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Conab prevê safra 4% 
menor e aumento de área

SAFRA

O secretário de Política Agrícola, selbachense Neri 
Geller, a diretora de Política Agrícola e Informações 
da Conab, Cleide Edvirges Laia, e o superintendente 
de Informações do Agronegócio, Aroldo Antonio de 
Oliveira Neto, divulgam as estimativas para a safra 
de grãos 2017/2018  (José Cruz/Agência Brasil) 
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Na estrutura de nossas vibrações pessoais, está 
definido o padrão da personalidade, como a impres-
são digital magnética inconfundível, que atesta o 
nível de elevação.

Dessa maneira, uma vez perdido o envoltório 
carnal, nós espíritos, que até a morte física estáva-
mos levando a vida de acordo com nossos hábitos, 
costumes e com aquilo que se costuma chamar de 
“imposição do meio social”, despertamos no lado 
espiritual ostentando em nós, o padrão luminoso ou 
escuro de todos os nossos comportamentos.

Deste modo, surpreendidos no plano do espíri-
to, a maioria sente-se fustigada por essa aparente 
contradição, alegando de maneira infantil que con-
duziu a existência por um caminho que lhe parecia 
justo e correto. 

Muitos costumam dizer: Eu não fiz mal a nin-
guém; nunca prejudiquei o meu semelhante, nunca 
tirei o que não me pertencia. Então, como é que vim 
parar aqui? Onde está o paraíso.

E, quando nos é perguntado acerca do Bem que 
espalhamos, se perdoamos os que nos prejudicaram 
ou se dividimos o que nos pertencia com os que 
nada possuíam, as respostas desaparecem e o desejo 
de encontrar o paraíso murcha diante da realidade 
da omissão, do egoísmo, da indiferença para com os 
que eram nossos semelhantes. 

Na dinâmica da Vida, a bondade auxilia ao próxi-
mo, mas principalmente, a nós mesmos.

Sociedade Espírita “Raios de Luz”

A força da bondade
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Abandono
Abandonar animais em vias públicas ou no interior é 

crime previsto em Lei Federal. É cruel deixar um cão ou 
um gato perdido nas ruas, longe da casa e das pessoas com 
quem ele é acostumado. Eles só amam, e muito, seus do-
nos, por isso os trate bem.

Abandono II
Você gostaria de ser levado por um membro de sua 

família e abandonado na rua, em um lugar qualquer? 
O ser humano sabe se defender, se vira, trabalha, bus-
ca abrigo ou opta pela rua mesmo, pede. Os animais não 
falam, não podem pedir, ficam a mercê da sorte e de um 
bom coração que cruze seus caminhos. Sem contar os 
que escorraçam.

A fêmea
No feriadão de final de ano, o centro de Tapera ganhou 

uma nova moradora. Seguidamente se vê um ou outro 
cachorro, geralmente fêmeas, abandonadas por aqui. Esta 
uma cadela baia, de médio porte, carinhosa e tranquila 
que provavelmente foi abandonada pelo seu dono.

Felizmente, ao me acompanhar pela quadra de um pet, 
na frente encontramos um pote de água e outro de ração. 
Ela ficou ali, se alimentando e matando a sede. Gesto dig-

no de quem respeita a vida.

Prisão
O crime do abandono de animais ainda acontece com 

muita frequência. Bem que as câmeras de monitoramen-
to da cidade, são 10 em Tapera, e as de lojas e residências 
podem ajudar. A hora que começar a aparecer o nome dos 
infratores e sofrerem as devidas penalizações, o “costu-
me” vai acabar.

No forno
Uma Lei Municipal nesse sentido está na boca do forno 

para sair quentinha. Deverá entrar em votação na Câmara 
de Vereadores em uma das primeiras reuniões deste ano. 
Finalmente Tapera fará uma das ações que mais move 
pessoas no mundo inteiro, e é bem vista por quase todos: 
proteger os animais.

Motivos
O primeiro é o desamor. Depois entre os principais mo-

tivos do abandono de animais são a rejeição à fêmea com 
cria de filhotes ou àqueles que ficam velhos ou doentes. 
É justo abandonar nessas horas? Castrar uma fêmea não 
custa tanto, mas castrar os cães é mais barato, e resolve o 
problema em geral.

Vida de cidade
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Temer quer comprar voto de deputado 
com dinheiro que ainda não existe?

247 - Jornalista Leonardo Sakamoto 
reforça que “Michel Temer está pro-
pondo distribuir R$ 10 bilhões que ain-
da não existem, oriundos de uma even-
tual economia obtida da mudança nas 
aposentadorias, para bancar a compra 
de votos de deputados no intuito de 
ajudar a aprovar a própria Reforma da 
Previdência”. De acordo com reporta-
gem na Folha, os valores serão usados 
na finalização de obras em redutos 
eleitorais de quem estiver ao seu lado.

“O governo calcula que a população, 
feliz que seu deputado entregou asfal-
to, concreto e linhas de transmissão, 
esquecerá que ele também votou pela 
mudança em sua aposentadoria. A meu 
ver, a comparação não é válida. O presi-
dente não era Temer, com sua aprova-
ção de um dígito. Nem existiam redes 
sociais para que o eleitorado fosse in-
formado das ações do parlamentar de 

sua região e pudesse ‘flodar’ sua caixa 
postal de críticas. E a internet ainda 
não funcionava como uma grande me-
mória coletiva, que pode ser resgatada 
nos momentos de eleição, no melhor 
estilo ‘‘Eu sei o que vocês fizeram no 
verão passado”, acrescenta o jornalista.

