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Procuramos na religião a satisfação utilitarista. 
Acreditamos que ela deverá nos dar a vitória, o 
sucesso, a felicidade para essa vida e a salvação 
eterna para a outra. Hoje, algumas seitas religiosas 
pregam isso abertamente, e convidam os que querem 
deixar para traz a infelicidade, o fracasso, a se 
unirem a elas.

Chegamos a dizer que resolvemos mudar de 
religião, para sermos felizes. No dia a dia dos centros 
espíritas têm-se deparado com essa situação. Muitos 
o procuram no desejo de obter benefícios imediatos, 
como: curas, enriquecimento, conquistas amorosas, 
anular um desafeto, e outras coisas mais.

Contudo, a finalidade do Espiritismo não é o de 
arranjar a vida das pessoas. Os espíritos superiores, 
embora nos amem e nos auxiliem, não são serviçais 
à nossa disposição para os pequenos interesses 
humanos.

Quando insistimos nesses pedidos, e não 
percebemos o extraordinário novo campo de visão 
que se abre à frente, acabamos por perder a proteção 
dos bons espíritos, e os maus, os ignorantes tomam 
conta da situação, pois estão sempre prontos a 
atender a todos os pedidos, mesmo os injustos. Esses 
espíritos podem satisfazer certos pedidos, porém 
cobram muito caro a satisfação concedida.

Ainda não compreendemos que o Mestre não nos 
isenta das lutas evolutivas para o aperfeiçoamento 
moral.

Sociedade Espírita “Raios de Luz”

O que é lícito pedir aos espíritos
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Vida de cidade por Joelci Prates (joelciprates@outlook.com)

Violência
A campanha da Fraternidade deste ano alerta para 

os diversos tipos de violências. O desrespeito com o 
outro gera a violência. A intolerância, a agressivi-
dade, a falta de diálogo, partindo de dentro de casa. 
Indo pelas ruas, então, a situação é alarmante. Pelas 
estradas, o trânsito violando a vida cada vez mais, e 
pior, tudo feito pelo homem, ser humano, gente.

Poder
Nesses casos entendemos que o “ser” aqui referido 

é para ser racional, “relativo à razão”, “que procede 
da razão, ou que se baseia num arrazoado”. Quem 
vem se mostrando bastante irracional, o homem ou o 
animal? Temos saído por aí, visto um animal matan-
do, agredindo, ferindo, tirando a vida de alguém? Não 
que eu saiba. Quem é o violento, o irracional?

Abandono e maus tratos
E dizem que irracionais são os bichos. Sobre isso 

tem um BO na Brigada Militar de Tapera, contra 
quem feriu e abandonou um cavalo no mato no Bair-
ro Brasília.

O animal foi socorrido pela Brigada Militar e po-
pulares, e depois levado, tratado por um veteriná-
rio e abrigado no Parque de Exposições. Um cidadão 
prontificou-se a ser fiel depositário do animal peran-
te a Justiça até que o caso de resolva. Estava muito 
debilitado. Veja a reportagem nessa edição.

Desamor
Os animais só têm amor e carinho para o ser hu-

mano; o homem é que é ignorante. Não generali-
zo claro, muita gente aqui em Tapera acolhe, ama e 
cuida até de animais que não são seus. Muitos tape-
renses têm em casa até oito, dez ou mais cães e gatos 
recolhidos nas ruas, oriundos do abandono, do desa-
mor do ser humano. Não chega fazer isso com outros 
serem humanos, estendem a maldade também para 
os animais. 

No país das elites, TSE libera que milionários 
paguem 100% de suas campanhas

C
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247 - O Tribunal Superior Eleitoral, comandado 
agora pelo ministro Luiz Fux, decidiu permitir em até 
100% o autofinanciamento eleitoral, agora que as doa-
ções de empresas estão proibidas.

Há apenas um valor limite para cada cargo, de acor-
do com a norma publicada no último dia 2. O Tribunal 
pode mudar o entendimento no máximo até o dia 5 de 
março, prazo limite para que publique todas as regras 
das eleições.

Os candidatos ao Planalto, por exemplo, podem gas-
tar até R$ 70 milhões do próprio bolso. Quem concorre 
ao governo do Estado, até R$ 21 milhões, a depender do 
Estado. Quem disputa o cargo de deputado federal pode 
bancar até R$ 2,5 milhões, e a estadual, até R$ 1 milhão.

