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As energias extra físicas ou como se diz no espiritis-
mo, os fluidos estão sempre ao nosso redor, espalhados 
no espaço em sua forma natural.

Quando absorvemos os fluidos em seu estado puro, 
eles acabam por sofrer modificações e se personalizam, 
refletindo as nossas qualidades elevadas ou os nossos 
defeitos. Assim, quando interagimos com o ambiente 
exteriorizamos fluidos bons, positivos ou fluidos maus, 
negativos; formando ao nosso redor uma psicosfera agra-
dável ou desagradável.

É por essa atmosfera fluídica pessoal que um espíri-
to, seja ele encarnado ou desencarnado, é identificado e 
reconhecido como um ser evoluído espiritualmente ou 
ainda no estado de inferioridade moral.

Os fluidos, assim como as pessoas, se atraem por 
afinidade e exercem uns sobre os outros um maior ou 
menor poder de repulsão ou de interação. Desse modo, 
os inferiores atraem seus semelhantes e os superiores 
atraem também fluidos do mesmo nível repelindo os 
contrários, exercendo sobre eles um poder irresistível de 
repulsão.

É no trabalho de reforma íntima, através da melhoria 
do caráter, da caridade desinteressada e do perdão, que 
a psicosfera pessoal adquire as qualidades elevadas, em 
contra partida aos hábitos inferiores que atraem encar-
nados ou desencarnados.

Somente o evangelho de Jesus é o remédio certo para 
os nossos males morais e o roteiro seguro para a nossa 
felicidade.
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Psicosfera e 
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Atender
Um característica essencial quando se trabalha 

com público é o atendimento. Todo lojista ou proprie-
tário de um estabelecimento comercial, prestador de 
serviço, deve estar por dentro do comportamento de 
sua equipe. E outra coisa: a satisfação e bem dessa 
equipe. Ela é o reflexo do seu negócio lá fora. Lem-
brando que mal atendido você já não volta, não é?

Festa
E começam a aparecerem os eventos de 2018, 

abrindo o calendário festivo da região. Vem inúme-
ros eventos gastronômicos, de negócios, tradiciona-
listas, religiosos, esportivos e artísticos, dando uma 
retomada na criatividade, agilidade e visão, para 

trazer mais consumidores aos municípios. São visi-
tantes que vão gastar e esperam ser bem atendidos, 
para falar bem da sua cidade. Mas lembrando que 
isso nada mais é do que incremento econômico para 
o seu município.

Mente
A mente é o carro chefe da situação. Ela determi-

na todo o restante. Quando a campanha de alerta as 
doenças da mente, Janeiro Branco ainda está sendo 
trabalhado, lembramos que a razão deve em muitas 
vezes sobrepor as emoções. Cuide especialmente da 
sua cabeça. São muitas influências externas que vem 
e que tem que ter um certo controle, porque a carga é 
grande. Um bom fim de semana.

Charge

O neoliberalismo é um movimento político e teóri-
co, predominante no pós-II Guerra, de contraposição à 
concepção política e econômica baseada no keynesia-
nismo e na intervenção do Estado. É uma corrente de 
pensamento cujos princípios embasam uma concepção 
política em que o fundamento da sociedade se assenta 
na liberdade dos indivíduos e no funcionamento dos 
mercados. É também um movimento político que se des-
dobrou na formulação de um conjunto de políticas e de 
redefinição do papel do Estado, na perspectiva de cons-
tituir uma sociedade autorregulável pelo mercado. (...)

Moraes (2001) mostra que o neoliberalismo, além de 
ser uma corrente ideológica e um movimento intelec-
tual engajado, constituiu-se como um conjunto de po-
líticas públicas adotadas pelos governos neoconserva-
dores, como os de (Margareth) Tatcher, na Inglaterra, 
e (Ronald) Reagan, nos Estados Unidos. Para a América 
Latina, elaborou, por meio do “Consenso de Washing-
ton”, um receituário de políticas liberalizantes, tais 
como abertura econômica, livre movimentação de capi-
tais, privatizações, redefinição do papel do Estado como 
guardião da livre concorrência e bom administrador 
das finanças e da moeda, entre outras. (...)

O neoliberalismo resgata a concepção de que a socie-
dade é a soma de indivíduos livres e de que a própria 
nação é o “conjunto de propósitos pelos quais os cida-
dãos lutam separadamente” (Friedman, 1985: 11). O Es-
tado tem como função principal assegurar a liberdade 
dos indivíduos, o direito de propriedade, as igualdades 
formais ou jurídicas e a livre concorrência. (...)

A visão neoliberal do trabalho sustenta-se em dois 
pressupostos da teoria neoclássica: a) os mercados se 
ajustam automaticamente às mudanças entre a oferta 
e a demanda sempre que os preços sejam flexíveis; b) o 
trabalho é considerado como qualquer outra mercado-
ria, portanto o salário é o preço de ajuste entre a oferta 
e a demanda de trabalho. (...)

Nessa visão, os sindicatos são instituições rejeitadas, 
já que são vistos como entidades que criam monopólios 

na sociedade, ao não permitirem o livre funcionamento 
do mercado e criarem obstáculos ao exercício da liber-
dade individual.

(...) Não é sem razão que duas palavras se tornaram 
praticamente mágicas para enfrentar os problemas do 
mercado de trabalho em tempos do neoliberalismo: em-
pregabilidade e empreendedorismo. Em outros termos, 
as opções de acordo com esses pressupostos teóricos 
indicam a imperiosa necessidade de flexibilidade do 
trabalho, a fim de induzir certos comportamentos nas 
pessoas, nos agentes econômicos e nas instituições pre-
sentes no mercado.