“Mas não creio que as obras pagas 
por essas emendas funcionarão como 
compensação junto à população. Ela 
já está querendo ir à forra contra uma 
das piores legislaturas da República. 
Votar pela Previdência não será, por-
tanto, a causa de uma não-reeleição de 
um deputado. Será a gota d’água que 
faltava”, continua.

Na avaliação de Sakamoto, “a soli-
citação de emendas para atender de-
mandas justas da população faz parte 
da democracia. O problema é quando o 
processo de sua liberação inclui toma-
-ladacás. A tática, claro, foi sistematica-

mente utilizada por todos os governos 
até aqui”. “Mas quando tudo é muito 
escrachado, dobra a azia. Enquanto 
isso, o governo federal despejou deze-
nas de milhões de reais em propagan-
da pró-reforma em veículos de comu-
nicação e agências de publicidade, com 
especial atenção a rádios e TVs do Nor-
deste”.

Sakamoto diz que, “se o governo foi 
capaz de rifar o combate ao trabalho 
escravo, publicando uma portaria que 
dificultava o resgate de pessoas, a fim 
de ajudar a salvar o pescoço presiden-
cial de denúncias criminais no âmbi-
to da Lava Jato, imagina-se o que ele é 
capaz de fazer neste mês de fevereiro, 
quando irá para o tudo ou nada”. “Libe-
ração de recursos que ainda não exis-
tem é apenas a ponta do iceberg. Eu, se 
fosse você, mantinha minha carteira 
ou bolsa sempre visíveis”.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB-MS)
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por Joelci Prates (joelciprates@outlook.com)
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Quando se fala em Estados Unidos, sempre 
vem à mente dos incautos o triunfo do 

capitalismo. Risos à parte, a realidade é 
bastante diferente

A ONU fez um levantamento e divulgou 
relatório dia 15/12

41 milhões de americanos vivem ofi cialmente 
na pobreza

9 milhões destes têm renda igual a zero

A 2ª nação mais rica do mundo convive com a 
pobreza extrema

A desigualdade é a maior entre as nações 
industrializadas: Bill Gates, Jeff Bezos e 

Warren Buffet têm a mesma riqueza que a 
metade da população

Em suma, o “sonho americano” é uma peça 
de propaganda, ferramenta ideológica de 

dominação

Lado escuro dos EUA

A Vara Judicial da Comarca de Tapera será 
agraciada pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) por cumprir as metas no ano que 

passou. A cerimônia de entrega do Selo Mérito Justiça 
Gaúcha será entregue na manhã do dia 19, no Fórum 
da Comarca de Marau.

“Nada melhor do que números para demonstrar a 
evolução da Comarca de Tapera de 17/03/2015, quando 
tomei posse e recebi mais de 2.500 processos conclu-
sos (dos 5.920 que estavam em andamento) até o dia 
20/12/2017. Nesta data, ficaram aproximadamente 
550 processos conclusos de 4.913 que estão em anda-
mento (esqueci do relatório de processos conclusos). 
No período foram ajuizados 9.876 e extintos 10.884 
processos. Isso sem contabilizar os processos eletrô-
nicos”, relatou a Juíza de Direito Marilene Parizotto 
Campagna.

“Nada disso teria sido possível sem o auxílio de to-
dos os servidores, terceirizados e estagiários! Muito 
obrigada a todos”, reconheceu a magistrada.

À frente da Comarca de Tapera, a Juíza Marilene 
é natural de Nonoai (RS) e graduada em Direito pela 
URI - Frederico Westphalen (2007). Vinda de Santa 
Bárbara do Sul, em 2015 ela assumiu no município sua 
segunda comarca. Antes, havia atuado no Ministério 

Público (MP) e também no Banrisul.
Esta semana, a Juíza Marilene também confirmou 

que deixará a comunidade, para atuar mais perto de 
sua família. A decisão do Judiciário será publicada dia 
24 de janeiro.

Além de Tapera, também serão homenageadas dia 
19 varas de Carazinho, Constantina, Erechim, Getúlio 
Vargas, Guaporé, Iraí, Marau, Marcelino Ramos, Passo 
Fundo, Ronda Alta, Santa Bárbara do Sul e Soledade.

Metas
A meta nº 1 do CNJ objetivava julgar uma quanti-

dade maior de processos de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente. Na Justiça do Trabalho, 
julgar o equivalente a 90% da quantidade de proces-
sos de conhecimento distribuídos no ano corrente, 
com redução proporcional, em cada tribunal, à redu-
ção do número de juízes e de servidores cujos cargos 
não foram repostos.

Já a meta nº 2 do ano era identificar e julgar – até 
31/12/2017 – no Superior Tribunal de Justiça, Superior 
do Trabalho, Justiça Militar da União, Auditorias Mi-
litares, Justiça Eleitoral, Estadual, Federal e do Traba-
lho, Militares Estaduais acima de 90% dos processos 
desde 2012.

Trabalho do Judiciário na Comarca 
obtém reconhecimento do CNJ

Juíza Marilene se despede de Tapera

COLORADO
ESTÁGIO – O Município 

de Colorado abriu inscri-
ções para o preenchimen-
to de vagas de estagiário 
através do Convênio fir-
mado junto ao Centro de 

Integração Empresa-es-
cola - CIEE/RS, que vão de 
5 a 10 de janeiro e devem 
ser efetivadas na Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção Cultura e Desporto.

O caminhão placas AJF 0381, do município de Vespa-
siano Corrêa, tombou no trevo da ERS 223, em Arroio 
Grande/Selbach na tarde de quinta-feira, 11.

