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A luta entre o espírito e a matéria parece vir de tempos 
imemoriais. Basta passar um relance de vistas na História 
para que nos convençamos das transformações sucessivas 
por que vem passando o nosso mundo, acionado sempre 
pelas Potestades Superiores, às quais está destinada a 
direção do nosso planeta.

E é justamente quando o jugo se torna mais pesado, 
quando o caráter se deprime, quando a materialidade 
invade e domina a família e a sociedade, que os seres 
invisíveis acentuam a sua ação, para ganharmos, na senda 
do progresso, o tempo perdido em vãos holocaustos, que só 
serviram para assinalar nosso atraso espiritual!

Foi numa época semelhante à nossa, em que a 
Humanidade havia descambado para o terreno acidentado 
do fanatismo, da superstição e do materialismo, que o 
Céu se fez ouvir pelo seu maior Expoente, Jesus Cristo. 
Enviado com determinada missão, desde o seu nascimento, 
manifestou poderes superiores, que o exaltaram, 
constituindo provas objetivas dos atributos do Espírito, 
sintetizadas no Filho do Homem.

As revelações, as manifestações em sonhos, as 
materializações, fatos de ordem psíquica e sensorial 
narrados nos Evangelhos, constituem o caráter positivo da 
palavra do Cristo, em todos os seus princípios e sancionada 
pelo Espírito, onde assegura a vida além-túmulo, a 
sobrevivência do Homem após a transição da morte.
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Vida de cidade por Joelci Prates (joelciprates@outlook.com)

Lixo I - Na segunda-feira, 5/2, foi um absurdo quando a 
população começou a circular na cidade indo para o traba-
lho, enfim, passando pelo centro. Lixeiras cheias, lixo solto, 
lixo molhado espalhado na calçada. Será que quem colo-
cou o lixo molhado para a rua no domingo, mal acondicio-
nado, sacos mal fechados ou entupidos, não pensou nisso? 
Bonito seria a cidade limpa.

Lixo II - E na noite de domingo, 4, foi feita a varrição me-
cânica na Avenida XV de Novembro e Rua Guido Mombelli, 
quadras centrais. A Rui Barbosa também estava premiada 
com lixo espalhado segunda.

Contra ponto – Já nesse mesmo momento, 7h30min da 
manhã, um senhor recolhia as folhas e flores após varrer 
o meio fio da calça na frente de sua casa. Também, se to-
dos fossem iguais perderia a graça. Nesse caso até que seria 

bom, no sentido de cuidar melhor da aparência da cidade.

Beleza -A beleza taperense vai estar em destaque na 
passarela em março. Teremos este ano a escolha de novas 
Soberanas do Município. Preparem-se meninas, e vão à 
luta. Temos muita gente bonita, inteligente e capaz de bem 
representar a mulher taperense. Já tivemos uma Miss Rio 
Grande do Sul.

Março - Este será cheio de atrações. Tem grandes 
eventos, vem Lagoa Fest em Lagoa dos Três Cantos e o 
Festival da Cuca com Linguiça em Victor Graeff. Gastro-
nomia, negócios e muitas bandas. Terá rodeio em Tape-
ra, enfim, para quem gosta, a agenda estará cheia. Tem 
eventos de beleza, negócios, de gastronomia e de tradição 
gaúcha.

Aí começou 2018. Pós carnaval.

Estrangeiros já levam 22% do petróleo nacional

247 - Depois de ultrapassar os 
600 mil barris diários de petróleo, 
em dezembro, a parcela de produ-
ção fora da Petrobras caminha para 
atingir o patamar de 1 milhão de 
barris/dia em dois ou três anos. Le-
vantamento do Valor mostra que, 
embora a estatal brasileira conti-
nue sendo a responsável pela ope-
ração dos principais projetos de 
óleo e gás do país, há um processo 
de desconcentração em curso no 
mercado brasileiro.

Em 2017, as petroleiras estran-
geiras e as pequenas e médias pro-
dutoras nacionais (como Queiroz 
Galvão, PetroRio e Dommo Energia) 

produziram, juntas, em média, 582 
mil barris/dia de petróleo, o que re-
presenta um aumento de 25% ante 
2016. E a participação da Petrobras 
na produção nacional recuou 3,7 
pontos percentuais, para 77,8%, se-
gundo dados da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP).

O crescimento acelerado de ter-
ceiros se trata de um movimento 
natural, já que a principal frontei-
ra de produção do país, o pré-sal, 
concentra projetos operados pela 
Petrobras em parcerias com sócios. 
Em 2017, por exemplo, a desconcen-
tração foi puxada, sobretudo, por 
companhias como Shell, Petrogal 

e Repsol Sinopec (sócias da esta-
tal 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 inten-
sifique, em que pese o fato de o nú-
mero de projetos operados por ou-
tras empresas ainda ser baixo. Com 
exceção de Atlanta, operado pela 
QGEP no pós-sal da Bacia de Santos, 
não há perspectivas de que novos 
campos, operados por outras petro-
leiras, entrem em operação no país 
nos próximos anos. As informações 
são de reportagem de André Rama-
lho no Valor.Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA DE VEREADORES DE TAPERA

Sessão Extraordinária do dia 06/02/2018.

Projeto de lei nº 001/2018: Altera a suprime artigos da lei municipal 
nº 2.072/2003, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Pú-
blico, institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências.

Projeto de lei nº 002/2018: Autoriza o executivo a abrir créditos su-
plementares, utiliza como recurso o superávit financeiro do exercício 
anterior e dá outras providências.

Projeto de lei nº 003/2018: Autoriza a contratação de pessoal por 
tempo determinado e de excepcional interesse público para atender 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto 
e Lazer e dá outras providências.

Projeto de lei nº 004/2018: Altera artigos 1º, 2º e 3º da lei municipal 
nº 2.679/2011, de 04/10/2011, e dá outras providências.

Projeto de lei nº 005/2018: Altera os artigos 1º, 2º e 3º da lei mu-
nicipal nº 2.720/2012, de 17/02/2012, alterada pela lei municipal nº 
2.918/2013, de 07/11/2013, e dá outras providências.

