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Prefeito avalia ações para 2018

Na manhã de terça-feira, 2, o 
prefeito Volmar Kuhn fez uma 
análise das ações e investimentos 
previstos para 2018 em Tapera. 
A Praça Dr. Avelino Steffens deve 
receber remodelação.
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Só há um caminho para se chegar à felicidade. E 
esse caminho foi mostrado por quem realmente tem 
autoridade, por já tê-lo trilhado. Esse alguém nós 
conhecemos como Jesus de Nazaré, o Cristo.

No ensinamento “amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo” está a cha-
ve da felicidade verdadeira. Jesus nos coloca como 
ponto de referência; portanto, eis a recomendação 
e, não nos esqueçamos de que o amor dá sempre, 
principalmente de si mesmo, de suas próprias forças 
e alegrias.

Amemos sem paixão, esperamos sem angústia, 
trabalhamos sem expectativa de recompensa, ser-
vimos a todos sem perguntar, aprendemos as lições 
da vida sem revolta, humilhamo-nos sem ruído ante 
os desígnios superiores, renunciamos aos nossos 
próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas, e a 
vontade justa e compassiva do Pai iluminar-nos-
-á constantemente o coração fraterno e o caminho 
redentor!

Que a perseverança para que jamais desistamos 
ou desanimemos dos nossos sonhos, sejam guiadas 
pelas mãos do Divino Mestre e que essa transição 
seja em clima de paz, harmonia, saúde e alegria, é 
tudo que desejamos nessa trajetória.

Neste final e início de novo ciclo, que os raios da 
boa-vontade brilhem nas horas culminantes da fé, 
pela concentração de poderes espirituais na prece 
sincera.

Obrigado Jesus, por não desistir de nós.

Sociedade Espírita “Raios de Luz”

Ano Novo com Jesus
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Brasil saqueado
O presidente da Petrobrás resol-

veu indenizar os investidores ameri-
canos em R$ 10 bilhões 

Pedro Parente fechou um acor-
do com a Justiça dos EUA para que 
a (semi) estatal brasileira pague US$ 
2,95 bilhões

Ação coletiva foi movida por in-
vestidores que se sentiram lesados 
pelas perdas com corrupção

Bom ressaltar que não há resulta-
do de qualquer ação judicial

Metade da Petrobras foi vendida 

durante o governo FHC; portanto, a 
empresa tem ações negociadas na 
Bolsa de Nova Iorque (NYSE)

O valor representa 6,5 vezes o que 
foi recuperado pela Lava Jato e devol-
vido à petroleira

O dinheiro recuperado e dos re-
sultados da empresa segue então di-
reto para os Estados Unidos

A oposição grita, a ouvidos mou-
cos: a operação Lava Jato resultou 
na entrega do pré-sal às petroleiras 
internacionais e ainda por cima no 
repasse de R$ 10 bi a especuladores

Questiona-se se outros investi-
dores exigirão o mesmo direito e se 
Parente tem autonomia para tomar 
tal decisão

Na normalidade do Estado demo-
crático de direito (não esse vivemos, 
que caminha para a anomia), seria 
função do MDF investigar e intervir

Em tempo: a decisão foi tomada 
enquanto o Brasil “está de férias”

Em tempo II: a empresa aumen-
tou em 30% a gasolina nos últimos 
seis meses (G.B.)

Em Tapera, os moradores realizaram em dezembro a 
limpeza nas ruas, pintura de meio-fios e ornamentaram 
suas casas para esperar o Natal e a chegada do novo ano. 
A administração municipal parabeniza a iniciativa des-
ses munícipes que, como Arnildo Simon, se preocupam 
com suas propriedades e também as áreas públicas: “Eu 
mantenho limpa a frente da minha casa durante todo o 

ano e no período das festas de final de ano, eu pinto os 
cordões das calçadas”, comentou Simon.

O secretário de Infraestrutura, Cláudio Schultz, 
comentou que esses exemplos devem ser seguidos: “A 
Prefeitura não consegue fazer tudo sozinha e com pe-
quenas ações o visual da cidade já fica diferente”, ar-
gumentou.

Bom exemplo

O final de ano teve 
grande movimentação 
na Capital do Turismo 
Regional. O número de 
turistas que escolheram 
Quinze de Novembro 
para festejar a chegada 
de 2018 foi calculado em 
12 mil pessoas. Os três 
balneários que fazem 
parte do roteiro turís-
tico e os condomínios 

ficaram completamente 
lotados.

O Balneário Wilke, o 
Hotel de Lazer Águas da 
Fonte e o Camping Muni-
cipal Aurora receberam 
milhares de pessoas. No 
final de semana prolon-
gado foram notadas as 
origens diversas dos veí-
culos e aumento de f luxo 
no município.

