmo, 

servindo sempre no amparo aos semelhantes 

e cedo você reconhecerá que carrega, por 

dentro do próprio coração, o seu mais belo 

cântico de vitória.

André Luiz / Chico Xavier

Na última terça-feira foi celebrado 
o Dia Mundial da Justiça Social

Bazar
MI AU JUDA

DIA: 10 de março
LOCAL: Centro Social Progresso
Horas: 8h30min às 17h

Estaremos aceitando doações de 
cobertinhas e mantimentos para o canil.

Roupas com precinho especial!

Hoje existem 150 milhões de 
trabalhadores migrantes no mundo

São pessoas que enfrentam exploração, 
discriminação, violência, e não têm 

nenhuma proteção

Muitos acabam presos a salários 
baixos, condições pouco saudáveis e 

seguras, e trabalho informal

A ONU decidiu recentemente criar um 
Pacto Global sobre Migração Segura, 

Regular e Ordenada

A migração por trabalho pode 
equilibrar a demanda, incentivar 

a inovação empresarial e 
enriquecer as comunidades 

cultural e socialmente

As mulheres são 44% dos trabalhadores migrantes

A empresa Traçado, de Erechim, foi a ven-
cedora da licitação para a pavimentação 

asfáltica nas ruas Arnilo Alfredo Maldaner e João 
Feldkircher, além da Avenida 25 de Julho, até o tre-
vo da ERS 402. Assinado o contrato, as obras devem 
iniciar em cerca de 60 dias. O Badesul fi nanciará 
R$ 1.237.000 em quatro parcelas anuais, com o pri-
meiro ano de carência.

A Administração Municipal aguarda autoriza-
ção para licitar e concluir o projeto de colocação 
de asfalto na rua Rio Barão do Rio Branco, do hos-
pital até a creche. Essa obra foi possível através de 
emenda parlamentar (R$ 250 mil), viabilizada pelo 
deputado Mauro Pereira.

Selbach fi nanciará 
asfalto junto ao Badesul

Avenida 25 de Julho receberá pavimentação
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O Banco do Brasil de Ibirubá pro-
moveu na última quinta-feira, 
22, o Feirão Pré-Expodireto, 

com participação de empresas do municí-
pio. O BB apresentou as linhas de crédito 
e recursos diferenciados, especiais para o 
evento.

A ideia era apresentar os mesmos pre-
ços e produtos que serão praticados na 
Expodireto (5 a 9 de março, em Não-Me-
-Toque), antecipando os negócios. Isso se 
traduz em agilidade no atendimento nos 
clientes.

O novo gerente, Marco André Panos-
so, destacou que o feirão foi pensado nos 
produtores. Ele destacou a parceria com as 
empresas. “A ideia desse dia é de construir 
com as empresas, que os negócios fechados 
na feira terem suas propostas assinadas 
no máximo semana que vem. Conforme o 
volume, se conseguir fazer na agência, até 
mesmo amanhã (sexta-feira) as propostas 
já estarão sendo assinadas e automatica-
mente os equipamentos entregues”.

Participaram a Agrofel, SLC Comercial, 
Augustin, Indutar, Vence Tudo, Maisner 
Tratores, Scapini Máquinas, HCC, Amisa, 
Chevrolauto, Marina, Cotribá e Epagre.

Banco do Brasil promove 
“Feirão Pré-Expodireto” 
em frente à agência

 Epagre participou do evento

Ibirubá

Ibirubá
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A Sicredi Inte-
gração Rota 
das Terras RS 

iniciou a preparação das 
Assembleias 2018 com as 
reuniões de coordenado-
res de núcleo. Os encontros 
abordaram os assuntos 
que serão tratados nas as-
sembleias: apresentação do 
relatório de gestão, presta-
ção de contas, proposta de 
destinação do resultado e 
assuntos gerais. As reuni-
ões foram realizadas nos 
dias 15, em Selbach; 16, em 
Quinze de Novembro e Ibi-
rubá; 19, em Colorado (Dis-
trito de Vista Alegre); e 20, 
em Tapera com a participa-
ção dos coordenadores do 
município e de Lagoa dos 
Três Cantos.

Segundo o presidente, 
Sérgio Luiz Tonello, o mo-
delo de gestão adotado pelo 
Sicredi valoriza a participa-
ção dos associados que, de 
forma conjunta, fortalecem 
a sua cooperativa. O diri-

gente explica que os deba-
tes e as deliberações sobre 
os assuntos da cooperativa, 
de interesse coletivo, ocor-
rem nas Assembleias de 
Núcleo, onde os sócios têm 
a oportunidade de exercer 
seu papel de dono e partici-
par de forma efetiva na ges-
tão. O coordenador contabi-
liza os votos do seu núcleo 
e é responsável por levá-los 
para a Assembleia Geral. To-
nello comentou que neste 
ano a instituição fi nanceira 
cooperativa terá três novi-
dades nas assembleias.

A primeira é o sistema 
de votação, que será ele-
trônico, onde o associado 
receberá um aparelho para 
votar os assuntos da or-
dem do dia. “É uma nova 
experiência para o asso-
ciado e para a cooperativa. 
Acreditamos a tecnologia 
contribuirá e facilitará o 
processo de votação”, dis-
se. A segunda é que a Si-
credi Integração Rota das 

Sicredi Integração Rota das Terras RS prepara as Assembleias 2018

...e de Quinze de NovembroReuniões com os coordenadores de Ibirubá...

