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Inauguração da 
Sicredi na Mauá

Ibirubá

Presidente Sérgio Luiz Tonello falou na 
cerimônia, que contou com a presença 
de autoridades, associados e parceiros.

Cotribá comemora 107 anos com 
programação muito especial

Um ambiente fabuloso e uma programação espeta-

cular, tudo foi pensado nos mínimos detalhes para 

tocar a alma dos colaboradores da Cotribá. Assim foi o 

evento comemorativo ao 107º aniversário da cooperati-

va agrícola mais antiga do país. A noite do sábado, 20, 

também foi de jubilamento e confraternização de encer-

ramento de ano, na Asfuca. (CadernoDois)

Creche Central vai para 
a Rua do Comércio

Está prevista para o dia 20 de fevereiro a inaugu-
ração da nova Creche Central, que será transferi-
da da Rua Três de Outubro para a Rua do Comér-

cio, em frente ao Supermercado Cotribá. O espaço, mais 
amplo, vem atender a demanda do educandário.

A Secretaria Municipal da Educação de Ibirubá tem 
programado o início do ano letivo para os dias 16 e 17, com 
atividades para os professores. A programação será defi -
nida segunda-feira, em reunião interna da SMECD.

As aulas serão retomadas também dia 20/2. A partir de 
terça-feira, 30, os diretores das escolas municipais serão 
chamados para organizar as atividades individualmente.
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Coluna 
   do Élbio

Rótulo atraente, 
substância imprópria

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 se-
gunda 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

Você busca Deus abraçando uma reli-
gião. Você deposita sua fé nessa religião, 
e se dedica a ela de modo inequívoco. 
Colabora e contribui. Frequenta assidua-
mente as reuniões que ela promove.

E quanto a você?
Tem cuidado da sua mente para que 

ela f lua bons pensamentos, e seja conse-
quente no tocante aos seus atos?

É paciente nas suas convivências e 
age lealmente com seus semelhantes, 
afastando-se dos que lhe querem mal ao 
invés de vingar?

Tem noção da amplitude da caridade?
É honesto na sua vida profissional, 

desgarrando-se da corrupção e das mal-
dades e maledicências para sobressair?

É um acusador nato, que procura 
defeitos constantes nos outros e nas 
opções de terceiros?

Então perceba que às vezes você esco-
lhe uma religião, porém não se escolhe. 
Porque a religião é apenas o veículo que 
também lhe mostrará o estado do seu 
próprio espírito. Descubra isso a tempo. 
Pois, ao deixar a Terra, a religião per-
manecerá nela, e você levará apenas o 
conteúdo do seu espírito. E este conteú-
do quem constrói é você e não a religião. 
Lembre de que nada adiantam rótulos 
atraentes envolvendo substâncias inade-
quadas.

Entenda que você pode abraçar uma 
religião, mas deve sempre abraçar o seu 
próprio ser, descobrindo-se continua-
mente.

Porque a religião lhe mostra o cami-
nho, mas quem caminha é você.

Mensagem psicografada por Hur-Than de Shidha, 
monge oriental

CHARGE 1
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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 durante todo o ano, parte 
do Contrato de Restauração de Manutenção 

(Crema), da Secretaria de Transportes do RS. Nas últimas 
semanas, uma equipe de trabalho está recuperando a 3ª 
faixa, nas proximidades da entrada da empresa Grandes-
pe Sementes, em Tapera (km 31).

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

As valas de drenagem pluvial foram desobstruídas, 
houve roçadas, podas e a retirada de várias árvores – al-
gumas de grande porte. A Secretaria informa que a limpe-
za integra ações de conserva rotineira, mas o fato é que há 
muitos anos não era feito um trabalho tão bom. O trabalho 
faz parte do Crema e tem prazo de cinco anos, ou seja, até 
2021.

O recapeamento da ERS 223, entre a BR 377, em Ibirubá, 
e a ERS 153, em Tio Hugo, também segue os contratos, con-

forme previsto. O trecho da BR-377 até 
Ibirubá pertence à Superintendência 
Regional do Daer de Cruz Alta e já está 
restaurado. O trabalho foi concluído 
ainda em 2017.

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

“A reconstrução da terceira faixa 
(na Grandespe) é a primeira etapa da 
restauração e a próxima são os servi-
ços no pavimento. Até o fi nal do ano 
esses serviços serão concluídos nos 51 
quilômetros da rodovia pertencentes 
ao Crema Passo Fundo - Cruz Alta”, in-
formou o Daer ao Jornal VR esta semana.

O governo do estado também confi rmou ano passado a 
construção de dois trevos na região, em frente a empresa 
C.Vale (em Tapera), interligando a Avenida Tancredo Ne-
ves com a ERS, e na localidade de Arroio Grande (Selbach), 
em frente ao Posto Cotrisoja.

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

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

A construção dos trevos está incluída na obra. “Esses 
pontos devem ser trabalhados de acordo com o avanço da 
obra, ainda neste ano”, afi rma o Daer.

Fortalecer ações de Assistência 
Técnica e Extensão Rural e Social 
(Aters) e favorecer a prestação 

de serviços de crédito aos agricultores fa-
miliares gaúchos, via Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf), são algumas das atividades 
prestadas pelos técnicos e extensionistas 
da Emater/RS-Ascar em todo o Estado. 
Impulso maior nesse assessoramento foi 
dado a partir de assinatura de contrato 
entre a Emater/RS-Ascar e a Superinten-

dência Estadual do Ban-
co do Brasil, que permite 
fi nanciar projetos indivi-
duais ou coletivos para o 
custeio da safra ou ativi-
dade agroindustrial, ou 
para investimento em 
máquinas, equipamentos 
ou ainda para infraes-
trutura de produção. A 
assinatura aconteceu no 
dia 7 de dezembro do ano 
passado, pelo presiden-
te da Emater/RS, Clair 
Kuhn, o superintendente 

estadual e o gerente estadual de Mercado 
Agronegócios do BB, Edson Bündchen e 
João Paulo Comerlatto, e o secretário es-
tadual de Desenvolvimento Rural, Pesca 
e Cooperativismo (SDR), Tarcísio Minetto.