(...) Portanto, o ideário neoliberal é uma contraposi-
ção à regulação social do trabalho construída no pós-
-II Guerra, que tinha dois pressupostos básicos: a) os 
mercados de trabalho são marcados por desequilíbrios 
estruturais (entre capital e trabalho), nos quais o lado 
mais débil desta relação (dos que vendem a sua força 
de trabalho) necessita de uma proteção especial; b) os 
mercados de trabalho não podem receber o mesmo tra-
tamento dos demais mercados devido à sua função de 
gerar renda para a reprodução social de grande parte 
da população. Neste sentido, os direitos do trabalho, o 
sistema de proteção social e os sindicatos são institui-
ções fundamentais para o combate da desigualdade de 
renda, característica intrínseca do sistema capitalista e 
para a existência de uma democracia social. (...)

Depois de 30 anos de hegemonia neoliberal, os resul-
tados não foram os prometidos pela utopia conservado-
ra, gerando uma situação de instabilidade econômica, 
de elevação da desigualdade social e de esgarçamento 
do tecido social. Em relação ao trabalho, observa-se nos 
países que adotaram as políticas neoliberais um quadro 
de desestruturação e precarização do mercado de traba-
lho, deixando os trabalhadores muito mais vulneráveis 
e inseguros.

José Dari Krein, em “Dicionário de Trabalho e Tecnologia”, 
de Cattani/Holzmann (edição de 2011).

(qualquer semelhança com a realidade brasileira não é mera coincidência)

Neoliberalismo e trabalho
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Os confl itos e desastres naturais 
deixam 59 milhões de jovens 

analfabetos no mundo

O levantamento envolve jovens 
dos 15 aos 24 anos

Os números lembram o impacto trágico 
dessas crises na educação das crianças

A situação é mais complicada 
para as meninas e mulheres jovens: 
33% delas não conseguem ter acesso 

ao básico do ensino

A Unicef avaliou as condições 
em 27 países

No Níger, por exemplo, 76% dos 
jovens são analfabetos

UNICEF:

O

Conduzida pelo então presidente 
Vagner Oliveira (PRB), a primeira 
reunião do ano da Associação das 

Câmaras Municipais do Alto Jacuí (Asca-
maja) teve a eleição da nova Mesa Diretora 
para 2018, que cabia ao Partido Progressis-
ta (PP). O encontro deu-se no Grupo Fol-
clórico Piazito Gaudério na noite de sexta-
-feira, 26/1, em Tapera. A chapa que tinha 
como presidente o vereador saldanhense 
Luiz Ricardo Damiani (Kiko) e vice Deinner 
Maurer, de Quinze de Novembro, venceu 
por 36 votos a quatro a liderada pela ibi-
rubense Dileta Chagas, formada na última 
semana.

Após os pronunciamentos dos anfitri-
ões, presidente do Legislativo Paulo Rober-
to Moraes e o prefeito em exercício, Jorge 
Luiz de Quadros, e a aprovação do edital 
01/2018, o vereador Henrique Hentges 
apresentou o balanço anual. A Associação 
tem R$ 5.267,66 em caixa.

Cada candidato teve 15 minutos para 
apresentar suas intenções na presidência 
da Ascamaja. Dos 54 vereadores aptos a vo-
tarem, 40 o fizeram.

Após a posse da nova Mesa Diretora, 
ocorreu o jantar de confraternização. A 
próxima reunião da Associação será no fi-
nal de fevereiro, durante a 17ª Lagoa Fest.

Kiko e Deinner estiveram esta semana 
no Jornal Visão Regional. Com bastante 
tranquilidade, sustentada pela vitória sig-
nificativa, falaram sobre a representativi-
dade da associação, e do resgate feito pela 
última gestão. Os vereadores se compro-
meteram em prosseguir com as iniciativas 
promissoras e com a transparência, uma 
administração de trabalho e ponderação 
para fortalecer a Amaja com entidade.

Confira a nova diretoria da Ascamaja 
para o mandato de 2018:

• Presidente: Luiz Ricardo Damiani (Sal-
danha Marinho)

• Vice-presidente: Deinner Jarbiel Mau-
rer (Quinze de Novembro)

• Vice: Dogivani Jandrey Araldi 
(Colorado)
• 1º Secretário: Lucas Andrei Ribeiro 

(Boa Vista do Incra)
• 2ª Secretária: Christiane Carine Jost 

Hartmann (Lagoa dos Três Cantos)
• 1º Tesoureiro: Eraldo Andrade Lopes 

(Fortaleza dos Valos)
• Conselho fiscal: titulares Michael Kuhn 

(Selbach), Ana Mara Vogel e Sadi José de 
Oliveira (Espumoso); suplentes Claudio 
Trentim (Não Me Toque), Juarez dos Santos 
(Alto Alegre)

Kiko Damiani é eleito presidente da Ascamaja

Kiko e Deinner estiveram na Redação do 
Visão Regional na manhã de segunda-feira

 Deputado Pedro Westphalen participou do encontro Candidatos acompanharam a apuração dos votos

A prestação do aten-
dimento de Urgên-

cia e Emergência por parte 
do Hospital Beneficência 
Alto Jacuí será mantida 
para os usuários de Não-
-Me-Toque e Victor Graeff.

Prestado desde julho de 
2016, o atendimento de ur-
gência e emergência junto 
ao Hospital Alto Jacuí é um 
serviço importante para 
a comunidade e seria res-
ponsabilidade do Estado 
do RS, porém o descaso por 
parte deste fez com que 
os municípios tomassem 

iniciativas para manter o 
atendimento com seus pró-
prios recursos.

O serviço então custe-
ado proporcionalmente 
pelos municípios de Não-
-Me-Toque, Victor Graeff 
e Lagoa dos Três Cantos 
prestou 16.177 atendimen-
tos durante o ano de 2017, 
sendo destes 14.770 para 
não-me-toquenses.

Para a manutenção do 
serviço, os recursos neces-
sários para a execução deste 
termo aditivo no total de R$ 
207.438,18 serão divididos 

entre os dois municípios, na 
seguinte proporção: Não-
-Me-Toque, R$ 191.149,12 e 
Victor Graeff, R$ 16.289,06.

