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Coluna 
   do Élbio

A espiritualidade 
que nos salva

Tem gente por aí se deixando levar pelas 

aparências de espiritualidade. A grande multidão 

ainda não despertou para as verdades espirituais e 

acha-se com os sentidos embriagados e as crenças 

arraigadas em formas mesquinhas e irreais de viver 

a vida espiritual. Persegue soluções que lhe sejam 

favoráveis, e, em geral, tais soluções dizem respeito 

a questões emocionais ou materiais, que não se 

sentiram capazes de superar. Ah! Como se enganam 

quanto à realidade do espírito.

Mas as pessoas querem é ter seus problemas 

resolvidos! Verdade. Quem não quer? Só que 90% 

dos problemas tem origem na ignorância espiritual 

que produz refl exos na vida material. 

O aprendizado da vida é longo, amplo e exige 

um esforço mental de tais proporções que não torna 

fácil romper com os velhos hábitos de barganhas 

espirituais aprendidos com as religiões do passado. 

“O pastor conduz seu rebanho, mas quem tem que 

caminhar são as ovelhas”.

Mesmo debelando os males, prestando o socorro 

que podia, Jesus não eximiu a população de enfrentar 

seus desafi os. Quem recebeu o pão voltou a ter 

fome e inevitavelmente teve de trabalhar para suprir 

as próprias necessidades; quem foi curado teve de 

aprender a valorizar a própria vida, pois outras enfer-

midades viriam mais tarde; quem Jesus ressuscitou 

dos mortos desencarnou mais adiante.

Em suma, o processo de reeducação a que 

conduzem os embates da vida é tarefa de cada um. 

Cristo Nosso Senhor apenas indicou a direção, mas 

cabe a cada seguidor palmilhar o caminho com suas 

próprias pernas, avançando com passos seguros e 

resolutos em seu aprendizado.

Fonte de pesquisa: livro “Alforria”

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

Neoliberalismo e trabalho
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).
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LIQUIDA IBIRUBÁ – A promoção ocorre neste 
mês de fevereiro, quando os comerciantes ofe-
recerão descontos que variam de 10% a 50%. Al-
gumas lojas participantes: Anelise Modas, Bouti-
que Lucia, Brandt Store, Casa Marcos, Central do 
Automóvel, Confecções Alto Jacuí, Deck Festas, 
Domicro, Elétrica Lauxen, Empório de Ferragens 
TK, Geatel, Intuição Modas, Loja Beija Flor, Loja 
Identidade, Loja Marca, Loja Pompa, Lojas Benoit, 
Lua Mística, Madeireira Eno, Magazine Schäfer, 
Móveis Celita, Móvel Star, Napolitá Calçados, Óptica Ibirubá, Paiol Gaúcho, Papel e Tudo, Pequeno Encantos, 
Pim Pim, Recopel, Santa Concept, Stillus, Tempo Relojoaria, Território Mais, Toklar, Tricoarte e Vemiler.
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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

Luís Eduardo Gomes

Um dia após encerrar a convocação extraordiná-
ria do governador José Ivo Sartori (PMDB) sem 

votar nenhum projeto, o clima na Assembleia Legislati-
va nesta quinta-feira (1º) era de festa em razão da posse 
do deputado estadual Marlon Santos (PDT) como novo 
presidente da Casa. No entanto, em seu primeiro discur-
so na nova função, o pedetista fez um chamamento ao 
governo para que dialogue mais com os parlamentares 
e não apenas tente impor a sua agenda à Assembleia nas 
discussões da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, 
que deve ser votado na próxima semana.

“Não podemos chegar à próxima terça-feira com um 
clima de guerra. Me proponho a conversar com todos. 
Olha a representatividade e pluralidade da Mesa Dire-
tora. Isso é coisa de gente séria”, disse. Dirigindo-se ao 
vice-governador José Paulo Cairoli (PSD), que represen-

tou o governador no evento, fez um convite para uma 
reunião antes da votação na próxima semana. “Acredito 
que é hora de um pouco mais de sensibilidade e de me-
nos ideologismo”.

Marlon assume a AL por força de um acordo fi rma-
do no início da atual legislatura — e que vem sendo 
repetido desde 2007 — entre os principais partidos da 
Casa que defi niu que as quatro legendas mais votadas 
nas eleições iriam se revezar na função durante quatro 
anos. Dessa forma, Edson Brum (PMDB), Silvana Covatti 
(PP) e Edegar Pretto (PT) já haviam presidido a Assem-
bleia.

Para amenizar os ânimos acirrados após a não vo-
tação da semana – Sartori fez duras críticas à Assem-
bleia após ao encerramento da sessão –, Marlon pediu 
entendimento entre legislativo e executivo. “Todos os 
deputados aqui eleitos não foram os protagonistas desta 
crise que passa o RS. É tudo herança, estamos discutin-

do sobre uma herança maldita”, disse.
Em coletiva de imprensa após o evento, Marlon ainda 

elevou o tom das críticas ao governo pela falta de diálogo, 
dizendo que só estava sendo ouvido por causa da impren-
sa e lamentou a ausência de Sartori. “O governador não 
vem na minha posse, temos um problema aí”, disse.

Convocação extraordinária de Sartori não chegou nem a debater os projetos

Marlon Santos assume presidência na AL cobrando diálogo

Deputado Marlon Santos no pronunciamento 
em sua posse como presidente da AL
(Foto: Wilson Cardoso/Agência ALRS)
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Ainda semana passada, de 
22 a 26/01, a agência dos 
Correios de Ibirubá entre-

gou os carnês de pagamento da visto-
ria para a emissão do alvará de loca-
lização. Contribuintes que possuem 
estabelecimentos e sejam profi ssio-

nais autônomos que não receberam 
devem entrar em contato com a Pre-
feitura para solicitar a 2ª via.

O pagamento até dia 10 dá direito 
a desconto de 5%, mas também há a 
opção de parcelar em três vezes, com 
vencimentos em 10/3, 10/4 e 10/5. Os 

pagamentos deverão ser realizados 
nas agências do Banrisul, Bradesco, 
Caixa Federal e Sicredi, ou nos seus 
correspondentes bancários.

Após o vencimento da guia, ela so-
mente poderá ser paga na tesouraria 
da Prefeitura.

Carnês de pagamento do 
alvará 2018 já foram entregues

Chamou a atenção no domingo um 
poste da rede de energia elétrica 

quase em frente ao CFC Jeremias, em Ibi-
rubá. De madeira, a estrutura de madei-
ra cedeu e o poste começou a inclinar. O 
Departamento de Trânsito fechou a Rua 
do Comércio.