Prefeitura estima que 12 mil pessoas
comemoraram a virada em Quinze

Camping Aurora
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O réveillon injetou quase R$ 2 bi
na economia do Rio de Janeiro

19,2% mais que no ano anterior

Estima-se que tenham sido gerados
49 mil postos de trabalho

A arrecadação tributária foi 9,3% maior:
R$ 115 milhões em impostos

2,4 milhões de pessoas viram os 17 minutos
de queima de fogos na Praia de Copacabana

O Ano-Novo do Rio recebeu
707 mil turistas (11,4% a mais)

93 mil eram estrangeiros: 1/3 eram argentinos, 
21,4% europeus e 10,7% chilenos

Em média, fi caram seis dias na cidade e 
gastaram R$ 329 por dia

Turismo

Tapera terá R$ 9 milhões
para investimento este ano
O prefeito taperense Volmar Kuhn, juntamente 

com o vice Jorge Quadros, espera um ano me-
lhor, especialmente na economia. A previsão é 

considerada boa em termos de investimentos para o pe-
ríodo.

Dentro do planejamento, o município conta com verbas 
federais já garantidas através de emendas parlamentares. 
Diversas áreas estão contempladas, como a saúde e a in-
fraestrutura. “Mais recursos, mais obras”, afirma o pre-
feito.

A Rua Alberto Mânica, no Bairro Brasília, receberá as-
falto da perimetral até perto da Praça Guajuviras. Estão 
garantidos R$ 250 mil via deputado Alceu Moreira.

A Praça Dr. Avelino Steffens, no centro da cidade, será 
revitalizada através de um projeto que está em fase de 
conclusão pelo departamento de Engenharia e Arquite-
tura da Prefeitura. As obras contam com empenho de R$ 
250 mil do deputado Darcísio Perondi. Ambas emendas ti-
veram o apoio do vereador Paulo Roberto Moraes (Cané).

Para o projeto da Praça ainda há sinalização da obten-
ção de mais verbas, afirmou Volmar, conforme a promessa 
de outros deputados.

Na área da Saúde, o secretário estadual Marcio Biolchi 
– também através da ação do vereador Cané – destinou a 
Tapera R$ 25 mil para a aquisição de um kit odontológico.

O deputado José Otávio Germano destinou R$ 100 mil 
para a área da Agricultura, mais R$ 80 mil para a aqui-

sição de uma ambulância e R$ 25 mil para mais um kit 
odontológico, além de outros R$ 250 mil para o fechamen-
to do Ginásio do Bairro Elisa e melhorias do campo do Pôr 
do Sol.

Ainda na Saúde do município e Hospital Roque Gon-
zalez, através de emendas dos deputados Perondi, Covati, 
Heinze, Otavio Germano e Ronaldo Nogueira, Tapera vai 
receber R$ 500 mil. Através do senador Paulo Paim virão 
R$ 242 mil para a aquisição de um micro ônibus, também 
para a saúde.

O deputado Ronaldo Nogueira destinou R$ 350 mil que 
serão investidos na aquisição de uma pá carregadeira. Ou-
tros R$ 250 mil vão para a conclusão do asfaltamento da 
Rua Guido Mombelli, em frente ao CRAS. Falta concluir em 
torno de 4.000m2.

O deputado Luiz Carlos Heinze, através de verbas libe-
radas pela Funasa - Fundação Nacional da Saúde, desti-
nou R$ 250 mil para obras de banheiros em residências 
no interior. A Prefeitura buscou, também junto a Funasa, 
R$ 500 mil para a construção de banheiros e fossas, com o 
auxilio da assessoria de Marcelo Vissoto.

Em outra emenda, mais um veículo e equipamentos 
para a saúde virão através do deputado Jerônimo Goergen, 
no valor de R$ 88 mil.

O Executivo taperense conseguiu, junto ao Ministério 
das Cidades (Programa Avançar Cidades Mobilidade Urba-
na), verba no valor de até R$ 5 milhões para as obras de 

calçamento poliédrico em ruas que ainda não receberam 
esta benfeitoria, como a Vila Paz e a parte baixa do Bairro 
Elisa, entre outros pontos da cidade.

Segundo o prefeito, em breve estará se buscando re-
cursos para calçamento poliédrico no interior. Na área de 
geração de emprego e renda, há negociação com duas em-
presas de fora, que deverão se instalar em Tapera este ano, 
na área industrial.

Volmar destacou o importante apoio dos vereadores 
em 2017 e todas as demais parcerias, em especial a banca-
da progressista, e deseja ter a mesma abertura e proximi-
dade entre Legislativo e Executivo em 2018.

Prefeito Volmar Kuhn

Igor Valentin Grahl 
teve uma surpresa no tra-
balho, no Sicredi. Ele fora 
sorteado dia 17/12 na festa 
da Colônia de Pesca de Ijuí 
e ganhou uma TV, entre-
gue por Lair Schiefelbain. 
Outra taperense que este-
ve na festa e foi premiada 
foi Arlete Ellvanger, ga-
nhadora dos dois primei-
ros prêmios do bingo ro-
dado naquela tarde.