O veículo trafegava sentindo Ibirubá a Selbach e es-
tava carregado com caixas metálicas que seriam desti-
nadas a Caxias do Sul. O motorista perdeu o controle ao 
contornar o trevo e o veículo acabou tombando. Nin-
guém se feriu.

Caminhão tomba no
trevo de Arroio Grande
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A Prefeitura de Tape-
ra realiza neste domingo o 
Processo Seletivo Público 
nº 01/2017. A prova escrita 
ocorre no turno da manhã, 
a partir das 9h, na Escola Es-
tadual de Ensino Médio Dio-
nísio Lothario Chassot (Rua 
José Sarturi, nº 01, Bairro 
Pompéia). Os portões, por-
tanto, serão fechados neste 
horário e a prova terá dura-
ção de 3 horas.

A homologação das ins-
crições foi publicada ontem: 
325 candidatos estão aptos a 
concorrerem aos cargos de 
Agentes de Combate a En-
demias (5 vagas) e para o ca-
dastro reserva (CR) no cargo 
de Agente Comunitário de 

Saúde em cada uma das 26 
micro-áreas.

A prova escrita abordará 
Língua Portuguesa, Infor-
mática, Legislação e Conhe-
cimentos Específicos.

A Secretária de Admi-
nistração Gelsi Batistella 
Kuntzler observa que seria 
bom os candidatos lerem 
o edital do concurso, onde 
estão todos os detalhes e 
orientações. Eles devem 
comparecer ao local 30 mi-
nutos antes do horário fixa-
do (às 8h30min, portanto) 
portando o comprovante 
da inscrição, documento de 
identidade original com foto 
e caneta esferográfica azul 
ou preta.

Amanhã

Concurso da Prefeitura 
teve 325 inscritos
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Neste 2º domingo do Tempo Comum do ano B, somos 
orientados sobre como Deus age para chamar os seus discí-
pulos.

Assim, na primeira leitura (1Sm 3, 3b -10.19) temos Javé 
chamando Samuel, que era muito jovem e ainda não conhe-
cia a palavra do Senhor, mas quando se deu conta de que 
era Deus quem o chamava, disse as conhecidas palavras: 
“Fala, Senhor, que teu servo escuta”. Esta é a resposta que 
deve ser dada ainda hoje pelos cristãos do século XXI.

E a segunda leitura (1cor 6,13c-15a.17-20) busca afirmar a 
unidade de todos em Cristo e a santidade do corpo. Ali Pau-
lo nos diz que ser membro atuante da comunidade cristã é 
pertencer a Cristo.

E o Evangelho (Jo 1,35-42) nos mostra a íntima relação 
que existe entre o anúncio de João Batista e o anúncio de 
Jesus. Na verdade, o que se nota é que Jesus assume o cami-
nho aberto por João Batista e o completa com o caminho 
para a vida eterna em Deus. Em outras palavras, nesta nar-
rativa do Evangelho de São João, a formação do discipulado 
em torno de Jesus, começa com os discípulos de Batista. É 
evidente que os discípulos de João Batista que aceitaram 
o convite para “ir e ver” não estavam interessados apenas 
nas aparências externas de Jesus e do local onde Ele vivia. 
Interessou-lhe a identidade espiritual do Senhor. Eles viram 
quem Ele de fato era. Reconheceram-lhe a condição de Mes-
sias, a ponto de terem saído dali anunciando ter encontrado 
o Cristo. Conclusão: Que a alegria sentida pelos primeiros 
discípulos ao encontrarem o Cristo, seja também a nossa 
alegria, pois tendo descoberto que Ele é o nosso Salvador, 
teremos encontrado a razão última de nossa vida. 

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

Certo rei, procurando um novo arqueiro para defender o 
seu palácio, tirou seu maior anel, o qual tinha uma enorme 
pedra preciosa. Ele ordenou ao servo que o colocassem no 
alto de um alto poste de madeira. Então, convocou a popu-
lação e lançou o desafio: Aquele que conseguir atirar uma fle-
cha acertando o vão do anel poderá morar no palácio, rece-
bendo também uma boa recompensa. Muitos se ofereceram 
para atirar suas flechas. Todos o fizeram. E, todos erraram. 
Perto dali, um jovem brincava de tiro ao alvo com seu arco, 
quando uma das flechas atiradas por ele foi desviada pelo 
vento, aproximou-se do poste, acertando o centro do anel. O 
rei não viu o atirador. Mas, mandou que o buscassem. Então, 
premiou o rapaz com algumas moedas de ouro, convidando-
-o para morar na corte. Assim que saiu do palácio, a primeira 
coisa que o jovem fez foi queimar seu arco e suas flechas. 
Tal notícia chegou aos ouvidos do rei, que chamou o rapaz 
perguntando: Por que você fez isso? Meu falecido avô dizia – 
confessou o menino - que uma pessoa deve entender que às 
vezes a sorte bate à sua porta. Mas, jamais deve deixar que 
ela o engane e termine convencendo-o de que tem talento. 
Meu rei! Foi por acaso que a flecha acerto o alvo. Sequer essa 
era minha intenção. Pela humildade, honestidade e sabedo-
ria do jovem, o rei determinou que ele permanece junto aos 
conselheiros reais. Leia Tiago 4.10.