Equipe de trabalho que esteve no lo-
cal informou que o poste não seria subs-
tituído: sofreria apenas um reparo. Foi 
então colocada uma escora e o procedi-
mento dispensou trocar todo o suporte 
da fi ação da rede.

Moradores e comerciantes recla-
maram que a RGE cortou a energia elé-
trica logo cedo da manhã, mas o servi-
ço iniciou, de fato, somente por volta 
das 16h da tarde de segunda-feira.

Poste inclina e Rua do 
Comércio é interditada

APAE – A Prefeitura e a Apae renovaram dia 30/1 
acordo de cooperação, através do projeto Inclusão 
e Cidadania. A escola presta atendimento especia-
lizado às pessoas com defi ciência. O ato de assina-
tura contou com a presença do prefeito Abel Gra-
ve, secretário de Administração e Planejamento 
Valdir Lagemann, do presidente da associação, Le-
onardo Maffi , e da diretora da Escola de Educação 
Especial Franz Hümmler, mantida pela associação, 
Solange Conrad Rebellato. O termo de fomento 
prevê repasse mensal de R$ 4.304,82, totalizando 
R$ 51,6 mil para o exercício.
IFRS – Os servidores do Instituto Federal – Cam-
pus Ibirubá participaram dia 26/1 de um café da 
manhã especial para marcar o início de mais um 
ano de atividades. A confraternização aconteceu 
na padaria do Campus. 

CURSOS SENAR – O Senar promoverá os seguintes 
cursos em Ibirubá no mês de fevereiro: Artesanato 
– Palha de Milho (de 6 a 9/2), Aplicação Correta e 
Segura de Defensivos Agrícolas – NR31 (19 a 21 e 
de 21 a 23), Artesanato - Bonecos de Pano ( 19 a 22), 
Turismo Rural – Roteiros, Trilhas e Caminhadas 
Ecológicas (19 a 22).
RUA DO COMÉRCIO – Conforme noticiado na últi-
ma edição, desde o dia 1º começou a valer a mão 
única na Rua do Comércio, no sentido sul-norte 
(Dumoncel em direção à Três de Outubro). A Pre-
feitura cumpre acordo realizado com o Ministério 
Público (MP), “quando também participaram Câ-
mara de Vereadores, Delegacia de Polícia, Brigada 
Militar, Comutran e representante dos moradores 
daquela região”. O Departamento de Trânsito ins-
talou placas de sinalização e orienta os condutores 
a redobrarem a atenção no local. A medida tam-
bém visa melhorar o fl uxo dos veículos e aumen-
tar vagas de estacionamento, segundo o Executivo 
Municipal. 

O papel dos conselhei-
ros e sua relação com 
a gestão cooperativa 
foram os assuntos 
abordados no sen-
tido de preparar o 
grupo para a gestão 
2017/2019

Os novos membros 
do Conselho Con-

sultivo da Cotribá toma-
ram posse no dia 15 de 
dezembro. O evento acon-
teceu na Asfuca, em Ibiru-
bá, oportunidade em que 
o grupo participou de um 
treinamento com o asses-
sor do Sistema OCERGS/
Sescoop, José Máximo Da-
ronco.

O processo eleitoral 
para escolha dos novos 
conselheiros começou 
em agosto, com reuniões 
preparatórias em todas 
as regiões. O fl uxograma 
da eleição também cum-
priu etapas como edital de 

Cotribá tem novos 
Conselheiros Consultivos

convocação, inscrição dos 
candidatos e avaliação dos 
critérios para concorrer, 
previstos no estatuto so-
cial, por parte da comissão 
eleitoral.

Homologadas as ins-
crições, os associados ti-
veram o prazo de 30 dias 
para fazer a votação nas 
urnas dispostas nas re-
giões de atuação da coo-
perativa. Entre os crité-
rios que impossibilitam 
o associado a concorrer 
estão, por exemplo, ter 
pendência financeira com 

a Cotribá e ter exercido ou 
disputado cargo político 
nos últimos anos. O Con-
selho Consultivo é com-
posto por 80 membros, 
sendo quatro efetivos e 
quatro suplentes de cada 
uma das dez regiões.

Os líderes das regiões 
têm direito a voto e voz. 
Outra tarefa do líder é re-
presentar os demais asso-
ciados junto aos conselhos 
de Administração e Fiscal, 
levando informações da 
cooperativa e trazendo su-
gestões e decisões dos seus 

respectivos núcleos. Tam-
bém cabe ao conselheiro 
Consultivo promover a co-
operativa junto ao quadro 
associativo, defender os 
interesses do quadro so-
cial e indicar os associados 
como candidatos aos con-
selhos de Administração e 
Fiscal. O mandato é de três 
anos.

Na ocasião, os conse-
lheiros, Ingo Ahlert e An-
dréia Klaesner, presidente 
e vice do Conselho Consul-
tivo, foram reconduzidos 
ao cargo por aclamação.
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Sistema de telefonia mantido pela Pre-
feitura de Ibirubá para as localidades 
de Alfredo Brenner, Santo Antônio do 
Bom Retiro e Várzea migrará para rede 
de telefonia via fi bra ótica com acesso 
à internet

Em outubro do ano passado, o 
Município de Ibirubá assinou 
contrato de prestação de ser-

viços com a Triway Internet e Telefonia 
para a construção de rede de fi bra ótica. 
Além de disponibilizar internet e tele-
fonia, via tecnologia de ponta, para dois 
órgãos públicos municipais no Distrito de 
Alfredo Brenner (Unidade de Saúde e Es-
cola Municipal de Ensino Fundamental), 
moradores daquela localidade, de Santo 
Antônio do Bom Retiro e da Várzea – por 
onde passa a rede –, poderão adquirir os 
serviços da empresa provedora. Por se 
tratar de um convênio com a Prefeitura, 
os moradores terão preços diferenciados 
e um plano especial na contratação do 
serviço.

Há muitos anos, o município tem 
disponibilizado uma central telefônica 
nessas localidades. Como a tecnologia 

avançou, há necessidade de modernizar 
o sistema. “Temos uma precariedade 
nessas centrais telefônicas, pois estão 
ultrapassadas. Num planejamento com a 
Triway, estabelecemos uma parceria para 
um investimento em conjunto de R$ 180 
mil para viabilizar ao nosso interior um 
serviço de comunicação de qualidade, 
que contribuirá com mais segurança às 
famílias rurais”, informou o prefeito Abel 
Grave.