O Município de Lagoa 
dos Três Cantos optou por 
conveniar com o Hospi-
tal São Sebastião Notre 
Dame, de Espumoso, que 
passar a ser referência, 
inclusive para partos. O 
contrato com o Hospital 
Alto Jacuí findou no dia 31 
de janeiro e o novo passou 
a valer, portanto, já a par-
tir da quinta-feira, dia 1º. 
(J.Petry/PMNMT)

Não-Me-Toque e Victor Graeff renovam 
convênio com o Hospital Alto Jacuí

Documento foi f irmado dia 1º, no gabinete do prefeito 
de Não-Me-Toque, Armando Carlos Roos
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A liturgia da palavra das celebrações do 5º 
Domingo Comum do ano B nos indica que 

o Deus dos cristãos é cheio de compaixão pelos 
sofredores e excluídos.

Assim, a primeira leitura ( Jó 7,1-4.6-7) revela 
que o sofrimento humano, ao contrário do que se 
pensava na Doutrina da Retribuição, não é cas-
tigo de Deus, mas fruto das injustiças e do mau 
uso da liberdade que Deus concedeu ao homem.

E o Salmo Responsorial (Sl 146) nos convida a 
louvarmos permanentemente a Deus, porque Ele 
é bom e conforta sempre os nossos corações. 

Por sua vez, o texto do Evangelho (Mc 1,29-
39) indica que o povo simples e pobre da época 
de Jesus vivia num abandono total. Os fariseus 
formavam um grupo exclusivista. Faziam da 
prática da Lei sua norma de vida e quem não era 
capaz de fazer o mesmo era olhado com despre-
zo. Os mestres da Lei acabaram por transformar 
a religião num amontoado de normas difíceis 
de serem seguidas. O povo simples e pobre não 
tinha a quem recorrer e ficava abandonado à sua 
própria sorte.

Neste contexto, o aparecimento de Jesus fez 
renascer a esperança naquele povo. Ele falava 
com autoridade e realizava ações poderosas. 
Era acolhedor e valorizava os excluídos da vida 
social e religiosa. E, sobretudo, transmitia uma 
nova imagem de Deus. Um Deus cheio de ternu-
ra e amor que todos procuravam para ouvi-lo e 
serem curados por Ele.

Importa, agora, que os ensinamentos de Jesus 
façam reviver a fé, a esperança e o amor também 
para nós, os cristãos do século XXI.

Missas da Matriz no final de semana: hoje, 
19h, com Benção da Garganta; domingo, às 
8h30min.

Cantem uma nova canção a Deus, o Se-
nhor... Falem da sua glória às nações 
cantem a todas as pessoas as coisas mara-
vilhosas que Ele tem feito (Salmo 96.1,3)

Como é comum ouvir pessoas reclamando de 
tudo. Aliás, as coisas ruins que acontecem em 
nossa vida e no mundo, via de regra, são mais 
marcante e impressionam mais. As derrotas 
acompanham as pessoas por mais tempo. As vi-
tórias, muitas vezes, caem no esquecimento.

O sentimento de que Deus se ausentou ou 
não agiu em nosso favor, por vezes, também 
está presente em nossa vida. No entanto, tantas 
vezes Deus já agiu em nosso favor e em favor da 
humanidade, e isso não é contado adiante como 
deveria.

Saber contar aquilo que Deus faz conosco é 
uma grande virtude. É conhecer que não somos 
condutores de nossa vida e, sim, que somos con-
duzidos. Reconhecer que existe alguém maior do 
que nós é algo profundamente transformador. 
Reconhecer que Deus faz coisas maravilhosas, 
nos cuida, guarda e ampara traz alegria nos bons 
momentos e confiança em todos os momentos.

Olhe para o mundo e veja! Depois diga como o 
salmista: “Ó Senhor, Tu tens feito tantas coisas 
e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está 
cheia das tuas criaturas”.

P. Carlos Klostermeyer

Falar sobre Deus

5º Domingo Comum
COLUNA CRISTÃ

COLUNA EVANGÉLICA - IECLB

O deputado federal Heitor Schuch (PSB), esteve 
em Tapera na semana que passou. Durante o 
recesso da Casa, ele visita os municípios para 

ouvir sindicalistas, cooperativas, prefeitos e vereadores.
Na agricultura, o parlamentar 

chama a atenção para o preços do 
custeio e a concorrência no Mer-
cosul. Lembra que nos últimos 
meses aumentaram o diesel, ga-
solina, luz, gás, produtos veteri-
nários, medicamentos e insumos, 
ao passo que houve queda nos 
preços da soja, arroz, leite entre 
outros. Com o governo brasileiro 
de fronteiras abertas, importan-
do de tudo um pouco, “gera uma 

desigualdade”, considera o deputado.
Para ele, o Brasil precisa reestudar o Mercosul e re-

definir estratégias. Aponta que Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul produzem os mesmos produtos 

bases que a Argentina, Uruguai 
e Paraguai. “Acredito que em 
2018 quem sabe, teremos mais 
tempo para discutir o Mercosul, 
porque em 2017 o governo bra-
sileiros estava mais preocupado 
com o poder que com a política 
internacional.

Deputado diz que política externa 
prejudica economia da região

Schuch quer atenção para 
agricultura e Mercosul

ESTÁGIO – O Fórum de Tapera abriu 
a seleção para duas vagas de está-
gio. Para participar da seleção é 
necessário ser acadêmico do curso 
de Ciências Jurídicas e Sociais, e ter 
disponibilidade para o desempe-
nho das atividades do município 
(30 horas semanais). Os interessa-

dos deverão apresentar currículo 
na próxima quinta-feira, 8, às 14h, 
quando ocorrerá a prova escrita e 
entrevista com duração duas ho-
ras. Os quatro melhores colocados 
serão chamados.

VISITA – O prefeito em exercício 

Jorge Quadros e o secretário de De-
senvolvimento, Renato Cassol, visi-
taram o SENAI em Não Me Toque, 
na quinta-feira, 26. Eles conhece-
ram a estrutura do local, aonde 
são realizadas as aulas práticas, e 
conversaram sobre os cursos dis-
poníveis.