Segundo Kuhn, a partir da análise da 
proposta do Banco, a Diretoria da Emater/
RS-Ascar defi niu critérios para implantar 
o Sistema Coban em 251 municípios gaú-
chos. “Há muitos projetos executados no 
Estado junto com o BB e o Sistema Coban 

vai proporcionar melhorar o trabalho e a 
interação entre o agricultor e a Emater, 
pois temos como ferramenta o projeto de 
crédito, que favorece o acesso a políticas 
públicas, oportunizando a elaboração de 
projetos direcionados, que respeitem as 
questões ambientais e sociais, para que o 
agricultor tenha melhor qualidade de vida 
em sua propriedade”, avalia Kuhn, ao des-
tacar que “o crédito é uma ferramenta que 
permite a melhoria dos sistemas produti-
vos e, como consequência, das condições 
de vida dos agricultores que podem ter, 
inclusive, a orientação técnica da Emater”.

No Estado, em 2017, foram elaborados 
40.185 projetos, entre custeio e investi-
mento, totalizando R$ 1,23 bi aplicados 
no meio rural. Na região de Ijuí, foram 
elaborados 1.033 projetos de custeio, num 
total previsto de R$ 19.119 mi, e 739 pro-
jetos de investimento, no valor previsto 
de R$ 32.157 mi. Somente no município de 
Ibirubá, por exemplo, foram 15 projetos 
de custeio (quase R$ 406 mil previstos) e 
11 projetos de investimento (R$ 1.103 mil 
previstos).

Em relação aos Projetos de FEAPER, 
que é um Programa do Governo do Estado 
que destina recursos para Investimento 
nas pequenas propriedades, entre 2015 
e 2017 foram elaborados no Estado pro-
jetos no valor de R$ 32 milhões. Para dez 
municípios do Alto Jacuí foram R$ 997 
mil para cerca de 200 famílias (em 2017), 
principalmente para Irrigação de pasta-
gens para produção de leite, produção de 
hortigranjeiros, internet no meio rural e 
agroindústrias.

A Emater também é responsável pelas 
vistorias e elaboração de laudos de Pro-
agro, que em 2017 foram em todo o Esta-
do , mais de 13 mil, especialmente  para 
a cultura do trigo. Somente na região de 
abrangência do Escritório Regional de Ijui, 
que compreende grande parte dos muni-
cípios do Alto Jacuí, foram mais de 3.000 
laudos. Este trabalho é fundamental para 
que o agricultor possa ser ressarcido nas 
suas despesas pelo agente fi nanceiro,  por 
ocasião da implantação das culturas e que 
tenham sido atingidas por intempéries. 
(Emater/RS-Ascar)

Crédito rural é uma das ferramentas 
que fortalece a Agricultura Familiar
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A Associação das Câmaras Mu-
nicipais do Alto Jacuí (Asca-

maja) tinha prevista para ontem à 
noite a escolha e posse da sua nova di-
retoria, em Tapera. Até esta semana 
a questão estava defi nida com uma 
única chapa, encabeçada pelos verea-
dores Kiko Damiani (Luiz Ricardo Da-
miani), de Saldanha Marinho, e Dein-
ner Maurer, de Quinze de Novembro. 
Porém, a vereadora Dileta de Vargas 
Pavão das Chagas resolveu também 
concorrer.

Conforme acordo entre os parti-
dos, este ano a presidência caberá ao 
Partido Progressista (PP), que tem 72 

vereadores com direito a voto na área 
de abrangência da Associação, apesar 
de que o vice-presidente pode ser de 
outro partido.

Segunda-feira a vereadora Dile-
ta decidiu candidatar-se e começou 
a trabalhar na campanha. Ela afi rma 
que seu nome havia sido lançado em 
maio, durante a primeira sessão da As-
camaja no ano, e que se estivesse atu-
ando como vereadora iria concorrer.

De fato, cotada para assumir a 
Secretaria da Saúde de Ibirubá, ela 
deve ocupar uma cadeira na Câma-
ra Municipal pelo menos até março. 
Disse que recebeu apoio da Família 
Covatti há alguns meses e que, apesar 
do tempo exíguo, já contatou muitos 
vereadores e nesta quinta-feira pre-
tende ir aos municípios.

A chapa terá vereadores de Não-
-Me-Toque, Lagoa dos Três Cantos, 
Cruz Alta, Coqueiros do Sul e prova-
velmente de Selbach, afi rma a vere-
adora ibirubense. A ideia é procurar 
os vereadores que habitualmente não 
participam das reuniões. Em Ibirubá, 
o PP tem quatro vereadores.

A diretoria é composta por doze 
pessoas. A vereadora Dileta lembra 

que a Ascamaja nunca teve uma pre-
sidente mulher, “que tem de ter mais 
espaço na política”. Lembra que par-
ticipou de todas as reuniões como ve-
readora e que apresentou trabalhos 
em todas elas.

Uma de suas ideias é lutar para 
que Ibirubá tenha um médico perito 
do INSS, atendendo uma região que 
compreende também Colorado, Sel-
bach e Quinze de Novembro.

“Se eu não me eleger, isso não vai 
mudar nada a minha vida. Mas se eu 
me eleger, posso fazer um trabalho 
tão grande como fi z na Câmara, por-
que além de ajudar o meu município, 
vou ter a oportunidade de ajudar os 
outros municípios. Do contrário, vou 
dar os parabéns a quem se eleger”.

Questionada sobre a possível sa-
ída para a Secretaria da Saúde, ela 
pondera que o vice-presidente (ou a 
vice) poderia prosseguir naturalmen-
te com o seu trabalho.

O atual presidente, vereador ibi-
rubense Vagner Oliveira, divulgou o 
convite para a eleição no domingo, 
dia 21. A reunião estava marcada 
para as 19h, na sede do Grupo Folcló-
rico Piazito Gaudério.

Vereadora Dileta lançou-se 
à presidência da Ascamaja

Os moradores da parte alta de Ibirubá, principalmente os bairros Pôr do Sol e 
Jardim, sofreram com a falta d’água entre os dias 15 e 21 devido a um proble-

ma com o poço de maior produção. As causas ainda são desconhecidas.
Conforme informou a gerente da Corsan, Lia Denise Timann, o poço de 90 me-

tros de profundidade foi perfurado em 1981 e funciona 24 horas, o que resultou em 
desgaste. Ela supõe que ocorreu um desmoronamento ou deslocamento de rochas.