P. Carlos Klostermeyer

Jamais falte com a verdade

2º Domingo do Tempo Comum

COLUNA CRISTÃ

COLUNA EVANGÉLICA - IECLB

Tapera:
Grazi Pereira/Juliana

98432-7531

Lagoa dos Três Cantos:
99974-0675/98143-5173

Plantão Conselho Tutelar

O casal Marília Magni e 
esposo Jackson Schmitt, 
que residiam na comuni-

dade de São Luiz, a dois quilôme-
tros da cidade de Tapera, recebe-
ram até a última terça-feira tudo 
que precisavam para dentro de 
casa. Eles perderam móveis, ele-
tro, roupas, alimentos e dinheiro 
no incêndio da casa em que resi-
diam de aluguel, fato ocorrido na 
madrugada de domingo, 7.

Eles não estavam dormindo em 
casa, foram visitar a mãe de Jack-
son em Espumoso com a filhinha 
de quatro meses.

Segundo Marilia, o caseiro da 
chácara ouviu um estouro, por 
volta das 2h30min, e foi para fora 
ver o que estava acontecendo. 
Imediatamente avistou o fogo, que 
tomava a casa de madeira rapida-
mente.

O proprietário da casa também 

estava pernoitando na chácara e 
entrou em contato com os Bom-
beiros, mas quando eles chegaram 
só restou fazer o rescaldo do local. 
Tudo foi consumido rapidamente 
pelas chamas. As causas ainda não 
foram apuradas.

Mais uma vez, a solidariedade 
falou mais alto e na terça-feira de 
manhã Marilia relatou à Reporta-
gem que já tinham tudo novamen-
te para se refazer das perdas.

Contou que ficaram com a rou-
pa do corpo e cinco mudas da rou-
pa da bebê, que levara na malinha 
para a casa da avó. O dinheiro que 
tinham em casa também se perdeu 
– para pagar contas e manter a fa-
mília. Jackson está sem emprego e 
Marília em licença maternidade.

Para ajudar financeiramen-
te o casal, foi aberta uma conta 
no Sicredi (agência 0244/Tapera, 
CC 18.3563). Pode ser depositado 

qualquer valor.
Marília contou que foi fantás-

tica a manifestação, inclusive de 
pessoas que eles nem conheciam. 
“Chegavam pessoas estranhas que 
trouxeram, com seu apoio, força 
para nós. Ainda choro, mas de ale-
gria de ver que ainda existem pes-
soas boas”.

Comentando as doações, uma 
das que mais impressionou Ma-
rília foi de um rapaz que levou 
creme dental e escova de dentes. 
Receberam de tudo, desde fogão 
e geladeira até a escova de cabe-
lo. “Nós estávamos desesperados, 
mas de manhã, com a manifesta-
ção das pessoas que começavam 
a chegar, foi nos dando força, foi 
acalmando”. Agradecida a todos 
para sempre, ela disse: “É bom sa-
ber que não estamos sozinhos. Nós 
precisamos uns dos outros”, fina-
lizou Marília.

Família já recebeu ajuda
para reconstruir sua casa

Incêndio

Casal Marília e Jackson refazem o lar com a
atenção e carinho de todos

O que restou da residência queimada

CLUBE ALIANÇA – Só-
cios da entidade reuni-
ram-se na noite de ontem, 
12, na sede social, para 
avaliar a prestação de con-
tas da diretoria conduzida 
por Sirleine Zanatta Mar-
tins, eleição e posse da 
nova diretoria para o biê-
nio e assuntos gerais.

HOSPITAL – A Socieda-
de Hospitalar Roque Gon-
zalez está contratando 
enfermeiro e técnico em 
Enfermagem. Interessados 
devem entregar currículo 
na secretaria da entida-
de ou enviar e-mail para 
hrg@virttua.com.br ou 
laurahrg@outlook.com.

TAPERA

LAR DO IDOSO – As pessoas que doarem dinheiro ao 
Lar do Idoso e queiram abater no Imposto de Renda (IR) 
devem depositar no Fundo Municipal do Idoso, conta 
04.016.499-09 da agência 0937, Banrisul de Tapera.
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LAGOA

Todas as terças-feiras, a Secretaria de Assistên-
cia e Ação Social de Tapera abre a sala de con-
fecções para que a comunidade possa buscar, 

roupas, calçados, cama, mesa e banho. O local foi mon-
tado com entrada diretamente pela rua, um ambiente 
bem organizado e agradável. É uma mini loja, onde as 
pessoas escolhem o que precisam nos expositores e pra-
teleiras. Em média são beneficiadas de 60 a 80 pessoas 
por mês.

Anteriormente, a “Lojinha da Assistência” funcio-
nava no Ginásio Poliesportivo. Além de distante, lá não 
havia espaço para organizar de forma que a pessoas ao 
chegar pudesse ver tudo com facilidade.

A Secretaria Miriam Saggin Visoto, optou por mudar 
o sistema, deixando mais fácil para quem chega. Todo o 
material é recebido via doações. A maior parte são peças 
em perfeito estado. Se for o caso, é feita alguma restau-
ração. “Colocamos à disposição das pessoas algo bom, 
bonito, limpo, que qual qualquer um poderia usar”.

A Lojinha atende uma localidade da cidade a cada ter-
ça-feira. Na primeira do mês são os bairros Elisa, Améri-
ca e Azul, seguidos da Brasília, São Judas, Loteamentos 
Seibel e Haumpenthal, Cohab e Pró-Morar; na terceira 
terça-feira a Vila Paz e comunidades do interior e na úl-
tima do mês a Vila Teles, bairros Pompeia e Progresso.

Todo o município tem a mesma oportunidade.

