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Presidente da Sicredi Integração Rota das 
Terras RS, Sérgio Luiz Tonello: cerimônia 
contou com a presença de autoridades, 
associados e parceiros em Ibirubá

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

17ª Lagoa Fest: 
lançamento dia 9

PÁGINA 6

ERS 223 ganha restauração, 
limpeza, 3ª pista e
espera novos trevos em 
Arroio Grande e Tapera

Sicredi inaugura 
mais uma unidade

Iniciou ontem e segue até domingo a 20ª edi-
ção do Rodeio Crioulo Interestadual, promo-
vido pelo CTG Estância do Imigrante de Selba-

ch. O evento tradicionalista acontece no Parque do 
CTG, na propriedade de Arlindo Edvino Maldaner e 
Maria Thomas.

Serão mais de R$ 15 mil em prêmios, com apre-
sentações artísticas, Pista do Laço Iluminada e pro-
vas campeiras.

Selbach tem rodeio da 
Estância do Imigrante 

Vence Tudo apresenta 
importante projeto para Tapera
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Nada é bastante para quem considera 
pouco o que é suficiente (Confúcio)

Centenas de pares de sapatos, e ela não encontrava um que 
servisse para aquela festa. Vinte ternos e ele estava achando 
todos uns lixo. Geladeira cheia e o menino batia a porta por 
não encontrar uma coisa gostosa. Calmante forte, com tarja 
preta, mas não se consegue dormir. Carro do ano na garagem, 
mas não se sabe para onde ir. Casa na praia, mas fechada. Celu-
lar último tipo, jogos de última geração, e muita insatisfação.

Estamos nos armando de tudo o que é tipo de tranqueira 
material para suprir o vazio que nada preenche, procuramos 
nas prateleiras a felicidade, mas a alma esta frustrada.Nunca 
o homem teve tanto acesso a Deus e nunca ficou tão distante 
como agora. Tantos templos, tantas religiões, tantas definições 
e ideologias, e mesmo assim, o homem se afasta cada vez mais 
do seu Criador.

Por isso a carência afetiva, as doenças nervosas, a violência 
que se espalha, o consumismo que gera as diferenças sociais 
tão brutais.

Busquemos Deus, convidemos Jesus para participar de 
todos os nossos momentos, que assim seremos envolvidos pelo 
amor que nunca acaba, e então, mesmo com muito pouco, 
seremos plenamente felizes, porque Ele veio para que todos 
tenham vida com abundância.

Sociedade Espírita “Raios de Luz”

Busca de Deus
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Se repete
Da sexta-feira, 16, até terça 20/1, 

eram três novos cães abandonados 
no centro de Tapera. O caso é grave 
e alguma medida precisa ser toma-
da com certa urgência.

O abandono de uma vida a mer-
cê da sorte é desumano e já falamos 
aqui e acreditamos que as câmeras 
de monitoramento, assim como no 
caso do lixo, ajudam na identifica-
ção desses desrespeitos com a vida 
e com a lei.

Falta
De consideração. Assim eu diria 

falando do serviço público realiza-
do a população em muitos casos. 
Aqui refiro-me as estradas asfal-
tadas na nossa região. A ERS 332, 
de Espumoso a Soledade, prevê o 

recapeamento de 38km de asfalto 
esburacado, com substituição das 
camadas de pavimento danificadas 
e a reconstrução e manutenção dos 
dispositivos de drenagem, bueiros, 
sarjetas e canaletas. E os acosta-
mentos gente... Como deixam aque-
las faixas que servem de segurança, 
única alternativa para o motoris-
ta, completamente deteriorada na 
maioria da extensão das pistas de 
rolamento. Quem tem coragem de 
sair da pista e pegar um espaço des-
nivelado, esburacado e em muitos 
lugares com enormes sarjetas? Aí 
sim que dá acidente. A ERS 153 en-
tre Tio Hugo e Passo Fundo é o caos, 
tem trechos bons de pista recapea-
da, mas acostamento crítico. Ah, e o 
asfalto novo daquele trecho já está 
ondulando nas laterais.

Boletim de Ocorrência
Deixar lixo em qualquer lu-

gar está dando BO em Tapera. 
Na semana que passou foi feito 
um registro na Delegacia con-
tra um motorista em um veí-
culo identificado, descartando 
entulho em local inapropria-
do. Tem gente que sai para dar 
uma voltinha e joga até lixo 
doméstico na beira da estrada. 
Como se o caminhão de coleta 
não passasse na porta de cada 
cidadão de segunda a sexta, 
incluindo feriados prolonga-
dos e sábados de feriadões.

Segundo a legislação, cada 
um é responsável pelo seu lixo. 
As câmeras de monitoramento 
estão ajudando neste traba-
lho.

Vida de cidade por Joelci Prates (joelciprates@outlook.com)

247 - Pressionado pela condenação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4), o Supremo Tribunal Federal (STF) 
deve julgar novamente, em breve, se réus condenados 
em segunda instância podem já começar a cumprir a 
pena.

Em 2016, o Supremo decidiu antecipar a execução das 
punições, e abandonar o entendimento anterior, quan-
do a regra era deixar a pessoa recorrer em liberdade até 
a última instância do Judiciário. Desde então, ministros 
mudaram de ideia e pediam para o tema ser reexami-
nado pela corte. A presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, não tinha planos para pautar esse julgamento. 
Com o novo cenário, ficou inevitável o tribunal voltar 
ao assunto.

Assim como outros ministros do tribunal, a presi-
dente acredita que é preciso passar o assunto a limpo, 
para não dar margem a dúvidas. O fator Lula influiu 
da seguinte forma: apesar de terem concordado com a 

decisão do TRF, ministros do STF passaram a ver com 
preocupação uma eventual prisão do ex-presidente sem 
que o tema estivesse pacificado na corte. O estrago seria 
grande se o STF revisse seu posicionamento, ou mesmo 
confirmasse o entendimento atual, somente depois que 
Lula fosse preso. O desgaste político seria não somente 
do ex-presidente, mas do Judiciário como um todo.