A decisão é desastrosa, uma vez que favorece can-
didatos milionários, algo que foi possível observar na 
eleição municipal de 2016, quando 23 milionários se ele-
geram prefeitos de grandes cidades no primeiro turno. 
Um em cada 5 prefeitos eleitos naquele ano é milionário.

Concorrentes que não tenham dinheiro pessoal 
para gastar contarão apenas com o dinheiro público 
para campanhas, cuja divisão será definida por cada 
partido. O PSB vai tentar reverter a decisão do TSE no 
Supremo, porque entende que, na prática, o Tribunal 
Eleitoral não colocou limite para o autofinanciamento.

Comunidade de 
Vila Raspa/Tapera em 
24/01/1948, na Missão 
dos Freis Capuchinhos. 
Eles pregavam nas 
comunidades durante 
as Missões, por até uma 
semana, que ocorriam 
de cinco a seis anos, 
segundo Elmo Viero, 
colecionador de 
antiguidades em 
Tapera. Na foto, ele 
aparece ao lado do frei, 
aos quatro anos de 
idade. (Acervo Particular 
de Elmo Viero)

Memória Viva
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A evasão fi scal das multinacionais ‘rouba governos e 
cidadãos’, aumentando a desigualdade

É o que mostra relatório da Comissão Independente 
pela Reforma da Taxação Corporativa Internacional 

(ICRICT)

O dinheiro que vai para paraísos fi scais deixa de 
fi nanciar serviços vitais para a população

O FMI estima que as perdas de impostos corporativos 
associados às movimentações de lucro chegam a US$ 

500 bilhões por ano

Empresas norte-americanas respondem por mais de 
20% desse volume (Reed College, 2015)

Conclusão: as estratégias de evasão fi scal das 
multinacionais impedem o desenvolvimento 

sustentável dos países

As empresas inclusive ameaçam os governos com a 
deslocalização de suas atividades econômicas, em 

troca de benefícios fi scais

ECONOMIA MODERNA

O Horário Brasileiro 
de Verão deixa de vi-
gorar a partir da meia-
-noite deste sábado em 
dez estados da federação 
e no Distrito Federal. O 
horário iniciou em outu-
bro de 2017.

Os relógios devem ser 
atrasados uma hora nas 
regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste (São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Distrito Federal).

O governo federal che-

gou a cogitar o fim do 
horário de verão. Foi edi-
tado decreto que reduz 
a duração do horário de 
verão: este ano, ele co-
meçará dia 4 de novem-
bro, um final de semana 
após o segundo turno 
das eleições, marcado 
para 28 de outubro.

O país enfrenta um pe-
ríodo de estiagem, com 
baixos níveis de água nas 
hidrelétricas, o que vem 
obrigando o governo a 
operar as termelétricas, 
de operação mais cara, 
e até a importar energia 
de outros países.

À meia-noite encerra 
o horário de verão

Esta semana, dias 14, 15 e 16, foram realizadas reuni-
ões preparatórias para a assembleia geral ordinária 
da Cotrisoja, que ocorre dia 27 de fevereiro, na Afuco, 

em Tapera. São as pré-assembleias, que ocorrem anualmente.
Os encontros ocorreram nas unidades de Jóia, São José, 

Tapera e Teutônia. Além de expressivo número de associa-
dos, a Cotrisoja contou também com a presença de autori-
dades locais.

O cronograma segue nas demais unidades. Ontem esta-
vam previstas reuniões em Victor Graeff e Santa Clara do 
Ingaí/Quinze de Novembro. Já na próxima segunda-feira dia 

19, será a vez da cidade de Quinze de Novembro, na terça, 
20, das unidades de Selbach e Ibirubá, e na quarta, 21, das 
unidades de Linha Floresta/Selbach e Lagoa dos Três Cantos.

“As pré-assembleias são mecanismos formais de gover-
nança cooperativa, tendo como um de seus principais obje-
tivos garantir a transparência e a prestação de contas sobre 
as condições econômico-financeira e social da organização 
ao associado, que é o dono e a razão da existência da coope-
rativa. Tanto as pré-assembleias quanto as assembleias são 
verdadeiros fóruns permanentes de debate, informação e 
decisão coletiva”.

Pré-assembleias preparam 
para AGO da Cotrisoja

Com a palestra mágica “Força, Sabe-
doria e Delicadeza que transformam os 
dias”, o 8º Encontro de Todas as Flores 
comemorará o Dia Internacional da Mu-
lher. O evento acontecerá no dia 15/03, no 
Centro de Eventos de Tapera.