Uma equipe foi ao local tentar solucionar o problema: descer o grupo motor 
bomba até o fundo do poço para captar água. Foram realizadas duas tentativas 
sem sucesso. A Corsan teve de contratar emergencialmente uma empresa para 

reperfurar o poço. Os trabalhos iniciaram na sexta-feira e foram 
concluídos domingo.

A gerente Lia analisou que após o ocorrido, é necessário inse-
rir um novo sistema de abastecimento.

Na tarde de ontem, 26, um geólogo da Corsan esteve em Ibi-
rubá para estudar áreas para implantar novos poços. Houve uma 
reunião com a administração municipal, resultando no acerto de 
importantes investimentos.

O município possui um sistema com três poços de captação 
de água que a conduzem até a Estação de Bombeamento I. De lá, 
a água é distribuída para a Estação de Bombeamento II (Rua Rio 
Branco) e esta fornece para a cidade.

Lia lembrou ainda que há um projeto com estudo de área para a cons-
trução de um novo reservatório de água, que deve sair do papel em 2018.

Moradores sofrem com 
desabastecimento de água

Gerente da Corsan, 
Lia Denise Tiemann

Produção de 80m³/h do 
poço foi dobrada

A Prefeitura de Ibirubá divulgou na tar-
de de ontem nota comunicando que a 
partir das 6h da próxima quinta-fei-

ra, dia 1º de fevereiro, a Rua do Comércio passará 
a ser mão única no sentido sul-norte – da Rua 
Dumoncel Filho em direção à Três de Outubro.

“O Poder Executivo está cumprindo acordo 
com o Ministério Púbico (MP), onde também 
participaram em reuniões, Câmara de Vereado-
res, Delegacia de Polícia, Brigada Militar e repre-
sentantes dos moradores daquela região”.

A sinalização foi instalada, mas as placas es-
tão ainda cobertas por plástico, que será retira-
do no dia 1º.

Nos primeiros dias, o Departamento de Trân-
sito estará no local para repassar orientações.

Trânsito 
muda na Rua 
do Comércio
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A Sicredi Integração Rota 
das Terras RS inaugurou 
no dia 22, a sua segunda 

agência no município de Ibirubá. Lo-
calizada na Rua Mauá, 1.529 – Sala 
03, bairro São Jacob, a Agência Mauá 
é a oitava da instituição fi nanceira 
cooperativa que ainda conta com 
mais uma agência no município, lo-
calizada na Rua Sete de Setembro, 
925, e com outras seis agências dis-
tribuídas nos municípios de Quinze 
de Novembro, Tapera, Selbach, La-
goa dos Três Cantos e Colorado (ci-
dade e Distrito de Vista Alegre). 

A cerimônia de inauguração 
contou com presença de lideranças 
do Sicredi, lideranças municipais e 
religiosas, parceiros, entidades, co-

operativas e imprensa. Fizeram uso 
da palavra o presidente Sérgio Luiz 
Tonello, o diretor executivo Luiz 
Fernando Scartezini, o gerente da 
nova agência, 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 atendimen-
to à pessoa física, pessoa jurídica e 
para o produtor rural; área de cai-
xas; área administrativa e uma sala 
de autoatendimento para associados 
e moradores dos bairros daquela 
região da cidade. Além disso, os as-
sociados terão à disposição estacio-
namento exclusivo no terreno em 

frente à nova agência.
Após a benção do pastor, a equi-

pe de colaboradores recebeu os as-
sociados com um coquetel de boas-
-vindas, que estendeu-se durante a 
semana.

“Vamos estar mais próximo das 
pessoas e fortalecer, ainda mais, o 
relacionamento com os associados” 
ressaltou o presidente Sérgio Tonello.

O gerente Cleiton Bólico lembra 
que tudo foi pensado, planejado e re-
alizado visando o bem-estar das pes-
soas. “Inauguramos uma agência mo-
derna, com o novo conceito e a nova 
marca Sicredi, onde os associados 
terão toda comodidade, praticidade e 
segurança para realizarem suas ope-
rações fi nanceiras”. (Ascom)

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

Momento do corte da f ita inaugural 
da nova agência

 Equipe da Agência Mauá Centenas de pro-
dutores de toda 
a região parti-

ciparam ontem do Dia de 
Campo Soja Cotribá, na 
propriedade do associado 
Eugênio Tauchert, em fren-
te à Asfuca, em Ibirubá. Os 
participantes puderam co-
nhecer as melhores tecno-
logias do mundo do agro-
negócio.

O campo experimen-
tal conta com 33 cultiva-
res de soja que terão seus 
comportamentos avaliados 
com relação ao potencial 
produtivo, adaptabilida-
de às condições do solo e 
características climáticas, 
bem como resistência à do-
enças e pragas. Além dis-
so, os produtores também 
puderam visualizar o de-
sempenho dos principais 
produtos do mercado para 
o controle de plantas dani-
nhas, pragas e doenças. 

Conforme o gerente 
técnico, engenheiro agrô-
nomo Fernando Müller, 
o campo foi implantado 
no dia 17 de outubro, com 
emergência dia 24. A ex-
pectativa é de que a co-
lheita das variedades seja 
realizada no mês de março, 
quando os resultados serão 
efetivamente avaliados e 
divulgados aos produtores.

“Estamos trabalhando 
este campo experimental 

de forma que o produtor 
possa utilizar as informa-
ções para planejar o próxi-
mo ciclo, garantindo assim 
a segurança que precisa 
para investir na lavoura e 
alavancar os melhores re-
sultado na propriedade. As 
tecnologias utilizadas, são 
as mesmas que o produtor 
utiliza no campo”, explica.

No entanto, mais que 
um dia de campo, a propos-
ta é oferecer aos associados 
e clientes um dia de gran-
des oportunidades. Sendo 
assim, os participantes 
também tiveram à dispo-
sição um grande centro de 
negócios e convivência, na 
Asfuca, no qual a coopera-
tiva disponibilizou orien-
tação técnica e oportuni-
dades de negócios na área 
de varejo, insumos agríco-
las, agricultura de precisão 
e na comercialização de 
grãos.

Na próxima sexta-fei-
ra, 2, o Dia de Campo Soja 
Cotribá será realizado na 
unidade da cooperativa em 
Santa Margarida do Sul, a 
fi m de facilitar a participa-
ção dos produtores da me-
tade Sul do estado.