Segundo a assessoria de comunicação 
da Coprel/Triway, os moradores já rece-
beram visitas e contatos informando so-
bre a disponibilidade destes serviços de 
telefonia e internet.

Quando da assinatura do convênio, o 
presidente da Coprel Telecom/Triway In-
ternet e Telefonia, Jânio Vital Stefanello, 
destacou que este é o primeiro projeto de 
construção de rede de fi bra ótica especi-
fi camente voltada para o interior. “A par-
ticipação do poder público é muito im-
portante para que possamos avançar nos 
projetos de internet rural, devido ao alto 
custo de instalação de redes de fi bra óti-
ca. Chegando com fi bra ótica nos pontos 
mais estratégicos, e redistribuindo o si-

Triway moderniza comunicação no interior

nal via rádio para os locais mais distantes, 
conseguimos avançar bastante na oferta 
de internet rural com qualidade, um dos 
fatores determinantes para a permanên-
cia e o retorno do jovem para o campo”, 
esclareceu o presidente.

Como a construção da rede de fi bra 
ótica está fi nalizada e em condições de 

entrar em operação, as centrais telefôni-
cas existentes nessas localidades serão 
retiradas dentro de 90 dias, anunciou o 
prefeito Abel.

Mais informações sobre a aquisição do 
novo serviço, os interessados devem con-
tatar a Triway Internet e Telefonia pelo 
número 116. A ligação é gratuita. (PMI)

ACESSE NOSSO SITE:  www.jornalvr.com.br
Assinaturas e Publicidades: (54) 3324-1723
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O Jornal Visão Regional buscou atualizar o an-
damento da safra de Verão 2017/2018 na área 
de atuação da Cotribá. O engenheiro agrônomo 

Fernando Müller, gerente técnico da cooperativa, nova-
mente foi solícito com a Reportagem para informar a co-
munidade regional.

As chuvas ocorridas no último fi nal de semana con-
fi rmaram as previsões decorrentes do fenômeno La Niña, 
que está atuando neste momento na América do Sul. 
“Houve chuvas irregulares em todo o território do Rio 
Grande do Sul. Algumas localidades da Metade Norte 
do estado registraram chuvas com uma variação de 50 a 
250mm de chuva. Mas de uma maneira geral, choveu bem 
nesta região, desde as Missões até Vacaria, nos Campos de 
Cima da Serra”, avalia o agrônomo da Cotribá.

“A situação muda um pouco quando se olha a outra 
metade do Rio Grande do Sul (a Metade Sul). Em Santa 
Margarida e São Gabriel, a soja estava sofrendo com a falta 
de chuva e nesta última choveu em torno de 90 mm, chuva 
muito boa por sinal. Quando na avaliação dos municípios 
de Cachoeira do Sul e Pantano Grande, Rio Pardo e Cande-
lária, as chuvas foram de precipitações menores, na faixa 
de 5 a 20 mm. Já nos municípios Butiá, Encruzilhada do 
Sul, de uma maneira geral vem chovendo menos e esta 
última foi 4 a 18 mm. Nesta região, a soja vem sofrendo 
um pouco mais, sentindo a falta de umidade no solo, já 
trazendo alguns prejuízos a cultura. E a fase em que se 
encontra a maior parte da soja neste momento é a repro-
dutiva, quando a cultura precisa de mais umidade”.

“Na região do extremo sul, os municípios de Arroio 
Grande e Jaguarão não tiveram a ocorrência destas últi-
mas chuvas. Em contato com o Jonas Frankenberger, coor-
denador da unidade de Arroio Grande, ele comentou que 
neste momento há uma circulação muito forte de corren-
tes de ar e com as altas temperaturas na região, a pouca 

umidade que ainda resta deve manter as lavouras estáveis 
até o fi nal de semana, sendo necessária uma chuva para 
semana que vem. Caso não ocorra a chuva, os prejuízos 
vão se intensifi cando no campo”.

Na região Norte, nos municípios de atuação da Cotri-
bá, como Ibirubá, Quinze de Novembro, Fortaleza dos Va-
los, Boa Vista do Incra, Cruz Alta, Santa Bárbara do Sul, 
Saldanha Marinho e Tapera, as lavouras estão com pata-
mares bons no campo. Na média da produção do Estado 
do Rio Grande do Sul deve ser menor comparada à do ano 
passado. Dados do 4º levantamento de safra 2017/2018 da 
Conab apontam no relatório uma estimativa de produção 
para o RS de 17.457.400 toneladas. No ano passado, safra 
2016/2017, o estado fechou 18.713.300 toneladas. “Por esta 
estimativa, estamos falando numa redução de 6,7 %, na 
produção de soja no estado”.

Importante neste momento, além do clima, as pragas e 
doenças são fatores que interferem no sucesso da produti-
vidade da cultura da soja. “O produtor deve estar atento, e 
buscar as orientações técnicas, necessárias para um bom 
manejo”, aconselha Fernando.

Armazenagem
O gerente técnico Fernando Müller revelou que os ar-

mazéns da Cotribá estão sendo organizados para o rece-
bimento da safra. “Estamos com trigo armazenado, esta-
mos recebendo milho neste momento, já recebemos um 
pouco da soja, de produtores que plantaram mais cedo, 
em setembro, que já efetuaram a colheita e já plantaram 
soja novamente nessa área.

A Cotribá está preparando os armazéns para recebi-
mento da safra de soja 2017/2018. A capacidade estática 
total da Cotribá é de 6,4 milhões de sacas. Na metade Nor-
te, onde a estrutura é maior, a cooperativa deverá receber 

Rural

Chuvas benefi ciam 
as lavouras de soja

e armazenar a produção. Já na Metade Sul, onde não te-
mos capacidade estática sufi ciente para armazenar toda 
a produção de grãos que recebemos, parte deve destinada 
ao Porto de Rio Grande”, enfatizou Muller.

