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PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR 
 O município de São Paulo das Missões novamente foi destaque a nível estadual, após receber no 
mês de novembro de 2015, o Prêmio Gestor Público, a Prefeita Noila Maria Borré Ruwer recebeu o 
Certificado do Selo de Prefeita 
Empreendedora do SEBRAE em 
sua IX edição.  

Participaram 143 
municípios do Rio Grande do 
Sul, restando 40 finalistas, dos 
quais 10 foram premiados no dia 
06 de abril, no Teatro do SESC 
em Porto Alegre.  

Os projetos desenvolvidos 
em prol dos pequenos 
empreendimentos, sendo que São 
Paulo das Missões foi premiado 
pelo projeto de Apoio á 
Associação dos Piscicultores, que 
tem o dia da Feira na Praça e pelo 
Programa de Compra da Merenda 
da Agricultura Familiar onde a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% 
do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na 
compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e o município paulistano tem 
investido mais de 50% do valor repassado. 

O Prêmio Prefeito Empreendedor valoriza gestores que implementaram projetos de estímulo ao 
surgimento e ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas e à modernização da gestão pública, 
contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico e social do município.  

 
TAÇA CINQUENTENÁRIO DE FUTEBOL SETE 

 A sétima rodada da competição insiste em não acontecer, no último sábado, dia 09 de abril, tudo 
pronto para ser realizada, porém não foi a chuva que atrapalhou, desta vez a equipe de arbitragem não 
compareceu. 
 Sendo a competição organizada pelo Município em parceria com o SESC/RS e este responsável pela 
equipe de arbitragem, no inicio da semana, após o ocorrido, buscou outra equipe de árbitros, sendo que então 
a partir deste sábado, dia 16, estará atuando uma equipe de Palmeira das Missões.  
 A sétima rodada terá os seguintes jogos: 
1º jogo: Posto do Lauro/Bar do Gelson X Const. Rodrigues/Serral. Jaconi; 
2º jogo: São Paulo X Beira Rio; 
3º jogo: Ferragens Thomas X Bovimed/Comercial Schons; 
4º jogo: Bar do Vaunei X Atlético União. 
 Comunicados que a oitava rodada será realizada na próxima quinta-feira, dia 21 de abril, Feriado 
Nacional. 

 



 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ESTÃO 
SENDO REALIZADAS 

Foram retomadas nas últimas semanas, as 
obras da pavimentação com pedras irregulares, nas 
Ruas Presidente Vargas, São José, Tiradentes e São 
Lourenço.   

A obra havia sido paralisada na Gestão 
Anterior pela empresa que descumpriu o contrato, e 
com muito esforço da Atual Administração, foram 
superadas questões judiciais e posteriormente, foi 

necessário reajustar o plano de 
trabalho e realizar nova licitação, 
agora a tão esperada conclusão do 
trabalho está sendo concretizada. 

Os serviços estão sendo 
supervisionados pelo engenheiro do 
município, Leandro de Aguiar Pio 
de Almeida, que ressaltou a 
importância do acompanhamento da 
obra para o serviço sair bem feito, e 
contando com a colaboração da 
comunidade que deve respeitar as 
placas de sinalização nos trechos em 
obras para que sejam cumpridas as 
etapas do trabalho.  

 
PASSE LIVRE 

 Para os alunos que se enquadram no Programa Passe Livre Estudantil, estará aberto prazo para 
inscrições de novos, como também o recadastramento dos beneficiários do ano anterior, de 15 de abril até 05 
de maio.  
 Poderão se cadastrar estudantes universitários e ensino médio – cursos técnicos que estudam em 
outros municípios e que se deslocam diariamente ou algumas vezes por semana. 
 As informações necessárias foram repassadas para as Associações dos Universitários.  
 Interessados em se inscrever, procure a sua Associação ou então fale com o Prof. Valdir na Secretaria 
Municipal de Educação.  

 
OFICINAS DO NAAB 

As Oficineiras: Elveni e Roseli acompanhadas da Coordenadora 
Marcia realizam trabalho junto aos Grupos, nas comunidades e sede do 
município. No mês de março, os grupos realizaram trabalho de pintura em 
tapetes. Para o mês de abril o cronograma de encontros será o seguinte, 
iniciando às 14 horas, com exceção do dia 25, que terá inicio o encontro às 
13 horas. 

04 de abril – Dona Helena Norte; 
05 de abril – Vila Pinheiro Machado; 
07 de abril – Povoado Planalto; 
11 de abril – Sede;  
12 de abril – Sede;  
14 de abril – União Operária; 
18 de abril – Sede; 
25 de abril – Saúde Mental; 
26 de abril – Linha Lavina. 



LIGA FRONTEIRA NOROESTE MISSOES DE ESCOLINHAS 
No último sábado, dia 09 de abril, foram realizados os jogos válidos pela primeira rodada da Liga 

Fronteira Noroeste Missões de Escolinhas. Os confrontos ocorreram no Ginásio de Esportes em São Paulo 
das Missões. 

Na oportunidade esteve visitando o município paulistano, as equipes de Senador Salgado Filho, os 
jogos apresentaram os seguintes resultados. 
1º jogo: Pré-Mirim Masculino - São Paulo das Missões 00 X 02 Sen. Salgado Filho; 
2º jogo: Pré-Mirim Feminino - São Paulo das Missões 04 X 02 Sen. Salgado Filho; 
3º jogo: Mirim Masculino - São Paulo das Missões 00 X 07 Sen. Salgado Filho; 
4º jogo: Infantil Feminino - São Paulo das Missões 04 X 01 Sen. Salgado Filho; 
5º jogo: Infantil Masculino - São Paulo das Missões 04 X 01 Sen. Salgado Filho. 
 A próxima rodada da competição será no dia 30 de abril, quando as equipes de São Paulo das 
Missões, estarão jogando em Guarani das Missões. 
 

SÃO PAULO DAS MISSÕES REALIZA ESCOLHA DAS SOBERANAS 
 No embalo das comemorações dos 50 Anos de Emancipação Político Administrativa de São Paulo 
das Missões, no próximo dia 23 de abril, acontece grande evento no Clube Sete de Setembro. A partir das 20 

horas, haverá desfile com as Ex-soberanas do 
Município, seguido do desfile das nove 
candidatas, sendo que ainda haverá show na 
noite com a Banda Perola Negra.  
 Os ingressos antecipados ao preço de R$ 
15,00 em São Paulo das Missões, poderão ser 
adquiridos na Cia do Lanche, Krep’s Lanches e 
com as candidatas. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