As empresas parceiras 
do Dia de campo Soja Co-
tribá 2018 são Nufarm, Dow 
AgroCience, DuPont, Bayer, 
Syngenta, Arysta e Dimi-
cron. (Ascom)

Dia de Campo Soja 
Cotribá: produtor 
e tecnologias 
frente a frente

Neste ano, a COPAGAZ, J.E. Distribuido-
ra comemora três anos de atividades 

na cidade. A empresa pertence ao casal Julia-
na e Eduardo, que vem primando sempre pelo 
bom atendimento a comunidade.

A J.E. está situada na Rua Bahia, 637, no 
Bairro Progresso, em Ibirubá, e trabalha com 
distribuição de gás, com tele entrega para toda 
a cidade. O lema da empresa é “Qualidade, Agi-
lidade e Total Confi ança”.

Para comemorar a data, a empresa lançou 
uma superpromoção de ani-
versário, o gás de cozinha com 
a entrega e instalação por ape-
nas R$ 70 (R$ 65 se retirado no 
local). Aproveite, a promoção 
é por tempo limitado, somen-
te enquanto durarem os esto-
ques.

A empresa garante a entre-
ga do seu botijão de forma rápi-
da e segura: ligue e confi ra!

Informativo comercial

Três anos de atividades da COPAGAZ

Fones: 
99195-3028
99965-2195 
99128-6531
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Em sua 8ª edição no Rio Grande do Sul, a Missão 
Calebe é um projeto da Igreja Adventista do 7º 
Dia que consiste em envolver jovens em ações de 

solidariedade para levar amor e esperança às comunida-
des. Cerca de 60 jovens calebes estão em Ibirubá desde a 
semana passada, instalados na Escola Edison Quintana. 
Eles devem partir dia 2 de fevereiro.

Durante esta semana está sendo realizado o projeto 
“Escola Cristã de Férias”, com crianças da comunidade. 
Durante as tardes, as crianças vão até a escola participar 
de diversas atividades do projeto.

Está prevista para hoje uma feira na praça central, onde 
a comunidade pode realizar exames e receber dicas de saú-
de. O varal solidário recebe e distribui roupas, a partir das 
16h. Os testes de glicose e outros serão feitos por profi ssio-
nais, com material adquirido por conta própria.

Será montado um circuito de tendinhas divulgando 
os oito remédios naturais, oito princípios gerais de como 
desenvolver e manter uma vida melhor no âmbito físico, 
emocional e espiritual, ensinando como as pessoas podem 
ter qualidade de vida. São eles:

• Alimentação Saudável
• Ingestão regular de água
• NRespiração de ar puro
• Exposição à luz solar
• Prática de exercício físico
• Faça repouso
• Exerça a temperança
• Confi e em Deus

Haverá ainda a distribuição de abraços e a troca de ci-

garros por maçãs, numa ação contra o tabagismo.
Em sua maioria, os jovens pertencem ao distrito de 

Cruz Alta da Igreja Adventista, vindos também de Salto 
do Jacuí e Fortaleza dos Valos, mas há integrantes até de 
Viamão e Campo Bom.

Enfi m, a partir de domingo os adventistas pretendem 
fazer uma reforma geral na residência do funcionário 
público João Pedro, na Rua Mauá, perto do Postão, para 
auxiliá-lo.

A Missão Calebe tem mais de 100 mil participantes no 
Brasil, 8 mil dos quais no RS. O grupo visita asilos, hospitais 
e entidades, desenvolvendo atividades assistenciais como 
auxílio a idosos, aconselhamento, feira de saúde, estudos da 
bíblia, serenatas, distribuição de abraços, doação de sangue 
e o varal solidário.

Segunda-feira à 
noite, a Associa-
ção dos Morado-

res do Bairro Jardim (Amo-
vidim) elegeu sua nova 
diretoria em assembleia, 
contando com a presença 
da comunidade e super-
visionada pelo secretário 
municipal Olindo de Cam-
pos. Leandro José Hoppe 
será o presidente no biênio 
2018/2019, sucedendo Mar-
celo Scapini.

Ao fazer um balanço das 
atividades e investimen-
tos nos últimos dois anos, 
Marcelo agradeceu ao em-
penho de todos “que juntos 
assumiram o desafi o na sua 
gestão e trabalharam para 
a união e fortalecimen-
to da entidade”. Entre as 
ações desenvolvidas, des-

tacou a edição histórica da 
tradicional mateada, com 
participação de milhares 
de pessoas prestigiando a 
programação, em especial 
o inédito show do grupo Os 
Monarcas, oferecido pela 
empresa Vence Tudo.

Marcelo encerrou pa-
rabenizando o grupo pelo 
excelente trabalho em 
conjunto, que resultou em 
ações positivas para a co-
munidade do Bairro Jar-
dim.

A única chapa inscrita 
foi apresentada e eleita por 
unanimidade. Além de Le-
andro José Hoppe, a direto-
ria conta com Lirio Schweig 
(vice), Lilian Mara Kanitz 
de Godoy (tesoureira), Nadi 
Benini (2ª), Rita Braganholo 
de Souza (secretária), Jus-

Amovidim elege nova diretoria e se prepara para mateada

sara Dealbenaz dos Santos 
Neis (2ª). O conselho fi scal 
fi cou composto por Valmo 
Feldkircher, Nelson Budke 
Machado, Ademar Bertina-
to (titulares), Roberto Win-
ck, Felismar Suhre e Sergio 
Elicker (suplentes). Marcelo 

Scapini seguirá no depar-
tamento de comunicação 
e eventos. O grupo ainda 
conta com casais de festei-
ros e demais voluntários.

Segundo o novo presi-
dente, o trabalho continua 
e com muitos desafi os, sen-

do o primeiro a organiza-
ção da 25ª Mateada, ou seja, 
uma edição histórica desse 
grande evento tradiciona-
lista da região. “Com a de-
dicação de todos e o apoio 
dos patrocinadores e do 
poder público, conseguire-

mos fazer mais uma gran-
de mateada. Já as demais 
ações iniciadas pelo bairro 
continuarão a ser trabalha-
das, sempre visando ações 
sociais e culturais para os 
moradores e visitantes”, fi -
naliza Hoppe.