A decisão tomada pelo plenário em 2016 foi uma li-
minar. Agora, o mesmo processo poderia ser novamente 
julgado, mas em caráter definitivo. O relator, ministro 
Marco Aurélio Mello, já liberou o assunto para a pauta 
de julgamentos, mas a data ainda não foi marcada. Qual-
quer um dos integrantes do STF pode levar o assunto 
ao plenário no julgamento de uma questão de ordem 
em um habeas corpus que trate do assunto, de um pre-
so anônimo. Pelo regimento interno da corte, isso pode 
ser feito sem mesmo que a presidente seja previamente 
consultada. As informações são de reportagem de Carolina 
Brígido em O Globo.

Caso Lula fará STF rediscutir 
prisão em 2ª instância

Correção
A Prefeitura de Tapera retificou informação divulgada semana passada sobre as leis municipais referentes a 

incorporação de empresas instaladas na área industrial pela Vence Tudo, que são a de nº 2.679, de 04/10/2011, 
e a nº 2.720, de 17/02/2012.

A Associação das Câmaras Municipais do Alto 
Jacuí (Ascamaja) tinha prevista para ontem à 
noite a escolha e posse da sua nova diretoria, 

em Tapera. Até esta semana a questão estava definida 
com uma única chapa, encabeçada pelos vereadores 
Kiko Damiani (Luiz Ricardo Damiani), de Saldanha Ma-
rinho, e Deinner Maurer, de Quinze de Novembro. Po-
rém, a vereadora ibirubense Dileta de Vargas Pavão das 
Chagas resolveu também concorrer.

Conforme acordo entre os partidos, este ano a pre-
sidência caberá ao Partido Progressista (PP), que tem 
72 vereadores com direito a voto na área de abran-
gência da Associação, apesar de que o vice-presidente 
pode ser de outro partido.

O atual presidente, vereador Vagner Oliveira – tam-
bém de Ibirubá –, divulgou o convite para a eleição no 
domingo, dia 21. A reunião estava marcada para as 
19h, na sede do Grupo Folclórico Piazito Gaudério.

Ascamaja teve reunião 
para eleger nova diretoria

Charge
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No Brasil, apenas cinco 
bilionários têm renda equivalente 

a dos 50% mais pobres

São eles Jorge Paulo Lemann, 
Marcel Telles e Carlos Alberto 

Sicupira (da Ambev), o 
banqueiro Joseph Safra e pelo 
investidor Eduardo Saverin, co-

fundador do Facebook

O relatório “Recompensem o 
trabalho, não a riqueza” é da 

ong inglesa Oxfam

No ano passado, o país ganhou 
12 novos bilionários, com seu 

número passando de 31 para 43

Esse aumento no número de 
bilionários poderia acabar com a 

extrema pobreza 7 vezes

Para quem não entendeu: a 
riqueza está se concentrando 

nas mãos de poucos

“A Oxfam estima que um 
imposto global de 1,5% sobre a 
riqueza dos bilionários poderia 

cobrir os custos de manter todas 
as crianças na escola”

Sempre a desigualdade

A restauração do 
pavimento na 
ERS-223 iniciou 

em janeiro e segue du-
rante todo o ano, parte do 
Contrato de Restauração 
de Manutenção (Crema), 
da Secretaria de Trans-
portes do RS. Nas últimas 
semanas, uma equipe de 
trabalho está recuperando 
a 3ª faixa, nas proximida-
des da entrada da empresa 
Grandespe Sementes, em 
Tapera (km 31).

Ainda no ano passado, 
o Daer fez uma boa lim-
peza na área de domínio, 
especialmente no trecho 
entre Tapera e Tio Hugo. A 
situação era vergonhosa: 
o mato estava tomando a 
estrada. A cada temporal 
via-se galhos e até árvores 
sobre a pista.

As valas de drenagem 
pluvial foram desobstruí-
das, houve roçadas, podas 

e a retirada de várias ár-
vores – algumas de grande 
porte. A Secretaria infor-
ma que a limpeza integra 
ações de conserva roti-
neira, mas o fato é que há 
muitos anos não era feito 
um trabalho tão bom. O 
trabalho faz parte do Cre-
ma e tem prazo de cinco 
anos, ou seja, até 2021.

O recapeamento da ERS 
223, entre a BR 377, em Ibi-
rubá, e a ERS 153, em Tio 
Hugo, também segue os 
contratos, conforme pre-
visto. O trecho da BR-377 
até Ibirubá pertence à Su-
perintendência Regional 
do Daer de Cruz Alta e já 
está restaurado. O traba-
lho foi concluído ainda em 
2017.

Entre Ibirubá e Tio Hugo, 
a restauração está sendo 
executada. O total é de 76 
quilômetros na ERS-223.

“A reconstrução da ter-

ceira faixa (na Grandespe) 
é a primeira etapa da res-
tauração e a próxima são 
os serviços no pavimento. 
Até o final do ano esses 
serviços serão concluí-
dos nos 51 quilômetros da 
rodovia pertencentes ao 
Crema Passo Fundo - Cruz 
Alta”, informou o Daer ao 
Jornal VR esta semana.

O governo do estado 
também confirmou ano 
passado a construção de 
dois trevos na região, em 
frente a empresa C.Vale 
(em Tapera), interligando 
a Avenida Tancredo Neves 
com a ERS, e na localida-
de de Arroio Grande (Sel-
bach), em frente ao Posto 
Cotrisoja.

A construção dos trevos 
está incluída na obra. “Es-
ses pontos devem ser tra-
balhados de acordo com o 
avanço da obra, ainda nes-
te ano”, afirma o Daer.