DATA MUNICÍPIO LOCAL HORÁRIO NÚCLEOS

26/fev Selbach/Lª Floresta Salão 19h30min 201: Linha Bela Vista e São Pascoal; 202: Linha Floresta e Santa Isabel

27/fev Colorado Centro Social 14h ou 19h30 Todos: 601 / 602 / 603 / 604

28/fev Selbach Salão Paroquial 14h ou 19h30

203: Arroio Grande e Santa Terezinha; 204: Passo do Padre, Garibaldoi, 

Cristal e São Cristóvão; 205: Linha Seis, São Pedro e Santa Fé; 206: Av. 25 

de Julho e Bairro Sefrin; 207: Av. Jacuí e Bairro União

01/mar Tapera Tenarião 14h ou 19h30

405: Poliesportivo; 406: CTG Guido Mombelli e Bairro Azul; 407: Cohab e Oito 

de Maio; 408: Tenarião; 409: Nova Progresso; 410: Progresso; 411: Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais e Clube Aliança; 413: Bairro Brasília

02/mar Colorado (Vista Alegre) Pavilhão 19h30min Todos: 701 / 702

05/mar Quinze de Novembro Clube 25 de Julho 14h ou 19h30 Todos: 501 / 502 / 503 / 504 /505 / 506 / 507 / 508

06/mar Ibirubá Ascoprel 14h ou 19h30

801: Linha Pulador Sul e Arroio Grande; 802: Linha Seis, Linha Cinco, São 

Roque e Esquina Kappaun; 804: Santo Antônio do Bom Retiro, Alfredo 

Brenner e Linha Pulador Norte; 805: São Sebastião, Capela Fátima e Boa 

Vista; 806: Santo Antônio do Triunfo, Rincão dos Diesel e Esquina São José; 

807: Pinheirinho, Passo Bonito, Fazenda Itaíba, Rincão Seco, Várzea e São 

Lucas do Boqueirão; 808: Urbano Novo; 809: Urbano I; 810: Urbano II; 811: 

Urbano III; 812: Urbano IV; 813: Urbano V; 814: Urbano VI; 901: Rural; 902: 

Urbano

12/mar Lagoa dos Três Cantos Sempre Unidos 14h ou 19h30 Todos: 301 / 302 / 303 / 304

13/mar Tapera Afuco 14h ou 19h30

401: São Luiz, São Pedro e Bairro Elisa; 402: Barra do Colorado, São Rafael, 

Arroio Angico e Teutônia; 403: Santana, Cinco Irmãos, Linha Etelvina, Linha 

Glória e Bairro América; 404: Coronel Gervásio, Esquina da Sorte, São João, 

Linha Jacuí, Vila Teles e Vila Paz; 412: Vila Raspa, Piazito e Seminário

Terras RS apresentará o 
seu Relatório Anual de for-
ma audiovisual e não mais 
impressa, mostrando tudo 
que foi desenvolvido pela 

cooperativa em 2017 num 
vídeo. A terceira é a rea-
lização da assembleia em 
dois horários, um à tarde e 
outro à noite, onde o asso-

ciado poderá acompanhar 
em um dos dois horários, 
facilitando assim, a sua 
participação. “A ideia é dis-
tribuir de forma mais har-

mônica o número de pesso-
as em cada evento”, falou. 
Os associados podem bus-
car mais informações sobre 
as assembleias no Sicredi.

Confi ra o calendário das Assembleias 2018 da Sicredi Integração Rota das Terras RS.
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63

A comunidade ibi-
rubense surpre-

endeu-se semana pas-
sada, quando viu surgir 
na cidade uma agência 
do Sistema de Coopera-
tivas de Crédito do Bra-
sil - Sicoob. Conforme o 
VR apurou, a unidade é 
vinculada ao Sicoob Cre-
ditaipu - Cooperativa de 
Livre Admissão de Asso-
ciados Itaipu, de Pinhal-
zinho (SC), região de Chapecó.

A assessoria de comunicação do Si-
coob informou que os colaboradores 
já estão sendo treinados na matriz, em 
Pinhalzinho, e que a agência deve ser 
inaugurada até o fi nal de março.

Sicoob
O Sicoob, maior sistema de cooperati-

vas de crédito do Brasil, com 4 milhões 
de associados, está presente em todos os 
estados brasileiros e no Distrito Federal. 
É composto por 475 cooperativas singu-
lares, 16 cooperativas centrais e a Con-
federação Nacional das Cooperativas do 
Sicoob (Sicoob Confederação). Também 
integram o Sistema o Banco Cooperati-
vo do Brasil (Bancoob) e suas subsidiá-
rias (empresas de cartões, consórcios, 
DTVM, seguradora, previdência) prove-
doras de produtos e serviços especiali-
zados para cooperativas fi nanceiras.