Os convites são limitadas e já podem 

ser retirados na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania, escritório 
da Emater, Biblioteca Pública Municipal 
ou com integrantes da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer.

Haverá transporte para mulheres da 
Vila Paz e Vila Telles no dia, com saída às 

13h em frente à escola João Batista Moce-
lin e na parada (entrada) da Vila Telles.

O encontro é uma realização da Ad-
ministração Municipal, através da SE-
MASC, em parceria com a Emater, Liga 
Feminina de Combate ao Câncer e apoio 
das 1ª e 2ª damas.

Definida programação 8º Encontro de Todas as Flores
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O tempo da Quaresma que iniciamos na última 
quarta-feira tem o objetivo de nos preparar para a 
Páscoa. Em outras palavras, a Quaresma vem a ser o 
chamado “Tempo favorável” para trilharmos o caminho 
da conversão para Cristo, que se fez obediente ao 
Pai até a morte na cruz. O aspecto mais profundo da 
espiritualidade da Quaresma consiste na participação 
sacramental do mistério pascal de Cristo em seus 
momentos da paixão para chegar à ressurreição.

A espiritualidade da Quaresma se caracteriza também 
por uma escuta mais prolongada e mais atenta da 
Palavra de Deus, pois esta palavra tem a força de nos 
conscientizar de nossos pecados e difundir a confiança 
na misericórdia de Deus.

A espiritualidade da Quaresma leva-nos também a 
viver com mais intensidade a nossa relação interpessoal 
com Deus.

E no Evangelho das celebrações do primeiro domingo 
da Quaresma (Mc 1,12-15) temos o relato das tentações 
de Jesus que neste texto bíblico é bastante breve. 
Na verdade, Marcos nem descreve propriamente as 
tentações, dando a entender que se trata de um combate 
espiritual que acontece no coração de Jesus, contra as 
forças do mal. A menção dos anjos que serviam a Jesus 
nos deu a entender que Deus permanece ao lado dEle 
neste combate e Ele, pela sua união com Deus, vence o 
mal. Após as tentações, Jesus começa o seu ministério, 
que pode ser visto como a continuação da pregação de 
João Batista e se constitui num apelo à conversão. Esta 
consiste em crer na Boa - Nova de Jesus e acolhê-Lo como 
dom de Deus em nossa vida, pois só Ele tem o poder de 
nos salvar.

Missas no final de semana: hoje, 19h; domingo, 
8h30min

“Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos.” (Isaías 
26.8)

Muitas pessoas têm medo de Deus. Escondem-se de Deus. 
Fogem dele. Feliz aquele que clama: “Eu te espero, Senhor, 
através dos teus juízos”.

Através dos seus juízos, Deus condena o pecado e castiga 
seus inimigos. Mas através dos seus juízos também traz 
justiça, consolo e perdão ao pecador arrependido, salvando 
o seu povo.

Deus também se utiliza de seus juízos para nos 
disciplinar, para nos levar ao arrependimento, para 
purificar nossa fé, para nos chamar para mais perto dele. Os 
juízos de Deus nos fazem voltar do caminho errado, “para 
não sermos condenados com o mundo.” (1 Coríntios 11.32) 

Você também tem medo dos juízos de Deus? Não precisa 
ser assim. Com um coração arrependido, “volte-se para 
Deus, porque Ele é rico em perdoar.” (Isaías 56.7). 

O tempo da Quaresma, que iniciou na quarta-feira, é 
um bom tempo para isso. Aproveite, reflita, arrependa-se 
dos erros. Encontre o caminho certo: De vida, justiça e 
dignidade.

Espere pelo Senhor, também através dos seus juízos, 
“pois eles são verdadeiros e justos.” (Sl 19.9).

P. Carlos Klostermeyer

Os juízos de Deus

1º Domingo da Quaresma

COLUNA CRISTÃ

COLUNA EVANGÉLICA - IECLB

Nesta safra de soja 2017/2018, foram plantados 
13.600 hectares no Município de Tapera. A 
cultura ocupa a principal área com grãos de 

verão, seguida pelo milho grão e silagem, com área de 
1.050 hectares.

De acordo com o chefe do escritório da Emater de Ta-
pera, Jair Ross, a soja está em fase de formação de vagens 
e enchimento de grãos. Ele lembrou que neste período 
é fundamental a ocorrência de chuva frequentes, para 
proporcionar o pleno desenvolvimento da cultura.