Daer confirma trevos de Arroio Grande e no 
novo acesso secundário de Tapera para este ano

Equipe trabalha na 3ª pista, na altura da 
entrada da Grandespe Sementes

A Comarca de Marau recebeu dia 19 o presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, para a entrega do 
Selo Mérito Justiça Gaúcha. A Comarca de Tapera foi uma das que rece-

beu a distinção.
O prefeito em exercício Jorge Quadros e o assessor jurídico Euclécio Seibel acom-

panharam a juíza Marilene Parizotto Campagna. Ela parabenizou os servidores do 
município e diz-se honrada pela conquista e presença dos representantes do Poder 

Executivo de Tapera.
O TJ concede o selo de mérito 

para as unidades jurisdicionais 
que cumpriram todas as metas do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
levando em contato o número de 
processos julgados, tendo como 
base o ano de 2016.

Além de Tapera, também foram 
agraciadas comarcas de Carazinho, 
Constantina, Erechim, Getúlio Var-
gas, Guaporé, Iraí, Marcelino Ra-
mos, Ronda Alta, Santa Barbara do 
Sul, Soledade, Passo Fundo e a anfi-
triã, Marau.

Comarca de Tapera recebe Selo Mérito Justiça Gaúcha

 Representantes das demais 
comarcas agraciadas

Jorge, juíza Mari Campagna e Euclécio
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Na quinta-feira, dia 25, a Igreja comemorou a conversão de 
São Paulo apóstolo. O fato é narrado no capítulo 9 do livro de 
Atos dos Apóstolos. Ali se diz que, ao dirigir-se Paulo a Damas-
co com o fim de trazer presos alguns Cristãos, teve uma visão 
de Jesus ressuscitado que o interpelou querendo saber por que 
o estava perseguindo. Paulo levou um grande susto e caiu por 
terra. Após um curto diálogo com o Senhor, lhe foi ordenado que 
se levantasse e seguisse para Damasco, onde lhe seria dito o 
que deveria fazer. Em Damasco, Paulo completou sua conversão 
com a ajuda de outros discípulos. Embora não se saiba exata-
mente o que aconteceu a Paulo na sua viagem para Damasco, 
é de acreditar que ele viu alguma coisa muito importante, pois 
sua vida se transformou totalmente depois de tal evento: de per-
seguidor dos cristãos, passou a ser um dos alicerces da Igreja 
primitiva. É essa total transformação que se comemora com a 
conversão de São Paulo.

E no Evangelho das celebrações correspondentes ao 4º do-
mingo do Tempo Comum do ano B (MC 1,21-28) temos mais uma 
passagem em que Jesus vence a alienação do demônio. Na si-
nagoga onde Jesus se encontrava ensinando, havia um homem 
dominado por um espírito impuro. Jesus interveio, libertou o pos-
sesso e a fama do Senhor logo se espalhou por toda parte. Já 
era possível perceber que algo de novo estava acontecendo por 
meio de Jesus. Aos poucos ia-se percebendo que o próprio Deus 
estava presente na autoridade de Jesus. E isto ocorre ainda hoje. 
A meditação do Evangelho continua nos fazendo perceber que 
em Cristo está o nosso caminho para Deus.

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

Jesus diz: “A pessoa que beber da água que eu lhe der nun-
ca Uma mulher, num momento de raiva, levantou a voz con-
tra seu marido. E ele, encarou-a no mesmo tom. Nem é pre-
ciso entrar em detalhes para entender que o estrago, nestes 
casos, sempre é grande: ambos saem machucados. O mesmo 
pode acontecer entre amigos e em comunidade.

Mas imaginemos a cena um pouco diferente: se o esposo 
tivesse a tranquilidade para não responder, no mesmo tom, 
permitindo que ela desabafasse. Talvez aproximando-se 
e dizendo com humildade: “Puxa, meu bem! Devo ter feito 
algo muito errado para merecer palavras tão duras! Vem cá, 
querida, vamos conversar”! Nisto, nenhuma mágica haveria. 
Mas certamente se teria grandes possibilidades de um en-
tendimento, garantido pelo amor.

Em Provérbios 5.1 diz: “A palavra delicada acalma o furor, 
mas a palavra dura aumenta a raiva”. Aprendamos também 
de Jesus. Ele também usou de rigor em muitas manifesta-
ções, mas a motivação para seu falar e agir sempre foram: a 
mansidão e o amor!

Há muitas situações em que conflitos e desentendimen-
tos surgem e se agravam, porque pessoas não conseguem 
ouvir e compreender. Porque reagem muito rapidamente e 
o fazem “no mesmo tom”.

Aprender e exercitar a mansidão e o amor pode ser o come-
ço de uma grande mudança. Experimente e você mesmo verá.                                                            

                                                            P. Carlos Klostermeyer

Mansidão e amor

A conversão de São Paulo
COLUNA CRISTÃ

COLUNA EVANGÉLICA - IECLB

A Câmara Municipal de Tapera lotou 
quinta-feira à noite, 25, para a apre-
sentação do pedido de modificação 

das razões sociais das empresas Acople e BCO, 
com participação da direção da Indústria de Im-
plementos Vence Tudo e da Administração Mu-
nicipal. A Vence Tudo oficializará uma filial em 
Tapera.

A reunião contou com a presença do prefei-
to Volmar Kuhn, vice-prefeito Jorge Quadros, 
secretários e diretores municipais, vereadores, 
membros da diretoria da ACIT, funcionários da 
Acople e BCO e comunidade em geral.

De acordo com o Prefeito Volmar, o objetivo 
da reunião é sanar as dúvidas da comunidade 
sobre esse assunto. Para dar início, o diretor 
jurídico do Município, Henrique Oppelt, leu o 
parecer da empresa Consultoria Direito Públi-
co (CDP), de Porto Alegre, que dá assessoria à 
Prefeitura: “Tem-se que se realizando a incor-
poração, a empresa Vence Tudo tornar-se- á 
sucessora de todos os direitos e obrigações das 
empresas Acople e BCO, inclusive e por óbvio 
os advindos da concessão dos benefícios por 
parte do município”.