O primeiro encontro do projeto Infância Feliz 
aconteceu quinta-feira, 1º, no Centro de Convi-
vência do Idoso. Auxiliares de ensino, professo-

res da Educação Infantil, supervisores das escolas munici-
pais, agentes comunitárias de saúde e PIM participaram, 
quinta e sexta-feira, de uma capacitação com a assessora 
do projeto Fora do Casulo, Mariângela Carocci, pedagoga 
pós-graduada em psicopedagogia clínica, arte educação e 
gestão de projetos sociais.

Realizado através da parceria entre Administração 
Municipal e Fundação Fabrício Marasca, o projeto con-
ta com auxílio de voluntários da comunidade e prevê o 
desenvolvimento integral das crianças. As atividades do 
Infância Feliz serão intersetoriais e envolverão as secreta-
rias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e 
Cidadania. Haverá encontros ao longo de 2018.

Durante a rápida solenidade de abertura, estiveram 
presentes o prefeito em exercício, Jorge Luiz de Quadros, 
as secretárias Regina Salvadori (Educação), Marisa de 
Souza de Vargas (Saúde) e Miriam Visoto (Assistência), a 
presidente da Fundação Fabrício Marasca, Isolde Marasca, 
e a professora aposentada Inês Bauermann, representan-
do os voluntários de Tapera.

A secretária Regina enfatizou que esta é a primeira 
etapa do projeto e que estudos comprovam que entre 

zero e seis anos é o período de maior aprendizagem e 
quando se moldam personalidade e caráter da pessoa: 
“Precisamos estar preparados para ajudar as famílias 
nesse momento fundamental de desenvolvimento da 
criança”, argumentou.

O prefeito em exercício destacou que o projeto é essen-
cial para a formação das crianças taperenses: “Devemos 
nos empenhar ao máximo para atingir os objetivos desse 
projeto, porque estaremos cuidando de nossas crianças, 
que são o futuro”.

Segunda-feira, dia 5, acontecerá uma capacitação 
com os demais funcionários da Secretaria de Educação 
(13h30min, no Centro de Eventos).

Tapera dá início ao 
projeto Infância Feliz

Foto (Ass. PMT)
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Com um quadro social de 
387 sócios patrimoniais 
(239 estão inadimplen-

tes), 170 sócios contribuintes (125 
inadimplentes) e um patrimônio 
avaliado em R$ 5 milhões, o Clu-
be Aliança de Tapera vêm encon-
trando dificuldades para empos-
sar sua nova diretoria.

A entidade realizou duas as-
sembleias gerais com o intuito 
de apresentar chapas, eleger e 
empossar a nova administra-
ção. Em nenhuma das reuniões 
foi apresentada uma nominata.

De acordo com a presidente 

Sirleine Zanatta Martins, qua-
tro anos à frente do Clube, fi-
cou decidido, de acordo com o 
estatuto, que as chaves do CA 
serão entregues ao presidente 
do conselho deliberativo.

“Deixaremos em aberto 
para que outras pessoas pos-
sam, com ideias novas e ener-
gias renovadas, dar continui-
dade ao trabalho de tantas e 
tantas pessoas que já se de-
dicaram e tornaram o Clube 
Aliança o melhor clube da re-
gião”, salientou Sirleine. (mais 
no CadernoDois)

Clube Aliança não terá 
nem carnaval infantil

Sirleine Zanatta Martins

O 10º Encontro do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Tapera com extensão em Lagoa dos 
Três Cantos ocorreu no último sábado, 27/1, 

na sede da Associação dos Funcionários da Cotrisoja 
(AFUCO) e reuniu em torno de 500 associados, convida-
dos e autoridades.

Entre as autoridades presentes, o prefeito Volmar 
Kuhn, deputado federal Heitor Schuch, tesoureira da Fe-
tag Elisete Kronbauer Hintz, presidente do Sicredi Sérgio 
Tonello, presidente da Cotrisoja Adriano Borghetti, ge-
rente da Santa Clara Cirlei Gatto e presidente do STR de 
Selbach, Marlene Klassmann.

O Encontro do STR é um momento festivo, realizado 
anualmente, quando a entidade sindical faz sua prestação 
de contas do ano anterior e promove a confraternização 
da classe associada. Foram apresentados os números – 
com resultado positivo – referentes a 2017, bem como a 
participação nas mais diversas atividades em defesa dos 
interesses dos agricultores.

O presidente Vilson Roque Hübner destacou as melho-
rias realizadas no prédio que sedia o STR, como pintura, 
construção de novas garagens e a colocação de um portão 
eletrônico, o que dá mais segurança para os moradores e 
a própria sede administrativa.

A nova diretoria manteve alguns membros e apre-

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
promove seu 10º Encontro

Nova diretoria do STR
sentou outros novos: Vilson Roque Hübner (presidente), 
Ivaldo Corazza (vice-presidente), Ari Armando Blos (se-
cretário), Pedro Valdemir Simon (2º), Jurema Pasinato (te-
soureira), Lucia Teresinha Koch (2ª), Plinio José Salvadori 
(1º suplente), Milton Cristiano Sauer (2º).

No conselho fiscal, Ana Helena Rother Maldaner, José 
Mário Simon, André Luiz Gotz e os suplentes Jorge Kau-
cher, Mário Aloísio Junges, Iria Nair Henn.

Vilson, que está na presidência do Sindicato há 16 anos, 

confirmou a confiabilidade que o associado deposita e disse 
que serão mantidos os trabalhos de acordo com a necessida-
de da classe trabalhadora do campo e a vontade do associado.

São mais de 1.000 agricultores hoje associados à enti-
dade, e cerca da metade participou do encontro – estavam 
em dia com a entidade.

Após os pronunciamentos, foi servido o almoço. O acor-
deonista local Alissandro Wommer apresentou-se e, logo 
após, a sonorização do encontro foi de Arlei Zamboni.