O mês de dezembro marcou 151mm de chuva e janei-
ro 373mm. No último final da semana foi registrado vo-
lume de 50mm, havendo uma boa recuperação da soja 
e mantendo o potencial produtivo. A cultura necessita 
de chuva até o mês de março, o que poderá garantir boa 
produtividade, sempre de acordo com a tecnologia utili-
zada pelos produtores, analisa Ross.

Hoje, o mercado oferece cultivares com alto potencial 
de rendimento através da melhoria genética, proporcio-
nando elevado rendimento. Os aspectos de manejo e 
conservação do solo e da água também são fatores que 
consolidam o sistema de plantio direto na palha.

A assistência técnica tem papel fundamental, reali-

zada pelos mais diversas empresas do município, através 
de seus profissionais, orientando os produtores no uso 
da novas tecnologias.

Os produtores precisam ficar alertas quanto as apli-
cações preventivas de fungicidas para controlar a ferru-
gem e o surgimento de percevejos nesta fase de enchi-
mento de grão.

Emater faz avaliação da 
cultura da soja em Tapera

Extensionista Jair Ross

O Prefeito de Tapera, Volmar 
Kuhn, retornou às atividades 
frente ao Executivo Municipal do-
mingo, 11. Entre seu trabalho, o 
decreto sobre nova forma de cole-
ta de entulhos. A modificação na 
coleta deve entrar em vigor em 
breve. O decreto já está pronto, só 
falta ser assinado e publicado.

O Município não participará da 
coleta de restos de construções. 
Na hora de construir ou reformar, 
o proprietário da obra terá de 
contratar um container para re-
colher as sobras de material.

A coleta de galhos e madeiras 
continua sendo feita pela Prefei-
tura, desde que amontoados se-
paradamente. No caso de móveis, 
eles devem ser desmanchados e 
transformados em madeiras para 
o recolhimento. A espuma de col-
chões e sofás tem de ser picada, 
ensacada e colocada na coleta do 
lixo seco. Não pode ser mistura-

do nada com os galhos, madeiras 
e espumas. Ferro, alumínio, pe-
gadores de metal e plásticos vão 
para a coleta do lixo reciclável.

Quem não seguir as determina-
ções do decreto será multado. A 
medida, segundo o prefeito, vem 
de encontro a atitude de algumas 
pessoas em continuar misturando 
lixo de todo o gênero a materiais 
de construções e galhos. Ao reco-
lhê-los, a Prefeitura passa a ser a 
responsável por eles e, caso esteja 
misturado, estará desrespeitando 
as leis ambientais, podendo incor-
rer multa para o município. Fazer 
a separação demanda de mão-de-
-obra de funcionários, que por sua 
vez têm outras tarefas.

Recursos
Na próxima semana, Volmar 

vai para Brasília. Na pasta, solici-
tações de recursos e confirmação 
de outras demandas. Segundo ele, 

neste momento 
de ano eleitoral 
são as emendas 
p a r l a m e n t a -
res dos deputa-
dos que salvam 
os municípios. 
“Hoje, o retorno 
de ICMS e FPM 
paga somente o 
básico, o restan-
te não contaria 
recursos garan-
tidos, especial-

mente para novos investimentos, 
se não fossem as emendas parla-
mentares aos Municípios”.

Atividades
Os trabalhos estão normais no 

município, segundo Volmar. Na 
sua ausência, o vice-prefeito Jorge 
Quadros ocupou o cargo interi-
namente. Na secretaria de Infra-
estrutura estão sendo alinhadas 
com o secretário melhorias das 
estadas do interior, danificadas 
pelas últimas chuvas. “Este traba-
lho é muito importante, tem uma 
grande demanda e logo iniciam 
as colheitas”. Até agora não havia 
sido feito, devido as chuvas e as 
férias de funcionários das obras, 
que deixaram o quadro de funcio-
nários reduzido”.

Eventos
Dias 27 e 28/2, terça e quarta-

-feira, haverá uma programação 
especial de comemoração dos 63 
de Emancipação do Município.

O primeiro dia terá terá show 
com Rock de Galpão no Centro de 
Eventos (20h30min). São 700 lu-
gares e para adquirir o ingresso 
basta trocar por dois quilos de ali-
mento no local, antecipadamen-
te. No dia 28, dia do aniversário, 
feriado municipal, as atividades 
ocorrem na praça Dr. Avelino Ste-
ffens, a partir das 15h. Para fechar 
as atrações, a dupla taperense Léo 
e Daniel fará um show.