O sócio proprietário da Vence Tudo, Marciano 
Lauxen, falou que desde a aquisição das empre-
sas, ocorrida em maio de 2015, Tapera demonstra 
grande potencial: “Visualizamos muitos pontos 
positivos e algumas dificuldades, principalmen-
te pelo cenário econômico. Com a incorporação 
das empresas, os produtos da Vence Tudo e Acople/BCO, 
temos previsão de um aumento significativo na produ-
ção e na comercialização, o que poderá gerar mais em-
pregos e renda”, argumentou.

O coordenador administrativo Leandro dos Santos 
apresentou o projeto de investimento da Vence Tudo em 
Tapera, frisando a preocupação em manter e aumentar 
o quadro de funcionários e mostrando novos produtos 
que deverão ser fabricados em Tapera. (Assessoria PMT)

Mesmo com a incorporação, a marca Acople vai con-
tinuar a existir. “Onde tiver grãos, a Vence Tudo levará 
junto a Acople. Hoje exportamos para diversos países, 
somente temos que implantar a marca, isso é gradativo”, 

destacou o empresário Marciano.
Serão fabricados em Tapera cinco carretas granelei-

ras, distribuidor de fertilizantes, guinchos movimen-
tadores de carga traseira e classificadores de sementes 
modelos CA25 e C40.

Projeção – De 2018 a 2022, a meta é aumentar o nú-
mero de postos de trabalho da Vence Tudo/Acople/BCO 
em 34%.

Após a apresentação do projeto, foram sanadas al-
gumas dúvidas da comunidade e reproduzido um vídeo 
institucional contando a história da Vence Tudo, em-
presa que teve origem através do empreendedor Nelson 
Lauxen em Alfredo Brenner, interior de Ibirubá, e com-
pleta 54 anos de fundação em 2018.

Vence Tudo apresenta projetos 
da empresa para Tapera

VISITA – O prefeito em exercício, Jorge Quadros, re-
cebeu a visita do deputado estadual Gilmar Sossella na 
tarde de segunda-feira, 22. O secretário municipal de 
Desenvolvimento, Renato Cassol, e o vereador Jacson 
Lauxen participaram da reunião, acompanhados pela 
diretoria do PDT em Tapera. Na oportunidade, os ta-
perenses fizeram reivindicações ao deputado.

ENERGIA – A RGE efetuará o desligamento de 
energia dia 1º (próxima quinta-feira), das 12h50min 
às 19h10min, nos seguintes locais: Rua Rui Barbosa 
(nº 1111), Est. São João (nº 9 ao 295), Rua Amizade 
(nº 42 a 311), Rua Recanto da Paz (nº 12 a 375), Rua 
Sossego (nº 82 a 282), Tr. Beira Rio (nº 0 a 635), Tr. Ch. 
Da Paz (nº 55 a 65), Tr. Ferro Velho (nº 4 a 357), Tr. 
Mazutti (nº 35 a 320).

STR – O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Tapera com extensão em Lagoa dos Três Cantos re-
aliza neste sábado, 27, o 10º Encontro de Associados. 
O evento inicia às 10h30min, na Afuco. Ao meio-dia 
será servido almoço no local.

TAPERA
VALOROSO – Inte-
grantes do Lions 
estiveram dia 17 
nos departamen-
tos de Engenharia 
e Jurídico da Pre-
feitura de Tapera 
para acompanhar a 
tramitação da área 
verde do novíssimo loteamento de Nei Mattei no Bairro 
Progresso, que foi cedida para o Município. Com a matrí-
cula da área, foi pedida carta de anuência para o Lions 
Clube concretizar a segunda fase do projeto “Valorizando 
o Valoroso”.
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Durante o culto condu-
zido pelo pastor Carlos 
Klostermeyer, a Igreja 

Evangélica Luterana de Tapera 
realizou a posse da sua nova dire-
toria. Quarta-feira, 24, a diretoria 
da instituição reuniu-se para pla-
nejar as atividades de 2018.

Estão à frente da diretoria da 

comunidade Sidélio Doeber (pre-
sidente), Siloca Kuhn (vice), Fer-
nanda Cornelius (secretária), Va-
nize Rutzen (2ª), Benito Ghillioni 
(tesoureiro), Hardi Schwartz (2º). 
Elani Araújo, Enio Brune, Francie-
le Roselen, Lenice Brune e Nadir 
Stärlick compõe o Conselho Fiscal.

Na Diretoria da Paróquia estão 

Vanize Rutzen (presidente), Sel-
do Schmidtel (vice), Régis Simon 
(secretário), Ari König (2º), Délcio 
Henrich (tesoureiro), Fábio Mai 
(2º), Amélio Harbach, Cleomar 
Gehrke, Enio Brune, Ilário Kleber 
e Leonísio Henn (Conselho Fiscal) 
e Elênio Hoffmann (Conselho Si-
nodal).

Comunidade Evangélica 
tem nova diretoria

Com infiltrações, o telhado do prédio do Corpo 
de Bombeiros de Tapera será trocado. Como per-

tence ao município, foi lançada licitação para a obra.
Em 2018 completam onze anos de atuação dos bom-

beiros no município e região, sediados neste prédio. A 
corporação atende nove municípios. São 18 bombeiros, 
nove municipais e nove militares.

No local funciona a administração e a garagem dos 
caminhões e demais veículos. São três caminhões de 
combate a incêndio, e três viaturas leves.

O serviço está disponível para a comunidade 24 ho-
ras, com contato pelos fones 3385-2001 e 99115-9435. 
Atualmente, está no comando o 1º Sargento Vilmar Sil-
va do Nascimento.

Prédio dos bombeiros 
passará por reforma

Esta é uma frase pro-
nunciada por uma 

moradora do centro da ci-
dade ao referir-se a sujei-
ra que fica nas ruas após 
o corte de grama dos can-
teiros centrais da cidade.