Jovens adventistas desenvolvem 
ação na praça hoje

Ibirubá
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Um projeto ino-
vador vai levar 
a melhor tecno-

logia da internet e telefonia 
para as propriedades ru-
rais do interior de Ibirubá, 
Colorado, Selbach e Quinze 
de Novembro. A Coprel Te-
lecom obteve acesso a um 
fi nanciamento (programa 
Feaper, do governo estadu-
al) no valor de R$ 500 mil, 
para ampliar sua infraes-
trutura de internet e levar 
fi bra ótica para o interior 
de quatro municípios, com 
capacidade de atender 208 
propriedades rurais.

A fi bra ótica é uma das 
melhores tecnologias exis-
tentes para acesso à inter-
net – e o custo de instalação 
da infraestrutura de fi bra é 
um dos mais altos também. 
Por isso, a Triway oferece 
esta tecnologia nas cidades, 
onde a maior concentração 
de clientes viabiliza o inves-
timento. No interior, é ofe-
recida a internet via rádio, 
que também tem a qualida-
de garantida pela Triway, 
no entanto, não é possível 
oferecer as mesmas velo-
cidades que nos planos via 

fi bra ótica.
Mas agora, com a ótima 

notícia da aprovação do 
fi nanciamento (Feaper), a 
Triway vai construir uma 
rede fi bra ótica voltada ex-
clusivamente para atender 
famílias rurais. A infraes-
trutura tem um total de 
69,3 Km e benefi cia as se-
guintes localidades: Linha 
8, Santo Antônio do Triun-
fo, Boa Vista e Vila Seca, 
em Ibirubá; Linha Caroli-
na, Esquina Sete de Setem-
bro, Esquina Bohn e Linha 
Pulador Sul, em Quinze de 
Novembro; Linha Garibal-
di, Linha Quati e Córrego 
Branco, em Colorado; e Li-
nha Cristal e Passo do Pa-
dre em Selbach.

Para defi nir as loca-
lidades atendidas, foram 
levados dois aspectos em 
consideração: a existência 
de rede elétrica para ins-
talar a rede de fi bra ótica 
troncal, e também as lo-
calidades com maior nú-
mero de moradores. Um 
total de 208 propriedades 
rurais tem condições téc-
nicas para serem atendidas 
com fi bra ótica. Destas, 54 

Propriedades rurais terão 
acesso à fi bra ótica da Triway

foram selecionadas prio-
ritariamente por serem 
propriedades da agricul-
tura familiar (público 
alvo do fi nanciamento) e 
terão um incentivo para 
a instalação.

Todas as proprie-
dades rurais que ins-
talarem a internet via 
fi bra ótica terão acesso 
às mesmas velocidades 
oferecidas nas cidades, 
e também poderá usu-
fruir de telefonia. O va-
lor da mensalidade tam-
bém será o mesmo dos 
valores praticados nas 
áreas urbanas. As obras 
da rede de fi bra devem 
iniciar em fevereiro de 

2018, e a previsão é que 
no mês de abril/18 já 
possa iniciar a instala-
ção para as famílias.

A rede de fi bra óti-
ca também ampliará as 
possibilidades de novas 
ampliações. Em virtude 
dos altos custos de ins-
talação de rede de fi bra 
no interior, a Triway 
busca por projetos em 
conjunto com os gover-
nos municipais, estadual 
e federal para viabilizar 
os investimentos e con-
tinuar atendendo com 
uma rede de alta quali-
dade, a exemplo do re-
curso obtido com o Fea-
per. (Ascom)

Porto Alegre – As possibilidades de acordos 
entre o agronegócio gaúcho e os Emirados 
Árabes Unidos (EAU) pautaram as conversas 
na visita da embaixadora Hafsa Al Ulama à 
Farsul, nesta terça-feira, dia 23. Ela foi re-
cebida pelo presidente do Sistema Farsul, 
Gedeão Pereira, que falou sobre a qualida-
de dos produtos do estado e sobre países do 
Oriente Médio que já são parceiros do Rio 
Grande do Sul.

A embaixadora destacou que os Emira-
dos consideram o Brasil porta de entrada 
para a América do Sul e desejam que seja o 
principal acesso à região. Ela comentou que 
muitos navios que levam produtos brasi-
leiros acabam por retornar vazios quando 
poderiam carregar de fertilizantes (segun-
do maior produto exportado por eles, atrás 
apenas do petróleo) num sistema de mão dupla.

Na reunião foi dado início as tratativas do envio de uma equipe técnica dos EAU ao Rio Grande do Sul para 
uma melhor avaliação das possibilidades de negociações e também troca de conhecimentos. A embaixadora estava 
acompanhada da representante e diretora geral para América Latina, do First Abu Dhabi Bank, Angela Martins, do 
vice-presidente da Dubai Exports, Mohammed Ali Al Kamali, do gerente de Projetos da Dubai Exports, Bruno Bassi, 
e do diretor-chefe da Dubai Chamber, João Paulo Paixão.

Além de Gedeão Pereira, pelo Sistema Farsul estavam o vice-presidente da Federação, Elmar Konrad, o diretor 
administrativo Francisco Schardong, o superintendente do Senar-RS, Gilmar Tietböhl, o superintendente da Casa 
Rural – Centro do Agro Negócio, José Alcindo de Souza Ávila, o diretor da Farsul Hermes Ribeiro de Souza Filho, o 
chefe da Divisão de Projetos e Relações Institucionais do Senar-RS, Taylor Guedes e da Divisão de Arrecadação, Saulo 
Gomes, e o assessor de Relações Internacionais, Renan dos Santos. (Farsul)

Farsul recebe visita da 
Embaixadora dos Emirados Árabe

A partir do dia 1º de fevereiro, os pais ou respon-
sáveis por crianças e adolescentes (entre 6 e 15 

anos), moradores do Bairro Floresta e imediações, podem 
fazer a matrícula no Centro Social Floresta. A instituição 
tem atividades no turno inverso à escola, que iniciam dia 
14/2. Há 100 vagas.

Há dois requisitos para frequentar o Centro Social Flo-
resta: as crianças devem estar matriculadas a partir do 1º 
ano do Ensino Fundamental com idade limite de 15 anos 
e a família deve estar inscrita – e com dados atualizados 
– no cadastro único do município, no CRAS.

Na inscrição devem ser apresentados cópia da certi-
dão de nascimento e o nº do cartão SUS. As matrícula são 
feitas no Centro, das 8h às 11h e das 13h30min às 17h.