A rede Sicoob é a 5ª maior entre as 

Sicoob abrirá uma 
unidade em Ibirubá

Instituição f inanceira cooperativa está 
instalando agência em novo prédio da 

Rua Tiradentes

instituições fi nanceiras que atuam no 
país, com mais de 2,6 mil pontos de 
atendimento. O Sicoob oferece os mes-
mos produtos e serviços de um banco, 
como conta corrente, crédito, investi-
mento, cartões, previdência, consórcio, 
seguros e cobrança bancária.

Em Santa Catarina, o Sicoob está presen-
te em 253 municípios (85%), com 438 pontos 
de atendimento, e também em 29 cidades 
do Rio Grande do Sul e 20 do Paraná.

O Sicoob SC/RS possui mais de 800 
mil associados, ativos de R$ 12,5 bilhões 
e é a segunda instituição fi nanceira com 
o maior número de agências em SC.

No Rio Grande do Sul, a meta para os 
próximos anos é instalar agências em 
todos os municípios com mais de 20 mil 
habitantes.

Desde 15 de feve-
reiro, a agência do 

Banco do Brasil de Ibirubá 
conta com novo gerente. 
Marco André Panosso, na-
tural de Frederico Wes-
tphalen, tem 33 anos de 
casa e já trabalhou em sete 
agências do BB – em qua-
tro como gerente. Marco 
tem 47 anos e é casado com 
Rejane Seben Panosso.

“É um novo desafi o, 
uma nova oportunidade de 
crescimento. A expectati-
va é grande, Ibirubá é uma 
cidade próspera e muito 
importante para o Banco 

do Brasil estadual. Estou feliz com esse novo desafi o.”, afi rma o gerente.
Panosso veio transferido da agência de Seberi, onde era gerente e con-

tava com a colaboração de onze funcionários; em Ibirubá, o quadro é de 19 
pessoas. Ele sucede Altair J. Grubler, que esteve na cidade por quatro anos e 
recentemente foi transferido para Ijuí.

Novo gerente assume 
agência do Banco do Brasil

Marco 
André 
Panosso

O prefeito Abel Grave a Brasília na manhã de terça-feira, 20, juntamente 
com o presidente da Câmara Vagner Oliveira (PRB) e os vereadores André 

Oliveira Ferreira (PP) e Oneide Neuland (DEM). O objetivo era contatar lideranças 
para obter recursos do governo federal, através de emendas parlamentares.

O prefeito já tinha acertado contato com o deputado federal Carlos Gomes 
(PRB). O retorno estava previsto para ontem, sexta-feira.

Prefeito Abel e vereadores 
estiveram em Brasília
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Neste final de semana, a 
Associação dos Mora-
dores do Bairro Jardim 

(Amovidim) promove sua tradicio-
nal Mateada, na Praça Henrique 
Berlet. Este ano, o evento chega a 
sua 25ª edição. Haverá diversas ati-
vidades, incluindo missa crioula, 
apresentações musicais e shows.

Durante todo o evento, a erva 
mate e a água quente serão disponi-
bilizadas gratuitamente. A direto-

ria e voluntários da associação es-
tão empenhados, preparados para 
receber os visitantes de toda a re-
gião na bela praça da Jardim.

A programação inicia às 15h des-
te sábado. O grupo de cavalarianos 
irá acender a chama crioula junto ao 
Cemitério Evangélico, em homena-
gem a Arminio Gabe. A missa crioula 
está prevista para as 18h, seguida do 
jantar campeiro, às 20h (carreteiro 
de tacho e salada: R$ 15). A partir das 

21h, toca a Banda Som Brasil.
A programação reinicia às 8h de 

domingo, com participação de músi-
cos da região no Programa Chimarrão 
da Amizade (9h30min às 12h). A partir 
das 11h30min haverá almoço (chur-
rasco 2 kg a R$ 50 - fi chas com a dire-
toria até às 10h30min). A escolha das 
Soberanas do Bairro ocorre à tarde, 
seguida de festa com o Musical 2001.

Mais informações pelo (54) 
99963-8545.

No fi nal de semana

Mateada do Bairro Jardim 
completa 25 anos

Ibirubá

Ibirubá
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A cidadã de idade mais avançada de Ibi-
rubá comemora incríveis 106 anos no 
próximo dia 12 de 

março. Dona Irondina Ferrei-
ra de Melo reside na localida-
de de Pinheirinho, a 20 quilô-
metros da cidade de Ibirubá, 
onde mora com o neto Eder 
dos Santos, 30 anos.

Dona Irondina fez esta 
semana uma consulta com 
a Dra. Mirian Peukert Re-
belato, exames de rotina, 
junto ao Hospital Annes 
Dias. A pneumologista sur-
preendeu-se com a lucidez 
da anciã ibirubense e com a 
sua saúde – apesar dela ser 
fumante desde os nove anos.

Dona Irondina nasceu em 
Fortaleza dos Valos no início 
do século XX, ano de 1912. A 
família trabalhava na lavou-
ra. Foi lá que ela casou com 
João dos Santos Marques e em seguida vieram 
morar em Ibirubá. Ele faleceu em junho do ano 
passado, aos 96 anos (nasceu em 17/8/1921).

O casal teve seis fi lhos, três homens e três mu-
lheres. Dois homens moram na vila e um em Cruz 

Alta; das fi lhas, duas moram em Ibirubá e uma em 
Salto do Jacuí. Cada um seguiu seu caminho.