O trabalho vem sendo 
questionado. O corte é 
feito de manhã ou a tarde 
por funcionário da Secre-
taria de Infraestrutura, 
mas a limpeza fica para 
uma empresa terceiriza-
da à noite, obedecendo 
um cronograma organi-
zado por rua. Dependen-
do do dia do corte, isso 
pode ocorrer somente 
dois ou três dias depois.

Para os moradores que 
não gostam de ver a su-
jeira que se acumula no 

asfalto ao lado dos can-
teiros se espalhar pela 
rua, ir para calçadas e 
bueiros, o material deve-
ria ser recolhido na hora.

Uma senhora disse 
que varre a frente de seu 
prédio todos os dias. “Eu 
quero ver a minha rua, a 
cidade limpa. Coloco em 
sacolas o lixo que as pes-
soas colocam solto dentro 
das lixeiras, varro calçada 
e meio fio e não gostaria 
de ver aquela sujeira dois 
ou três dias na rua toda. 
Fica feio para Tapera, feio 
para a gente”, reclamou.

A Infraestrutura in-
formou que o secretário 
Claudio Schultz está de 
férias.

Há alguns dias o corte 

Grama cortada dos canteiros gera reclamações

A Sicredi Integração Rota das Terras RS inau-
gurou no dia 22, a sua segunda agência no 

município de Ibirubá. Localizada na Rua Mauá, 1.529 
– Sala 03, bairro São Jacob, a Agência Mauá é a oita-
va da instituição financeira cooperativa que ainda 
conta com mais uma agência no município, locali-
zada na Rua Sete de Setembro, 925, e com outras seis 
agências distribuídas nos municípios de Quinze de 
Novembro, Tapera, Selbach, Lagoa dos Três Cantos e 
Colorado (cidade e Distrito de Vista Alegre). 

A cerimônia de inauguração contou com pre-
sença de lideranças do Sicredi, lideranças mu-
nicipais e religiosas, parceiros, entidades, coo-
perativas e imprensa. Fizeram uso da palavra o 
presidente Sérgio Luiz Tonello, o diretor executivo 
Luiz Fernando Scartezini, o gerente da nova agên-
cia, Cleiton Bólico; o ex-presidente Celso Endres, o 
prefeito Abel Grave, o presidente da Cotribá, Celso 
Leomar Krug; e o presidente da Coprel, Jânio Vital 
Stefanello.

Com cerca de 300m2, a nova agência terá área 
para atendimento à pessoa física, pessoa jurídica 
e para o produtor rural; área de caixas; área ad-
ministrativa e uma sala de autoatendimento para 
associados e moradores dos bairros daquela região 
da cidade. Além disso, os associados terão à dis-
posição estacionamento exclusivo no terreno em 
frente à nova agência.

Após a benção do pastor, a equipe de colabora-
dores recebeu os associados com um coquetel de 
boas-vindas, que estendeu-se durante a semana.

“Vamos estar mais próximo das pessoas e for-
talecer, ainda mais, o relacionamento com os asso-
ciados” ressaltou o presidente Sérgio Tonello.

O gerente Cleiton Bólico lembra que tudo foi 
pensado, planejado e realizado visando o bem-es-
tar das pessoas. “Inauguramos uma agência mo-
derna, com o novo conceito e a nova marca Sicredi, 
onde os associados terão toda comodidade, pratici-
dade e segurança para realizarem suas operações 
financeiras”. (Ascom)

Equipe da Agência Mauá

Sicredi inaugurou 
sua segunda 
agência em Ibirubá
Agência terá estacionamento 
exclusive em terreno à frente

foi feito na Avenida XV 
de Novembro. Quarta-
-feira pela manhã, o 
trabalho foi realizado 
na Avenida José Baggio, 

entre a XV de Novem-
bro e a Julio Henrich. 
Até manhã seguinte, a 
grama ainda não havia 
sido recolhida.

Momento do corte da fita inaugural da nova agência
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Paróquia São Tiago
PARÓQUIA 80 ANOS – Em 2018, a Paróquia São Tia-
go celebra 80 anos de existência. Em sintonia com 
a Campanha da Fraternidade, que tem como lema 
“Vós sois todos irmãos”, adotamos como lema “Pa-
róquia São Tiago – 80 anos! vós sois todos irmãos!”.

CELEBRAÇÕES – Hoje, missa de ação de graças em 
Passo do Padre - 80 anos de Ilsi Castelli (10h), e missa 
e celebração de Batizados na Matriz (19h); domingo, 
missa na Matriz (8h30min) e missa da Padroeira em 
Linha Floresta (9h45min); dia 30, missa 7º dia de Ma-
ria Dierings em Bela Vista (20h30min); dia 31, missa 
na Matriz (7h); dia 2, missa do Sagrado Coração de 
Jesus na Matriz (17h).

PADROEIRA – No dia 21 de janeiro celebramos o Dia 
de Santa Inês, padroeira da Capela de Linha Flores-
ta. Deixamos nossa saudação a todas as famílias e li-
deranças da Capela. Neste domingo, 28, às 9h45min, 
será celebrada a Missa da Padroeira.

BATIZADOS – Em janeiro, a celebração mensal dos 
batizados vai acontecer no dia 27, na missa das 19h. 
Inscrições na secretaria paroquial. O primeiro en-
contro de preparação ao Batismo, para pais e mães, 
padrinhos e madrinhas, será dia 3 de março, às 14h.

FÉRIAS – O Pároco tirou somente dez dias de férias 
e já está de volta às suas atividades normais na co-
ordenação da Paróquia São Tiago, ainda por este 
ano. No ano da celebração dos 80 anos da Paróquia, 
é preciso unir forças para a revitalização da nossa 
Paróquia São Tiago.

MINISTROS – Na terça-feira, dia 30, será realizada a 
reunião mensal da equipe de liturgia e os ministros 
da matriz (18h, no centro de evangelização).