A Colônia de Pesca é o 
órgão organizador e fisca-
lizador da pesca profissio-
nal para a região (há outra 
em Santa Maria). Lair é 
sócio e tinha dois blocos 

para vender, 40 números 
entre 9 mil cautelas, para 
o sorteio de 20 prêmios.

A Colônia de Pescadores 
profissionais tem cerca de 
2 mil sócios. Cada um re-
cebe uma carteira de pes-
cador, tendo que respeitar 
o período da piracema, en-
tre novembro e fevereiro – 
o defeso, quando os peixes 
se reproduzem. Segundo 
Lair, a maioria dos sócios 
da Colônia de Ijuí dispensa 
o benefício que o governo 
federal paga neste perío-
do, para que não pesquem 
durante os quatro meses.

Taperense é sorteado na
Colônia de Pesca de Ijuí

O Conselho Municipal 
de Assistência Social de Ta-
pera esteve reunido na ma-
nhã do dia 15/12, no Centro 
de Eventos. Os assuntos em 
pauta foram o número de 
atendimento do Cadúnico 
do mês novembro de 2017, os 
critérios para concessão de 

benefícios eventuais e a apre-
ciação do Plano de Aplicação 
das verbas oriundas do Fun-
do Municipal da Assistência 
Social do 1º trimestre de 2017.

Na oportunidade, houve 
também a apresentação das 
atividades de 2017 e do Plano 
de Ações da Emater local.

CMAS reúne-se em Tapera
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Neste final de semana, celebramos a Epifania do Senhor. 
A palavra Epifania significa aparecimento, manifestação 
externa. É Jesus, o Filho de Deus, que se torna visível aos 
Reis Magos na gruta de Belém.

Na primeira leitura (Is 60,1-6) temos o cântico que ma-
nifesta a esperança de que Jerusalém será restaurada. Deus 
habita a cidade santa e, de todos os lados, vêm os povos 
Judeus dispersos e os mercadores. O templo é reconstruído 
e a paz e a glória de Javé irradiam por toda a parte.

E Paulo, na segunda leitura (Ef 3,2-3a 5-6), ao nos dizer 
“Eis o mistério: os pagãos são destinados à mesma herança, 
são membros do mesmo corpo e beneficiários das mes-
mas promessas, no Cristo Jesus, por meio do Evangelho” 
também nos traz presente a perspectiva universalista do 
cristianismo.

Por sua vez o Evangelho (Mt 2,1-12) nos revela a simpli-
cidade dos Magos na busca do Messias. Bastou uma estrela 
apontada como sendo dele, para que se pusessem a caminho, 
sem temer as dificuldades da jornada. A chegada ao lugar 
onde estava o menino Jesus, foi o resultado desta busca sin-
cera. A alegria que sentiram veio do fato de estarem cientes 
de terem seguido a voz interior. O menino que encontraram 
era desprovido de sinais exteriores de grandeza, mas mesmo 
assim, eles o adoraram. Com os magos vindos de lugares tão 
distantes, Mateus, em seu Evangelho, quer nos ensinar que 
o cristianismo é um movimento religioso de caráter univer-
sal, destinado a todos os povos e nações. Importa, pois, que 
sigamos fielmente as suas orientações e adotemos definiti-
vamente o menino do presépio como nosso salvador. 

Missas na Matriz: hoje, às 19h; domingo, às 8h30min.

“Então viram a estrela, a mesma que tinham visto no 
oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o 
menino estava”. Leia em Mateus, capítulo 2, os versículos de 
1-12 e deixe-se inspirar para seguir a estrela como propõe a 
canção:

Eu vou seguindo uma estrela
1. Eu vou seguindo uma estrela que a luz dos olhos não 

vê.
E já que não posso vê-la, eu me pergunto por quê?
A estrela que vou seguindo só vejo com minha fé, pois 

ela é a voz do menino, do moço de Nazaré.
2. Eu vou seguindo uma estrada por onde o amor me 

conduz.
E não me importa mais nada, se nela encontro Jesus.
No encontro com meus amigos procuro Cristo encontrar.
Pois ele, se vai comigo, jamais terei de parar.
3. Eu vou seguindo um projeto de vida e de construção.

A Cristo eu dou meu afeto no bem que faço aos irmãos.
O meu projeto percebe, no amor, o apoio melhor: é dan-

do que se recebe o bem que é muito maior.