A ilustre ibirubense 
acorda cedo, por volta 
das 6 horas, e ela mesma 
se encarrega do serviço 
mais leve de casa – varre 
e faz até alguma comi-
dinha. Dona Irondina 
também gosta de inde-
pendência: o neto a traz 
à cidade e é ela quem 
paga as suas contas e faz 
suas compras.

Na propriedade de 
menos de três hectares 
se trabalha com gado 
leiteiro e criações de 
porcos e galinhas, além 
das culturas de subsis-
tência, como milho e 
mandioca. Importante 
destacar a sua alimenta-
ção. Comida normal (fei-

jão, arroz, batata, carne, salada), mas não comida 
industrializada.

Segundo o neto Eder, Dona Irondina tem 
certidão de nascimento de RG, e recebe a pen-
são do INSS.

Moradora mais idosa de Ibirubá 
completa 106 anos em março
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INGLÊS NA ACISA – Estão abertas as inscrições 
para curso de inglês na ACISA, com início em mar-
ço. O associado (proprietário ou gerente) não terá 
custo. Para não sócios, o investimento será de R$ 
100 mensais. As vagas são limitadas. Informações 
3324-1480.
ESPÍRITA – A Casa Espírita “Grupo Espírita Subli-
me Redenção”, comemora dez anos de atividades 
em Ibirubá com extensa programação, que iniciou 
dia 19 e vai até este domingo. A programação de 
palestras tem hoje, 24, o tema “Deixar vir a mim as 
criancinhas” (Evangelho São Mateus, 19;14) e no do-
mingo, 25, “Jesus Consolador – o caminho a seguir”. 
As palestras iniciam às 20h, sempre na Rua Georg 
Walter Dürr, 100, Bairro Pôr-do-Sol.

CATADORES – O assessor do deputado federal Hen-
rique Fontana (PT), Antônio Feijó, e o chefe de gabi-
nete da deputada estadual Stela Farias (PT), Itiberê 
Borba, estiveram em Ibirubá na tarde de quinta-
-feira, 21. O vice-prefeito Alberi Behnen os recebeu 
no gabinete, juntamente com o secretário Valdir 
Lagemann e os vereadores Dácio Moraes e Henri-
que Hentges (PT), onde foi confi rmada emenda par-
lamentar no valor de R$ 100 mil para a Associação 
de Catadores Cidadania Sustentável Ibirubá. Fon-
tana havia atendido positivamente à demanda em 
dezembro.
PRESTAÇÃO DE CONTAS – No próximo dia 26 ocor-
re a audiência pública de prestação de contas do 
Executivo Municipal referente ao 3º quadrimestre 
de 2017. Será às 14h, na Câmara Municipal.
LIGA FEMIININA – A diretoria da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer de Ibirubá reuniu-se esta sema-
na para divulgar uma foto com suas integrantes: 
presidente Nair Marangon, vice Daniella de Mello 
Nogueira, Marlei Domingo de Oliveira (2ª), tesou-
reira Leoni Rebelatto, Marli Mendes (2ª), secretária 
Rosane Schiefelbein, Márcia Staub Sarturi (2ª), Mi-
lena da Silva e Salete Nicolodi (diretoria social).

CÂNCER – No próximo sábado (3), têm início as atividades do Grupo de Apoio Vencendo o Câncer, das 9h às 
10h, no auditório da Biblioteca Pública Municipal Justino Guimarães, com a psicóloga Carolina Câmara Soares 
Pasinato. A participação é aberta para pacientes, familiares, cuidadores, voluntárias, profi ssionais da área da 
saúde e comunidade em geral.

LIONS – Na noite de quarta-feira (21), a presidente 
do Lions Clube de Ibirubá, Ereni Mariotti, acompa-
nhada das companheiras Normeli Müller, Duznelda 
Dillschneider e Loiva Lauxen, estiveram represen-
tando o clube de serviços no RCCG do Lions, em Cruz 
Alta. Na ocasião, a presidente Ereni apresentou as 
metas do clube para 2018.

A prefeitura apresentou no 
fi nal da tarde de terça-
-feira, 20, as novas insta-

lações da Creche Central. A escola 
de Educação Infantil passou da Rua 
Três de Outubro para a Rua do Co-
mércio, bem em frente ao Super-
mercado Cotribá.

O imóvel tem 2.500m2 de área 
(374,33m2 área construída), com 
locação a R$ 3.500. O espaço ante-
rior tinha 208,65m2 e aluguel de R$ 
2.304. “O custo-benefício do inves-

timento é muito salutar para Ibiru-
bá, que sempre tem cuidado bem da 
Educação”, destacou o vice-prefeito 
Alberi Behnen.

“A estrutura já estava muito 
apertada. E a nova casa, além de am-
plas e várias salas para acomodar os 
aluninhos, tem uma área externa 
plana com um pátio que parece uma 
fl oresta amazônica maravilhosa, 
que as crianças vão adorar brincar”, 
avalia a secretária de Educação Ma-
riana Ribas Moraes.

A capacidade de atendimento 
aumentou em pelo menos 30 vagas. 
A Secretaria irá analisar qual a prin-
cipal demanda para defi nir para 
quais turmas abrirão mais vagas.