Lojinha da Assistência
tem grande procura

Na noite de quarta-feira, 10, o 
Prefeito de Tapera, Volmar Kuhn, 
passou o cargo para o vice Jorge 
Quadros, que comandará o Executi-
vo taperense até 20 de janeiro, perí-
odo das férias do titular. Presentes 
ao ato vereadores e presidentes dos 
partidos da coligação partidária da 
administração, PP, PMDB e PDT. O 
encontro também teve o comparti-

lhamento de informações.
No primeiro dia de trabalho, 

quinta-feira, 11, o prefeito em exer-
cício Jorge Quadros vistoriou os es-
tragos que as chuvas fizeram nas 
estradas do interior do município 
na noite anterior. Uma das mais 
danificadas foi a de Linha Santana. 
Outras localidades também neces-
sitam de reparos, que estão sendo 

feitos.
Quadros também visitou as es-

colas da rede municipal, que estão 
passando por reformas e melhorias. 
Esta época de férias costumeira-
mente é o período de deixar tudo 
em dia para o reinício das aulas, em 
fevereiro. Na Vila Paz, a reforma vai 
dar uma cara nova ao educandário, 
destaca o prefeito.

Jorge Quadros assume a 
Prefeitura de Tapera

Transmissão do cargo ocorreu no gabinete

A comissão organiza-
dora da 17ª Lagoa Fest 
comunica que já estão 
sendo vendidos os espa-
ços para comercialização 
no Parque de Eventos. A 
feira será realizada de 2 a 
4 de março, no Parque de 
Eventos da Lagoa Fest.

Cada espaço terá mon-
tagem básica constituí-
da por paredes laterais 

e fundo medindo 3x3, 
de compensado, tomada 
simples de 220V e uma 
lâmpada, bem como uma 
tarja com o nome de 
identificação da empresa 
expositora e carpete nos 
estandes.

Interessados deverão 
ligar no 3392-1086 e falar 
com Airton, Jeferson ou 
Renato.

Espaços da 17ª 
Lagoa Fest já estão 
sendo vendidos

A Prefeitura de Lagoa dos Três Cantos, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, abriu processo seletivo para 
contratação de Agente de Combate de Endemias. As ins-
crições estão ocorrendo desde o dia 11 até o dia 15, se-
gunda-feira.

O edital foi publicado dia 10, quarta-feira, e está 
disponível na página do Município: http://lagoa-
3cantos.prefonline.com.br/wp-content/uploads/si-
tes/9/2018/01/20180110075452620.pdf. Ficha disponível 
no anexo II do edital deve ser preenchida e entregue na 
Secretaria Municipal da Administração das 7h30min às 
13h30min.

LTC contratará mais um 
agente de endemias

M
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Paróquia São Tiago

SELBACH

BLOCOS – Inicia dia 15 de 
janeiro e estende-se até 28 de 
fevereiro o recadastramento 
dos blocos de produtor rural. 
Os produtores devem levar 
todos os talões em uso ao se-
tor de blocos da Prefeitura. 
Eles concorrerão a prêmios 
pelo Programa Premiagro.

MILITAR – Os jovens nas-
cidos em 1999 e alistados em 
2017 que não foram dispen-
sados na primeira inspeção 

militar devem comparecer 
à ASSEPSEL dia 24, às 8h. Já 
os nascidos em 2000 devem 
alistar-se entre 1º de feverei-
ro e 30 de junho.

ACIS – Estava marcado 
para o início da noite de 
ontem (19h30min) o sor-
teio do Show de Prêmios da 
ACIS, transferido para a AS-
SEPSEL. Houve também o 
sorteio de brindes entre os 
presentes.

Celebrações - Hoje, 13, visita mensal e missa em San-
ta Teresinha (14h30min), missa no Bairro União (17h) e 
na Matriz (19h); domingo, 14, missa na Matriz (8h30min) 
e em Bela Vista, com festa (9h45min). Dia 17 não será ce-
lebrada a missa das 7h, na Matriz; e dia 19 não será cele-
brada a missa da Saúde.

Doentes e idosos - Em 2018, a Paróquia manterá a 
iniciativa de celebrar missas nas casas de pessoas doen-
tes e idosas que, por motivos de saúde, não podem mais 
frequentar a igreja de sua comunidade e participar das 
missas. As famílias são consultadas com antecedência 
e só é celebrada missa por sua solicitação ou aprovação. 
Quem tiver datas especiais, entre em contato com a pa-
róquia.

Visitas – Cronograma das capelas: dia 13 Santa Tere-
sinha (14h30min) e Bairro União (17h), dia 14 Bela Vista 
(9h45min) e dia 28 em Linha Floresta, com missa da Pa-
droeira (9h45min).

Terço - Neste ano de 2018, a Associação de Santa Isa-
bel vai conservar o costume de, no segundo domingo 
de cada mês, rezar o terço em Comunidade, meia hora 
antes da missa (8h). É importante que a coordenação da 
Associação reserve este dia para participar e convide 
também os membros da Associação.

Festa - Neste domingo, 14, a Capela de Bela Vista re-
aliza a sua tradicional festa do segundo domingo de ja-
neiro. A missa será celebrada às 9h45min, presidida pelo 
Pe. Alcides Vergutz, que estará celebrando em sua terra 
natal a missa de ação de graças pelos seus 35 anos de 
Sacerdócio. À tarde, os festejos continuam no Salão da 
Comunidade.

Terço dos Homens - Uma vez por mês é rezado o 
Terço dos Homens, na Matriz. Em janeiro o terço será 
dia 16 (19h30min).

Pensamento da semana, para o início do novo ano, 
do filósofo Albert Camus: “Somos responsáveis por aquilo 
que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de ser feito!”