P. Carlos Klostermeyer

6 de Janeiro - Dia de Reis

Epifania do Senhor

COLUNA CRISTÃ

COLUNA EVANGÉLICA - IECLB

Aprendizes cooperativos 
encerram atividades do ano

Tapera:
Grazi Sattler/Irinice Magni

98432-7531

Lagoa dos Três Cantos:
Ana Werle

99974-0675/98143-5173

Plantão Conselho Tutelar

A Cotrisoja realizou 
o encerramen-
to de ano com os 

participantes do programa 
Aprendiz Cooperativo. Os 
jovens participaram de di-
nâmicas de grupo, momen-
tos de reflexão e receberam 
orientações sobre o ambien-
te corporativo e ética profis-
sional. Ao final do encontro, 
cada um foi presenteado 
com um brinde personaliza-
do. A atividade ocorreu dia 
20/12.

Para Chauane de Araújo, 
que atua como aprendiz na 
unidade de Tapera, o pro-
grama é uma oportunidade 
única de aprendizado e que, infelizmente, poucos jovens 
têm: “Esse é um momento em que temos que dar o nosso 
melhor, aproveitar ao máximo e tentar aprender sobre 
tudo o que tivermos curiosidade. Aprendi rapidamente 
e me adaptei ao setor onde estou atuando. Desde que ini-
ciei na cooperativa, fiz vários amigos. Quero agradecer 
a equipe da Cotrisoja e a minha família, que me apoia e 
confia em mim”.

“Estou muito satisfeito com o programa. Já tive a 
oportunidade de trabalhar com atendimento, vendas e 
pesagem de grãos. Com toda essa experiência adquirida 

aqui, terei melhores chances de ingressar no mercado 
de trabalho”, comemora Gustavo André da Luz, aprendiz 
da unidade de Lagoa dos Três Cantos.

O programa é uma oportunidade de qualificação 
profissional para jovens e adolescentes de 16 e 17 anos 
que estejam cursando ensino médio, aliando a forma-
ção técnica ao desenvolvimento pessoal e profissional, a 
partir da primeira experiência no mercado de trabalho. 
Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo – SESCOOP/RS, o programa 
já atendeu mais de 7 mil jovens no Estado.

Foram conhecidos na manhã de 
quinta-feira, 4, os seis ganhadores do 
último sorteio do Show de Prêmios 
2017. A entrega será feita dia 18, às 9h, 
na Prefeitura. São eles:

1º prêmio (R$ 6.000): Milena Schi-
manko Weber

2º prêmio (R$ 4.500): Maria Cecilia 
Pedrassani

3º prêmio (R$ 1.500): Cesar Henri-
que Maldaner

4º prêmio (R$ 750): Ivete Lupatinni
5º prêmio (R$ 500): Iara Muller
6º prêmio (R$ 500): Enei Aloisio 

Konrad

O sorteio aconteceu no Centro de 
Eventos e foi realizado pela Prefeitu-
ra Municipal de Tapera e ACIT, repre-
sentadas pelo prefeito Volmar Kuhn, 
vice-prefeito Jorge Quadros, os secre-
tários municipais Renato Cassol (De-
senvolvimento) e Claudete Bervian 

(Fazenda e Planejamento), presidente 
da ACIT Zaira Anghinoni e vice-pre-
sidente Rogério Pinheiro. 

O prefeito Volmar e a presidente 
da ACIT anunciaram que estudarão 
a forma de realizar a Campanha de 
Incentivo à Arrecadação também em 
2018. O modelo prevê que, para rece-
ber o prêmio, o cidadão não pode ter 
pendências em tributos municipais 
e registro de inadimplência junto ao 
SPC.

Show de Prêmios 2017 revela 
ganhadores do último sorteio do ano
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TAPERA

HOSPITAL – Dia 26/12 ocorreu a entrega simbólica 
de emenda parlamentar do deputado Darcísio Perondi 
ao Hospital Roque Gonzalez, no valor de R$ 100 mil. Os 
recursos serão empregados no custeio da entidade, com 
as despesas de manutenção. Participaram do ato, além 
do prefeito Volmar Kuhn, o vereador Paulo Roberto de 
Moraes e o presidente do PMDB em Tapera, Roberto Luís 
Visoto.

SAÚDE – O município obteve dois empenhos de recur-
sos para a secretaria de Saúde no final de 2017: R$ 80 mil 
para aquisição de uma ambulância e R$ 25 mil para equi-
pamento odontológico, ambos de iniciativa do deputado 
federal José Otávio Germano, com apoio do deputado es-
tadual Sérgio Turra.

NOTA GAÚCHA – O sorteio municipal da Nota Fiscal 
Gaúcha ocorreu dia 27/12, com a participação de 9.604 
bilhetes. Foram contemplados Sara de Oliveira da Silva e 
Jaridson de Mello. Sara recebeu o prêmio de R$ 300 na ma-
nhã de terça-feira, 2, na Prefeitura, da secretária munici-
pal de Fazenda e Planejamento, Claudete Bervian.