Os cinco projetos de lei foram aprovados por unanimidade.
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A partir de julho, os brasileiros terão somente um 
documento de identifi cação

Pelo menos, é a intenção do governo

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 cartório

Os cartórios poderão emitir carteira de identidade 
 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

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

DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIFICAÇÃO

A partir da próxima semana, a Cooperativa Co-
trisoja irá realizar suas pré-assembleias. Con-
fira as datas de cada encontro:

• 14/2: Jóia, no CTG Tauras de 35, às 19h30min
• 15/2: Esquina São José, no Pavilhão da Esquina 

São José, às 10h
• 15/2: Tapera/Teutônia, na Afuco, às 19h30min
• 16/2: Victor Graeff, no Pavilhão da Comunidade 

Católica de Linha Jacuí, às 10h
• 19/2: Quinze de Novembro, no Clube 25 de Ju-

lho, 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 Re-

creativa Sempre Unidos, às 19h30min

Cotrisoja promoverá pré-assembleias

Lançada programação do 
aniversário de Tapera

A administração municipal re-
alizou na manhã de terça-feira, 
6, no gabinete da prefeitura, o 
lançamento da programação em 
comemoração aos 63 anos de Ta-
pera. Imprensa local, vice-prefei-
to Jorge Quadros, primeira-dama 
Marilei Borghetti Kuhn, secre-
tários e diretores municipais e 
vereadores prestigiaram a rápida 
solenidade.

A programação inicia na ter-
ça-feira, 27, com show da banda 
“Rock de Galpão” no anfiteatro do 

Centro de Eventos, às 20h30min. 
Os ingressos deverão ser trocados 
por 2kg de alimento não-perecível 
e já estão disponíveis na Bibliote-
ca Pública Municipal.

No feriado de quarta-feira 
acontece, a partir das 15h, a Festa 
de Aniversário, na Praça Dr. Ave-
lino Steffens. Autoridades, Coral 
União Faz a Vida, Banda Aurora 
e Banda Musical Juvenil realizam 
a abertura solene e em seguida 
ocorre o lançamento da progra-
mação da 19ª Toca do Coelho e de-

mais atividades: RecreArte/Sesc 
(brinquedos, mateada, pinturas 
de rosto, escultura de balões, al-
godão doce, feira do artesanato, 
bolo de aniversário). A dupla Léo 
e Daniel encerra a tarde com sua 
apresentação.

Em caso de chuva, as ativida-
des serão transferidas para o mês 
de março.

A programação será realizada 
pela Prefeitura Municipal, com a 
co-realização do Sesc e apoio da 
Cooperativa Santa Clara.

O município coletou mais de 8 toneladas em lixo ele-
troeletrônico. A campanha foi realizada no final do mês 
de dezembro de 2017 e teve duração de dez dias.

Segundo a diretora de Agronegócio e Meio Ambiente, 
Délcia Maldaner, a campanha foi bastante positiva, vis-
to que esse lixo será destinado corretamente. “Este ano 
realizaremos mais uma campanha na Semana Mundial 
do Meio Ambiente e pedimos para que a população tape-
rense guarde em casa o que será descartado, ajudando a 
manter a cidade limpa”, destacou.

A ação foi realizada pela Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria, em parceria com o Conselho Muni-
cipal do Meio Ambiente e apoio das empresas Unimed, 
Transportes Waldemar e Natusomos.

Tapera recolhe mais 
de 8 toneladas de lixo 
eletroeletrônico
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A partir de julho, os brasileiros terão somente um 
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A primeira leitura das celebrações referentes ao 
6º domingo do Tempo Comum do ano B (Lv 13,1-2.44-
46) se narra como eram tratados os leprosos naquele 
tempo. Entre outros detalhes, ali é dito que a situa-
ção dos leprosos era particularmente dura, pois eles 
eram considerados atingidos pelo próprio Deus e, 
por isso, deveriam ser excluídos do convívio social. 
Esta situação nos mostra a grandeza da compaixão 
de Jesus ao se compadecer profundamente por esses 
marginalizados.

E o Evangelho (Mc 1,40-45) nos mostra Jesus como 
o Mestre inteiramente solidário com os excluídos e 
sofredores. Aqui Jesus ensina a solidariedade com 
gestos concretos e não com discursos abstratos. A 
cena do leproso ilustra bem a forma de agir do Mes-
tre. À declaração do leproso ajoelhado: - “Se queres 
tens o poder de curar-me” dá a resposta sem margem 
para qualquer dúvida: “Eu quero, fica purificado”. 
E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou 
purificado. Ou seja: o desejo de Jesus era anterior ao 
do próprio leproso, pois sua intenção era a de curar a 
todos e devolver-lhes a alegria de viver.

Tempo de Quaresma
No próximo dia 14 de fevereiro, começa o tempo 

de Quaresma que, neste ano, se alongará até a missa 
da quinta-feira santa, no dia 29 de março. É o tempo 
próprio para a preparação da Páscoa, quando a Igreja 
comemorará a Ressurreição do Senhor. No tempo 
da Quaresma se desenvolve também a Campanha da 
Fraternidade que nos ajuda a orientar nosso ânimo 
para um comportamento condizente com a nossa 
fé. Neste ano a C.F. terá como tema: “Fraternidade e 
superação da violência” e como lema: “Vós sois todos 
irmãos”. (Mt 23-8), que serão comentados ao longo da 
Quaresma.

Missas na Matriz: hoje, às 19h; domingo, às 
8h30min; dia 14, às 19h, Missa de Quarta-feira de 
Cinzas

Terminou a aula na escola e todos saem rapidamen-
te. Fábio de oito anos chega em casa e grita: “Pai, mãe.” 
Logo vem uma voz dizendo: “Estamos aqui, filho, o que 
você quer?” Fábio responde: “nada, só pra saber.”

Todos nós, já vivemos situações assim e como os pais 
de Fábio sabemos o que ele queria. Ele precisava saber se 
alguém estava presente. A voz conhecida, a pessoa fami-
liar, o sentimento de saber que alguém estava em casa 
e que ele não está sozinho foi suficiente. Nada substitui 
estar em casa e ouvir a voz de alguém que nos dá segu-
rança. Fora de casa estamos deslocados e sem a presen-
ça de pessoas responsáveis nos sentimos inseguros.

No salmo 90 lemos que Deus é o nosso refúgio e a 
nossa fortaleza. Este mundo é lugar da presença de Deus 
e nele também estamos em casa. Por isso, também aqui 
neste mundo, nós podemos nos sentir bem, seguros e 
confiantes, pois estamos na presença de Deus.