Pe. Aloisio - Pároco

Faltando poucos minutos para 
o meio dia de sexta-feira, 5, dois 
assaltantes invadiram a agência 
dos Correios de Tapera. Já na tarde 
de segunda-feira, 8, foi  atacada a 
agência dos Correios de Alto Alegre.

A agência de Tapera já está aber-
ta para atendimento. No final da 
manhã de quarta-feira, a empresa 
informou que a previsão de reto-
mada do atendimento ao público 
na agência de Alto Alegre era até 
sexta-feira (12).

Por motivos de segurança, os 
Correios não dão detalhes sobre os 
crimes. “Por ser assunto relaciona-
do à segurança e para preservar a 
integridade dos empregados e dos 
clientes, os Correios não divulgam 
estatísticas, valores ou detalhes 
sobre as ocorrências de assaltos as 

suas unidades. Assim como outras 
empresas, os Correios entendem 
que são vítimas de um problema de 
segurança pública. Para amenizar 
os efeitos desse problema, a Em-
presa tem realizado investimentos 

e adotado diversas ações, inclusive 
em parceria com a Polícia Federal e 
com órgãos municipais e estaduais 
de segurança”.

A investigação fica a cargo da 
Polícia Federal.

Agências dos Correios de Tapera
e Alto Alegre são assaltadas

Agência de Tapera foi assaltada próximo do meio-dia

No final da tarde de domingo, 7, foi registrado o desapareci-
mento de um morador do Bairro Progresso/Ibirubá, nas águas 
da Barragem do Passo Real, mais precisamente junto à ponte do 
aterro da VRS 824, que interliga os municípios de Quinze de No-
vembro e Fortaleza dos Valos.

O ibirubense Miguel Pereira, 41 anos, passou o dia no local, 
pescando com o genro Valtoir dos Santos e resolveu banhar-se. 
Quando havia se distanciado, pediu por socorro. Valtoir viu que 
o sogro estava acenando, mas não sabia nadar e não pode fazer 
nada.

A Grupo de Serviço do 4º Pelotão de Bombeiros da Brigada 
Militar (4º PelBM) deslocou-se imediatamente para realizar as 
buscas primárias superficiais, com embarcação e garateias. O 
trabalho foi até às 21h, sem êxito, e retomado na manhã seguin-
te. Por volta das 10h, a guarnição de mergulhadores do 7º Bata-
lhão da BM de Passo Fundo iniciou as buscas em profundidade 
e rapidamente o corpo de Miguel foi encontrado, próximo ao lo-

cal onde desapareceu, a cerca de três metros de profundidade. 
Em seguida, a Polícia Civil foi acionada.

Veranistas devem ter cuidado
Os balneários de Quinze de Novembro atraem milhares de 

turistas durante todo o ano, especialmente no verão, finais de 
semana e feriados. O Comandante Ricardo destaca que entre as 
principais precauções está o cuidado com o excesso de bebida 
alcoólica. “Assim como o trânsito não combina com bebidas al-
coólicas, a água também não. A pessoa ingere o álcool e perde a 
noção do perigo. Outra orientação é quanto aos cuidados com 
as crianças. É importante que elas estejam sempre em lugares 
seguros e na companhia dos pais ou responsáveis”, lembrou o 
bombeiro.

Além disso, nos rios de água corrente é comum a formação 
de valas mais profundas, portanto deve-se procurar locais ade-
quados e rasos. “A pessoa está dentro da água com os pés apoia-

dos, mas ao dar um passo cai em uma vala dessas. Se não souber 
nadar, vai morrer afogada.”

Evitar nadar logo após as refeições, não saltar na água de lo-
cais elevados e evitar brincadeiras de mau gosto, como os “cal-
dos” ou empurrar outras pessoas na água também são medidas 
que devem ser adotadas. Em situações de perigo e desespero, é 
indicado lançar flutuadores em direção à pessoa, como cordas, 
galhos, algum meio que ajude a trazê-la para a margem, até 
mesmo garrafas pet vazias, amarradas com cordas, podem ser 
utilizadas como boias improvisadas.

“Tentar resgatar um afogado sem treinamento adequado 
para isso pode gerar, na verdade, duas pessoas afogadas. Procu-
re sempre um objeto para que essa pessoa se agarre e você possa 
ajudá-la de fora da água, senão você pode ser mais uma vítima 
em potencial. A população deve se divertir, mas com segurança, 
lembrando que os cuidados devem partir também de cada ba-
nhista”, acrescentou Ricardo.

Ibirubense morre afogado no Lago do Passo Real

A sensação de um ambiente agradável, claro e 
aconchegante, se percebe ao chegar na por-
ta da Delegacia de Polícia de Tapera. O prédio 

passou por uma reforma. Foram trocados o antigo piso 
de parquet por lajotas brancas e as antigas paredes es-
curas de madeira por divisórias, também brancas. Isso 
transformou a DP, para quem chega e para quem traba-
lha ali.

Estas mudanças partiram do delegado Marcos Viní-
cius Muniz Veloso, que está em Tapera desde o ano pas-
sado, e buscou parceiras junto aos órgãos competentes e 
a comunidade taperense. Segundo ele, exatamente esta 
era a ideia, de deixar as pessoas “mais leves” num am-
biente em que elas já chegam com um problema.

Agora falta a pintura do prédio, por dentro e exter-
namente, e reinaugurar: a DP foi inaugurada há 45 anos.

Os recursos para a realização das melhorias vieram 
do Estado e da comunidade, através do empenho do Gru-
po de Apoio pró Polícia Civil e Brigada Militar de Tapera 
(GAP).