ESCOTEIEROS – O presidente do Grupo Escoteiro Cô-
nego Bento, Luiz Fernando Scartezini, a secretária Lausa-
ne Pasinato Effler e o chefe Junior Aladir Siqueira estive-
ram com o prefeito Volmar Kuhn e o vice Jorge Quadros 
quinta-feira, 4, oportunidade em que solicitaram apoio 
no Acampamento Distrital que acontecerá nos dias 17 e 18 
de março, em Tapera. A ideia é melhorar a infraestrutura 
do Parque de Exposições e do Poliesportivo para acomo-
dar os participantes, estimados em cerca de 600 pessoas.

Foi eleita a nova mesa diretora da Câmara de Vere-
adores de Tapera na última sessão de 2017, dia 26 
de dezembro. Em votação secreta, foi eleito por 

unanimidade o vereador Paulo Roberto Moraes (PMDB), 
ele que sucederá o colega Neri Nunes dos Santos (PP).

Mais conhecido por Cané, Paulo Roberto está em seu 
primeiro mandato e assume já no segundo ano de vere-
ança o comando da Casa. Ele está acompanhado nessa 
reponsabilidade de três outros jovens vereadores que fa-
rão, em conjunto, a coordenação das ações legislativas. 
A mesa diretora ficou assim composta:

Presidente: Paulo Roberto Moraes (PMDB)
Vice-presidente: Jacson Ivan Lauxen (PDT)
1º Secretário: Elias Goulart (PP)
2º Secretário: Alexandre Durigon (PP)

As comissões serão escolhidas a partir do retorno do 
recesso do legislativo, em 5 de março.

A intenção do novo presidente é manter os trabalhos 
como vinham sendo feitos, ouvir sugestões e melhorar o 

que for necessário. “Queremos conversar, ouvir e buscar 
ideias para melhorar sempre mais”, argumentou.

Durante o recesso, Cané disse que estará envolvido 
com uma análise dos trabalhos e vai procurar não ser 
o dono da verdade, mas trabalhar com tranquilidade, 
dando à população a resposta que ela necessita.

Novo presidente do legislativo 
taperense quer ouvir sugestões

Paulo Roberto Moraes, o Cané

O encerramento das 
atividades dos grupos do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV), da Prefeitu-
ra Municipal de Tapera, 
aconteceu dia 15/12. Inte-
grantes e coordenadores 
reuniram-se no Parque de 
Exposições José e Rosalina 
Koheler para um almoço. 
Participaram crianças, jo-

vens e idosos.
No cardápio, um carre-

teiro de tacho, organizado 
pela Assistência Social, 
com auxílio da diretora de 
Agronegócio e Meio Am-
biente Délcia Maldaner e 
da família do vice-prefeito 
Jorge Quadros. A tarde foi 
festiva e de integração, 
com muitas brincadeiras 
para todos.

Confraternização dos grupos de 
convivência e fortalecimento

Produção da horta da  
SEMASC é doada

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cida-
dania realizou dia 22/12 a última colheita do ano da hor-
ta desenvolvida no projeto Ambiente Autossustentável. 
As hortaliças foram doadas para o Hospital Roque Gon-
zalez e para o lar do Idoso José e Rosalina Koehler. A en-
trega foi realizada pela secretária Miriam Saggin Visoto.

O projeto Ambiente Autossustentável teve início em 
junho de 2017 e foi desenvolvido com crianças e jovens 
que participam das oficinas do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Bastante diver-

sificada, a horta serviu para alimentar os grupos que 
participam das atividades no CRAS durante o segundo 
semestre.

A ideia surgiu da Administração Municipal, através 
da SEMASC, e contou com a parceria das empresas Ema-
ter, Sicredi, Cotrisoja, Rosil, Sindicato Rural de Tapera, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CBS Construções, 
Signor Concretos, Metalúrgica Dalpian e doações dos ta-
perenses Bernardo Paulus e Guto Junges. Para 2018, há 
planos de uma cisterna e um canteiro de chás.

O prefeito Volmar Kuhn e 
o vice-prefeito Jorge Quadros 
realizaram na manhã de on-
tem a primeira reunião de 
2018 com os secretários mu-
nicipais e o setor jurídico da 
Prefeitura.

Os secretários falaram so-
bre as ações das respectivas 
Pastas e do trabalho projeta-
do para este ano. O prefeito 
comentou sobre as emendas 
parlamentares destinadas ao 
município, os planos de iní-

cio da remodelação da Praça 
Dr. Avelino Steffens e con-
clusão da escola de educação 
infantil no Bairro Progresso.

A Secretaria de Assistên-
cia Social e Cidadania con-
firmou a doação de roupa 
nas terças-feiras, a partir das 
8h30min, e a Saúde comuni-
cou que uma nova médica 
iniciará as atividades na Uni-
dade Dona Borja em janeiro, 
através do programa Mais 
Médicos.