A diretora Raquel Novello fez um chamamento para as 
comunidades da Floresta e dos bairros vizinhos Chácara, 
Unida e parte do Santa Helena. “Nosso objetivo é ajudar 
as famílias de baixa renda a atenderem os seus fi lhos no 
turno inverso à escola”, disse.

Saiba mais sobre o CSF
O Centro Social Floresta Nestor Mendes é mantido 

pela Secretaria de Assistência Social, sendo parte inte-
grante de Programa de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, com acompanhamento do CRAS. Assim, tem o 
propósito de atender crianças e adolescentes que estejam 
em situação de risco e em vulnerabilidade social em tur-
no inverno à escola. O CS tem uma capacidade de atendi-
mento diário de cerca de 100 alunos.

A equipe de trabalho tem a direção de Raquel Novello, 
auxiliada por cozinheira, auxiliar de limpeza, duas auxi-
liares de ensino, além de quatro ofi cineiros contratados.

Na rotina da instituição, são desenvolvidas várias ati-
vidades, como dança, canto, capoeira, informática, ar-
tesanato, além de jogos pedagógicos. “Os alunos não são 
obrigados a participar de todas atividades, pois às vezes 
o aluno tem jeito para uma atividade e não tem jeito para 
outra”, comentou Raquel.

Ressaltam-se duas preocupações do CS: que o aluno 
tenha bom desempenho na escola e uma boa alimentação. 
“Temos um bom relacionamento com a direção e os pro-
fessores da EMEF Floresta. Com isto, acompanhamos de 
perto a frequência dos alunos, como está o aprendizado 
e suas notas. E se eles têm alguma difi culdade ou preci-
sam fazer algum trabalho, nossa equipe auxilia, inclusive 
colocando nosso laboratório de Informática à disposição 
para pesquisas na Internet”, destacou a diretora.

No turno da manhã, os alunos tomam café da manhã, 
lancham às 10 horas e almoçam ao meio-dia. À tarde, rece-
bem um lanche ou almoço no meio do período e ainda uma 
fruta na hora da saída. O cardápio é elaborado e acompanha-
do pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação.

O CSF não possui transporte próprio, pois a gran-
de maioria é residente no entorno da entidade. Mas, as 
crianças do bairro Chácara utilizam o transporte escolar 
para se deslocar até a instituição.

Centro Social 
Floresta recebe 
matrículas a 
partir do dia 1º
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Informativo da Prefeitura 
de Quinze de Novembro

Departamento de Obras

Foram realizados os seguintes trabalhos:
• Manutenção dos equipamentos do Departa-

mento de Obras;
• Trabalhos de forma emergencial em alguns 

pontos devido às chuvas dos últimos dias;
• Limpeza de sarjetas nas localidades de Sete de 

Setembro, Linha da Produção e Sede Aurora;
• Corte de grama nos campos de futebol das lo-

calidades de Santa Clara do Ingaí, Picada Café, Sete 
de Setembro e Esquina Hetzel;

• Recolhimento de entulhos na cidade;
• Reforma e pintura da EMEI Pequeno Polegar 

Profª Gerarda Michels Prante. 

Departamento de Educação
As atividades na EMEI Pequeno Polegar Profª 

Gerarda Michels Prante iniciam dia 6 de feverei-
ro, nos níveis de creche, alunos de berçário e ma-
ternal. O horário de funcionamento será das 7h às 
18h15min. O Ano Letivo 2018 inicia dia 22 de feve-
reiro para a Educação Infantil e os anos iniciais e 
fi nais do Ensino Fundamental.

As atividades com as auxiliares de ensino e fun-
cionárias da EMEI Pequeno Polegar iniciam dia 1º, 
estendendo até dia 2 de fevereiro com treinamento 
de Coaching na Educação, e no dia 5 de fevereiro 
reunião e formação pedagógica.

Motocross

O Moto Clube de Quinze de Novembro promove 
dias 3 e 4 a edição da Abertura da Copa Cidades de 
Motocross, em Sede Aurora.

Mesmo no recesso, a Câmara de Vereadores 
de Quinze de Novembro segue com seus tra-

balhos. Já houve duas sessões extraordinárias em ja-
neiro, quando foram votados projetos de interesse do 
Município.

Uma comitiva do Legislativo esteve em Porto Ale-
gre no início do mês: presidente Lair Blasi, vereadores 
Deinner Jarbiel Maurer e Tiago Budke e assessora ju-
rídica Carolina Hagemann Spengler. Juntamente com 
equipe da Uvergs, foi tratado sobre a fi liação com a en-
tidade representativa dos Vereadores.

Os quinzenovembrenses também foram recebidos em audiência no Ministério dos Transportes, onde relataram a 
situação da VRS 842, via que liga Quinze aos municípios vizinhos, solicitando-se melhorias, especialmente no trecho 
sobre o aterro da Barragem do Passo do Real.

Câmara de Quinze busca 
associar-se à Uvergs

Quais são os projetos mais importantes 
que a Câmara está analisando?
Foram realizadas duas sessões extraordinárias neste início 

de 2018, sendo apreciados e aprovados os projetos de reajuste 
salarial dos funcionários efetivos e comissionados (3%), tanto 
do Executivo, quanto do Legislativo. Também foram apro-
vados projetos que benefi ciam a comunidade de Quinze de 
Novembro, dentre eles crédito suplementar de R$ 292.500,00, 
recurso que visa no início da obra de ampliação da pavimenta-
ção poliédrica na localidade de Sete de Setembro.

Quais seriam as principais 
propostas de trabalho para este ano?
Continuarei prezando pelas reuniões com o prefeito e 

vice-prefeito municipal, de forma que os vereadores apre-
sentem as demandas da comunidade buscando soluções 
junto aos departamentos competentes. Também serão 
realizadas reuniões regulares das comissões permanen-
tes que estudam os projetos, mas principalmente buscar 
recursos da União, junto as bancadas federais e estaduais, 
que servirão para realização de obras e projetos junto ao 
município. Um exemplo, é o apoio ao Executivo Municipal 
na busca de recursos junto ao Badesul para a ampliação do 
asfalto até Sede Aurora, onde se encontra o Camping Mu-
nicipal. Este ponto turístico é conhecido regionalmente 
pela paisagem e banhos de barragem, portanto, o Legis-
lativo e Executivo buscam a possibilidade de implantação 
de um Complexo de Águas Termais na localidade. Há a 
possibilidade de atender uma antiga demanda em relação 
à ampliação da área industrial do município, cogitando a 
aquisição de duas áreas que venham a comportar todas as 
empresas que hoje geram renda e emprego para a comuni-
dade, benefi ciando os jovens e garantindo a permanência 
na cidade. Daremos também seguimento, em sua segunda 
edição, ao Projeto da Câmara de Vereadores Mirim, valo-
rizando o potencial estudantil dos educandários e ainda 

despertando futuros líderes políticos.