O Estado do RS enviou o material, a mão-de-obra 
do piso foi oferecida pela Prefeitura de Tapera e as di-
visórias reformuladas com mão de obra custeada pelo 
Sicredi, Banco do Brasil e GAP, através de colaboração 
também de outras empresas e pessoas da comunidade.

Com a pintura será da mesma forma. A tinta vem do 
Estado e a mão-de-obra está garantida pela Prefeitu-
ra Municipal de Lagoa dos Três Cantos. As cores serão 
branco e cinza.

Concluída reforma no prédio 
da Delegacia de Polícia

Delegado Marcos: falta apenas a pintura para reinaugurar
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ESPORTE
FUTSETE/LAGOA – A 

Copa Avelino Antônio da 
Silva teve sábado, 6, mais 
uma rodada. No 1º jogo, o 
Alético foi goleado por 11 
a 1 pelo Supremo; o Orien-
tal aplicou 8 a zero nos 
Panteras, o Papaléguas 4 
a 0 no Juventus e o Nacio-
nal perdeu por 2 a 0 para 
o Não Vai que é Fria. A 5ª 
rodada traz neste sábado, 
a partir das 14h45min, no 
campo do Grêmio Espor-
tivo Lagoense, Panteras 
x Juventus, Atlético FC x 
Não Vai Que é Fria, Nacio-
nal x King’s Beer e Orien-
tal x Supremo. Folga o Pa-
paléguas.

BOCHA/TAPERA – 

Com jogos na noite de 
sexta-feira, dia 5, a 8ª ro-
dada do Municipal de Bo-
cha de Tapera apresentou 
CTG 2 x 1 União do Inte-
rior (70 a 56), Luizinho 0 
x 3 Aquático (38 x 72) e 
Pereira 2 x 1 Amigos da 
Bocha (68 x 54). A equipe 
do Parque Aquático Tape-
rense lidera a competição 
com 15 pontos. Ontem 
ocorreu a 9ª rodada.

VETERANOS – O Ju-
ventude, do Bairro Pro-
gresso, recebe neste 
domingo o Guarani de 
Linha Floresta. No último 
domingo, a equipe empa-
tou em 2 a 2 em Bela Vis-
ta/Espumoso.

Selbach - A próxima temporada do futsal se aproxima e 
a equipe selbachense antecipou a formação do elenco que 
irá disputar a Copa Alto Jacuí e a Liga Gaúcha de Futsal. O 
verdão assegurou uma lista de renovações e reforços.

O fixo Marcelo Todeschini, 31 anos, atuou nos últimos 
dois anos pelo Guarany onde foi campeão da Série Prata 
em 2016. Além do clube de Espumoso, Todeschini consti-
tuiu sua carreira na Itália, onde jogou no Bisceglie, Real 
Rieti, Renault Gragnano di Napoli e New Team Gorizia. No 
Brasil, atuou também no Arsenal e na ASIF.

Ivan Carlos também chega para somar, com passagens 
pelo Guarany e Arsenal. O pivô disputou a Série Bronze 
2017 pelo Jaboticaba Futsal, sendo artilheiro na tempora-
da, com 21 gols.

A SASE contará ainda com mais dois goleiros, Cláudio 
Roberto Dalcin e Leandro Vieira, mais conhecido como 
Sacolé, disputarão a posição com o goleiro Felipe Maschio, 

que renovou para mais um ano.
Jogador revelação da Série Bronze em 2017, Arthur 

Tams, 20, também foi anunciado e é a aposta da equipe 
para a temporada. No currículo, um tricampeonato esta-
dual nas categorias de base, além de ter sido artilheiro em 
uma delas. Outra novidade é o ala Rodrigo Antônio Kuhn, 
o Kturra. Entre os principais clubes que o atleta atuou es-
tão ASAF, AGSL, ASIF e Guarany.

Na última semana, mais uma contratação. Gregory Sil-
va dos Santos, natural de Carazinho com passagem pelo 
Pinheiro, Sercesa e Palestra. Nas categorias de base, jogou 
futebol de campo pela ACF e Mundo Verde, e no ano passa-
do atuou no Meninos da Vila, na Série Bronze 2017.

Conhecidos pela casa, o técnico Sebastiani, Léo, Scapi-
ni, Biéh, Felipe, Andrezinho e Richard renovaram. Em bre-
ve, a direção do alviverde divulgará o início dos trabalhos 
para a disputa da Copa Alto Jacuí.

SASE renova e contrata reforços para 2018

Ala Gregory foi a última contratação anunciada

A 4ª Copa Alto Jacuí inicia em 31 
de março e contará com cinco equi-
pes participantes: AES (Sobradinho), 
América (Tapera), ASIF (Ibirubá), 
Guarany (Espumoso) e SASE (Selba-
ch). Após o encerramento da Copi-
nha, inicia a Liga Gaúcha de Futsal.

Os dirigentes das equipes reu-
niram-se segunda-feira, 8, em Ta-
pera, quando ficou definido que o 
campeonato terá o mesmo formato 
do ano passado. Serão cinco roda-
das. O primeiro jogo ocorre em 31 
de março e o encerramento no dia 

14/4, no Módulo Esportivo de Es-
pumoso. Jogam todos contra todos, 
dois jogos em casa e dois fora para 
cada equipe.

O lançamento oficial da Copa 
Alto Jacuí acontece no dia 15/03, 
em Ibirubá.

Jogos da Copa Alto Jacuí
iniciam em março

América sagrou-se tricampeão em 2017

Os seis finalistas do Municipal de Futebol de Campo 
de Tapera enfrentam-se amanhã, no Estádio Dr. Avelino 
Steffens. As semifinais do último domingo, 7, definiram 
Parceria x Liberal na Veteranos, Fenerbach x Lef7 na Fe-
minino e Lira construções x Manchester City/JM Cons-

truções na categoria Livre. Os jogos ocorrem às 16h, 17h 
e 17h50min, respectivamente.