O próprio Deus diz: “Quando eles me chamarem, eu 
responderei e estarei com eles nas horas de aflição” (Sl 
91.15).

P. Carlos Klostermeyer

Em casa

6º Domingo Comum
COLUNA CRISTÃ

COLUNA EVANGÉLICA - IECLB

A municipalização da edu-
cação infantil, processo 
garantido na legislação há 

algum tempo que começa a ser co-
brado agora pelo Governo do Estado, 
levará esse ano aos municípios a ab-
sorção das crianças de quatro anos, 
que completarem idade até 31 de 
março. Em 2019 entrarão para a rede 
municipal as crianças de cinco anos.

Em Tapera, o Município iniciou 
no ano passado a construção de 
uma nova escola para receber es-
ses alunos, mas imprevistos com 
a empreiteira das obras levaram a 
mesma a não ficar pronta no início 
desse ano. A secretária de Educa-
ção Regina Salvadori, no retorno de 
suas férias, disse que o recebimento 
dessas crianças na rede municipal 
de educação está confirmada.

O processo acontecerá por zone-
amento: as que moram no centro e 
bairros próximos terão aula no Ins-
tituto Nossa Senhora Imaculada, 
com uma sala cedida pela escola e 
professor do município. O currícu-
lo escolar será o mesmo do Estado, 
utilizado na escola para todos os 
alunos.

As crianças que se enquadram 
nessa faixa etária e residem nos 
bairros como Elisa e Brasília, terão 
vagas na educação infantil das esco-
las do município nos referidos bair-
ros, Francisca Cerutti e Costa e Silva.

Segundo a diretora do Imacula-
da, Carla Yora, quem deixou o nome 
na lista da instituição pode enca-
minhar a documentação. Até a me-
tade da semana passada, 27 crian-
ças deveriam realizar a matrícula.

A secretária Regina assegurou 
que todas as crianças de quatro 
anos terão vaga. “Ninguém vai ficar 
sem escola”, garantiu.

Quanto às obras da nova esco-
la, ao lado a Prefeitura, na Avenida 
Tancredo Neves, Bairro Progresso, 
afirmou que a construtora retomou 
os trabalhos e deve cumprir o com-
binado. A meta é que aquele espaço 
esteja pronto até julho.

Segundo a professora Regina, 
o Governo Federal só libera os pa-
gamentos à empreiteira, através 
do Fundo Nacional da Educação 
(FNDE), mediante a conclusão dos 
serviços, que podem ser feitos por 
etapa.

Isso irá garantir para o ano que 
vem a nova escola esteja em funcio-
namento, lembrou Regina.

Município garante vaga a todas 
as crianças de quatro anos

Trabalhos já foram retomados na nova EMEI

A Escola Girassol, a Apae de Tapera, que atende tam-
bém Lagoa dos Três Cantos, está pronta para retomar as 
aulas no próximo dia 22. Na semana que passou, a di-
reção recolheu os cofrinhos da campanha no comércio, 
que iniciou em janeiro de 2017. Os R$ 546,15 arrecadados 
em 18 cofrinhos totalizaram o montante de R$ 2 mil de 
doações em um ano. Os cofrinhos ficam nos caixas do 
comércio e o cliente pode depositar suas doações à von-
tade.

A diretora Carla Cristina Pasinato comentou que esta 
foi a terceira edição da coleta. “Não é muito, mas esse 
valor cobre uns três meses de luz da escola”, afirmou.

Os repasses da Prefeitura de Tapera também foram 
todos entregues ano passado e o convênio deve ser re-
novado, cobrindo a folha de pagamento dos funcioná-
rios de dezembro a janeiro. Já a diretoria tem de “correr 
atrás” para pagar o 13º salário e as férias.

Cerca de 25% dos valores do orçamento são arreca-
dados através de eventos e doações. Carla disse que tem 
fechado as contas da escola nesse formato.

As despesas gerais da escola e materiais didáticos 
vêm através da participação da comunidade. Em 2017, o 
material escolar dos alunos foi oferecido pela Fundação 

Fabrício Marasca, como presente de Natal de 2016. Este 
ano a escola enviou a lista de materiais para os pais.

A Apae conta com a parceria das comunidades de Ta-
pera, Lagoa dos Três Cantos e região, e tem conseguido 
manter a escola, que hoje atende 55 alunos. Carla afir-
mou que as vagas estão abertas. “Sempre que percebe-
mos a necessidade aceitamos os alunos, ninguém fica 
sem escola”, garantiu.

Cofrinhos da Apae rendem
R$ 2 mil em um ano de campanha

Alunos prontos para a volta às aulas
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PADROEIRA - A comunidade de Barra do Colorado 
celebrou na manhã de domingo, 4, a Festa da Padro-
eira Nossa Senhora dos Navegantes. A data contou 

com a realização da procissão e com missa presidida 
pelo pároco Oswaldo Baptista Ferreira Júnior.

LIXO - Devido ao feriado de Carnaval, não haverá 
recolhimento de lixo na terça-feira, 13. O lixo seco 
será recolhido somente na quinta-feira.

ALISTAMENTO – O Alistamento Miliar pode ser 
realizado pela internet, no site www.alistamento.
eb.mil.br. Os jovens que completam 18 anos em 2018 
(nascidos em 2000) devem realizar o alistamento, 
que também pode ser feito pessoalmente: a Junta de 
Serviço Militar de Tapera atende diariamente das 
7h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h. Os do-
cumentos necessários são certidão de nascimento, 
RG, CPF e uma foto 3X4 atualizada. O alistamento en-
cerra em 30/06. A inspeção militar em Tapera acon-
tecerá no dia 27/9.

A equipe técnica da Emater 
estará presenta na Casa 
da Emater na 19ª Expodi-

reto de 05 a 09/03/2018, em Não Me 
Toque.

Jair Ross e Cirlene Camargo Iopp 
estarão realizando um trabalho so-
bre meliponicultura, abelhas sem 
ferrão. Catieli Klein estará partici-
pando da oficina da cozinha didáti-
ca. Nesse trabalho será oferecido ao 
público visitante, conhecimento na 
área culinária.