GARGANTA – No final de semana dos dias 2, 3 e 4 
de fevereiro (sexta, sábado e domingo), todos terão 
oportunidade de receber a benção individual con-
tra os males da garganta pela intercessão de São 
Brás e também a benção das velas, na celebração de 
Nossa Senhora dos Navegantes.

Pensamento da semana, de P. Sidney, para o início 
do novo ano: “Quem se converte não pode continuar 

vivendo da mesma maneira!”

Pe. Aloisio – Pároco

Aviso de Edital de Licitações

Pregão Presencial nº 003/2018

O MUNICÍPIO DE TAPERA, sito à Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 965, torna públi-
co o Pregão Presencial, tendo por objeto a aquisição de veículo novo para a Secretaria Munici-
pal da Saúde regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e pela Lei Federal nº 10.520/2002 e legislação 
pertinente. Receberá os envelopes contendo a documentação e as propostas, até as 8 horas do 
dia 09 de fevereiro de 2018, no Setor de Licitações, quando será dado início ao Pregão em ato 
público. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone n° 54-3385-3300, pelo 
e-mail licitacoes@tapera.rs.gov.br ou pelo site www.tapera.rs.gov.br.

Tapera RS, 25 de janeiro de 2018

JORGE LUIZ DE QUADROS

Vice-Prefeito em exercício 

Aviso de Dispensa de Licitação

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, JORGE LUIZ DE 
QUADROS, Vice-Prefeito em exercício do Município de Tapera - RS, torna público a Dispensa 
de Licitação nº 166/2018, com base nos termos do artigo 24,II, da Lei Federal nº 8.666/93, refe-
rente compra de pacas para retifica e bomba injetora para reparos na Retroescavadeira Randon 
RK 402 nº42, com as empresas Mecânica Miúdos Ltda e Bombas Diesel Carazinho Ltda.

Gabinete do Prefeito, em 25 de Janeiro de 2018.

JORGE LUIZ DE QUADROS

Vice-Prefeito em Exercício

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura de Tapera

Aviso de Edital de 

Licitações

Chamada Pública 

nº. 001/2018

O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – COMDICA/
Tapera, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Municipal nº. 3.090, de 22 
de abril de 2015, torna público a CHAMADA 
PÚBLICA, autorizado no Processo Licita-
tório n° 175/2018, para Projetos Sociais a 
serem executados no ano base de 2018, 
com recursos oriundos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FUNDICA, para a viabilização de projetos 
voltados ao atendimento de crianças e ado-
lescentes. Os projetos deverão ser encami-
nhados de 01/02/2018 a 01/03/2018, na sede 
do COMDICA, no Centro de Eventos, no 
horário das 13h às 17h. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone n° 
54-3385-2112 ou 54-3385 2323.

Tapera RS, 25 de janeiro de 2018.

NELSI MARGARIDA KAIPER

Presidente do COMDICA

TAPERA – Na manhã da última quarta-fei-
ra, 24, o prefeito em exercício Jorge Quadros 
e o secretário municipal de Desenvolvimento, 
Renato Cassol, visitaram as instalações da JBS 
em Passo Fundo e conversaram com o diretor 
Bruno Bernardi e o gerente de Agropecuária 
Richard Muniz sobre a possibilidade de au-
mentar a produção em Tapera. Atualmente, 
cinco produtores são integrados e criam cerca 
de 140 mil frangos/mês.

A Administração Municipal 
e o Núcleo Cultural de La-
goa dos Três Cantos apre-

sentaram na noite de terça-feira, 
23, o projeto da 17ª Lagoa Fest para 
as entidades do município. O evento 
está marcado entre os dias 2 a 4 de 
março, no Parque de Eventos da La-
goa Fest, em Lagoa dos Três Cantos.

Foi uma reunião interna de 
explanação e de planejamento. O 
prefeito Dionisio Wagner desta-

cou a importância da parceria en-
tre a Administração e o Núcleo no 
evento.

Edio Schrader, presidente do 
Núcleo Cultural, apresentou o pro-
jeto executivo, demonstrando tudo 
o que já foi realizado desde o ano 
passado junto com a empresa Luca-
no Cultura e Marketing.

A primeira-dama Sandra Meire 
Wagner, vice-prefeita Juliane Kem-
pf, vereadores, secretários e direto-

res municipais, presidentes de en-
tidades e representantes também 
participaram do encontro.

O lançamento oficial ocorre no 
próximo dia 9, às 19h, no Parque da 
Lagoa, onde novamente as entida-
des envolvidas já entrarão no clima 
da grande festa da alegria germâni-
ca. A programação da 17ª Lagoa Fest 
já está alinhada, os espaços comer-
cializados e os contratos estão sen-
do fechados com as bancadas.

Reunião interna detalha planejamento 

da 17ª Lagoa Fest

A OASE de Linha Kronenthal (Ordem 
Auxiliadora de Senhoras Evangélicas), 

em parceria com o Senar, realizaram um cur-
so de corte e costura entre os dias 22 e 25. A 
instrutora Eloísa Copetti Figur orientou so-
bre a costura e a transformação de peças do 
vestuário.

A Prefeitura emprestou a máquina de cos-
tura do município para o curso, que ocorreu 
em Kronenthal para facilitar a participação 
de várias pessoas da comunidade.

OASE promove curso de corte e 
costura em Linha Kronenthal



7Sábado | 27 de Janeiro de 2018JORNAL DA INTEGRAÇÃO Policial | Esporte

Selbach – A SASE vai 
abrir a pré-temporada em 
março, dia 1º. A diretoria 
do verdão confirmou a 
apresentação do elenco e 
comissão técnica para as 
19h30min com o objetivo 
da preparação para a dis-
puta da 4ª Copa Alto Jacuí.

O presidente Nico Jun-
ges falou das mudanças 
no elenco para esse ano. 
“Optamos em reduzir o 
grupo e realizar contrata-
ções pontuais de jogadores 
com bastante experiência 
no futsal. Estamos em uma 
ótima sintonia com a co-
missão técnica. O Rodrigo 
Sebastiani tem nossa con-
fiança e dessa forma trou-
xemos o preparador físico 
Zé Roberto para trabalhar 
junto com ele” destacou.