A Creche Central atende crian-
ças de 4 meses a 4 anos incomple-
tos. A Unidade está sob a direção da 
professora Norma Franceschett, que 
conta com uma equipe de três pro-
fessoras, doze auxiliares de ensino e 
três funcionárias de copa, cozinha e 
serviços gerais.

Creche Central é transferida 
para a Rua do Comércio

Ato inaugural ocorreu no f inal da tarde de terça-feira

A Apae de Não-me-Toque promoveu dia 21 a I Conferência 
Municipal de Educação Especial, que contou com a participa-
ção dos funcionários da Apae de Ibirubá e das demais associa-
ções da 18ºª Coordenadoria Regional, dos municípios de Espu-
moso, Soledade, Tapera, Victor Graeff e Não-me-Toque.

O tema do evento foi “Desafi os da Coordenação Pedagógica 
na área de Educação Especial”, quando foram discutidos temas 
como o Plano Educacional Especializado (PEI) e a sua utilização 
na Educação Especial. A abertura contou com palestra motiva-
cional de Sérgio Kehl.

Colaboradores da Apae participam 
de evento sobre Educação Especial

Ibirubá
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Informativo da Prefeitura de Quinze de Novembro

Departamento de Obras
Foram realizados os seguintes trabalhos

• Patrolamento nas localidades de Sete de Setem-
bro e Esquina Hetzel;

• Reforma de bueiros e Pontilhões na Localidade 
de Esquina Hetzel;

• Roçadas no trecho que liga Quinze de Novembro 
a Localidade de Sede Aurora.

Administração Municipal realiza 
manutenção nos veículos do 
Transporte Escolar

Para iniciar o ano letivo com muita segurança e qualidade no transporte esco-
lar, os veículos que compõe a frota escolar municipal passaram por uma completa 
e rigorosa vistoria realizada por engenheiro especializado do Detran. Foram re-
alizadas todas as manutenções necessárias, tanto estruturais, quanto estéticas, 
visando a alta segurança neste tipo de transporte.

Após todos os reparos necessários, os veículos estão aptos a atender a deman-
da de alunos que usufruem do transporte com maior segurança e comodidade. 

Quinze de Novembro realizará leilão
No dia 15 de março, a Adminis-

tração Municipal realizará leilão 
de veículos inservíveis, às 9 horas, 
no auditório da Câmara Munici-
pal de Vereadores. Os bens que 
estarão disponíveis são dois cami-
nhões  Ford F-11.000: um ano 1989, 
placas IBP 7387, chassis 9BFNXXL-
M1KDB95779, e outro 1990, placas 
IDL 3292, chassis 9BFNWF11M9L-
DB35743.

Mais informações e cópia do 
edital poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro (Rua 
Gonçalves Dias, nº 875), pelo fone (54) 3322-1500, no site www.quinzedenovembro.
rs.gov.br ou pelo e-mail planejamento@pm15nov.rs.gov.br.

Departamento de Agricultura
Tratamento Profi lático 
da Piolheira Ovina

Entrega de alevinos
Na manhã desta terça-feira (20), o Departamento 

Municipal de Agricultura realizou a entrega de 1.100 
alevinos aos produtores que fi zeram sua encomenda 
antecipada.

Com o objeti-
vo de trans-

formar o potencial 
dos professores 
com resultados em 
âmbito geral (para 
eles próprios, seus 
colegas, escola, co-
munidade e para 
a educação), o De-
partamento Muni-
cipal de Educação, 
em parceria com o 
SESC, iniciou dias 
16 e 19 as ativida-

des de Formação em Coaching na Educação, ministrado pelos coach Carol Vargas e Rodrigo Nunes Ribas.
Foram dois dias de uma nova experiência, um processo de mudança, realizações importantes e conquistas.

Departamento de Educação

Professores retornam das férias com 
formação em Coaching na Educação

O Posto da Inspetoria Veterinária e Zootécnica de Quinze de Novembro informa 
aos produtores que a realização do Tratamento Profi lático Anual e Obrigató-

rio da Piolheira Ovina em todos os ovinos da propriedade deve acontecer até 31 de 
março do corrente ano.

A comprovação do tratamento se dará mediante a apresentação de nota fi scal de 
aquisição dos produtos, junto ao Posto da Inspetoria (Departamento de Agricultura), 
com quantidade compatível com o número de ovinos declarados pelo proprietário. 

A emissão de GTA para movimentação de ovinos somente poderá ser realizada 
mediante a comprovação deste tratamento. A responsabilidade pela realização do 
tratamento é do proprietário dos animais.

Informações: Daniela Bohrz
Médica Veterinária – CRMV/RS 09570

PVZ Quinze de Novembro – RS
(54) 3322-1052
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A Polícia Rodoviária de Tapera re-
gistrou às 6h de segunda-feira 

um acidente tipo choque no km 067 da 
ERS 332. Condutor do Corsa Hatch INQ 
8212, o taperense Mauricio Gobel retor-
nava de Não Me Toque. Por motivos igno-
rados, o veículo saiu da pista e foi encon-
trado em uma lavoura de soja. Mauricio 
veio a óbito no local.

