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CAMINHADA DO CINQUENTENÁRIO 
 Dentro das comemorações alusivas ao 
Cinquentenário do município de São Paulo das 
Missões, a SMEC organizou a caminhada em 
Homenagem ao cinquentenário, que aconteceu na 
tarde do dia 14 de maio.  Na oportunidade as escolas 
e diversas entidades participaram deste momento 
prestando assim uma homenagem a todos aqueles 
que durante esses 50 anos se envolveram e ajudaram 
a construir esse município bonito e hospitaleiro. 

Entre os participantes, esse ano os poderes 
executivo e legislativo também participaram 
efetivamente da caminhada.  

O poder executivo prestou uma 
homenagem a todos os Ex-Prefeitos ou 
representantes presentes entregando um 
mimo pela participação e colaboração nesta 
trajetória do cinquentenário. Houve a 

participação especial do 4º RCB de São Luiz 
Gonzaga, com um pelotão de exploradores e 
um pelotão com a Banda do quartel que com 
seus acordes musicais e rítmicos  executou o 
Hino do município de São Paulo das Missões 
que engrandeceu ainda mais o evento.   

A equipe da SMEC e a Comissão do 
cinquentenário agradecem a todos que 
participaram deste momento que ficará 
marcado na história de São Paulo das Missões.  

 
CONCURSO DE LEITURA EM LÍNGUA ALEMÃ 

Aconteceu na sexta-feira, 13 de maio, no Salão da Escola Pe. Rieger,  o Concurso Regional de 
Leitura de Língua Alemã, estiveram presentes  e representados diversos municípios. O concurso 
desenvolveu – se  em três categorias Fremdsprache – Zweitsprache e Dialekt. Do nosso município de São 
Paulo das Missões classificou-se em primeiro lugar na categoria Zweitsprache, a aluna Isabel Cristina 
Schwarzer Spies da E.E.E.B.Prof. Damke, que estará representando o município na fase Estadual. A SMEC 
parabeniza a todos que participaram deste evento e deseja a Isabel sucesso na próxima etapa.  



 
SÃO PAULO DAS MISSÕES PROMOVEU DIA DA CIDADANIA COM CASAMENTO 

COMUNITÁRIO   
As festividades alusivas ao Cinquentenário de Emancipação de São Paulo das Missões tiveram um 

momento especial, na segunda-feira, 
dia 16 de maio, com a realização do 
Dia da Cidadania e o Casamento 
Comunitário, onde 14 casais se 
uniram em matrimônio, em um gesto 
de amor e respeito mútuo, com 
direito a fotos, brinde e benção dos 
casais. Uma linda festa da cidadania, 
onde a comunidade paulistana mais 
uma vez mostrou sua solidariedade, 
com a doação de sangue, coordenada 
pelo Hospital de Caridade São Paulo 
e Secretaria da Saúde e Assistência 
Social, em parceria com o 
Hemocentro de Santa Rosa.  

 
CHEGOU A HORA DE CONHECER O CAMPEÃO DA TAÇA CINQUENTENÁRIO 

 Foram conhecidos no sábado, dia 14, os finalistas da competição em dois jogos muito equilibrados, 
ambos com resultado 00X00. 

Na disputa das penalidades do primeiro jogo a equipe do Cruzeiro venceu pelo placar de 05X04, após 
o empate no tempo normal. 

Já no segundo jogo, Bovimed/Comercial Schons perdeu para a equipe do Posto do Lauro/Bar do 
Gelson, após a cobrança de sete penalidades para cada equipe, o Posto do Lauro/Bar do Gelson venceu por 
05X04. 

No sábado, 21 de maio, será a grande final da Taça Cinquentenário de Futebol Sete e SESC/RS. Os 
jogos serão realizados a partir das 15 horas, no Clube Sete de Setembro. 
 Na disputa do 3º lugar, estarão se confrontando as equipes: Ferragens Thomas X Bovimed/Comercial 
Schons e disputando o título jogam: Cruzeiro F.C. X Posto do Lauro/Bar do Gelson. 
 O Núcleo de Esportes comunica que já no sábado, estará disponibilizando as fichas de inscrição para 
equipes interessadas em participar da Taça 50 Anos de São Paulo das Missões Futsal 2016.  
 

DIA DO DESAFIO 2016 
Acontece todos os anos, na última quarta-feira de mês de maio, o Dia do Desafio. A adesão ao Dia do 

Desafio demonstra a disposição da comunidade em mobilizar seus cidadãos para uma vida saudável, pois 
através desse movimento, indivíduos, grupos, instituições privadas e públicas estabelecem objetivos comuns, 
que servirão para enriquecer e desenvolver os valores da cidadania em crianças, jovens, adultos e idosos. 

São Paulo das Missões estará disputando com o município de Sabino, estado de São Paulo. Queremos 
mobilizar o maior número possível de cidadãos, pois ganha cada um que participa.  

Em 2015 conseguimos atingir o índice de 34%. Esse ano a meta é atingir 50% da população. Cada 
um, individualmente ou em grupos, deverão realizar atividades físicas por 15 minutos e após comunicar a 
SMEC informando o número de participantes e as atividades realizadas. 

Convidamos a todos que participem de alguma atividade. É neste dia 25 de maio o Dia do Desafio e 
esse ano incluído nas programações do Cinquentenário de Emancipação Político Administrativa de São 
Paulo das Missões. 
 

PASSEIO CICLÍSTICO 
Venha participar no dia 21 de maio do Passeio Ciclistico, a partir das 14 horas. 
A saída será em frente ao Banrisul, passando pelas ruas da cidade até chegar no  

Parque Municipal de Eventos Eusébio Lino Langer. 
Haverá sorteio de duas bicicletas e diversos brindes entre os participantes. 
Informações e inscrições:  Lojas Quero-Quero, Paulo Motos e Bicicletas, SMEC e  Secretarias das 

escolas 
Será permitido somente uma inscrição por participante. 



Crianças de até seis anos completos participarão do passeio a partir do Pórtico de Entrada do Parque 
Municipal de Eventos. 

Organização:  Lojas Quero-Quero e Paulo Motos e Bicicletas. 
Apoio: Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões, SMEC, Brigada Militar. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