Sobre a meta traçada 
pela direção, Nico demons-
trou otimismo, uma vez 
que a gestão vem adqui-
rindo experiência no de-
correr das competições. 
“O nosso objetivo é fazer 
uma boa Copa Alto Jacuí e 
entrar preparados na Liga 
Gaúcha deste ano. Com um 

SASE está com 
elenco fechado 
para a temporada

Presidente Nico Junges

pouco mais de experiência, 
queremos buscar a classifi-
cação para o mata-mata da 
competição estadual”.

Equipe
O grupo do alviverde 

para a temporada já está 
definido: Felipe Maschio, 
Sacolé e Claudinho (golei-
ros); Lucas Scapini e Mar-
celo Todeschini (fixos); Léo, 
Biéh, Andrezinho, Richard, 
Rodrigo Kturra, Arthur e 
Grégori (alas), Ivan Carlos 
e Igor (pivôs), Zé Roberto 
(preparador físico) e Rodri-
go Sebastiani (técnico).

VETERANOS – Neste sábado (27), o Juventude 
enfrentará o União em Invernadinha. No último 
sábado, a equipe empatou com o Alto Tigreiro/Es-
pumoso, 1 a 1. O América venceu em casa o Sarandi 
por 4 a 1 e neste sábado joga diante do Grêmio La-
goense, de Lagoa dos Três Cantos.

VÔLEI/SELBACH – No próximo mês, dia 25, a 
Coordenadoria de Esportes promoverá um torneio 
de vôlei de areia, com limite de duplas, na modali-
dade masculino. Informações e inscrições (R$ 60) 
junto ao Módulo Esportivo. Serão aceitas inscri-
ções de atletas de fora do município.

SOCIETY/LAGOA – A 6ª rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol Society – Copa Avelino Antô-
nio da Silva foi realizada sábado (20): Papaléguas 
8 x 0 Os Panteras, King’s Beer 5 x 1 Juventus, E.C. 
Oriental 2 x 2 Atlético F.C., Nacional 2 x 2 Supremo. 
Hoje ocorre a 7ª rodada, no G.E. Lagoense, a partir 
das 14h45min, com Não Vai Que É Fria x Os Pan-
teras, Juventus x Supremo, Oriental x Nacional e 
King’s Beer x Papaléguas. Folga o Atlético.

Por volta das 8h40min desta sex-
ta-feira, 26, a agência dos Cor-

reios foi alvo de assaltantes mais uma 
vez. Ocorrência similar havia sido re-
gistrada dia 8, perto do meio-dia. Ne-
nhuma informação sobre o fato foi re-
passada pela gerência ou funcionários.

A assessoria de comunicação da 
empresa reiterou que não fornece de-
talhes desses casos por medida de se-
gurança. Segundo transeuntes que 
passavam no momento do assalto, 
eram dois jovens, com o rosto escondi-
do na aba de bonés. Eles vieram a pé da 
esquina da Rua José Baggio em direção 
ao Correio e depois voltaram correndo. 
Em seguida a polícia chegou.

A Polícia abordou um cidadão que 
passava de carro no local, a algumas quadras dali, na busca dos assaltantes. Após, saiu ao encalço dos meliantes.

Até o fechamento da edição não foi confirmado se o roubo foi consumado ou se houve apenas a tentativa.

Correio de Tapera é 
novamente assaltado

A professora Christiane Jost 
Hartmann participou dias 

12 e 19 do Curso de Danças Folcló-
ricas, na Associação Cultural de 
Gramado. Além de aprender dan-
ças típicas, foi oportunidade de 
todos apresentarem seus trajes e 
explicarem a sua origem, além de 
participar de diferentes ativida-
des em forma de oficinas e pales-
tras, enriquecendo seus conheci-
mentos para trabalhar com seus 
grupos folclóricos.

O evento foi promovido pelo 
Departamento de Danças Folclóri-
cas Alemãs e coordenado por Die-

ter Kleine. O objetivo é ensinar, 
resgatar e aprimorar as danças e 
a cultura junto aos grupos de todo 
o Brasil filiados ao Departamento.

Christiane ministra oficinas de 
dança nas escolas da rede munici-
pal, grupos de terceira idade e tam-
bém é instrutora de danças do Gru-
po Folclórico Cultivo do Passado.

A Associação Cultural de Gra-
mado é muito importante para 
o cultivo das tradições alemãs e 
abriga a Deutsche Gesellschaft für 
Volktanz e. V. – DGV – Seção Bra-
sil, a única entidade da América 
voltada para a pesquisa do Folclo-

re e Cultura Alemã, com sede em 
Berlim, Alemanha.

O curso contou com a participa-
ção de importantes palestrantes e 
professores renomados, entre eles, 
Landulf e Silvia Jäger de Erlangen 
(Alemanha), Juliano Müller de 
Oliveira, de Igrejinha, Mario José 
Konzen (Novo Hamburgo), Wilney 
Haberkamp (Imigrante) e de Paulo 
Cesar Soares, diretor de Cultura de 
Nova Petrópolis.

Em uma das noites do curso, os 
participantes tiveram a oportuni-
dade de apresentar-se ao público 
no Lago Negro.

Lagoa dos Três Cantos

Professora participa de aperfeiçoamento em danças alemãs

LAGOA DOS TRÊS CANTOS
SAÚDE – A partir de segunda-feira, 29, até o dia 7 es-

tarão abertas as inscrições para a vacina contra a gripe 
na UBS Vanessa Schneider. Só podem fazer as inscrições 
aquelas pessoas que não se enquadram nos grupos de ris-
co, pois as mesmas já receberão a vacina pela campanha 
promovida pelo Ministério da Saúde. Mais informações 
na Secretaria Municipal de Saúde: (54) 3392-1088/1062.