Mercado da soja
A soja sofreu nos últimos meses queda do preço e agora 

o dólar também vem caindo, o chama a atenção do setor. 
“Os custos da lavoura se elevaram e o preço da soja, que 
havia expectativa que chegasse a R$ 75, R$ 80 por saca, 
hoje estamos falando na faixa R$ 61 por saca, uma defa-
sagem que preocupa, e muito. Se a produtividade não for 
boa em função clima, o produtor não vai conseguir fechar 
os custos de lavoura e investimentos feitos na proprieda-
de. A aposta é que a soja possa subir no segundo semestre, 
mas o cenário hoje é o contrário: nós temos o estado de 
Mato Grosso, que vai colher mais de 30 milhões de tone-
ladas, e relato de alguns produtores que estão colhendo 
uma média de 73 sacas por hectare, média muito boa. Isso 
mostra que vai aumentar a oferta do grão, além do que 
os Estados Unidos colheram uma supersafra de soja. O se-
nário hoje é a oferta grande de soja e preços menores no 
mercado. Vamos acompanhar o comportamento do clima, 
nos principais países produtores de soja no mundo e aten-
tos a lei da oferta e procura. São fatores que infl uenciam 
no preço da soja”, fi nalizou o gerente técnico da Cotribá.

Fernando Müller

Segundo a FecoAgro/RS, resultados líquidos do sistema 
cresceram 7,7% no ano passado, fechando em R$ 410 milhões

Cooperativas agropecuárias gaúchas
faturaram mais de R$ 20 bi em 2017
Sistema projeta crescimento contínuo até R$ 30 bilhões nos próximos anos

Apesar das adversi-
dades econômicas, 

as cooperativas agrope-
cuárias do Rio Grande do 
Sul devem confi rmar um 
crescimento adicional de 
R$ 1,2 bilhões no seu fatu-
ramento em relação a 2016, 
ultrapassando R$ 20,8 bi-
lhões. Os números foram 
apresentados pela Federa-
ção das Cooperativas Agro-
pecuárias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fecoagro/
RS) quarta-feira, 31/1, em 
Porto Alegre (RS).

O índice de crescimen-
to apresentou-se inferior 
à média dos últimos anos 
em razão da recessão eco-

nômica, que teve refl exos 
no consumo das famílias, 
e pela demora na comer-
cialização dos grãos. Ape-
sar disso, os resultados 
líquidos devem ser supe-
riores a R$ 410 milhões, 
superando em 7,7% a soma 
dos resultados obtidos no 
ano de 2016. “Isto demons-
tra claramente um acerto 
na gestão das cooperativas 
em observar ações para 
redução de custos opera-
cionais em todos os seus 
processos e a otimização 
de estruturas, mesmo 
diante de um signifi cati-
vo volume de produtos, 
especialmente soja, ainda 

a faturar, cuja operacio-
nalização computa todos 
os custos decorrentes do 
estoque de passagem”, 
destacou o presidente da 
Fecoagro/RS, Paulo Pires. 

Importante destacar 
que os preços médios re-
cebidos pelos produtores 
no ano de 2017, compara-
tivamente aos percebidos 
em 2016, para os princi-
pais grãos, tiveram varia-
ções negativas na ordem 
de 14,7% para a soja, 39,6% 
para o milho e 16,4% para o 
trigo. Este comportamento 
repercute diretamente no 
valor dos ingressos e das 
sobras nas cooperativas.
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Cada um tem uma percepção do que é qualidade de ali-
mento. No caso dos grãos, poderia se dizer que a qualidade 
está em preservar sua integridade física, grãos inteiros, 
com casca limpa e sem trincas, sem presença de fungos e 
impurezas, sem ataque de pragas; na integridade química 
preservada (características nutricionais, principalmente 
teores de proteína, carboidratos e óleos), embora percep-
tível apenas com análises, e controle dos aspectos sanitá-
rios com ausência de agroquímicos. 

Segundo Brooker et al. (1992), são muitos os fatores 
que contribuem para a perda de qualidade e quantidade 
dos alimentos. Dentre eles, destacam-se: características 
da espécie e da variedade; condições ambientais duran-
te o seu desenvolvimento; época e procedimento de co-
lheita; método de secagem; e práticas de armazenagem. 
A massa de grãos armazenada é um sistema ecológico em 
que a deterioração é o resultado da interação entre vari-
áveis físicas (temperatura, umidade, propriedades físicas 
da massa de grãos: como porosidade, capacidade de fl uir, 
acamamento dos grãos, sorção, propriedades termo-físi-
cas; estrutura do armazém e suas inter-relações e variá-
veis meteorológicas); variáveis químicas (disponibilidade 
de oxigênio no ar intergranular); variáveis biológicas de 
fontes internas (longevidade, respiração, maturidade pós-
-colheita e germinação); e variáveis biológicas de fontes 
externas (fungos, leveduras, bactérias, insetos, ácaros, 
roedores e pássaros). O grau de deterioração depende da 
taxa de aumento destas variáveis que, por sua vez, são 
principalmente afetadas pela interação da temperatura e 
umidade e secundariamente pela inter-relação delas com 
o grão, entre eles, e com a estrutura do silo (Sinha, 1973).

Perdas
Os métodos empregados para evitar a deterioração dos 

grãos armazenados consistem em conduzir o teor de umi-
dade, temperatura e taxa de oxigênio à níveis desfavorá-
veis ao desenvolvimento da microfl ora.

A “perda” nos grãos pode ser: perda de peso, nutricio-
nal, na qualidade, na viabilidade das sementes (germi-
nação) entre outras. Os produtos já processados também 
estão sujeitos a perdas. Sendo o pior dano a contamina-
ção. Em alguns países, a simples presença de insetos em 
produtos processados é motivo para a rejeição do produto.

Ações propostas 
pela Emater/RS-Ascar

Ao propormos a inserção do agricultor nos processos 
de seca e armazenagem de grãos, por meio da construção 
de silos na propriedade, estamos interferindo nos proces-
sos de perdas naturais, portanto, buscando a manutenção 
da qualidade dos grãos. Algumas de nossas ações:

- Orientações sobre planejamento de cultivo (varieda-
des, época), regulagem de colheitadeira e transporte ade-
quado;

- Construção de uma estrutura (silo) que armazena e 
proporciona secagem de grãos de forma prática e efi cien-
te, pela circulação do ar ambiente insufl ado por um ven-
tilador;

- Manejo de aeração que, primeiro reduz a umidade 

dos grãos a níveis adequados de conservação (até 13 – 14 
%) e, depois controla a temperatura e faz troca de ar da 
massa de grãos. Com esse manejo há uma interferência 
nas variáveis físicas, químicas e biológicas, preservando 
o alimento. 

Vantagens ao 
agricultor

- Diminuição das perdas qualitativas e quantitativas 
de grãos produzidos na propriedade;

- Agregação de valor nutricional e segurança na sua 
alimentação familiar;

- Agregação na renda ao comercializar produto dife-
renciado e na sua disponibilidade;

- Aumento na conversão alimentar animal ao trans-
formar os grãos em carne, leite e ovos.