SEMASC – Os cuidados com a horta da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania conti-
nuaram durante o período de férias, e as colheitas 
também. No mês de janeiro foram colhidos e cozi-
dos milho-verde, que serviu de lanche para os gru-
pos que participaram dos cursos de verão. Também 
foi realizada a colheita de vagem. De acordo com 
a secretária da Pasta, Miriam Visoto, a produção 
foi grande e parte foi congelada para ser utilizada 
durante o ano no preparo das refeições e lanches.

Conhecidos ganhadores da 2ª Campanha 
2017 Cotrisoja e PNI Nutrição Animal

A Cotrisoja reali-
zou na manhã 

de quinta-feira, 1º, na 
Loja Agropecuária da 
unidade de Tapera, o 
sorteio da 2ª Campa-
nha 2017 Cotrisoja e 
PNI Nutrição Animal.

Os contemplados fo-
ram Sirlei Ruppenthal 

Schefler (freezer 231L/
Quinze de Novembro), 
Leonardo Luis Elsing 
(TV 40”/Selbach), Pau-
lino Stafen (TV 40”/
Victor Graeff), Cirlei 
Teresinha Weber Bau-
mgratz (saco Nutrimi-
lk Gold 30 kg + 1 saco 
de Desmamelac Pre-

mium 10kg/Selbach), 
Eno Jandrey (saco Nu-
trimilk Gold 30 kg + 1 
saco de Desmamelac 
Premium 10kg/Selba-
ch) e Evalnir Finkler 
(saco Nutrimilk Gold 
30kg + 1 saco de Des-
mamelac Premium 
10kg/Selbach).
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Paróquia São Tiago

O Centro de Referência de Assistência Social de Tapera (CRAS) desen-
volve atividades de férias até o carnaval. Após, voltará a organizar 

todos os grupos para abrir as atividades do ano, a partir de 5 de março.
A secretária de Assistência Social, Miriam Visoto, falou da importância 

desse trabalho extra no período de férias, quando tanto crianças como 
mulheres continuam tendo atividades e ocupando seu tempo. “Importan-
te esse tempo para ocupar o espaço de férias das crianças e jovens e man-
ter ocupação das mulheres que não ficarão só em casa nas férias”.

São atendidos semanalmente dois grupos, com quatro encontros. As se-
gundas e terças-feiras, o grupo de mulheres onde participam até 15 inte-
grantes em cada dia. Elas realizam o trabalho de artesanato com os mais 
diversos materiais. Duas vezes por semana encontram-se o grupo de crian-
ças e jovens, com 18 a 20 participantes por encontro, às tardes de quartas e 
sextas-feiras.

“Eles têm atividades diversas, como artesanato, brincadeiras, jogos no pátio, passeio e cinema”, destacou Miriam.
No retorno ao planejamento, após o carnaval, Miriam disse que será também programada a Semana da Mulher, culmi-

nando com atividades no dia 15/3. O Dia Internacional da Mulher é comemorado dia 8 de março.

Atividades de verão do CRAS vão até o carnaval

No último domingo, 
28/1, a Igreja Nos-

sa Senhora do Rosário da 
Pompéia realizou a santa 
missa com sete batizados. 
A celebração foi conduzida 
pelo pároco Oswaldo Bap-
tista Ferreira Júnior. Atra-
vés da ordenança do batis-
mo a pessoa é admitida na 
comunhão da igreja.

Os nomes dos batizados 
e dos seus respectivos pais 
são: Ana Julia Bonato (pais 
Gustavo Orlandi e Julia-
na Kohler Bonato), Arthur 
Gabriel Backes (Cristian 
Backes e Marcia Rejane 
Provense), Aurora Portela 
Cimarosti (Diego Cimaros-
ti e Alana Correa Portela), 

João Lucas Pena de Quadros 
(Douglas Muller de Quadros 
e Mariana Elizabete dos 
Santos Pena), Cristian Ros-
mann do Prado (Cristiano 
de Oliveira Prado e Claude-
te Rosmann do Prado), Le-
onardo Rosmann (Everton 
Rosmann e Clarice Cristina 
Santos de Oliveira Scheit), 
Maria Valentina Valter Ma-
ciel (Marcio Pereira Maciel 
e Vivian Valter).

A Paróquia realiza os 
batizados no último do-
mingo do mês. Pais e res-
ponsáveis que desejam ba-
tizar a criança devem-se 
dirigir com antecedência 
na secretaria paroquial 
com a documentação.

Paróquia celebra 
missa com batizados

CELEBRAÇÕES – Hoje, missa na Matriz (19h), Bodas de Ouro de Irineu e Domitila 
Rother (20h); domingo, missa na Matriz (8h30min), visita mensal e missa em Ar-
roio Grande (9h45min) e missa na capela da Casa Lar dos Idosos (18h); dia 6, missa 
na Capela do Hospital São Jacó (17h); dia 7, missa na Matriz (7h); dia 8, adoração 
eucarística – Rosário Perpétuo (15h); dia 9, missa dos doentes e idosos (17h).

BENÇÃO – Neste final de semana, todos terão oportunidade de receber a ben-
ção individual contra os males da garganta, pela intercessão de São Brás e tam-
bém a benção das velas, na celebração de Nossa Senhora dos Navegantes. Após as 
missas e a benção da garganta poderão ser adquiridas velas bentas, na sacristia 
da igreja. Também estarão disponíveis na secretaria paroquial.

CASA LAR – Uma vez por mês é celebrada a missa na capela da Casa Lar dos 
Idosos. A missa será celebrada neste domingo, às 18hs. É uma opção de local e ho-
rário alternativo para quem tem dificuldades de ir na missa nos horários normais 
da Paróquia.

VISITAS – A programação de visitas às capelas do mês é a seguinte: dia 4 em 
Arroio Grande (9h45min), Santa Teresinha (14h30min) e no Bairro União (17h); dia 
11 em São Pascoal, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes (9h45min); dia 14, Linha 
Floresta (9h45min), dia 15 em Bela Vista (20h30min); dia 16 em Passo do Padre 
(20h30min), com 1º ano de Scheila Denise Maldaner; dia 17 no Bairro Natalino, em 
Arroio Grande (15h); dia 18 em Santa Isabel (9h45min).