Segundo o FMI o PIB brasileiro ficará 

abaixo da média mundial em 2018 e 

2019. Apesar de melhorar a estimativa 

do país para 1,9% e 2,1%, respectiva-

mente, o FMI calcula que a economia 

global terá expansão de 3,9% - até 5% 

entre os países emergentes.

De toda a riqueza gerada no mundo 

em 2017, 82% ficou concentrada nas 

mãos dos 1% mais ricos, enquanto a 

metade mais pobre – o equivalente a 

3,7 bilhões de pessoas – não ficou com 

nada. Os dados estão no relatório da 

ong britânica Oxfam.
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João Felipe Vieira
O pivô de 20 anos fez par-
te do grupo americano na 

última temporada, inclusive 
participou de jogos da Copa 

Alto Jacuí e ajudou o time 
a levantar o tricampeona-
to. Uma lesão no menisco 

acabou afastando o jogador das quadras durante todo o 
restante da temporada. O técnico Giba tecia elogios ao 

menino. Agora recuperado, retorna ao grupo e será mais 
uma peça disponível ao técnico Morruga.

América anuncia reforços para temporada de 2018
Tapera - Durante a semana, o clube do América/GF/

Signor anunciou contratações para engrossar o rol de op-
ções do elenco do técnico Eduardo Valdez Basso, o Mor-
ruga, para disputar a 4ª Copa Alto Jacuí, Liga Sul e Liga 
Gaúcha de Futsal.

A diretoria do América/GF/Signor trabalha agora para 
fechar o elenco. O goleiro Ban está em fase final de re-
novação e mais um goleiro, dois fixos e um ala esquerdo 
deverão ser contratados, além de outro jovem de Não Me 
Toque, totalizando 16 atletas. 

Confira as novidades:

Bruno Xavier, 
o Caixa

O carazinhense de 20 
anos vai para a sua quin-
ta temporada vestindo a 
camisa americana. Ele tra-
balha dia a dia buscando 
aperfeiçoar-se e já atuou 
em diversas partidas seja 
como titular ou entrando 
durante o jogo. Nas tem-
poradas passadas disputou 
clássicos, entrou muitas 
vezes em quadra só para 
defender tiros livres e sal-
vou o América em muitas 
oportunidades. Para esse 
ano, Caixa promete crescer 
ainda mais e brigar pela 
posição de titular no time.

Fabiano Portuga
Vindo de atuações no 

Corinthians, São Caetano 
e Umuarama, Fabiano Por-
tuga, 28, se destaca pela 
movimentação intensa, 
leitura de jogo e ótima fi-
nalização. Observado há 
algum tempo pela direto-
ria americana, o ala direi-
to é aposta do clube, que 
analisou muitos nomes e 
entende que ele se encai-
xa no perfil. Portuga abriu 
mão de uma transferência 
internacional e de outros 
clubes de visibilidade no 
país para encarar o desafio 
de atuar em solo gaúcho e 
fazer história no América.

Matheus Jorge
Matheusinho, catarinen-

se de 22 anos, passou por di-
versos clubes do sul do país e 
tem boa experiência, já que 
iniciou na categoria adulto 
muito cedo. Caracteriza-se 
pela técnica acima da média 
e tem na dinâmica e leitura 
de jogo. O auge do atleta tec-
nicamente foi na temporada 
passada atuando pela ALAF 
de Lajeado. As boas partidas 
levaram Matheus a transfe-
rir-se na metade do ano para 
o Shabab Al Ahli Club, de Du-
bai, com contrato até janeiro 
deste ano. De volta ao Brasil, 
o ala esquerdo já assinou 
com o clube taperense. Ma-
theusinho está motivado em 
voltar ao Brasil e especial-
mente ao Rio Grande do Sul.

Geovani Belém
Nascido em Belém, e ten-

do como principais virtu-
des a velocidade e o chute 
forte, o jogador foi tricam-
peão paraibano e em 2017 
foi vice-campeão da Liga 
Nordeste. Também foi eleito 
o melhor jogador e sagrou-
-se vice artilheiro da com-
petição. Geovani Belém tem 
24 anos e desembarcará em 
Tapera no final de feverei-
ro, visando desde então sua 
adaptação e preparação 
para a pré-temporada.

Gabriel Gurgel
O cearense iniciou no 

futsal através do projeto 
SESC Manoel Tobias Futsal 
e logo chamou a atenção 
pela habilidade e velocida-
de em quadra. Além de ter 
se destacado no projeto, 
Gurgel conquistou dois tí-
tulos de campeão Cearen-
se sub-20, vice-campeão 
Cearense sub-17 e foi eleito 
atleta destaque na sub-20. 
Será a primeira oportuni-
dade que o ala direto terá 
de atuar fora de seu estado 
natal, oportunidade essa 
que ele promete agarrar 
firme nas disputas da Copa 
Alto Jacuí, Liga Gaúcha e 
Liga Sul.

Maiquinho Apodi
Maiquinho Apodi dis-

putou o campeonato Ce-
arense e a Taça Brasil, foi 
campeão Paraibano e o 
melhor jogador da com-
petição. No ano passado, 
o jovem conquistou seu 
espaço e jogou diversas 
partidas do Catarinense 
e da Liga Nacional.  Aos 
25 anos, o ala direito está 
pronto para voltar ao sul 
do país e consolidar-se 
como um grande jogador 
no cenário nacional.

Lucas Theodoro
Lucas, 18, vai para a sua 

terceira temporada no elenco 
profissional do América. Filho 
do ex-atleta do clube Marqui-

nhos, o jogador não tem só o DNA, mas também trabalhou 
forte nos últimos anos e já pode-se dizer experiente, apesar 

da pouca idade. Ala esquerdo, o garoto sempre correspon-
deu nos jogos em que entrou: ano passado marcou um 

golaço na partida contra o Flores da Cunha em Tapera, enco-
brindo o goleiro com uma cavadinha sem ângulo.