Crédito disponível
Consulte as agências bancarias de seu município para 

conhecer as linhas de crédito que possam estar disponí-
veis a esta atividade (armazenagem).

Emater tem solução simples para
secagem e armazenamento de grãos

Presidente Clair Kunh vem se empenhando em buscar 
alternativas para a Agricultura Familiar

A Emater/RS criou há alguns anos uma solução 
simples e de baixo custo para a secagem e ar-
mazenagem de grãos em pequenas proprie-

dades: o silo de alvenaria, excelente alternativa para o 
agricultor familiar. A Emater/RS, além de apresentar um 
modelo de construção de silo, repassa orientações sobre o 
manejo adequado dos grãos, explicando aos agricultores 
como obter um grão de boa qualidade, desde a retirada do 
produto da lavoura, até a correta armazenagem.

O modelo de alvenaria pode armazenar até 3 mil sa-
cas de milho, com custos de construção variando de R$ 
5 mil a pouco mais de R$ 20 mil, conforme a capacida-
de de armazenamento. O silo de alvenaria é mais barato 
do que os outros tipos, por ser construído com materiais 
de baixo custo e mão de obra da família. Cimento, areia, 
brita, malha de ferro e tijolos maciços são utilizados para 
erguer a estrutura do silo. Na parte interna, utiliza-se 
madeira para a construção de um estrado, que fi ca a 40cm 
do chão e é revestido por uma tela de arame galvanizado, 
impedindo que os grãos entrem em contato com o solo e 
permitindo que o ar gerado pelo ventilador, localizado na 

parte externa do silo, circule dentro da estrutura. O preço 
do ventilador fi ca entre R$ 2 mil a R$ 4 mil.

Além de o agricultor economizar com transporte ao 
realizar todo o processo em sua propriedade, ele obtém 
um grão de ótima qualidade, tanto para a alimentação de 
suas criações, quanto para a comercialização do produto.

Em Ibirubá dois agricultores já construíram seus silos 
secadores com auxílio da Emater, e um terceiro está com 
a construção em andamento.

“Com a construção dos silos, pude obter um maior 

controle de qualidade do meu produto, podendo 

vender por um preço melhor, pois tenho ele dis-

ponível, na hora que preciso. Foi um bom investi-

mento, que se pagou durante a safra” (Luiz Carlos 

Wirti, Linha 8, Ibirubá. Luiz construiu dois silos, 

com capacidade para 450 sacas cada)

“

Qualidade do alimento

Estão abertas até 30 de junho as 
inscrições para os primeiros cur-

sos que serão ofertados no ano de 2018 
no Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
na modalidade de Educação a Distância 
(EaD). A conclusão dos cursos dever ser 
realizada até o dia 31 de julho de 2018. 
Mais informações e inscrições no site ead.
ifrs.edu.br. Os cursos:

IFRS
Cursos gratuitos na modalidade EaD recebem inscrições

GERAL

Conhecendo o IFRS

EDUCAÇÃO

Abordagens Pedagógicas Modernas na Educação a Distância

Criação de Videoaulas

Educação a Distância

Repositórios de Materiais Didáticos Digitais e Direitos de Uso

IDIOMAS

Inglês – parte 1

Português como Língua Adicional – Parte 1

Português como Língua Adicional – Parte 2

INFORMÁTICA:

HTML – Parte 1

Lógica de Programação – Parte 1
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O Senado Federal 
aprovou dia 14 
de dezembro 

projeto que mudou as re-
gras do Fundo de Assistên-
cia ao Trabalhador Rural 
(Funrural). Como a pro-
posta já foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados, o 
texto foi para sanção do 
presidente da República, o 
que ocorreu dia 9 último.

A proposta institui o 
Programa de Regulariza-
ção Tributária Rural (PRR), 
que permite o parcelamen-
to das dívidas relativas à 
contribuição social dos 
trabalhadores rurais. Pelo 
texto, poderão ser quita-
dos os débitos vencidos até 

30 de agosto deste ano. A 
adesão ao programa será 
aceita até 28 de fevereiro 
de 2018.

A contribuição incide 
sobre a receita bruta da co-
mercialização da produção 
e é paga pelos empregado-
res para ajudar a custear a 
aposentadoria dos traba-
lhadores.

A Farsul orienta os pro-
dutores rurais que estão 
envolvidos em ações judi-
ciais devem buscar sempre 
suporte de seu advogado. 
Dadas as signifi cativas al-
terações na legislação e 
as peculiaridades do PRR, 
o produtor deve também 
buscar assessoria contábil.

Sindicato Rural informa 
sobre novas regras do Funrural

 Presidente Elmar Konrad

Funrural pós Lei Federal 13.606/2018

• Produtores rurais pessoa física tem novas alíquotas da Seguridade Social: 1,3%
• Possibilidade de contribuição com base no faturamento ou sobre a folha de paga-

mento a partir de 2019
• Mantida cobrança sobre a venda entre produtores rurais pessoa física
• GEFIP gerará guia que deve ser quitada até o dia 20 do mês subsequente ao fato 

gerador

O Programa de Regularização Rural (PRR) é opção à contribuição com base no fatu-
ramento, destinado a pessoas físicas e jurídicas.

• Adesão deve ocorrer até 28/2
• Pode incluir valores em aberto até 30/08/2017
• Parcelamento na RF de valores em discussão judicial ou não incluídos em dívida ativa.
• Parcelamento na Procuradoria da Fazenda Nacional de valores incluídos 

em dívida ativa
• Condições de pagamento: duas parcelas de entrada (28/2 e 31/3) e saldo em 176 

meses
• As parcelas devem equivaler a 1,25% da dívida total.

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-
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).

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Tapera promove seu 10º Encontro

Nova diretoria do STR

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 depo-
sita e disse que serão mantidos os trabalhos de acordo 
com a necessidade 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 
acordeonista local Alissandro Wommer apresentou-se e, 
logo após, a sonorização do encontro foi de Arlei Zamboni.
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O presidente Lair Blasi e o 
vereador Deinner Maurer 

solicitaram diretamente ao gover-
nador José Ivo Sartori e o secretário 
Estadual de Transportes Pedro Wes-
tphalen investimentos e melhorias 
na VRS 824. Eles estiveram em Porto 
Alegre esta semana buscando infor-
mações sobre os projetos do municí-
pio cadastrados no Daer/RS.