Como o sr. conduzirá a relação 
entre os poderes do município?
A Câmara de Vereadores busca manter uma boa re-

lação com o Executivo, e a Administração se comprome-
te em atender aos pedidos feitos pelo Legislativo, assim 
como contam com uma parceria em busca de recursos. 
Por mais que os vereadores fi scalizem e tragam a deman-
da da comunidade, a Câmara conta nesta legislatura com 
cinco funcionários públicos municipais no quadro efetivo, 
facilitando o elo do povo com o Legislativo e consequente-
mente com o Executivo. Ambos são sabedores das realida-
des que a comunidade vive.

O que o sr. tem a dizer sobre as críticas?
Críticas são normais quando se está no meio político 

e público, ainda mais quando se está a frente de um dos 
poderes municipais. Não se consegue atender 100% dos 
pedidos da municipalidade, mas sempre tentamos aten-
der o máximo possível das demandas, ouvir a comunidade 
e levar a realidade para os órgãos competentes, a quem 
cabe sanar as problemáticas. Sempre recebo uma crítica 
de forma construtiva, buscando o crescimento pessoal e 
melhoramento profi ssional, pois a experiência que tenho 
no Legislativo afi rma o comprometimento com a comuni-
dade, é com a força do povo que confi o no meu trabalho.

Como é a relação com a oposição?
Possuo uma boa relação política com todos os vereado-

res, de todas as bancadas que compõem hoje a Casa Legis-
lativa (MDB, PP e PDT). O bom entendimento de todos os 
vereadores na votação dos projetos de interesse da comuni-
dade possibilitam o desenvolvimento e crescimento do mu-
nicípio. Preso pelo apoio recíproco de todas as bancadas, a 
mesa diretora está composta de forma pluripartidária.

Lair Blasi: 
experiência na 
presidência da 
Câmara de Quinze

Todo o trabalho como como secretário de Obras na ges-
tão Ildemar Güntzel/Paulo Prante, secretário de Agri-
cultura na gestão Nilva Maldaner/Leandro Ruppenthal) 

hábilitam o atual presidente da Câmara Municipal, Lair Blasi, 54, a 
conduzir a Casa este ano. Ele ocupou a presidência em 2008, e até 
assumiu o comando do Executivo Municipal por curto período, o 

que denota conhecimento sobre o poder público e a realidade da comunidade local.
“Sinto-me satisfeito em mais uma vez poder colaborar ainda mais com o crescimento do município, sou grato pela 

confi ança e apoio que tive da comunidade e me coloco à disposição de todo o povo de Quinze de Novembro”, pondera 
Blasi. Confi ra a entrevista:

Supriano Silveira 
de Aguiar

24/03/1930
21/01/2018

Menoly Müller
21/01/1929
21/01/2018

Óbitos

Erno Ellimar Von Grafen
28/01/1942
22/01/2018

lylylylylylyly
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CAMPO/QUINZE – Santa Clara e Floresta jogaram dia 20 pela 
7ª rodada, último sábado, com 2 x 5 na categoria aspirantes 
e 0 x 1 na principal. Esta última partida foi interrompida 
aos 65’57” no Estádio Guilherme Peuker. O DMD determi-
nou sua continuação dia 23, terça-feira, no Estádio Arsênio 
Irineu Maurer, sem torcida, mas o Santa Clara abriu mão e 
a vitória fi cou com o Floresta. Ainda no dia 20, GE Aurora x 
Rio Grandense (1 x 3/7 x 0) e Gaúcho x EC 7 de Setembro (2 x 
3/3 x 2). O carnê previa para ontem Rio Grandense x GE Au-
rora (asp) e Floresta x EC 7 de Setembro (prin). A 2ª fase tem 
partida única. Empate leva a prorrogação e pênaltis. Hoje 
enfrentam-se Floresta x Gaúcho (asp) e Progresso x Gaúcho 
(princ.), em Picada Café, e EC 7 de Setembro x Santa Clara 
(asp) e Santa Clara x GE Aurora (princ.) no Estádio Guilher-
me Peukert. Terça-feira é a vez dos veteranos, com Floresta 
x EC 7 de Setembro e Santa Clara x GE Aurora.
BOCHA/QUINZE – As fi chas de inscrições para o campeona-
to de bocha masculino e feminino já estão liberadas junto 
a sala do DMD.
DMD/QUINZE – O Departamento de Desporto convida os 
jovens a partir de 14 anos, que residem no município, e 
que têm interesse em jogar futebol de campo, que deixem 
seus nomes junto a sala do DMD, para a formação de um 
campeonato de campo.

Esporte

A Brigada Militar abordou 
domingo à tarde (21) um 

Ford Ka preto. Havia denúncia 
de que o condutor estava efetu-
ando tráfi co de drogas na cida-
de.

A revista encontrou no veí-
culo cinco porções de maconha 
(29,1 gramas), sete porções de 
cocaína (22,3 gramas), R$1.392,71 
em espécie, um cheque de R$150, 

três cigarros de maconha (1,3g), 
além de balança de precisão e 
farto material para embalar a 
droga para venda.

O cidadão R.B. recebeu voz 
de prisão e foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia para la-
vratura do f lagrante e demais 
procedimentos. Posteriormen-
te, ele foi encaminhado para o 
Presídio de Espumoso.