O planejamento para este ano 
iniciou em novembro de 2017 sob 
coordenação da taperense Luciane 
Gobbi, do Escritório Regional de 
Passo Fundo, e contará com exten-
cionistas de seis cidades da região. 
As atividades consistirão na pre-
paração de receitas culinárias com 
produtos à base do que é produzido 
na propriedade rural. Os visitantes 
poderão levar uma cópia das recei-
tas e degustar os pratos prepara-
dos.

Segundo Catieli, o fluxo de vi-
sitantes na oficina de alimentação 
na edição passada da Expodireto 
foi excelente. Para este ano estão 
sendo esperadas em torno de 1.000 
pessoas.

Além da cozinha dentro da casa, 
haverá espaço voltado para a saúde 
através da alimentação.

Café para imprensa
No dia 6 de março, a Emater ofe-

recerá o “Café com Leite” para a 
imprensa, a partir das 8h, com pre-
sença do presidente Clair Kuhn, re-
presentantes do Governo do Estado 
e demais autoridades. Estão sendo 
esperadas em torno de 100 pessoas 
para o evento.

Emater de Tapera estará 
presente na 19ª Expodireto

Registro da edição de 2017

O prefeito em exercício, Jorge Qua-
dros, e a secretária de Assistência 
Social e Cidadania, Miriam Visoto, 
participaram do encerramento e da 
entrega de certificados dos Cursos de 
Verão, segunda-feira, 5, no CRAS.

Durante o mês de janeiro foi pro-
movida uma oficina de artesanato, 
com pintura, decoupage com tecido 
e guardanapos, patchwork com fel-
tro na customização de móbiles de 
cozinha, crochê em panos de prato e 
biscuit. As atividades de verão foram 
coordenadas por Cristiane Ficagna e 
Djéssica Andrade da Silva.

Para a participante Sandra Trevi-
san, o curso foi muito proveitoso. “É a 
segunda oficina que participo e não 
quero mais parar. Achei ótimo. Que 
bom que temos oportunidade de usu-

fruir dessas atividades”, declarou.
O prefeito em exercício destacou 

que a Administração Municipal está 
trabalhando para oportunizar ativi-
dades que elevem a autoestima das 
pessoas e promovam a troca de ex-
periência. “Acreditamos que assim 

as pessoas se sentirão melhores e 
mais felizes”, comentou.

As inscrições para os cursos do 
primeiro semestre de 2018 irão 
acontecer de 14 a 23 de fevereiro. To-
das as atividades iniciam no dia 5 de 
março.

Grupo de mulheres conclui Curso 
de Verão do SEMASC
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A segunda etapa do projeto Infância Feliz aconteceu 
segunda-feira, 5, no Centro de Eventos. A Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer promoveu 
a palestra “Vida em Grupo”, com a psicóloga Eliane Birk 
Schuster.

A atividade contou com a participação de diretores, 
merendeiras, auxiliares de serviços gerais, motoristas, 
vigias e auxiliares administrativos da Rede Municipal de 
Ensino.

A secretária Regina Salvadori deu as boas-vindas ao 
grupo e enfatizou a importância do trabalho de cada um 
e a necessidade do trabalho em conjunto. “Acreditamos 
no trabalho de todos e sabemos das responsabilidades 
que isso implica. O ano letivo está começando e queremos 
pedir, mais uma vez, que cada um dê o seu melhor para 
obtermos bons resultados”, comentou. A palestrante fa-
lou sobre trabalho em grupo e realizou dinâmicas.

O projeto Infância Feliz é realizado através da parceria 
entre Administração Municipal e Fundação Fabrício Ma-
rasca, e conta com auxílio de voluntários da comunidade. 
Os encontros acontecerão ao longo de 2018 e envolverão 
as secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistên-
cia Social e Cidadania.

Projeto Infância 
Feliz promove mais 
um encontro
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As inscrições para os 
cursos da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência So-
cial e Cidadania de Tapera 
serão realizadas entre os 
dias 14 e 23 de fevereiro. As 
atividades iniciam dia 5 de 
março. Durante o primeiro 

semestre serão realizadas 
as seguintes oficinas:

Tarde: Patchwork e cus-
tomização; Pintura e Cro-
chê; Corte e Costura.

Noite: Pintura e Crochê; 
Bordado em Ponto Xadrez; 
Corte e Costura.

Abrem inscrições 
para cursos

O prefeito em exercício, Jorge Luiz de Quadros, e a se-
cretária de Fazenda e Planejamento, Claudete Bervian, 
realizaram a entrega da premiação do sorteio municipal 
da Nota Fiscal Gaúcha na manhã de sexta-feira, 9. Os ga-
nhadores foram Antônio Henrich, representado por Ma-
ria Arlete Henrich, que recebeu R$ 300, e Maruen Klein, 
que ganhou R$ 200.

Para participar do sorteio, é necessário se cadastrar no 
site da Nota Fiscal Gaúcha e solicitar o CPF na nota fiscal 
em qualquer compra realizada no estado do Rio Grande 
do Sul.

Tapera entrega 
premiação do sorteio 
municipal da NFG Em sessão extraordinária, o legislativo taperen-

se aprovou por unanimidade na noite de terça-
-feira, 6, o projeto de incorporação das empre-

sas taperenses Acople e BCO pela Vence Tudo, de Ibirubá.
Os projetos previam a alteração 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 to-
tal de cotas da Acople -Indústria de Implementos Agrí-
colas Ltda e da BCO - Indústria de Máquinas Rodoviárias 
e Agrícolas Ltda, passando a ser a proprietária e admi-
nistradora de ambas. A ampliação da indústria na área 
de 49.000m² doada pelo município só poderia ser feita 
mediante a alteração das leis. Desta forma, foram incor-
porados também os direitos e obrigações que a Acople/
BCO possuía para com a municipalidade, e no cumpri-
mento de retorno fiscal e na geração de emprego e renda 
para Tapera agora pela Vence Tudo.

Ao município caberá fiscalizar o atendimento das 
obrigações assumidas pela empresa e tomar as provi-
dência devidas na fiel execução das leis municipais.