Prefeitura reitera:
quem misturar lixo com entulho será multado

Prefeito Volmar: decreto regrará a situação



5Sábado | 17 de Fevereiro de 2018JORNAL DA INTEGRAÇÃO Tapera | Lagoa

Na noite de sexta-feira, 9 de fevereiro, 
foi oficialmente lançada a 17ª Lagoa Fest, 
no Parque Municipal da Lagoa. Houve 
desfile de veículos antigos, demonstra-
ção dos valores históricos e culturais 
pelas entidades locais, apresentações ar-
tísticas com shows de bandas típicas ger-
mânicas, degustação da culinária alemã 
e chope da Brahma, além da apresenta-
ção do projeto da 17ª Lagoa Fest para a 
imprensa.

A 17ª Lagoa Fest será realizada de 2 a 4 
de março, no Parque de Eventos da Lagoa 
Fest.

Confira a programação:

Sexta-feira, dia 2
17h: Encontro de Primeiras-Damas, 

Reunião da Amaja e Ascamaja.
20h: Abertura oficial com show cultu-

ral, Banda Passarela e Indústria Musical.

Sábado, dia 3
Apresentação das bandas Banda 0800, 

Orquestra Continental, Grupo Karisma, 
Os Montanari e Banda Knecus.

Domingo, dia 4
10h: momento cultural com encontro 

de corais do município.
Apresentação das bandas Só Alegria, 

Cosmo Express, Danúbio Azul, Grupo Os 
Guris e Os Serranos.

Divulgado shows da 17ª Festa da Alegria Germânica

Lançamento ocorreu dia 9

A Secretaria de Assistência e Ação Social 
realizou na quinta-feira, 15, mais uma en-
trega de vestuários e calçados de verão à co-
munidade. Das 9h às 17h, sem fechar ao meio 
dia, a Casa de Convivência do Idoso recebeu 
muitos visitantes.

Segundo a secretária Miriam Visoto, 
muitas doações chegaram nestes dois meses 
de 2018, quando muita gente está de férias e 
tem tempo de separar o que quer doar. “Esta-
va até faltando lugar para guardar”, revelou. 
Então decidiu-se pela entrega dessas roupas, 

ainda dentro da estação do calor.
São roupas e calçados masculinos, femi-

ninos e infantis para toda a família. São duas 
grandes feiras por ano, a de inverno e a de 
verão – esta foi uma edição extra, pelo gran-
de volume de doações.

As roupas são separadas por tipos de ves-
timentas, e as pessoas podem escolher o que 
precisam.

Sempre é alertado para que as pessoas le-
vem o necessário somente, não desperdiçar 
e aproveitar.

SEMASC realiza mais uma 
entrega de roupas de verão

IBIRUBÁ - Ocorreu na manhã desta quinta-feira, 15, a aula de abertura do ano letivo 
do Senai de Ibirubá. Iniciado em julho do ano passado (dia 24/7), o Curso de Mecânica 
de Usinagem em Máquinas Industriais tem 1.000 horas e é uma modalidade do Curso de 
Aprendizagem Industrial, do Senai. As aulas ocorrem em turno inverso ao escolar.

São duas turmas. A da manhã tem 29 alunos aprendizes; a da tarde, 24. Os alunos 
são vinculados às empresas. Portanto, eles vêm de Ibirubá, em maior número, Selbach e 
Quinze de Novembro.

Os aprendizes ganham meio salário mínimo para participar e são indicados pelas 
empresas que participam do projeto: Vence Tudo, Indutar e AGCO, de Ibirubá, e a Arlindo 
Ludwing & Cia Ltda., de Selbach.

Cinco alunos já estão aptos e a partir do próximo mês vão para a prática, na Vence 
Tudo, lembra o assistente técnico José H.P. da Silva, que atua na administração da unida-
de. O CFP de Ibirubá é comandado pelo coordenador de Educação Eduardo Cardoso e tem 
como gestor geral o gerente de Operações Marcos Henkes.

O Centro de Formação Profissional SENAI de Ibirubá foi fundado em 2011 e a unidade 
tem como referência o Departamento Regional do Senai do Rio Grande do Sul, sediado 
em Porto Alegre.