GRUPOS – No tempo litúrgico da Quaresma, que inicia no dia 14/2 e se estende 
até 1º de abril, Dia da Páscoa, estamos motivando todas as pessoas e famílias a se 
organizar em grupos para refletir o tema da Campanha da Fraternidade deste 
ano: “Fraternidade e superação da Violência”. Tem como lema: “Vós sois todos 
irmãos!”

BATISMO – O primeiro encontro de preparação ao Batismo, para pais e mães, 
padrinhos e madrinhas, vai acontecer no dia 3 de março, às 14h.

CATEQUESE – Agradecemos às famílias que inscreveram seus filhos para a ca-
tequese deste ano. Constatamos que muitos pais não inscreveram seus filhos... 
A catequese terá início na quarta-feira de Cinzas! Dúvidas? Façam contato com 
a secretaria da Paróquia. Você gostaria e tem aptidões para ser catequista? Faça 
contato conosco!

Pensamento da semana, do Papa Francisco: “Estamos irritados com alguém? 
Rezemos por essa pessoa! Isto é amor cristão!”

Pe. Aloisio – Pároco

Em sessão extraordinária realizada 
na noite de quinta-feira, 1º, o Legis-

lativo três-cantense aprovou por unani-
midade projeto de lei (nº 0001/2018) que 
autoriza o Executivo a firmar convênio e 
repassar recursos financeiros para a Con-
gregação de Nossa Senhora – Hospital No-
tre Dame São Sebastião, de Espumoso.

O prazo de vigência do convênio é de 
02/02/18 a 31/01/19, com o repasse men-
sal de R$ 8 mil, totalizando R$ 96 mil, e o 
contrato pode ser prorrogado. A entidade 
prestará os serviços médico-hospitalares, 
odontológicos, laboratoriais e a manuten-
ção das ações e serviços públicos em saúde.

O encaminhamento do PL deu-se de-
pois de o Hospital Beneficência Alto Jacuí, 
de Não Me Toque, encaminhar ofício aos 
municípios conveniados (Lagoa dos Três 
Cantos, Victor Graeff e Não Me Toque), em 
24/01/18, informando que prestaria o ser-
viço até o final de janeiro, quando encer-
rava o convênio e que apenas iria assinar 
sua prorrogação mediante a atualização 
de valores.

Diante da situação, a Administração 
Municipal de LTC procurou a entidade 
conveniada e o Hospital Alto Jacuí infor-
mou que apenas seria possível renovar o 
convênio se, além do reajuste, fosse exclu-
ída a prestação de serviços na área da obs-
tetrícia – portanto, a entidade pretendia 
receber pelo serviço à parte.

O Município de Lagoa entendeu então 
ser inviável renovar o convênio, pois ele-
varia o custo. Foi buscada alternativa jun-
to ao Hospital São Sebastião Notre Dame 
de Espumoso, que irá receber as gestantes 
após a regionalização dos partos. A nego-
ciação chegou a um acordo sobre valores e 
forma de atendimento.

A secretária de Saúde, Luciane Beatriz 
Hagemann, que esteve presente na sessão 
de quinta-feira, enfatizou que o convênio 
foi a melhor saída. “O Município irá reali-
zar convênio com uma entidade referência 
regional em qualidade de atendimento e 
que também fica mais perto, possibilitan-
do um atendimento de qualidade para a 
população”.

Lagoa firma convênio 
com Hospital  de Espumoso

Carteiras de identidade podem 
ser encaminhadas na prefeitura

A Prefeitura de Selbach está 
disponibilizando funcioná-

rios para confeccionar a carteira 
de identidade, inclusive segunda 
via. O atendimento é somente pela 
parte da tarde, das 13h30min às 
17h15min, com Ionara ou Geovani.

A 1ª via é isenta de pagamento. 
É preciso apresentar certidão de 
nascimento ou casamento, foto 

3x4 recente, comprovante de resi-
dência e CPF.

Pessoas de qualquer idade po-
dem fazer o documento. Menores 
de 16 anos devem ser acompanha-
dos por um responsável.

Já para a 2ª via é preciso levar um 
boletim de ocorrência caso tenha 
ocorrido perda ou furto do docu-
mento original; certidão de casa-

mento ou nascimento; CPF; foto 
3x4; cópia de um comprovante de 
residência; e pagar uma taxa.
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Na última quinta-feira, 1º de feve-
reiro, entraram em vigor as novas 

taxas de serviços do Detran-RS. Os valo-
res de todos os serviços foram atualiza-
dos conforme o reajuste na Unidade Pa-
drão Fiscal do Estado.

A primeira Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH), categoria B (para carros) 
passou de R$ 2.095,62 para R$ 2.186,66 
(acréscimo de 4,34%), custo que inclui as 
aulas e a prática com simulador.

Já a renovação da CNH passou de R$ 209,44 para R$ 215,59 (2,93%).

Para fazer a primeira habilitação
• Categoria ACC: R$ 1.010,30
• Categoria A: R$ 1.871,11
• Categoria B: R$ 2.186,66
• Categoria AB: R$ 3.474,74

Valor total para condutor de categoria “B” que deseja se habilitar na “A”, que não 
exerce ou não pretende exercer atividade remunerada ao veículo e possua as disciplinas 
de direção defensiva e primeiros socorros: R$ 1.409,63.

Valor total para condutor de categoria “A” que deseja se habilitar na “B”, que não 
exerce ou não pretende exercer atividade remunerada ao veículo e possua as disciplinas 
de direção defensiva e primeiros socorros: R$ 1.718,18.

Confira os novos valores 
de serviços do Detran-RS

Tapera - Por volta das 15h de 
terça-feira, 30/1, a Brigada Militar 
recebeu pelo 190 denúncia de que 
um sujeito estaria traficando perto 
do Parque de Exposições. Através do 
sistema de monitoramento foi avis-
tado um rapaz de moto, sem capa-
cete e placas. A polícia foi ao local e 
ele tentou fugir ao avistar a viatura.