Os vereadores se manifestaram sobre o assunto, des-
tacando que o potencial do novo empreendimento, que 
fortalece o setor metal-mecânico no município. Eles 
foram convidados pela direção da Vence Tudo e Acople 
para conhecer as plantas industriais de Tapera e de Ibi-
rubá, cuja qualidade e capacidade surpreendeu 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, exportando para todos os esta-
dos brasileiros e países dos cinco continentes.

A marca Acople/BCO permanecerá no mercado. A 
produção da unidade de Tapera deve ser ampliada, o 
que demanda mais empregos, e gradativamente será in-
serida 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

Primeira sessão comandada pela nova mesa diretora Direção da Acople/BCO/Vence Tudo se fez presente
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Um grupo de produtores rurais 
que participa da feira de produ-
tos coloniais em Colorado visitou 
a Rota Della Cuccagna quarta-fei-
ra, 7. A guia turística Jussara Erig 
acompanhou o grupo, que conhe-
ceu os pontos turísticos do muni-
cípio durante todo o dia. A coor-
denação foi da Emater Colorado, 
através da extensionista Bianca 
Linhares do Amaral.

Foram visitados a Casa do Vi-
nho Rizzi, o Centro de Lazer Gota 
D’ Água, o Centro de Eventos, Casa 
do Artesão, Trattoria Bella Itália, 
Gruta Nossa Senhora de Lurdes e 
o Orquidário San Sebastian. O pas-
seio encerrou com o Café da Nona, 
na Propriedade da Família Cresta-

ni, em Linha Etelvina. Já o almoço 
ocorreu na trattoria, em Linha São 
Pedro.

O grupo foi recebido pela Famí-
lia Dallanora, através de Silvina e 
Vânia Dallanora Muller, que pre-
pararam o almoço, demonstraram 
a fartura e a simpatia costumeira 
na casa de uma 
família de imi-
grantes italia-
nos. Na proprie-
dade também é 
fabricado o vi-
nho colonial e 
licores.

A trattoria re-
cebe grupos de 
mulheres, jovens, 

famílias, terceira idade, empresas 
com convidados, aniversários e ba-
tizados, sempre com agendamento 
para entre dez e 50 pessoas (fone 
3385-2194).

O contato com Jussara Erig pode 
ser feito pelos fones 99925-3162 ou 
3385-1788.

Associação de agricultores 
visita a Rota Della Cuccagna
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O lançamento da festa da alegria germânica 
ocorreu na noite de ontem, 9, no Parque Mu-
nicipal de Lagoa dos Três Cantos. Lagoa vive a 

tradição alemã, e toda essa história foi relembrada pelos 
três-cantenses, dando o pontapé inicial das atividades 
que se intensificarão entre os dias 2 e 4 de março.

A programação contou com desfile de veículos his-
tóricos do município e região, demonstração dos valo-
res históricos e culturais pelas entidades locais, apre-
sentação do projeto da 17ª Lagoa Fest para a imprensa, 
apresentações artísticas com shows de bandas típicas 
germânicas, degustação da culinária alemã e chope da 
Brahma.

O idealizador e presidente do Núcleo Cultural, ex-
-prefeito Édio Schrader, destacou que a venda dos espa-
ços foram um sucesso. Foram comercializados mais de 
60.

Questionado sobre o segredo para manter o sucesso 
da Lagoa Fest ao longo desses 17 anos, Edio revela que 

se trata do empenho da comunidade três-cantense e, 
principalmente, a parceria entre o poder público e a 
iniciativa privada. “Toda bela história construída pelo 
município, a farta gastronomia, é evidenciada nos três 
dias de feira”. 

A 17ª Lagoa Fest é realizada pela Administração Mu-
nicipal e Núcleo Cultural de Lagoa dos Três Cantos e 
conta com o apoio da Câmara de Vereadores e a Lucano 
Produtora Cultural.

Programação e shows:
Dia 2: Reunião da Amaja e Ascamaja (17h), abertura 

oficial com show cultural (20h), Banda Passarela e In-
dústria Musical.

Dia 3: Banda 0800, Orquestra Continental, Grupo Ka-
risma, Os Montanari, Banda Knecus.

Dia 4: Momento cultural com encontro de corais do 
município (10h), Banda Só Alegria, Cosmo Express, Da-
núbio Azul, Grupo Os Guris, Os Serranos.

Lançada oficialmente
a 17ª Lagoa Fest 2018

As Soberanas do Município de 
Lagoa dos Três Cantos visitaram as 
prefeituras da região nos dias 6 e 7 
de março para divulgar e entregar o 
convite oficial da 17ª Lagoa Fest.

Na terça-feira, a Rainha Luana 
Wagner, a primeira-dama Sandra 

Meire Wagner e a vice-prefeita Ju-
liane Kempf visitaram os municípios 
de Quinze de Novembro, Ibirubá, Co-
lorado, Selbach, Tapera e Espumoso. 
Já no dia 7, a Senhorita Turismo Le-
ticia Schrader e as Princesas Luana 
Ellwanger e Wania Wagner, acom-

panhadas da primeira-dama Sandra 
Meire Wagner, visitaram os municí-
pios de Tio Hugo, Victor Graeff, Não-
-Me-Toque e Carazinho.

A 17ª Lagoa Fest será realizada de 
2 a 4 de março, no Parque de Eventos 
da Lagoa Fest.

Soberanas divulgam a 17ª Lagoa Fest

Autoridades municipais na 16ª edição da festa germânica

CÂMARA DE VEREADORES DE

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Sessão Extraordinária de dia 1º/02/2018.

Projeto de Lei nº 0001/2018: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênio e repassar 
recursos financeiros para a Congregação de Nossa 
Senhora – Hospital Notre Dame São Sebastião de 
Espumoso e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade.

Ver. IVAIR LAVALL
Presidente do Poder Legislativo

Colorado – A Emater/
RS-Ascar acompanhou dia 
6 a Família Castioni em 
uma visita à Agroindústria 
São Valentim, da Família 
Bonini, que fica na Comu-
nidade de São Valentim, 
município de Bozano. O ob-
jetivo foi promover a troca 
de experiência em produ-
ção e conhecer as instala-
ções necessárias para as 
atividades desenvolvidas 
e os produtos beneficiados 
(morango e mandioca con-
gelados e geleia de moran-
go).

A agroindústria dos Bo-

nini está em atividade des-
de 2014 e é referência na 
agregação de valor aos pro-
dutos e de acesso a merca-
dos institucionais, como o 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae), 
uma vez que a família in-
tegra o Programa Estadual 
de Agroindústria Familiar.