Kuhn e Quadros se reúnem 
com secretários municipais
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SELBACH Entregues prêmios da Campanha 
de Arrecadação 2017

SAÚDE – Este mês, o atendimento no Posto de Saúde 
de Arroio Grande será reduzido devido às férias dos ser-
vidores. Os horários de atendimento serão informados 
semanalmente, mas até a tarde de quinta-feira não havia 
informações para a próxima semana. Os casos de emer-
gência devem ser dirigidos à Unidade Básica de Saúde da 
cidade.

LIVRO – O prefeito Sérgio Kuhn recebeu dia 29/12 um 
exemplar do livro “As melhores histórias dos projetos de 
leitura - Volume 9” da aluna Jaíne Cláudia Stolte, do 6º ano 
da EMEF Aníbal Magni, de Arroio Grande. Ela teve uma 
crônica escolhida em concurso do projeto de leitura “Ler 
É Bom, Experimente”, de âmbito nacional.

QUADRA DE AREIA – Desde o dia 29/12 a quadra de 
areia já poderá ser ocupada para a prática de esportes. A 
areia já está tratada e pode ser usada por toda comuni-
dade.

CALÇAMENTO – O prefeito e o secretário de Obras Eu-
clides acompanharam dia 27/12 a finalização e a liberação 
do calçamento de Linha Floresta em direção a Bela Vista.

NOTA PREMIADA – O 3º sorteio da Campanha Nota 
Premiada 2017 ocorreu dia 22/12, com 4.027 cautelas con-
correndo. Os ganhadores foram Leandro Lammers (R$ 2 
mil/nº 0903), Alexandre Possamai (R$ 1 mil/nº 0117), Ma-
risa Sanderson Rodrigues (R$ 500/nº 2680), Marisa San-
derson Rodrigues (R$ 500/nº 2209) e Edit Jacinta Maldaner 
(R$ 500/nº 0796).

Na manhã de terça-feira, 2, ocorreu a entrega dos prê-
mios da Campanha Municipal de Arrecadação 2017 – 2º se-
mestre, na Secretaria Municipal de Agricultura. A Admi-
nistração Municipal agradeceu pela participação de todos 
e parabenizou os ganhadores. Confira quem são eles:

Produtor Rural
1º prêmio (notebook): Mariza Nowack
2º prêmio (TV smart 32”): Celso L. Junges
3º prêmio (lavadora de alta pressão): Euclésio Salvadori
4º prêmio (soldador): Vanize R. Wagner
5º prêmio (forno elétrico): Luis Carlos Fries
6º prêmio (kit de ferramentas): Mauro Alberto Weber
7º prêmio (parafusadeira manual): Júlia Cassel
8º prêmio (carregador de bateria): Nilve Vera Maldaner

Contribuinte
1º prêmio (lava roupas 11kg): Rodrigo Zeni
2º prêmio (TV smart 32”): Nerli Maciel
3º prêmio (celular smartphone): Jussara Kilpp
4º prêmio (churrasqueira rotativa): Roque Inácio Scheffel
5º prêmio (bicicleta aro 26”): Andréia Cassel
6º prêmio (garrafa térmica elétrica): Nilve Vera Malda-

ner
7º prêmio (escada de alumínio): Dorotéa Dressler
8º prêmio (aspirador de pó): Valdir E. Bratz

Terça-feira pela ma-
nhã foi entregue a pre-
miação do sorteio mu-
nicipal da Nota Fiscal 
Gaúcha, na sede Secreta-
ria de Agricultura. Pres-
tigiaram o ato o prefeito 
Dionisio Pedro Wagner, 
a vice-prefeita Julia-
ne Kempf e o diretor de 
Indústria, Comércio e 
Prestação de Serviços, Je-
ferson Zamboni. Os con-
templados foram Lisete 

Helena Jung (bilhete 571 
– R$ 150) e Nelvo Osmar 
Knop (bilhete 273 – R$ 
100).

A Nota Fiscal Gaúcha 
é um programa que tem 
parceria entre o Estado 
e os municípios. Todos 
que fazem suas compras 
e colocam o CPF na nota 
concorrem a prêmios 
mensalmente pelo sor-
teio estadual e nos muni-
cípios conveniados.

Premiação da Nota Fiscal Gaúcha

LTC – O Município de Lagoa 
dos Três Cantos recebeu uma 
emenda parlamentar no valor 
de R$ 25 mil para aquisição 
de equipamentos odontológi-
cos. O valor foi destinado pelo 
deputado federal José Otávio 
Germano, com apoio do depu-
tado estadual Sérgio Turra.

Lagoa recebe R$ 25 mil para equipamentos 
odontológicos
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ESPORTE

Grêmio Esportivo América, 68 anos de história

VETERANOS – O Juventude ai a Bela Vista/Espumoso 
domingo, 7, jogar com o Harmonia. A temporada do Amé-
rica iniciou ontem contra o Guarani de Linha Floresta, em 
Tapera.