Tratava-se de A.A.S, 19 anos. 
Segundo o registro no boletim de 

ocorrência, ele dirigiu de forma perigosa por várias ruas da cidade, com movimentação 
de pessoas, gerando riscos e danos.

Pouco antes da residência do acusado, no Bairro Brasília, houve uma pane no motor 
da viatura e a perseguição continuou a pé pelos policiais, que alcançou o jovem no inte-
rior de um mato, juntamente com a moto.

Ao conferir o veículo, constataram que não havia números do chassi e motor, nem 
placa de identificação. A moto foi recolhida ao CRD de Espumoso. Após os procedimentos 
de praxe, o rapaz foi recolhido ao Presídio.

O registro não aponta se a denúncia de tráfico foi confirmada, apenas autuação por 
dirigir veículo em situação de ilicitude.

Drogas
No final da tarde, às 17h30min, mais uma denúncia à Brigada Militar. A guarnição foi 

informada de que J.F.R.A estaria comercializando drogas no Parque de Exposições. Com 
a chegada dos policiais, alguns usuários fugiram e o suspeito foi abordado. Ele resistiu, 
xingou os policiais e foi necessário o uso moderado da força para revistar e contê-lo. O 
indivíduo teve seu telefone celular apreendido para verificação.

Segundo informações da Brigada Militar, ele responderá termo circunstanciado (TC).

Jovem é preso por 
conduzir moto irregular

Tapera
Irinice/Marcia (98432-7531/3385-3329)

Lagoa dos Três Cantos
Ivanice Schu (99974-0675/98143-5173)

Plantão Conselho Tutelar

Um grave acidente chocou a comunidade regional no último domingo, 28/1. A 
ibirubense Querlita Chaves de Souza estava visitando a filha em Passo Fundo 

quando teve o Ford Focus atingido por um Toyota Corolla. O fato ocorreu por volta das 
10h30min, em frente a residência da filha. O estado que ficaram o portão e o carro deno-
tam a violência do impacto e sugerem que o Corolla estava em alta velocidade.

A filha, que também ficou ferida, foi atendida e passa bem. Conforme informações 
apuradas pela imprensa, o condutor do carro que provocou o acidente tem 18 anos, não 
tinha habilitação e recusou fazer o teste do bafômetro. O veículo também estava com o 
licenciamento vencido.

Querlita, conhecida como Lita, deixa duas filhas (Rosemare e Roseli), dois genros 
(Marcelo Barrof e Carlos) e dois netos (Iago e Loriel) além de seis irmãos, entre eles Sa-
muel Chaves, o Bileco.

No início da tarde do 
dia 29/1 a PRE de 

Tapera atendeu acidente de 
trânsito na localidade de 
Pontão do Butiá, Município 
de Soledade. Uma carreta 
com placas de Bento Gon-
çalves transitava no sen-
tido Soledade-Espumoso 
quando o condutor tentou 
desviar de buracos na pis-
ta, perdeu o controle, inva-
diu a pista contrária e coli-
diu com uma caminhonete 
Toyota Hilux de Campos 
Borges, que vinha em sen-
tido contrário. O fato ocor-
reu no km 120 da ERS 332. 
Após o impacto, a carreta 
pegou fogo – a Hilux atin-
giu a lateral do caminhão, e 
houve vazamento de com-
bustível.

Naquela mesma segun-
da-feira, 29, uma Ford Pam-
pa e uma moto Honda Titan 
colidiram no km 026 da VRS 
817, em Campos Borges, lo-
calidade de Vila União. A 
camionete trafegava no 

sentido Campos Borges-Es-
pumoso e a moto no sentido 
contrário. Ela teria invadido 
a pista contrária e atingido 
a Pampa. O condutor ficou 
ferido e foi atendido no Hos-
pital São Sebastião, em Es-
pumoso.

Já na quinta-feira, dia 
1º, um acidente envolvendo 
dois caminhões e um veí-
culo de passeio resultou em 
uma vítima fatal na BR 386 
em Soledade, na altura da 
ponte sobre o Rio Espraia-
do (km 232).

Um caminhão com pla-
cas de Rondinha transitava 
no sentido interior/capital 
quando bateu num Toyota 
Ethios de Sumaré (SP) e em 
seguida no caminhão da 
empresa que faz manuten-
ção na estrada, com placas 
de Fontoura Xavier, que es-
tava parado às margens da 
rodovia.

Com a colisão, o cami-
nhão virou e um funcioná-
rio da empresa ficou soter-

rado pela carga de asfalto. 
O motorista do caminhão 
de Rondinha teve ferimen-
tos e foi socorrido pelo 
SAMU, sendo encaminhado 
em estado grave ao Hospi-
tal de Soledade. Já o moto-
rista do Corolla não sofreu 
ferimentos.

Segundo a PRF, tratava-
-se de Luiz André Mello 
Malheiros (44), natural de 
Santa Bárbara do Sul. Ain-
da conforme a polícia, ha-
via outro operário em cima 
do caminhão. Ronaldo 
Moura da Silva (44) sofreu 
ferimentos, foi encaminha-
do ao Hospital Frei Clemen-
te e depois a Carazinho, seu 
município de origem.

O motorista do caminhão 
de Rondinha, Ivaldir Stiva-
nin (57) também ficou ferido. 
Foi conduzido à casa de saú-
de de Soledade e em seguida 
transferido ao Hospital São 
Vicente de Paulo, em Passo 
Fundo.Foto: Fernando Mar-
tins/ Clic Soledade

Carreta colide e 
pega fogo na ERS 332

Região de Soledade e Espumoso registrou vários acidentes esta semana

Violento acidente tira a vida 

de ibirubense em Passo Fundo



A recuperação das receitas no 2º se-
mestre fez com que o Governo Central 
encerrasse o ano de 2017 com déficit 

de R$ 124,4 bilhões. Inacreditavelmen-
te, o resultado foi motivo de comemo-
ração, já que foi 24,8% inferior ao de 
2016 e a meta era de R$ 159 bilhões.