O ijuiense Eduardo Cardoso Filho recebeu a Reportagem do VR. Além de mostrar as 
instalações, ele falou sobre os cursos e a importância dos serviços do Senai para a região. 
Ressaltou a parceria com as empresas e a Prefeitura de Ibirubá, lembrando que são ini-
ciativas que trazem desenvolvimento para a região.

Cardoso também lembrou outros valores que os alunos aprendem no Senai: eles são 
cobrados a terem responsabilidade sobre a limpeza das salas e ambientes de trabalho da 
unidade, quanto a conduta e até sobre seu próprio uniforme. Tudo dentro da metodolo-
gia do Senai.

“Hoje ocorre a recepção, em todo o Estado, dos alunos novos e dos que estão voltando 
às aulas, um momento de acolhimento e motivação”. E é justamente esse o slogan do 
Senai para este ano: “Vem com Tudo”, visando principalmente estimular os alunos, disse 
Cardoso.

Em preparação, dia 7 de fevereiro houve uma jornada de educação na Fiergs, em Porto 
Alegre (Teatro do SESI), com a palestra do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho.

O Senai é uma instituição vinculada à indústria, representada pela Fiergs no RS.

Cursos abertos 2018
Paralelamente ao curso corrente, o Senai está disponibilizando cursos abertos, onde 

qualquer pessoa pode participar mediante alguns pré-requisitos, todos no período no-
turno. São eles:

• Usinagem (120h)
• Operação e Programação de Torno CNC (100h)
• Básico em Soldagem Processo Mig-mag (100h)
• Básico em Leitura e Interpretação de Desenho e Metrologia (48h)
• Eletricista Instalador Industrial (240h)
• Rotinas Administrativas (60h)
• Supervisão, Liderança e Gestão de Produção (72h)

As aulas iniciam à medida que são fechadas as turmas. Os cursos de Usinagem e de 
Eletricista já tem data marcada para iniciar, dia 26 de março.

Os cursos abertos têm custos que variam entre R$ 750 e R$ 2.196, que podem ser par-
celados. Mais informações no CFP Senai de Ibirubá (ERS 223, Km 51,9) ou pelo fone 54-
3324-6007.

SENAI retoma as aulas sob 
o lema “Vem com Tudo”

A secretária de Admi-
nistração Gelsi Batistella 
Kunzler pediu exonera-
ção do cargo. O prefeito 
Volmar Kuhn, vice-pre-
feito Jorge Quadros, se-
cretários e diretores mu-
nicipais prestaram uma 
singela homenagem à 
servidora, que trabalhou 
por 35 anos na Prefeitura 
Municipal de Tapera.

O prefeito Volmar 
Kuhn agradeceu pelo 
serviço prestado em prol 

do município. “Acredi-
to que eu possa falar em 
nome de todos os admi-
nistradores municipais e 
agradecer pela tua dedi-
cação e comprometimen-
to todos esses anos”, co-
mentou. O vice-prefeito 
ainda acrescentou que 
o trabalho foi exercido 
com seriedade, confian-
ça e amor.

A servidora agradeceu 
o carinho. “Eu comecei 
a trabalhar como tele-

fonista, depois fui para 
o Setor de Recursos Hu-
manos e em 2013 assumi 
o cargo de Secretária de 
Administração. Fico feliz 
com o carinho recebido e 
me despeço com a sensa-
ção de dever cumprido, 
por ter feito tudo o que 
podia”, comentou.

A partir da próxima 
segunda-feira, 19, o vice-
-prefeito Jorge responde-
rá também pela Secreta-
ria de Administração.

Servidora Gelsi Kunzler deixa a 
administração municipal

Primeira-dama Marilei entregou uma f lor como demonstração de carinho e amizade
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CELEBRAÇÕES - Hoje, dia 17, missa no Bairro Natalino, em 
Arroio Grande (15h) e na Matriz (19h) - matrimônio de Joacir 
Oberherr e Hanna Henkes (20h30min); domingo, missa no 
Cemitério Paroquial (8h30min), Missa de Ação de Graças: 50 
anos do Grêmio Esportivo Recreativo São Pascoal, em São Pas-
coal (9h45min); dia 20, Terço dos Homens, na Matriz (19h); dia 
21, missa na Matriz (7h) e em Santa Isabel (20h); dia 23, missa 
dos doentes na residência de Sibila Lenhard (17h) e celebração 
de Via Sacra (19h).