A PRE orientou os usuários do trecho 
que não parassem e que trafegassem com 
cuidado, já que se tratava de uma curva 
acentuada. O corpo permaneceu no local 
até a chegada da perícia da Polícia Civil, 
por volta das 11h.

Filho de Cleusa e Milton Gobel, Mau-
ri, como era conhecido, trabalhava como 
vendedor na ofi cina automotiva GF 
Pneus. A empresa não teve expediente 
durante a segunda-feira. O jovem tam-
bém prestava trabalho voluntário como 
assistente escotista no ramo Lobinho do 
Grupo Escoteiro Cônego Bento, onde en-
sinava crianças de 6 a 10 anos. O GE pres-
tou sua homenagem ao chefe. “E mais um 

Jovem taperense perde 
a vida na ERS 332

Mauricio Gobel tinha 26 anos

anjo partiu para o eterno acampamento 
da Jângal. Baloo, vai em paz irmão e que 
o velho Lobo te receba de braços abertos. 
Lobo, Lobo, Lobo sempre!”.

O corpo de Mauricio foi velado na Ca-
pela Mortuária de Tapera, com sepulta-
mento no dia 20.

Egon Kuhn, de 56 anos, foi encontrado sem vida no 
interior de sua residência, localizada em Linha Bela 
Vista/Selbach, na tarde de segunda-feira, 19.

De acordo com a Polícia Civil de Selbach, não há co-
nhecimento do horário em que ocorreu a morte, nem 
indícios de crime. A PC trata o caso como suicídio.

Homem é encontrado 
morto no interior de Selbach

(Foto: DP Selbach)

JOÃO DOS SANTOS DA SILVA

15/03/1954

19/02/2018
Óbito

Aconteceu no úl-
timo domingo 

a 21ª edição da Romaria 
Fluvial Nossa Senhora da 
Saúde, tradicional pro-
moção da comunidade 
católica de Sede Aurora 
- Quinze de Novembro, 
com apoio da Prefeitura 
Municipal. Várias em-
barcações e grande nú-
mero de pessoas acom-
panharam o trajeto da 
imagem de Nossa Senhora da Saúde na procissão fl uvial pelas águas do Lago 
Passo Real e no trajeto terrestre pelas ruas do distrito de Sede Aurora. O 
evento contou com uma vasta programação durante todo o dia.

21ª Romaria Fluvial Nossa 
Senhora da Saúde aconteceu 
no fi nal de semana

Eventos

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE QUINZE DE NOVEMBRO

O departamento de turismo 
da Rota das Terras Encan-

tadas teve sua reunião mensal 
quinta-feira pela manhã, dia 22, 
no Centro de Eventos de Tapera. O 
Plano Regional de Turismo 2018 foi 
repassado aos municípios, conten-
do ações de gestão e planejamen-
to, comunicação e marketing e de 
qualifi cação que serão desenvol-
vidas. A diretora Carolina Lopes 

apresentou uma proposta para 
trabalhar o turismo nas escolas.

A ideia é complementar a 
formação cultural dos alunos, 
proporcionando conhecimento, 
apropriação e valorização do mu-
nicípio onde vivem de forma inte-
rativa. Houve sugestões e o projeto 
será modifi cado antes de ser rea-
presentado, dessa vez também aos 
secretários de Educação da região.

Na reunião também foi apresen-
tado o II Encontro Regional das Se-
nhoritas Turismo e Soberanas, que 
acontecerá dia 29 de março, no Cen-
tro de Eventos de Tapera, conduzido 
pelo publicitário Luciano Baumgar-
dt. Participarão Soberanas dos 16 
municípios da Rota das Terras.

Os municípios terão um espaço 
para divulgarem seus atrativos jun-
to a Emater durante a Expodireto.

II Encontro de Senhoritas Turismo
e Soberanas será dia 29 de março

1ª Corrida Sesc Cruz Alta 
tem inscrições abertas
Competição ocorre no dia 11 de março, 
com saída em frente ao Ginásio Municipal

Com o propósito de estimular a vida saudável e a prática de 
exercícios, no dia 11 de março, o Sistema Fecomércio-Sesc/RS 
realiza a 1ª Corrida Sesc Cruz Alta. A prova inicia às 9h, com saí-
da em frente ao Ginásio Municipal. Interessados podem realizar 
suas inscrições até 08/3, no Sesc local (Av. Venâncio Aires, 1507) 
ou pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas onde também 
consta o regulamento. A taxa é de R$ 20 para quem tem o Cartão 
Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços; R$ 25 para empre-
sários; e R$ 30 para o público em geral. Os 100 primeiros inscritos 
recebem uma camiseta temática do evento.

A corrida contará com duas modalidades, infantil (2 km) e 
adulta (5 km). Serão premiados com medalhas os cinco primei-
ros colocados em cada categoria adulta, masculina e feminina. 
Na classifi cação geral, os três primeiros lugares recebem um tro-
féu de premiação.

A cronometragem da prova será realizada pela empresa Bike 
Sul e contará com a tecnologia de chip para confi rmação de tempo. 
Mais informações pelo telefone (55) 3322-7040, no site www.sesc-rs.
com.br/cruz_alta e na página www.facebook.com/sesccruzalta.
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Neste sábado e domingo, dias 24 e 25, a Pista Jar-
del Doneda Pires recebe, junto à Hípica, o De-
safi o das Estrelas do Motocross. O evento está 

sendo realizado pela segunda vez em Ibirubá e promete 
repetir o sucesso do ano passado.