A gasolina vem aumentando por 13 
semanas consecutivas no Brasil. Os 

preços médios divulgados pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) são de R$ 4,198 
(gasolina), R$ 3,381 (diesel), R$ 3,002 

(etanol) e R$ 67,47 (gás).
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O técnico Morruga contará 
com o auxílio de velhos co-

nhecidos da torcida americana. 
Gedeão Magni continuará na pre-
paração física, seja na quadra, no 
campo, academia, piscina ou areia, 
o profissional coordena e orienta os 
trabalhos diários. Também tem a in-
cumbência de ser o auxiliar técnico.

Evandro Henrique acumula os 

cargos de supervisor e massagista, 
organizando a estrutura da casa do 
atleta e fazendo o primeiro trata-
mento aos atletas em quadra, com 
a incumbência de fazer também a 
ponte entre a comissão e os depar-
tamentos médico e fisioterápico.

O educador físico Gustavo Wer-
lang por mais um ano tem a missão 
de treinar, orientar e aprimorar os 

atributos técnicos dos goleiros do 
time. O profissional capacita-se cada 
vez mais entre os melhores do Brasil 
e já é referência em sua posição.

Juarez Guedes, o roupeiro do 
time, é responsável por organizar 
e separar os uniformes em dias de 
jogo, além de auxiliar com a logís-
tica dos demais equipamentos em 
dias de jogos e viagens.

Dois novos atletas são contratados 
pela direção americana

Tapera - A direção do América/GF/Signor vêm anunciando os nomes dos atletas que defenderão a camisa ver-
melha e branca na temporada 2018. Essa semana, novos jogadores de fora do Estado foram contratados. Conheça:

Tannais Rocha de Santana
Conhecido como Valença, 38, o atleta já atuou em clubes como GM, 

São Paulo, Palmeiras, Seara e John Deere, até transferir-se para a Espa-
nha, onde atuou durante cinco temporadas pelo Benicarlo e Zaragoza. 
Ao retornar ao Brasil jogou disputou a Liga Nacional. A trajetória fez o 
atleta tornar-se conhecido como o fixo artilheiro do futsal, facilitado 
por suas características passadas largas e chute poderoso.

A negociação com Valença não foi das mais simples, pois o craque 
continua em alta, principalmente nos estados onde atuou. As propos-
tas eram muitas, principalmente de Santa Catarina. Voltar ao futsal 
gaúcho, morar na tranquila Tapera, com sua família e ser treinado por 
Morruga em um clube de estrutura como o América foram fatores de-
cisivos para o acerto.

João Victor Rodrigues de Freitas
Ala esquerdo de 21 anos ganhou destaque atuando no time profissional 

da Perdigão Rio Verde de Goiás, mas coleciona artilharias e títulos na base 
do clube esmeraldino.

O jovem atua como fixo e ala esquerdo, tem boa estatura (1,80m) e ca-
racteriza-se por marcar e atacar com o mesmo ímpeto. Tem no drible fácil 
e chute forte as principais virtudes que o fazem converter as chances em 
gols.

João Victor chega a Tapera com o restante do elenco no final do mês e 
terá a missão de provar ao professor Morruga que faz jus às recomenda-
ções para conquistar seu espaço no time.

Comissão técnica

Tapera - O Campeonato 
Municipal de Futebol de 
Campo de Tapera iniciará 
sábado, 17. A competição 
será realizada em chave 
única, com equipes nas ca-
tegorias aspirantes e prin-
cipal. Catorze times parti-
ciparão, sendo sete de cada 
categoria: Juventude (Vila 
Raspa), A.A. Pôr do Sol, E.C. 
Operário, Liberal/Parceria, 
Chape/Juventude Progres-

so, Tchó e Tchó e Guarani/
Barbearia London.

Os jogos acontecerão 
nos sábados e domingos. 
A primeira rodada aconte-
cerá no Campo Municipal 
Isidoro Gregório Simon, 
no Bairro Progresso, às 
14h30min: Chape/Juventu-
de Progresso x E.C. Operá-
rio (asp.), Chape/Juventude 
Progresso x E.C. Operário 
(princ.)

Municipal de 
Campo inicia 
nesse mês

VÔLEI/SELBACH – A Coordenadoria de Esporte de 
Selbach realizará um torneio de vôlei de areia regio-
nal dia 18/2, com limite de duplas, na modalidade 
masculino. O valor da inscrição será de R$ 60 por 
dupla. Inscrições junto ao Módulo Esportivo (serão 
aceitas inscrições de atletas de outros municípios). 
Informações com André Henkes, fone 99204-7203.
VETERANOS – O Juventude recebe neste domingo 
(4) o Cacique de Arroio Grande/Selbach. No último 
sábado a equipe perdeu em Invernadinha para o 
União, 5 a 4. O América perdeu também sábado 
passado para o Lagoense, por 3 a 0, e ontem rece-
beu o Canarinho/Volta Alegre.
BOCHA/TAPERA – A 11ª rodada do Campeonato 
Municipal de Bocha ocorreu na sexta-feira, 26: 
Amigos da Bocha 3 x 0 Luizinho, CTG 1 x 2 Parque 
A. Taperense, União do Interior 3 x 0 São João.
SOCIETY/LAGOA – Sábado (27/1), ocorreu a 7ª roda-
da da Copa Avelino Antônio da Silva de Lagoa dos 
Três Cantos, jogaram: Não Vai Que É Fria 6 x 0 Os 
Panteras, Juventus 0 x 5 Supremo, Oriental 0 x 2 
Nacional, King’s Beer 0 x 3 Papaléguas. Hoje jogam, 
em Linha Glória, King’s Beer x Os Panteras, Não Vai 
Que É Fria x Juventus, Nacional x Atlético e Orien-
tal x Papaléguas. Folga o Supremo.