Polícia prende 
jovem com 
drogas

A BM orienta

BRIGAS – Na tarde de sábado, 20, 
os PMs tiveram de intervir em um 
desentendimento familiar na Rua 
1º de Maio, seguido de ameaças. To-
dos foram conduzidos até a DP para 
registro. No local os policiais iden-
tifi caram um pé de maconha, que, 
conforme relato de uma das partes 
envolvidas, estava sendo cultivado 
na residência. Naquela noite (23h), a 
Brigada deslocou efetivos até a Rua 
Arnoldo Wollmeister onde atende-
ram desentendimento familiar en-
tre marido e mulher. A esposa não 
representou contra seu companhei-
ro.
FUTEBOL – A Brigada Militar la-
vrou, no início da noite de sábado, 

na Rua Serafi m Fagundes, termo cir-
cunstanciado (TC) referente a uma 
briga que ocorreu no fi nal de uma 
partida de futebol do Municipal de 
Campo.
TRÂNSITO – Às 5h45min de domin-
go, a BM atendeu acidente com da-
nos materias nas proximidades da 
Rua Diniz Dias.
JOGO – Por volta das 14h de quinta-
-feira, 25, os PMs lavraram TC por 
jogo do bicho para o proprietário 
de um bar situado a Rua Dumoncel 
Filho.
MACONHA – Dia 25, às 18h30min, 
a BM confeccionou termo circuns-
tanciado por posse de entorpecente 
para um individuo que estava com 

uma porção de 6g de maconha.
CAPOTAMENTO -  Um senhor teve 
um mal súbito na manhã de quinta-
-feira, 25, e colidiu seu Ford Focus 
contra uma Fiat Strada que estava 
estacionada na Rua Mauá.

BRIGADA MILITAR

Quem dirige após ingerir bebida alcoólica coloca em risco a vida 
não apenas do motorista, mas dos passageiros que estão no 

veículo e também das pessoas a sua volta. Por isso é importante não 
dirigir após beber, nem permitir que pessoas próximas tenham esse 
tipo de conduta.

Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que o moto-
rista fl agrado conduzindo sob efeito de álcool ou que se recusar a fazer o 
teste do bafômetro seja multado em R$ 2.934,70. No caso de reincidência 
dentro do período de 12 meses, a pena será aplicada em dobro, ou seja, R$ 
5.869,40, além da cassação da CNH por dois anos.
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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%, respectivamente, 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 pesso-

as – não ficou com nada. Os dados estão no 

relatório da ong britânica Oxfam.

Dirigentes da equipe 
do Florestal agredi-

ram a arbitragem no fi nal 
da partida com o Bangu 
no último sábado, 20, pelo 
Campeonato de Futebol de 
Campo de Ibirubá. A Secre-
taria de Educação, Cultura, 
Turismo e Desporto reuniu 
os dirigentes das equipes 
participantes do Munici-
pal para apresentar as pro-
vidências. Participaram o 
coordenador do DMD, Ary 
dos Santos, a coordenadora 
de Educação Lia Mara Ro-
drigues e a própria titular 
da Pasta, Mariana Moraes.

Amparada pela experi-
ência e conhecimento na 
área legal (advogada, atuou 
doze anos junto ao Fórum 
de Ibirubá), Mariana foi 
objetiva. “Nestes casos, 
para resolver as situações, 
temos apenas que aplicar o 
que diz o regulamento ge-
ral do DMD para o Campe-
onato Municipal e o Código 
Brasileiro de Justiça Des-
portiva”, confi rmou ela.

No relato dos fatos, o 
presidente do Florestal, 
André Ferreira, fez sua ma-
nifestação, inclusive entre-
gando o seu relato docu-
mentado; foi lido o registro 
feito pelo árbitro Edenir 
Conci na súmula do jogo e 
ouvido também o coorde-
nador Garrincha.

Futebol de campo

Juízes são agredidos após 
partida do Municipal

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).

Com as informações, 
foi instaurado um proces-
so disciplinar adminis-
trativo através do DMD. 
“O próprio regulamen-
to normatiza que todo e 
qualquer episódio relativo 
ao esporte tem que ser re-
solvido via DMD e Justiça 
Desportiva, sendo vedado 
acionar a justiça comum 
sem antes esgotar estes 
trâmites, estabelecidos 
pelo município”, explicou 
Mariana.

Como o ocorrido acon-
teceu entre entidades má-
ximas (dirigente de clube 
e árbitro), será solicitado 
ao setor jurídico da Pre-
feitura um parecer sobre 
a dosimetria da penalida-
de a ser aplicada, ou seja, 
a que medida disciplinar 
será aplicada, entre as 
doses mínima e máxima 
estabelecidas pela Justiça 
Desportiva. “É um elenco 
de penalidades, poderá 
ser valor pecuniário, afas-
tamento do envolvido, 

perda de mando de cam-
po, entre outras”, exem-
plifi cou a secretária.

Após o julgamento 
pelo DMD, a parte infra-
tora será notifi cada da 
decisão. Se esta não con-
cordar com a penalidade, 
caberá recurso (em 48 ho-
ras) à próxima instância, 
que será para a Comissão 
Disciplinar Desportiva de 
Ibirubá.

Enquanto ocorre esse 
procedimento, o cam-
peonato transcorre nor-
malmente, cumprindo a 
tabela. “As medidas dis-
ciplinares cabíveis estão 
sendo tomadas peran-
te a Justiça Desportiva. 
Quanto ao confl ito em si 
(agressões físicas), ambas 
as partes fi zeram registro 
da ocorrência (BO) junto 
à Brigada Militar, o qual 
será encaminhado à Dele-
gacia de Polícia Civil para 
dar o encaminhamento 
devido na justiça comum”, 
explicou Mariana Moraes.

Rodada
A 6ª rodada, do último 

final de semana, teve dia 
19 Revelação x São José (3 
x 1 na aspirantes, 1 x 2 na 
principal), dia 20 então 
Florestal x Bangu (5 x 1/0 
x 1) e dia 21 União Itaíba 
x Vila Nova (0 x 1/4 x 0). 
Os jogos entre Palmeiras 
x União Hermany, pre-
vistos para o dia 21 no 
Estádio Carlos Jacob Si-
mon, foram transferidos 
para amanhã.

7ª rodada – Ontem o 
carnê previa Revelação x 
Bangu e neste sábado jo-
gam São José x Vila Nova. 
Este domingo então terá 
então Palmeiras x Her-
many. A princípio, os de-
mais jogos da 7ª rodada, 
entre Hermany x Florestal 
e Itaíba x Palmeiras fi cam 
para a próxima rodada. O 
coordenador Garrincha, 
porém, afi rma que pode 
avaliar sua realização du-
rante a semana.