Haverá cobrança de ingressos. A entrega da premia-
ção será realizada logo após o final dos jogos, informou o 
diretor Municipal de Deporto e Lazer, Tulio Cerutti.

Finais do Taperense de Campo 
ocorrem neste domingo
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O Brasil chegou a 1 gigawatt de potência 

gerada por energia solar fotovoltaica, 

instalada em usinas de fonte solar conec-

tadas à matriz elétrica nacional. Agora 

então o país está entre os 30 países do 

mundo com mais de 1GW de fonte solar.

De acordo com a Associação Brasileira 

de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 

1GW é suficiente para abastecer 500 mil 

residências e atender o consumo de 2 

milhões de brasileiros. O setor avalia que 

o Brasil está 15 anos atrasado.

www.jornaldaintegracao.com.br | tapera@jornaldaintegracao.com.br | (54) 3385-2925

A diretoria da Federação da Agricultura do Estado 
do Rio Grande do Sul (Farsul) realizou na última segun-
da-feira, 8, reunião extraordinária a fim de planejar as 
ações para o ano de 2018. O encontro foi comandado 
por Gedeão Pereira, que assumiu a presidência depois 
da morte de Carlos Sperotto em 23/12.

Após Pereira assumir a liderança da Federação, o 
presidente da Comissão de Crédito e Seguro Rural da 
Farsul, Elmar Konrad, foi eleito pelos 28 membros da 
diretoria como o novo vice-presidente. Elmar é tam-
bém presidente do Sindicato Rural de Ibirubá.

A diretoria ainda é constituída pelos diretores ad-
ministrativos Francisco Lineu Schardong e Paulo Ri-
cardo de Souza Dias (2º), diretores financeiros Jorge 
Luiz Machado Rodrigues e José Alcindo de Souza Ávila 
(2º).

Também foi falado na reunião sobre o fim da contri-
buição sindical obrigatória, regra que surgiu a partir 

da reforma trabalhista, em novembro de 2017.
A Farsul buscará junto aos sindicatos demandas para 

a criação de novas comissões temáticas, bem como fo-
mentar a participação nas já existentes. Além disso, a 
Federação buscará alavancar a atuação do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (Senar) no Estado.

Atual diretoria executiva
Presidente Gedeão Silveira Pereira

Diretores
1º Vice-presidente: Elmar Konrad
1º Diretor Administrativo: Francisco Lineu Schar-

dong
2º Diretor Administrativo: Paulo Ricardo de Souza 

Dias
1º Diretor Financeiro: Jorge Luiz Machado Rodrigues
2º Diretor Financeiro: José Alcindo de Souza Ávila

Konrad é eleito vice da Farsul

O Daer assinou segun-
da-feira (8) contrato com 
Kopp Tecnologia, de Vera 
Cruz, que será responsá-
vel pelas lombadas eletrô-
nicas das rodovias esta-
duais. A maior parte deve 
ser reativada até a primei-
ra quinzena de fevereiro 
nas regiões Metropolita-
na, Carbonífera, Central, 
Serra, Planalto, Litoral 
Norte e dos vales do Sinos, 
Rio Pardo e Taquari.

Cerca de 70% do servi-
ço está inoperante no RS 

desde outubro. Algumas 
lombadas estavam ina-
tivas já em julho do ano 
passado, como no tre-
cho entre São Leopoldo e 
Montenegro

A empresa decidiu não 
renovar o contrato com o 
governo após ser multada 
em razão do não cumpri-
mento de termos do acor-
do.

O contrato assinado 
esta segunda prevê tam-
bém a instalação de 25% 
a 30% de novas lombadas.

Lombadas serão 
reativadas nas rodovias

Há 41 anos o Terno de Reis sai pela cidade 
para anunciar a boa nova: o nascimento de 
Jesus. O grupo realizou a caminhada na noi-

te de sexta-feira, 5, até ao meio dia do último sábado.
Mais de 200 pessoas concentraram-se a partir das 

21h30min na residência de Avelino Moraes, local tra-
dicional do encontro, e acompanharam os Reis. Pri-
meiramente, como é de costume foram ao jazigo de 
um dos membros fundadores do grupo, Arno Pres-

ser. Este ano, mais um jazigo foi visitado, o de Maria 
Cecília Corazza, tragicamente falecida em 2017, aos 
24 anos, ela que também participava da festa desde 
criança.

Após as homenagens e orações, o grupo saiu para 
as visitas. A primeira casa visitada foi a do professor 
Vicente Werlang e assim se repetiu por outras 20, até 
ao meio dia do sábado. Em todos os lugares, os inte-
grantes eram recebidos com alegria.

O Dia de Reis, segundo a tradição cristã, foi aquele 
quando Jesus recém-nascido recebeu a visita de ma-
gos do oriente: Melchior, Gaspar e Baltazar. O fato 
é revelado na bíblia em Mateus 2:1. Três Reis Magos 
visitaram o Menino Jesus no dia que seria 6 de janei-
ro. A noite que o antecede então é a “Noite de Reis”, 
tradição que surgiu no século VIII e marca o encer-
ramento dos festejos natalinos, com o desmonte dos 
presépios e a retirada dos enfeites.

Terno de Reis de Tapera é o mais tradicional da região

Uma das visitas alegres e festivas dos ReisGrupo concentrou na antiga Brahma