Já está confi rmada a presença dos melhores pilotos do 
Brasil, e espera-se que o público lote as áreas em volta da 

pista. O Desafi o das Estrelas faz parte da festa de aniver-
sário do Município de Ibirubá e tem entrada franca. Neste 
ano, o evento terá cobertura especial do site BRMX.

É uma prova com mais de R$ 30 mil em prêmios para os 
pilotos, em dinheiro. O valor – superior ao das etapas do 
Brasileiro de Motocross –atrai os melhores e mais conhe-
cidos pilotos do país.

Ao todo, são onze categorias em disputa, dez delas com 
premiação em dinheiro – apenas a Novatos Importada 
tem premiação somente com troféus.

Quem quiser pode almoçar no local: o motoclube ser-
virá uma galinhada de tacho com maionese neste sábado 
e galeto com massa no domingo. O preço é R$ 20, por al-
moço.

Desafi o das Estrelas do 
Motocross no fi nal de semana
Programação integra aniversário de Ibirubá. Entrada é livre

 Pista de 1.100 metros recebeu tratamento especial nos últimos dias: possui rampas, um triplo de 34 metros e uma mesa de chegada de 28 metros

FINAL DO FUTSAL – A final da 1ª divisão do 
Municipal de Futsal de Ibirubá ocorreu quin-
ta, dia 22, no Ginásio Assis de Souza Roque, do 
Bairro Planalto, entre Manias Restaurante x 
Mazembe/Itaíba. Depois de empate em 3 x 3 no 
tempo normal, o Mazembe venceu por 3 a 2 nos 
pênaltis. Márcio Horst foi o goleador da compe-
tição e Rodrigo dos Santos o goleiro destaque.
BOCHA/IBIRUBÁ – Dia 16, Santo Antônio 2 x 2 
Kappaun, São Sebastião 2 x 2 Rincão Seco, Chile 
4 x 0 Vila Seca. O Amigos do Chile liderava a 
competição esta semana com 12 pontos.
FUTSETE/IBIRUBÁ – A primeira rodada do 
Municipal de Futebol 7 – Edição 2018. Juven-
tus 1 x 0 Vera Cruz e Mecânica MS 3 x 3 Águia 
Branca jogaram sábado pela chave B, em Santo 
Antônio do Triunfo; e Tchelsea 1 x 1 Cruzeiro e 
Cerâmica 1 x 2 Resenha FC domingo pela chave 
A, na Linha Pulador Sul. A 2ª rodada tem hoje, 
em Vila Seca, a partir das 14h30min, Cerâmi-
ca x Tchelsea e Canarinho x Cruzeiro (chave 
A), enquanto que neste domingo, dia 25, jogam 
Mecânica MS x Juventuse Pulador x Vera Cruz 
(chave B).
CANASTRA/IBIRUBÁ – A última rodada do re-
turno (3ª) ocorreu quinta-feira, 22, com Pula-
dor 5 x 7 Botafogo, Chile B 4 x 8 Santo Antônio, 
Chile A 7 x 5 Bar do Macena, Bar da Norma 6 x 6 
Bar do Rogério e Juventude 8 x 4 CA Bangu. Chi-
le B, Bar do Macena e Bangú estão eliminados. 
A próxima rodada acontece dia 1º, com Bar da 
Norma x Santo Antônio, Botafogo x Faquinetto, 
Chile A x Bar do Rogério e Juventude x Pulador.
CAMPO/QUINZE – Iniciam neste sábado as fi-
nais do Municipal de Futebol de Campo. A pri-
meira partida será realizada na localidade de 
Esquina Hetzel, no Estádio Arthur Hetzel. A 
partir das 14h enfrentam-se Santa Clara x Flo-
resta na categoria aspirantes e Floresta x Grê-
mio Aurora na principal.

O Municipal de 
Futebol de 
Campo tem de-

fi nições no fi nal de sema-
na, com os jogos de volta 
da 2ª fase, que indicarão 
os semifi nalistas. Ontem 
à noite jogaram Florestal x 
União Itaíba (aspirantes) e 
São José x Revelação (prin-
cipal). A partir das 14h de 
hoje é a vez de Vila Nova 
x São José (asp) e União 
Itaíba x União Hermany 

(princ.) e no domingo, 25, 
Revelação x União Her-
many (asp) e Bangú x Flo-
restal (princ.) jogam no 
Estádio Alfredo Kunz.

Na categoria principal, 
Revelação e São José em-
pataram sem gols na tarde 
do dia 17. Foi um jogo de 
baixo nível técnico, com 
mais de 40 faltas e poucas 
chances de gol. Mateus 
Souza e o goleiro reserva 
Pedro foram expulsos no 

fi nal da partida. O jogo de 
volta ocorreu ontem à noi-
te, no Bairro Progresso.