A Família Castioni 
pretende implantar uma 
agroindústria de moran-
gos congelados, para me-
lhor aproveitamento da 
produção da propriedade, 
acessando também outros 
mercados.

Agricultores conhecem 
agroindústria em Bozano

Lagoa dos Três Cantos | Geral



8 Sábado | 10 de Fevereiro de 2018 JORNAL DA INTEGRAÇÃOSelbach

CELEBRAÇÕES DA SEMANA - Hoje, 10, missa em 
Santa Teresinha (14h30min), no Bairro União (17h) e 
na Matriz (19h); domingo, missa na Matriz (8h30min) 
e na Gruta de São Pascoal (9h45min); na Quarta-fei-
ra de Cinzas, dia 14, haverá missa na Matriz (7h e às 
20h – 7º Dia de Oracélia Nunes) e em Linha Floresta 
(9h45min); dia 15, missa em Bela Vista (20h30min); dia 
16, Missa da Saúde, na Matriz (17h), e em Passo do Pa-
dre - 1º ano de Scheila Denise Maldaner (20h30min).

CARNAVAL - Nesta segunda e terça-feira não ha-
verá expediente na secretaria paroquial. Casos espe-
ciais e emergências sempre serão atendidas pessoal-
mente pelo Pároco. Gratos pela compreensão!

QUARESMA - Na próxima quarta-feira, dia 14, nos-
sa Igreja inicia o tempo litúrgico da Quaresma, com a 
celebração da Quarta-feira de Cinzas. Na Matriz, ha-
verá dois horários de missa: às 7h e às 20h, também 
com a colocação das Cinzas com as palavras: “Con-
vertei-vos e crede no Evangelho!”

FRATERNIDADE – Dia 14 inicia a 55ª Campanha 
da Fraternidade de nossa Igreja Católica do Brasil. 
Neste ano terá um tema muito sugestivo e de interes-
se de todos: “Fraternidade e superação da Violência.” 
E terá como lema: “Vós sois todos irmãos!” (Mt 23, 8) 
E terá como objetivo geral: “Construir a fraternidade, 
promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da 
justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de 
superação da violência.”

BATISMO - O primeiro encontro de preparação ao 
Batismo, para pais e mães, padrinhos e madrinhas, 
acontece dia 3 de março (14h). Também a celebração 
mensal dos Batizados na Matriz acontece dia 3/3, na 
missa (19h). Informações e inscrições na Secretaria 
da Paróquia.

CEMITÉRIO - Dia 18/2, domingo, a missa das 
8h30min será celebrada no Cemitério Paroquial da 
Matriz.

Pensamento da semana: “Preocupe-se mais com 
a sua consciência do que com sua reputação. porque sua 
consciência é o que você é e sua reputação ó o que os outros 
pensam de você!” (John R. Wooden)

Pe. Aloisio – Pároco

Paróquia São Tiago

SICREDI – A Secretaria Municipal de Educação de 
Selbach os cadernos e as agendas escolares de 2018, 
que tiveram o apoio da Sicredi Integração Rota das 
Terras RS – Agência Selbach, através do Programa 
A União Faz a Vida. A entrega contou com a presen-
ça do gerente André Paulo Reis, da secretária Ester 

Adriana Luthemeier Wendling e da coordenadora lo-
cal Dóris Scheneider.

NFG – Andressa Manfrim e Ignez Lauxen Kerkhoff 
foram as ganhadoras do Programa Nota Fiscal Gaú-
cha no mês de janeiro. A premiação deve ser retirada 
na Administração Municipal.

FERIADO – A Prefeitura decretou ponto faculta-
tivo nas repartições públicas municipais o dia 12 de 
fevereiro, véspera de carnaval.

PROJETO – A Secretaria de Obras está recebendo 
óleo de cozinha para destinar corretamente após 
o uso. Deve ser entregue em uma garrafa plástica 
na coleta seletiva, das 7h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min.

LIXO - O recolhimento do lixo no interior do mu-
nicípio de Selbach está sendo realizado nas quintas-
-feiras, a cada 15 dias.

ALEVINOS – A Secretaria Municipal da Agricul-
tura está recebendo pedidos de alevinos até o dia 
16/2. Interessados deverão se dirigir até à SMA, junto 
a Prefeitura. Mais informações pelo fone 3387-1144.

A Associação Comercial 
e Industrial de Selbach 
(ACIS) realizou na noite 
de segunda-feira, 5, no 
Restaurante Huppes, sua 
primeira reunião de 2018. 
Na oportunidade, foi as-
sinado um convênio com 
a Sicredi, buscando bene-
ficiar os associados, e fir-
mada parceria com a Uni-
med para o treinamento 

de combate a incêndio, 
tanto para os associados 
quanto para a comunida-
de em geral.

Outro ponto alto da 
reunião foi a presença do 
vigilante sanitário Rogel-
son, que falou a respeito 
do combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue e da febre 
amarela.

ACIS realiza primeira reunião do ano

O diretor do Daer/RS, Luciano Faustino, 
falou esta semana sobre a construção 
de um novo trevo no Distrito de Arroio 

Grande, altura do posto de combustíveis. A obra 
está incluída no Contrato de Restauração e Manu-
tenção de Rodovias (Crema), que também engloba 
a restauração da ERS 223 entre Tio Hugo e Ibirubá, 
no total de 73 quilômetros.

O prefeito Sergio Kuhn, o diretor de Assuntos 
Municipais da Casa Civil do Governo do Estado, Or-
valino Kuhn, e o prefeito em exercício de Tio Hugo, 
Geder Follmer, estiveram com Faustino quinta-fei-
ra, 8. Kuhn enalteceu o empenho de Orvalino, do 
secretário dos Transportes Pedro Westphalen e do 
secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciên-
cia e Tecnologia, Márcio Biolchi na iniciativa.

Daer confirma construção
do trevo em Arroio Grande

VETERANOS/SELBACH – A primeira rodada do 
Campeonato Municipal de Veteranos de Selbach 
apresentou União 1 x 7 Mourisco e AVECS 2 x 2 Ca-
cique. A próxima rodada ocorre quinta-feira (15). A 
partir das 19h15min enfrentam-se Cacique x Mou-
risco e União x AVECS.