FUTSETE/TAPERA –Depois da pausa no final de ano, o 
Municipal de Futebol Sete terá as semifinais neste domin-
go, 7. Os jogos terão início às 14h15min, na Agrotap. Na 
categoria Livre, M.City/JM x Auto Spa/Tchó e Tchó, Lira 
Construções x Coronel Gervásio, na Veteranos Parceria x 
Gaúcho e na Feminino Linha Etelvina x Marombas e Fe-
nerbach x Vila Paz Unidas.

O Grêmio Esportivo Améri-
ca de Tapera completou 
68 anos de fundação no 

dia 5 de janeiro. Estruturado em 
sua sede em área nobre, observa 
do alto o desenvolvimento da ci-
dade a seus pés. Nasceu em 1950, 
cresceu e amadureceu pela força 
de vontade de alguns que funda-
ram o clube pensando no Grêmio e 
Inter de Porto Alegre. Em acordo, 
levou “Grêmio” no nome a as co-
res do adversário Inter, vermelho 
e branco.

Um grupo de amigos que se 
reunia no Bar do Ciprandi para 
jogar cartas e resolveu criar um 
clube de futebol. O Dr. Ercílio e o 
pai, Dr. Avelino Steffens, doaram a 
área e hoje a comunidade taperen-
se e regional tem no América sua 
representatividade na categoria 
de campo. E ele chegou longe. Em 

1962 foi Campeão Estadual. Com-
porta outros títulos regionais, 
mas hoje só tem a equipe de vete-
ranos amador.

O GE América continua mantido 
pela vontade de mais alguns que não 
deixam esta história morrer. São 30 
sócios, que mantém viva a memória 
dos fundadores e a história do clube.

O atual presidente, Pedro Ari Ta-
vares da Silva, o Arizinho, foi ree-
leito em dezembro: ele completa 18 
anos à frente da entidade. Com ele, 
os demais membros da diretoria 
fazem do América uma bandeira 
de Tapera por onde passam: já es-
tiveram em diversos estados e até 
no exterior. O campo mais distante 
pisado pela equipe de Veteranos, 
única categoria mantida até hoje, 
foi em Assunção, no Paraguai.

A história é grande e bonita. 
Vale relembrar os presidentes do 

Grêmio Esportivo América des-
de 1950: Darci Schenenkel, Alfre-
do Krauzer, Olindo Boff, Cláudio 
Bervian, Helio Crestani, Plínio 
Mombelli, Antônio Bonato, Ari 
Zancanaro, Antônio Henrich, João 
Paulino Simon, Luis Paulo Dido-
mênico, Antônio Giulian, Ivo Co-
razza, Euclides Didomênico, Arno 
Presser, João Moisés de Castro, 
Arlindo Mariani, Dialmindo Sal-
vadori, Romeu Claudio Kloeckner, 
João Delmar Maldaner, João Ro-
que Simon, Osvaldo Henrich Filho, 
Hercílio Leonir Steffens, Isidoro 
Gregório Simon, João Vianei Dias 
de Castro, Jandir Antônio Bullé, 
Euzebio Cerutti, Arli Luiz Henrich, 
João Marcos Borges, Eduardo Go-
ettens, Clóvis Dalri, Paulo Statlo-
ber, Celson Delmar Moraes, Sergio 
da Silva, Antonio Leonir Guillone 
e Vianei Pedro Griebbler.

Bandeira da fundação, bordada a mão Sede é uma das mais procuradas para eventos

Presidente ocupa posto há 18 anos

Foram realizadas no último sábado (23), as finais do 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo Cláudio 
Barth. A entrega da premiação contou com familiares 
do homenageado e muito espírito desportivo.

Na categoria aspirantes, o Mourisco venceu o Cana-
rinho por 2 a 1. Leonardo Maldaner abriu com um gola-
ço de falta. Gustavo Shwabb empatou de cabeça e Arlei 

Willig, driblando o goleiro, virou para o Mourisco. Na 
principal, a situação se inverteu: o Canarinho levou a 
melhor sobre o Mourisco.

O jogo da categoria principal começou equilibrado, 
com chances de gol para ambos lados. A forte marcação 
fez com que ninguém se arriscasse. Como o Canarinho 
havia vencido o primeiro jogo, jogava na busca de opor-
tunidades.

Logo no início da segunda etapa (12’), Tcherlo, que 
já tinha o cartão amarelo, fez dura falta em Guily e foi 
expulso. Aos 23’ Marcos escapou da marcação e fez um 
golaço com belo chute de fora da área, abrindo para o 
Mourisco.

Com um jogador a mais e o placar favorável, a equipe 
tinha tudo para manter o resultado e até ampliar, mas 
não foi isso que aconteceu. Em uma bola cruzada, o za-
gueiro Fabrício tentou cortar, mas a bola quicou e foi 
para dentro do próprio gol.