É importante destacar que esse 
trabalho visa melhorar as condi-
ções de infraestrutura oferecidas 
à comunidade quinzenovembren-
se, que vem lutando pelo desen-
volvimento econômico e social, 
melhorando o atendimento aos 
milhares de turistas que anual-
mente visitam o município.

Acompanhados da supervisora 
Graciela Mohlecke e da assessora 
jurídica Carolina Spengler, Blasi 
e Deinner também reuniram-se 
quarta-feira, 31/1, com o Secretá-
rio Estadual da Fazenda, Giovani 
Feltes, que anunciou o pagamento 
referente à Consulta Popular para 
todos os municípios do Rio Gran-
de do Sul, (desde que liquidados 
pelo órgão de origem), referente a 
2016/2017. O Município de Quinze 
de Novembro foi contemplado com 
um repasse de R$ 77.890,60, que se-
rão investidos na recuperação de 
solo pela Secretaria da Agricultu-
ra, benefi ciando assim pequenos 
agricultores do município.

Legislativo de Quinze de 
Novembro cumpre agenda 
com o governo do Estado

Governador do Estado recebeu os vereadores Blasi e Deinner

 Reunião com o secretário Giovani Feltes

Região

O deputado federal Heitor Schuch (PSB), 
esteve em Tapera na semana que passou. 

Durante o recesso da Casa, ele visita os municí-
pios para ouvir sindicalistas, cooperativas, pre-
feitos e vereadores.

Na agricultura, o parlamentar chama a aten-
ção para o preços do custeio e a concorrência no 
Mercosul. Lembra que nos últimos meses aumen-
taram o diesel, gasolina, luz, gás, produtos vete-
rinários, medicamentos e insumos, ao passo que 
houve queda nos preços da soja, arroz, leite entre 
outros. Com o governo brasileiro de fronteiras 
abertas, importando de tudo um pouco, “gera 
uma desigualdade”, considera o deputado.

Para ele, o Brasil precisa reestudar o Merco-
sul e redefinir estratégias. Aponta que Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul produzem os 
mesmos produtos bases que a Argentina, Uru-
guai e Paraguai. “Acredito que em 2018 quem 
sabe, teremos mais tempo para discutir o Mer-
cosul, porque em 2017 o governo brasileiros es-
tava mais preocupado com o poder que com a 
política internacional.

Deputado diz que 
política externa 
prejudica economia

Schuch quer atenção para 
agricultura e Mercosul
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BRIGADA MILITAR

Um grave acidente chocou a comunidade regio-
nal no último domingo, 28/1. A ibirubense Quer-

lita Chaves de Souza estava visitando a fi lha em Passo 
Fundo quando teve o Ford Focus atingido por um Toyota 
Corolla. O fato ocorreu por volta das 10h30min, em fren-
te a residência da fi lha. O estado que fi caram o portão e 
o carro denotam a violência do impacto e sugerem que o 
Corolla estava em alta velocidade.

A fi lha, que também fi cou 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 bafô-
metro. O veículo também estava com o licenciamento 
vencido.

Querlita, conhecida como Lita, deixa duas fi lhas (Ro-
semare e Roseli), dois genros (Marcelo Barrof e Carlos) e 
dois netos (Iago e Loriel) além de seis irmãos, entre eles 
Samuel Chaves, o Bileco.

Violento acidente tira a vida 
de ibirubense em Passo Fundo

Querlita Chaves de 
Souza tinha 58 anos

BRIGAS – Dia 26/1 a BM 
registrou ameaça na Rua 
Paulina Streita (13h30min) 
e vias de fato na Serafi m 
Fagundes (23h30min). No 
sábado, atendeu ocor-
rência de vias de fato na 
Rua General Osório, às 
6h30min.
TRÂNSITO – Condutor não 
habilitado tentou fugir da 
guarnição com sua moto 
por volta das 19h40min do 
dia 26/01, na Rua Firmino 

de Paula. A BM lavrou um 
TC. Caso similar ocorreu 
às 21h30min daquele dia, 
na Rua Porto Alegre. Sá-
bado, 21h, foi registrada 
fuga do local de acidente 
na Rua do Comércio. Se-
gunda-feira, por volta das 
18h40min, houve acidente 
de trânsito com lesão cor-
poral na Rua Dumoncel 
Filho. A Brigada registrou 
dois acidentes de trânsito 
no dia 31/1, quarta-feira, 

na Rua Mauá (12h30min) 
e na Rua Rodolfo Taucher 
(13h).
PROTEÇÃO – Por volta 
das 9 do último sábado, a 
Brigada Militar prendeu 
A.A.F. em fl agrante deli-
to pelo crime de desobe-
diência à ordem judicial 
de medida protetiva, na 
ERua Willy Krammes. 
Após o registro, ele foi en-
caminhado ao presídio.
MACONHA – Nos primei-

ro minutos de domingo, 
28/1, a Brigada lavrou 
TC para indivíduo que 
portava maconha na Rua 
Francisco Emilio Trein. 
Na quarta-feira, 31/1, os 
PMs encontraram maco-
nha com dois menores 
na Praça Henrique Ber-
let, do Bairro Jardim. O 
fato ocorreu por volta 
das 17h30min. Eles foram 
conduzidos à DP para re-
gistro.

Quarta-feira à tarde, 31/1, policiais civis da DP de Ibirubá, coordenados 
pela delegada Diná Rosa Aroldi, e apoio da Brigada Militar, efetuaram 

diversas diligências no Bairro Progresso para resolver furtos que estavam 
ocorrendo nos últimos dias naquela área.

Foi preso M.L.S, de 25 anos, contra quem existia mandado de prisão por 
condenação defi nitiva pelo delito de lesão corporal, nos termos da Lei Maria 
da Penha, fato ocorrido no ano de 2011 em Ibirubá, contra sua ex-compa-
nheira.

Também foram aprendidos dois lava-jatos e identifi cados os suspeitos dos 
delitos, os quais responderão pelo crime de furto qualifi cado.

Polícia coíbe furtos no Bairro Progresso

M.L.S. foi condenado com base na Lei Maria da Penha

A agência dos Correios de Não-Me-Toque foi 
alvo de assalto na manhã desta sexta-feira 

(2), Por volta das 7h45min, dois indivíduos armados 
entraram e renderam cinco funcionários. Segundo o 
gerente Paulo Júnio Gomes da Silva, eles ficaram nes-

ta condição por cerca de uma hora.
Foi levado dinheiro, em montante não revelado. Em 

função da ocorrência, a agência dos Correios estará fe-
chada nesta sexta-feira para os trabalhos periciais da 
Polícia Civil. As informações são do Portal NMT.