REUNIÃO – Segunda feira (19) acontece, na sala 
da coordenadoria de esportes (Módulo Esportivo 
de Selbach, uma importante reunião sobre o Cam-
peonato Municipal de Canastra (19h30min).
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América/GF/Signor

Tapera
Grazi Pereira/Juliana (98432-7531/3385-3329)

Lagoa dos Três Cantos
Ana Werle (99974-0675/98143-5173)

Plantão Conselho Tutelar

Tapera - Anderson Salomoni, o Ban, é 
um dos símbolos da história recente do 
América, que reativou o futsal profissio-
nal em 2008 e logo subiu do Estadual Série 
Bronze para a Série Prata. Sua renovação 
estava encaminhada e o jogador iniciará 
a pré-temporada dia 1º de março com o 
restante do grupo, visando as disputas da 
Copa Alto Jacuí, Liga Gaúcha e Liga Sul de 
Futsal.

Há onze anos no América e com mais 
de 200 jogos, o goleiro taperense, que veio 
do futebol de campo do Pelotas, destaca-se 
pelo reflexo apurado e defesas, além de ser 
um líder positivo. Em 2017 defendeu os pê-
naltis que garantiram o América na final 
da 3ª Copa Alto Jacuí e na semifinal da Liga 
Gaúcha de Futsal.

Ban foi vice-campeão da Prata em 2010 
e 2011, campeão em 2013, campeão Estadu-

al Série Ouro Lupicínio Rodrigues em 2014, 
Tricampeão da Copa Alto Jacuí (2015, 2016, 
2017) e semifinalista da primeira Liga Gaú-
cha no ano passado.

Goleiro Ban renova por 
mais uma temporada

O presidente da Asso-
ciação Ibirubá de Futsal 
(ASIF), médico Marcos Vini-
cius Signor do Nascimento, 
recebeu a Reportagem do 
VR para atualizar sobre as 
ações que o clube desen-
volverá este ano. O plantel 
já está fechado e em breve 
inicia a preparação para as 
competições da temporada, 
com destaque para a Copa 

Alto Jacuí e para a Liga Gaú-
cha. Os atletas apresentam-
-se para avaliação física a 
partir do dia 26.

A ASIF fez as contrata-
ções para a equipe no final 
do ano passado e início de 
janeiro. A crise econômica 
forçou a diretoria a reduzir 
custos. “O plantel já está fe-
chado, mas ao longo do ano 
pode mudar algum cenário, 
acontecer alguma baixa 
e surgir a necessidade de 
recontratar. O fato é que a 
temos um orçamento e ele 
deve ser respeitado, um or-
çamento bem reduzido em 
comparação a outras equi-
pes, com relação também ao 
período anterior”, afirma o 
Dr. Marcos.

Treze atletas e a comis-
são técnica estão devida-
mente contratados. O time 
será apresentado oficial-

mente dia 10 de março, 
quando do jantar de aber-
tura da Temporada 2018, 
juntamente com o novo 
uniforme e o detalhamento 
da organização. A Copa Alto 
Jacuí inicia dia 31 de março; 
a Liga, dia 28 de abril.

O lançamento da Copi-
nha será dia 15 de março, em 
Ibirubá, com o sorteio dos jo-
gos entre ASIF, SASE, Améri-
ca, Guarany e Sobradinho. A 
final está definida para o dia 
21 de abril, em Espumoso.

A diretoria está visitan-
do empresas em busca de 
patrocínio para cobrir os 
custos deste ano. Os prin-
cipais patrocinadores da 
camiseta estão praticamen-
te fechados, e há também 
outros a confirmar. O or-
çamento da ASIF é estima-
do na casa dos R$ 500 mil 
– pelo menos.

Futsal

Presidente fala sobre as 
perspectivas da ASIF para este ano

Marcos Nascimento

VETERANOS – Neste domingo (11), o 
Juventude joga em Sarandi, em um encon-
tro com uma equipe de futebol dirigida 
pelo taperense Ênio Crestani. No domingo 
(04), recebeu o Cacique, de Arroio Grande/
Selbach, perdendo por 4 a 3. O América 
perdeu para o Canarinho na sexta-feira 
(02) por 3 a 2, e ontem recebeu o Guarani 
de Espumoso.

BOCHA/TAPERA – Na sexta-feira (02), 
aconteceu a 12ª rodada do Campeonato 
Municipal de Bocha, com Aquático 2 x 1 
Pereira, Luizinho 2 x 1 União do Interior e 
São João 0 x 3 CTG.

FUT-7/LAGOA – Lagoa dos Três Cantos 

realizou na tarde de sábado a 8ª rodada da 
Copa Avelino Antônio da Silva: King’s Beer 
7 x 0 Os Panteras, Não Vai Que É Fria 5 x 0 
Juventus, Nacional 7 x 4 Atlético, Oriental 
3 x 4 Papaléguas. Hoje (10), no G.E. Lagoen-
se acontece a 9ª rodada entre: Supremo x 
Os Panteras, Juventus x Atlético, Oriental 
x King’s Beer, Não Vai Que É Fria x Papalé-
guas. Folga: Nacional.

CARTAS/LAGOA – Na sexta-feira, 3, 
ocorreu a 3ª rodada do Campeonato Mu-
nicipal Kopp de LTC. Confira os resulta-
dos: Companheiros 3 x 5 Os Guaranis, Gló-
ria 7 x 1 Oriental B, São José 0 x 8 Oriental 
A, Conterrãneos A 7 x 1 Conterrãneos B.

Para aumentar a 
segurança dos 
brasileiros que 

irão viajar no feriado, a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) começa nesta 
sexta-feira (9) a Operação 
Carnaval 2018. Até a pró-
xima quarta-feira (14), a 
fiscalização será intensi-
ficada em todo o Brasil, 
com atenção especial a lo-
cais que registram maior 
quantidade de acidentes. 
A ação durante o feriado 
faz parte da Operação Ro-
doVida, que começou em 

dezembro de 2017 e termi-
nará em 18 de fevereiro.