A equipe da casa ainda esboçou uma reação, mas o 
Canarinho manteve boa marcação e aos 43’ Natam vi-
rou. Final de jogo, 2 a 1, Canarinho Campeão 2017.

Mourisco e Canarinho são 
campeões no Selbachense
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Pesquisa do SPC Brasil e da Confede-

ração Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) mostra que 48% dos consumido-

res pretendem reduzir gastos neste co-

meço de ano por conta dos altos preços e 

do desemprego. O levantamento foi feito 

em 12 capitais.

Quatro em cada dez consumidores es-

tavam com as contas em atraso no fim 

de 2017, o que equivale a 38% dos casos 

analisados e 45% declararam que estão 

no limite. Só 13% conseguiram chegar 

ao final do ano passado com sobra no 

orçamento.
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A 5ª edição da campanha Seja Mais Cotrisoja foi 
lançada quinta-feira à noite (04), no Centro de 
Eventos de Tapera. Entre as atrações, músicas, 

danças e a palestra técnica “A soja que semeamos e a que 
poderíamos colher”, do engenheiro agrônomo Dirceu 
Gassen. Além do grande número de associados, líderes e 
conselheiros da cooperativa, o evento contou com a pre-
sença das autoridades, representantes de entidades e da 
imprensa.

A campanha distribuiu muitos prêmios e viagens, e a 
cada edição se consolida como uma marca registrada da 
Cotrisoja. “O slogan deste ano, ‘Orgulhe-se das suas esco-
lhas’, nos remete a sentimentos de confiança, transparên-
cia e respeito, valores que são difundidos pela coopera-
tiva. Fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas 
possuem de mais precioso, sobre o que elas têm de melhor 
para oferecer e a percepção do impacto positivo que as es-
colhas bem feitas podem ter na vida de cada um de nós, 
foram alguns dos objetivos que nortearam a construção 
desta campanha”, justificou a diretora executiva Gabriela 
Kirst.

Na abertura, o presidente Adriano Borghetti apresentou 
as peças publicitárias que ilustram a campanha e falou so-

bre os objetivos da ação. “Como toda a instituição, busca-
mos sim o crescimento, mas queremos que esse crescimen-
to se reverta em uma melhor qualidade de vida para nossos 
associados. A campanha tem como objetivo principal a va-
lorização e fidelização dos verdadeiros donos da Cotrisoja. 
Orgulhe-se de suas escolhas é uma frase muito importan-
te e que, com certeza, faz parte da essência muito forte de 
querermos bem a nossa cooperativa, de nos orgulharmos 
por ela estar no nosso dia a dia e pela Cotrisoja tentar sem-
pre fazer o melhor por todos os associados”.

Capricho e fazer bem feito
Durante a palestra técnica, Gassen destacou os prin-

cipais pontos a serem observados pelos produtores que 
desejam alcançar índices de produtividade acima da mé-
dia: “A Cotrisoja é um modelo de parceria que precisamos 
desenvolver, apoiar e estar juntos. O assunto da palestra, 
essencialmente, foi a lógica da soja, como ela funciona e 
a sua produção. Sem nenhum receio podemos afirmar: a 
soja é simples. Da mesma forma que cada vaca é uma uni-
dade de produção de leite, cada planta é uma unidade de 
produção. O medo, a angústia ou a incerteza de colheita 

tem como fundamento a falta de conhecimento. Quando 
conhecemos bem e entendemos a lógica, passamos a me-
lhorar os processos e a ajudar a planta a expressar o po-
tencial genético que ela tem”.

O palestrante revelou ainda levantamento com agri-
cultores que produziam 40% a mais do que a média de soja 
e 100% a mais do que a média de milho, para que listassem 
o motivo dos seus resultados. Em primeiro lugar ficou o 
capricho, depois “fazer na hora certa”, “fazer bem feito”, a 
assistência técnica e a paixão.

“O que mais nos surpreendeu foi o fato de nenhum 
agricultor ter citado qualquer tipo de produto. Não foi va-
riedade, não foi clima, não foi solo, não foi máquina e não 
foi produto. Sempre foram destacados aqueles pontos que 
garantem êxito e sucesso em qualquer atividade. Ou seja, 
o que de fato faz a diferença nos resultados, são pessoas 
com conhecimento, habilidades e atitudes de fazer bem 
feito. São pessoas que visitam os melhores e tentam me-
lhorar a sua lavoura. Essa é a mensagem, essa é a lógica de 
uma cooperativa e de qualquer negócio, essa é a lógica da 
agricultura”, disse Gassen.

São apoiadores desta campanha as empresas Yara Fer-
tilizantes e Bayer CropScience.

Palestra é destaque no lançamento 
da 5ª Campanha Seja Mais Cotrisoja

Presidente do conselho de administração falou sobre objetivos Palestrante e Engenheiro Agrônomo Dirceu Gassen