Agência dos Correios de 
Não-Me-Toque é assaltada

Departamento de Obras

Informativo da Prefeitura 
de Quinze de Novembro

Vice-prefeito Paulo 
Prante à frente do 
Executivo por 30 dias

O vice-prefeito Paulo Adalberto Prante as-
sumiu dia 1º de fevereiro a chefi a do Poder 

Executivo Municipal e assim será por 30 dias, du-
rante as férias do prefeito Gustavo Peukert Stolte. O 
ato de transmissão de cargo ocorreu pela manhã no 
gabinete da Prefeitura, com a participação de auto-
ridades locais, servidores, imprensa e comunidade 
em geral.

Foram realizados os seguintes trabalhos:
• Melhoria nos acessos às propriedades na lo-

calidade de Esquina Egônio Whays pelo Programa 
Agroforte (cascalho, rolo e patrola);

• Encascalhamento de estrada geral próximo à 
propriedade do Senhor Artildo Neis com colocação 
de tubos;

• Abertura de esterqueira através do Programa 
Agroforte;

• Limpeza e reforma da pista de Motocross com 
patrola, roçadeira e retroescavadeira;

• Roçadas entre Quinze de Novembro e a locali-
dade de Sede Aurora;

• Limpeza do centro da cidade.

MOTOCROSS
 O Moto Clube de Quinze de Novembro convida 

a todos para mais uma edição da Abertura da Copa 
Cidades de Motocross neste fi nal de semana, dias 3 
e 4, sábado e domingo, em Sede Aurora/Quinze de 
Novembro.
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O Clube Ibirubense 
de Automobilis-

mo resgatou um esporte 
que há anos não via mais 
competições na cidade: no 
último sábado ocorreu o 3º 
Rally do Cia.

No rally de regularidade, 
é o tempo que conta. Qual-
quer veículo podia partici-
par, com piloto e navegador.

Os rally foi dividido nas 
categorias masculina e fe-
minina, obtendo 100% de sa-
tisfação das equipes, afi rma 
a organização. O percurso 

saia da Amisa e encerrava na 
Praça General Osório. Houve 
premiação para os primeiros 
colocados e também para 
quem fez o pior tempo – o 
troféu “atrasado”.

Enfi m, o CIA agradeceu 
aos patrocinadores e colabo-
radores que trabalharam no 
evento. O clube prevê para 
este ano mais um rally, uma 
viagem para assistir à prova 
de Fórmula 1 em São Paulo e, 
em breve, um racha notur-
no, na pista da Rua Pedro Re-
belato, no Bairro Esperança.

3º Rally do CIA 
ocorreu no 
último sábado

VETERANOS – A 6ª rodada do Municipal de Futebol 
de Campo de Quinze de Novembro teve jogos pela 
categoria veteranos dia 30, terça-feira: Floresta 0 x 1 
EC 7 de Setembro e Santa Clara 3 x 3 Grêmio Aurora, 
folgando o Gaúcho, que lidera, e o Rio Grandense. 
O Santa Clara perdeu pontos porque um atleta jo-
gou com três cartões amarelos, que foram para o GE 
Aurora. Terça-feira, dia 6 enfrentam-se, a partir das 
19h30min, Rio Grandense x Santa Clara e Floresta x 
Gaúcho; e dia 13, EC 7 de Setembro x GE Aurora.
CAMPO/QUINZE – As categorias aspirantes e prin-
cipal disputam já as partidas de ida das semifi nais 
do Municipal. Dia 31 jogaram EC 7 de Setembro 0 x 
0 Floresta (asp) e EC 7 de Setembro 4 x 1 GE Aurora 
(princ.) e dia 11 será a vez de Santa Clara x Rio Gran-
dense (asp) e Floresta x Gaúcho (princ.), no Estádio 
Arthur Hetzel. As partidas de volta ocorrem dia 10, 
no Estádio Celestino de Bortoli, com Floresta x EC 7 
de Setembro e GE Aurora x EC 7 de Setembro.
DMD/QUINZE – Jovens nascidos até 2004 que de-
sejarem podem inscrever-se para o Municipal de 
Campo Infantil. Já as equipes da bocha têm até o 
dia 7, nas categorias masculino (dupla e quarteto) 
e no feminino (dupla).

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 sentido Sole-
dade-Espumoso quando o condutor 
tentou desviar de buracos na pista, 
perdeu o controle, invadiu a pista 
contrária e colidiu com uma cami-
nhonete Toyota Hilux de Campos 
Borges, que vinha em sentido con-
trário. O fato ocorreu no km 120 da 
ERS 332. Após o impacto, a carreta 
pegou fogo – a Hilux atingiu a lateral 
do caminhão, e houve vazamento de 
combustível.

Naquela mesma segunda-feira, 
29, uma Ford Pampa e uma moto 
Honda Titan colidiram no km 026 
da VRS 817, em Campos Borges, 
localidade de Vila União. A camio-

nete trafegava no sentido Campos 
Borges-Espumoso e a moto no sen-
tido contrário. Ela teria invadido a 
pista contrária e atingido a Pampa. 
O condutor fi cou ferido e foi aten-
dido no Hospital São Sebastião, em 
Espumoso.

Já na quinta-feira, dia 1º, um aci-
dente envolvendo dois caminhões e 
um veículo de passeio resultou em 
uma vítima fatal na BR 386 em Sole-
dade, na altura da ponte sobre o Rio 
Espraiado (km 232).

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

Com a colisão, o caminhão virou 

e um funcionário da empresa fi cou 
soterrado pela carga de asfalto. O 
motorista do caminhão de Rondi-
nha teve ferimentos e foi socorrido 
pelo SAMU, sendo encaminhado em 
estado grave ao Hospital de Soleda-
de. Já o motorista do Corolla não so-
freu ferimentos.

Segundo a PRF, tratava-se de Luiz 
André Mello Malheiros (44), natural 
de Santa Bárbara do Sul. Ainda con-
forme a polícia, havia outro operá-
rio em cima do caminhão. Ronaldo 
Moura da Silva (44) sofreu ferimen-
tos, foi encaminhado ao Hospital 
Frei Clemente e depois a Carazinho, 
seu município de origem.

O motorista do caminhão de 
Rondinha, Ivaldir Stivanin (57) tam-
bém fi cou ferido. Foi conduzido à 
casa de saúde de Soledade e em se-
guida transferido ao Hospital São 
Vicente de Paulo, em Passo Fundo.