União Itaíba x Her-
many disputam hoje vaga 
para a semifi nal da cate-
goria principal, em Fazen-
da Itaíba. A equipe da casa 
joga pelo empate depois 
de o time de Paulinho Dal 
Castel vencer por 2 a 0 dia 
16, sexta, no campo do Ju-
ventude, gols de Fábio e 
Duca.

Já Bangú e Florestal 
empataram em 2 a 2. A 
partida foi equilibrada, 
com o Bangú saindo na 
frente, abrindo 2 a 0 de 
vantagem na metade do 
1º tempo, mas cedendo o 
empate na 2ª etapa. A vaga 
será defi nida neste do-
mingo, no Estádio Alfredo 
Kunz.

O outro semifi nalista 
será o melhor posicionado 
em 4º lugar.

Ibirubense conhece seus 
semifi nalistas no fi nal de semana

Ibirubá - A Ofi cina de Voleibol terá seguimento este 
ano, com abertura dia 3 de março, às 9h, no Ginásio da 
Escola Santa Teresinha. Os interessados deverão inscre-
ver-se. A ofi cina é gratuita.

A ofi cina ocorre no turno inverso ao escolar. As ca-
tegorias serão divididas de acordo com o ano de nasci-
mento:

• Mirim para os nascidos em 2007/2008/2009,
• Infantil, em 2004/2005/2006 e
• Juvenil, em 2003/2002/2001

A categoria Mirim terá suas atividades no Gi-
násio Assis de Souza Roque, no Bairro Planalto. Os 
estudantes do turno da manhã participarão da ofi-
cina nas sextas-feiras à tarde e aqueles que estu-
dam à tarde nas quartas-feiras pela manhã. As ca-
tegorias Infantil e Juvenil realizarão as atividades 
nas manhãs de sábado no Ginásio da Escola Santa 
Teresinha.

Os horários de cada categoria serão divulgados 
durante o evento de abertura. Mais informações na 
SMECTD ou pelo telefone 3324-8540.

Ofi cina de Voleibol inicia 
no próximo sábado
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Foi inaugurado terça-feira o novo porto de 

Concepción, no centro norte do Paraguai, 

que visa transportar a soja produzida no 

Mato Grosso do Sul pelo Rio Paraguai, a 

partir de um corredor terrestre que parte da 

cidade de Pedro Juan Caballero.

As matrículas de alunos imigrantes ou 

refugiados aumentaram 112% em oito anos 

nas escolas brasileiras, passando de 34 

mil em 2008 para quase 73 mil. Segundo o 

Censo Escolar 2016, a rede pública acolhe 

64% do total e 40% são latinos.

As aulas das escolas munici-
pais iniciaram terça-feira, 

dia 20. O Calendário Escolar 2018 
prevê aulas até 13 de julho, com 
Seminário de Educação dias 16 e 17 
daquele mês, o reinício das aulas em 
30/7 e fi nal do ano letivo dia 21 de 
dezembro.

O Programa de Formação Conti-
nuada de Educadores reuniu profes-
sores do Ensino Fundamental e da 
Educação Infantil na manhã do dia 
16, na Casa de Cultura. A educadora 
Cláudia Remião Franciosi abordou 
a temática “Inteligência Emocional: 
afi nando razão e sentimento”.

Naquela tarde, enquanto que a 
psicóloga Rúbia Ribas falava sobre 
autismo aos professores da Educa-
ção Infantil, os do Ensino Funda-
mental reuniram-se nas escolas 
para definir as diretrizes gerais do 
ano letivo.

Já no dia 19, o Programa A 

União Faz a Vida conduziu capaci-
tação aos professores das EMEFs, 
específica sobre Metodologia de 
Projetos aos docentes das EMEIs, 
na Escola Floresta.

Segundo a secretária Mariana 
Moraes, desde o ano passado houve 
a opção de trabalhar a parte emo-
cional dos professores. “Entende-
mos que não é conhecimento téc-
nico que falta aos professores. Por 
isto, abrimos mão de trabalhar o pe-
dagógico para trabalhar o professor, 
o ser humano. Se ele lida bem com 
as questões emocionais dele e dos 
alunos, o aprendizado se dá automa-
ticamente”, explicou.

O tema deste ano seguiu a mes-
ma linha de trabalho dos Círculos 
Restaurativos e de Paz, iniciado no 
ano passado com o professor Maicon 
Tauchert, ainda em andamento.

A SMECTD abriu este ano a possi-
bilidade de cada professor escolher 

a escola para lecionar, e a grande 
maioria foi atendida, segundo a se-
cretária.

Vagas para 2018
Com relação às vagas para o En-

sino Fundamental, a secretária Ma-
riana informou que sempre há falta 
devido à grande demanda. “Os pais 
se sentem seguros em razão de ser 
boa a remuneração dos professores, 
pagamento dos salários em dia, não 
havendo greves e o ensino é de qua-
lidade, igual ou até superior às me-
lhores escolas do município”, avalia.

A Secretaria informou que não 
há falta de vagas na Educação In-
fantil. “O que existe é fila de espe-
ra por determinada creche”, reve-
lou Mariana. “A fila de espera que 
se organiza é para que, durante o 
ano, com alguma saída dos alunos, 
vá se encaixando conforme o dese-
jo dos pais”.

SMECTD dá início ao ano 
letivo na rede municipal