Segundo a PRF, o Car-
naval é um feriado crí-
tico para a fiscalização 
devido ao f luxo 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 aciden-
tes graves no período fo-
ram Bahia, Minas Gerais 
e Santa Catarina – eles 
concentram quase 30% de 
todas as colisões registra-
das no país no carnaval. 
Ano passado, houve 1.696 
acidentes de trânsito, 
2.019 pessoas multadas e 
214 presos por dirigirem 
alcoolizados e quase 12 
mil registros de ultrapas-
sagens indevidas.

PRF

Operação Carnaval 
começou ontem

Tapera - Os policiais militares Ederson 
Giel de Souza e Rafael Martins de Lima 
prenderam dois indivíduos por tráfico de 

drogas por 
volta das 22h 
desta quarta-
-feira, dia 7.

Os indicia-
dos J.G.C.F.P. e 
M.R.S. foram 
a Não Me To-
que buscar 

drogas e estavam retornando. A BM diri-
giu-se até o trevo da Cotrisoja para abor-
dar o Vectra preto conduzido por J.G.C.F.P.

Ao serem abordados, M.R.S. jogou fora 
um pacote plástico contendo 14 pedras de 
crack e fragmentos. O condutor tinha con-
sigo R$ 132 em espécie.

Dada voz de flagrante, a dupla foi leva-
da ao Hospital Roque Gonzalez para exame 
de corpo de delito, apresentados à DP local 
e, posteriormente, encaminhados ao Pre-
sídio de Espumoso.

BM prende dois por tráfico

A PRF transferiu a fiscali-
zação da BR 377 ao Comando 
Rodoviário da BM. Desde o dia 
30 de janeiro, a responsabili-
dade pela fiscalização, poli-
ciamento ostensivo e atendi-
mento de ocorrências da BR 
377 compete ao 1º Batalhão 
Rodoviário da Brigada Militar. 
A transferência de respon-
sabilidade se deu de forma 
gradual, de modo a garantir 

a continuidade dos serviços 
públicos à população.

Em meados de novembro 
do ano passado, a responsa-
bilidade passou do Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura de Transporte (DNIT) 
para o Departamento Autô-
nomo de Estradas de Roda-
gem (Daer).

As ocorrências na BR 377 
compreendidas no segui-

mento entre os entronca-
mentos com a BR 158 e con-
tinuidade 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 informa-
ções são da Polícia Rodoviá-
ria Federal.

PRE de Cruz Alta passa
a fiscalizar trecho da BR 377

A agência dos Correios de Não-Me-
-Toque foi alvo de assalto na manhã da 
sexta-feira (2), Por volta das 7h45min, 
dois indivíduos armados entraram e 
renderam cinco funcionários. Segundo 
o gerente Paulo Júnior Gomes da Silva, 

eles ficaram nesta condição por cerca de 
uma hora.

Foi levado dinheiro, em montante não 
revelado. A Polícia Civil foi encarrega-
da da perícia, conforme informações do 
Portal NMT.

Agência dos Correios
de Não-Me-Toque é assaltada



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 quanto a inadimplência. Nota 
da Federação fala de agressão ao 

financeiro das instituições, podendo 
provocar “sérios prejuízos e um enorme 

comprometimento para os alunos”.
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Comaja é o primeiro consórcio
a aderir em sua totalidade ao SIM

Foi oficializada quarta-feira, 
7, na Secretaria da Seguran-
ça Pública (SSP-RS), a adesão 

dos municípios integrantes do Con-
sórcio dos Municípios do Alto Jacuí e 
Alto da Serra do Botucaraí (Comaja) 
ao Sistema Integrado de Segurança 
com os Municípios (SIM), do Estado 
do RS. É primeira adesão coletiva de 
um consórcio ao sistema.

O secretário Cezar Schirmer 
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 primei-
ra região parceira do SIM”.

“Sabemos da necessidade de in-
tegração para otimizar o alcance 

da Segurança Pública, por isso deci-
dimos implantar o sistema nas 178 
câmeras disponíveis nos municípios 
da nossa região”, disse o presidente 
do Comaja, prefeito Volmar Telles do 
Amaral (Saldanha Marinho).

Ao todo, 32 municípios da região 
estão aptos para entrar no SIM, dos 
quais 22 já assinaram o convênio. 
Os demais o farão nos próximos 
dias.

Sistema Integrado
O SIM/RS tem cinco eixos: tec-

nologia; informação e inteligência; 
operações; prevenção primária; sis-
tema penitenciário e ressocializa-
ção. 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 iniciativa vai orien-
tar a criação e a execução de políti-
cas de gestão para o setor.

A integração dos sistemas tec-
nológicos é um dos carros-chefe 
do projeto. Com isso, cada câmera, 
além de ser controlada no próprio 
centro de controle do município, 
também será monitorada ao mes-
mo tempo em dois comandos regio-
nais, um em Cruz Alta e outro em 
Soledade, e ainda no estadual, em 
Porto Alegre. Assim, será possível 
acompanhar as ações em tempo 
real, como incidentes, crimes e até 
veículos com placas clonadas.

Municípios do Comaja aderem ao Sistema 
de Segurança Integrada do Estado

Prefeitos participaram da reunião em Porto Alegre

O ministro da Saúde Ricardo Barros esteve no Rio Grande 
do Sul nesta quinta-feira para falar sobre a destinação de mais 
recursos destinados a ampliação assistência em Porto Alegre, 
Caxias do Sul e Passo Fundo. Na UPF, gestores da saúde e prefei-
tos 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 Hematologia no Grupo Hospitalar 
Conceição.

Em Passo Fundo também foi inaugurado um acelerador line-
ar 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 apro-
veitou a oportunidade para conhecer a realidade da área na re-
gião da Produção, considerada o terceiro maior polo de saúde 
do Sul do país.

“Passo Fundo é um centro regional de saúde, atende diver-
sos municípios. Inauguramos o acelerador linear do Hospital 
São Vicente de Paulo, liberamos um PET-Scan de cinco milhões 
de reais, um raio-x digital de um milhão de reais. Visitamos 
também o Hospital da Cidade, vamos avaliar a reforma do pron-
to-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 apare-
lho de radioterapia destinado ao Setor de Oncologia.

A visita do ministro a Passo Fundo foi um convite do depu-
tado estadual Sérgio Turra. (Com informações da Assessoria de Im-
prensa da UPF.)

Ministro da saúde vem 
ao RS anunciar ações

Ricardo Barros
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