Carreta colide e 
pega fogo na ERS 332

Região de Soledade e Espumoso registrou 
vários acidentes esta semana
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Óbitos

VALTERCI FREDR ICH
11/03/1967
25/01/2018

MARIA ANNA SCHNEIDER
08/12/1928
25/01/2018

CLARA PRANKE
30/11/1933
27/01/2018

JOÃO VALÍVIO DA 
GAMA DICKEL

19/09/1944
26/01/2018

ALCIDES ROVEDA OLIARI
25/09/1930
31/01/2018

ROMILDA SCHÄFER
28º/01/1933
31/01/2018

Na última quinta-feira, 1º de fevereiro, entraram em vigor as novas 
taxas de serviços do Detran-RS. Os valores de todos os serviços fo-

ram atualizados conforme o reajuste na Unidade Padrão Fiscal do Estado.
A primeira Carteira Nacional de Habilitação (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
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A recuperação das receitas no 2º semestre 

fez com que o Governo Central encerrasse o 

ano de 2017 com déficit de R$ 124,4 bilhões. 

Inacreditavelmente, o resultado foi motivo de 

comemoração, já que foi 24,8% inferior ao de 

2016 e a meta era de R$ 159 bilhões.

A gasolina vem aumentando por 13 sema-

nas consecutivas no Brasil. Os preços médios 

divulgados pela Agência Nacional do Petró-

leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) são 

de R$ 4,198 (gasolina), R$ 3,381 (diesel), R$ 

3,002 (etanol) e R$ 67,47 (gás).

Futsal

Presidente fala sobre perspectivas 
da ASIF para este ano

O presidente da Associação Ibirubá 
de Futsal (ASIF), médico Marcos 

Vinicius Signor do Nascimento, recebeu 
a Reportagem do VR na manhã de quar-
ta-feira para atualizar sobre as ações que 
o clube desenvolverá este ano. O plantel 
já está fechado e em breve inicia a prepa-
ração para as competições da tempora-
da, com destaque para a Copa Alto Jacuí 
e para a Liga Gaúcha. Os atletas  apresen-
tam-se para avaliação física a partir do 
dia 26 de fevereiro.

A ASIF fez as contratações para a 
equipe no fi nal do ano passado e início 

de janeiro. A crise econômica forçou a 
diretoria a reduzir custos. “O plantel já 
está fechado, mas ao longo do ano pode 
mudar algum cenário, acontecer alguma 
baixa e surja a necessidade de recontra-
tar. O fato é que a temos um orçamento 
e ele deve ser respeitado, um orçamento 
bem reduzido em comparação a outras 
equipes, com relação também ao período 
anterior”, afi rma o Dr. Marcos.

Treze atletas e a comissão técnica es-
tão devidamente contratados. O jogador 
Lucas teve uma lesão no tornozelo ano 
passado, acreditava-se que ele estaria 

em um processo de recuperação fi nal, 
mas reavaliação mostrou a necessidade 
de uma cirurgia e uma recuperação de-
morada, o que motivou o cancelamento 
do contrato. Foi então chamado Gabriel 
Darici, que defendeu a camiseta ibiru-
bense em 2015.

A diretoria está visitando empresas 
em busca de patrocínio para cobrar os 
custos deste ano. Os principais patroci-
nadores da camiseta estão praticamente 
fechados, e há também outros a confi r-
mar. O orçamento da ASIF é estimado na 
casa dos R$ 500 mil – pelo menos.

Marcos 
Nascimento

O clube conta com projetos junto ao poder público para reforçar o caixa, 
como o programa Pró-Esporte – vinculado à Secretaria da Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer (SEDACTEL) – e a Lei do Incentivo ao Esporte, que permite re-
passar parte do IR devido a instituições credenciadas (1% para pessoa jurídica e 
6% para pessoa física). Já estão colaborando as empresas Vence Tudo, Ramos & 
Copini, Banrisul e Corsan, além de uma pessoa física.

A Lei de Incentivo ao Esporte também permite repassar parte do ICMS pago 
pelas empresas, do qual já participaram Cotribá, Ferragens TK e Vemiller. Ou-
tras novas entrarão em breve.

O município já se comprometeu em apoiar novamente. E da administração par-
tiu o pedido de fusão da Escolinha de Esportes Ibirubá com a Escolinha da ASIF. Este 
ano então será feita uma parceria entre ASIF e a Prefeitura, onde a supervisão e a 
fi scalização do projeto com as categorias de base será realizada pelo Professor Luis.

O trabalho com os jovens é muito bom na cidade, mas para a ASIF faltava a 
ligação fi nal com o futsal profi ssional, a Sub-17, por exemplo. A ideia é formar 
também uma equipe Sub-20, o que ainda depende de apoio de patrocínio de 
uma empresa. “É um passo para o adulto e aí nos interessa mais, formar, manter 
o jovem aqui”, explicou o Dr. Marcos.

Outra novidade é a iniciação ao futsal na categoria Feminino, de sete a onze anos. A partir de semana 
que vem a comissão técnica que trabalhará com as categorias de base se reúne para defi nir a elaboração da 
programação, treinos e demais atividades.

O time será apresentado ofi cialmente dia 10 de março, quando do jantar de abertura da Temporada 2018, 
juntamente com o novo uniforme e o detalhamento da organização. A Copa Alto Jacuí inicia dia 31 de mar-
ço; a Liga, dia 28 de abril.

O lançamento da Copinha será dia 15 de março, em Ibirubá, com o sorteio dos jogos entre ASIF, SASE, 
América, Guarany e Sobradinho. A fi nal está defi nida para o dia 21 de abril, em Espumoso.

Supervisor 
Gerson Movio 

é o gestor de 
toda a parte 
de projetos, 
contratos e 

trâmites bu-
rocráticos

Novidades
O torcedor e a comunidade em 

geral podem colaborar com a 
ASIF comprando os pacotes para as-
sistir os jogos: Sócio Torcedor Indivi-
dual, Família e Patrocinador, variando 
de R$ 25 a R$ 35 mensais, como no ano 
passado, dando direito a camiseta, in-
gressos locais e descontos em algumas 
empresas. Agora é possível também 
colaborar através do pacote Sócio 
Conselheiro, pagando R$ 100 por mês 
com direito a camiseta especial, in-
gresso para todos os jogos, transporte 
e a participar de algumas reuniões da 
diretoria.