HORÁRIO DAS MISSAS - Com a volta do horário normal, 
a Paróquia mantém os horários das missas nos sábados às 19h, 
nos domingos às 8h30min, e nas quartas-feiras às 7h. As mis-
sas nas sextas-feiras terão agora início às 16h.

TERÇO DOS HOMENS - Na terça-feira, dia 20, será rezado 
o terço dos homens, na Matriz (19h). Já em clima de Quares-
ma, esperamos que mais homens da Matriz se motivem para 
participar.

VIA-SACRA - Na Matriz e em todas as capelas é rezada a 
Via Sacra em Comunidade. Na Matriz, a Via Sacra será sempre 
celebrada às 19h.

GRUPOS - As famílias também são convidadas a se orga-
nizar em seus grupos para se reunir e refletir o tema da Cam-
panha da Fraternidade deste ano. O material está disponível 
na Secretaria da Paróquia.

ANO LETIVO - A Paróquia São Tiago e seu Pároco invocam 
a benção da Deus e as luzes do Espírito Santo para este novo 
ano letivo das Escolas Municipais e Estaduais.

ENCONTRO - O primeiro encontro de preparação ao Ba-
tismo, para pais e mães, padrinhos e madrinhas, acontecerá 
dia 3 de março (14h).

BINGO - No dia 2 de março, no Salão Paroquial, será re-
alizado o tradicional Bingo da Paróquia. As cartelas já estão 
sendo comercializadas pelos membros do conselho econômi-
co da paróquia. Colabore e participe!

Pensamento da semana, para o início da Campanha da Fra-
ternidade: “Temos que aprender a viver juntos como irmãos ou perece-
remos juntos como loucos!” (Martin Luther King)

Pe. Aloísio Felipe Werlang

Paróquia São Tiago

As guias do IPTU deverão ser retiradas no setor de 
Tributação e Arrecadação da Prefeitura. O pagamento 
pode ser feito no Banrisul ou posto de recebimento de 
Madalena Jaeger. Há descontos: 25% até dia 10/3, 20% 
até 10/4 ou 15% até 10/5. Quem optar por parcelar, pode 
fazê-lo em duas vezes, com vencimentos dias 10/6 e 
10/7.

Após o vencimento, o pagamento somente poderá 
ser efetuado na tesouraria da Prefeitura, sem o descon-
to e com acréscimo de multa de 1,5%, juros 0,5% ao mês 
e correção monetária pelo IGPM.

O contribuinte pode buscar esclarecer suas dúvidas 
no Setor de Tributação e Arrecadação na Prefeitura. De 
acordo com a Lei 3.339/2017, que inclui a taxa anual de 
serviços urbanos dos imóveis residenciais, comerciais, 
industriais e mistos, será cobrado R$ 38,86 pela coleta 
do lixo.

IPTU tem 25% de 
desconto até dia 10

GRUPO DAS VOVÓS 
– O CRAS está convidan-
do todas as vovós que já 
participavam do grupo 
de convivência – e tam-
bém aquelas que gosta-
riam de entrar – para o 
Grupo das Vovós. As ati-
vidades iniciam dia 20, 
próxima terça-feira, às 
13h30min, no auditório 
do CRAS.

BLOCOS – Vai até o 
próximo dia 28 o prazo 
para o recadastramento 
dos blocos de produtor 
rural. Os produtores de-
vem dirigir-se ao Setor 
de Blocos da Prefeitura 
e apresentar os talões 
em uso. Quem cumprir o 
prazo inclusive concorre 
a prêmios pelo Progra-
ma Premiagro.

Um cavalo no asfalto, um jovem indo para o traba-
lho de moto, 6h40 da manhã da segunda-feira de 
carnaval, 12/2. Km 125 da ERS 332, Linha Teotô-

nia, Tapera. Sobre a pista, o motociclista atinge o animal, os 
dois morrem. Nesse horário, segundo informações de pesso-
as que passavam pelo local, havia quatro cavalos amarrados 
à beira da rodovia. Por volta das 9h, restava somente um.

Francisco Samuel de Souza Silva, 32 anos, com familiares 
de Tapera, residente atualmente em Espumoso, deixa esposa 
grávida de cinco meses. Ele era ecônomo do módulo atrás 
da Igreja Católica da vizinha cidade, e também trabalhava 
como segurança da subestação da RGE na Vila Raspa/Ta-
pera, para onde se dirigia, iniciando mais uma semana de 
trabalho.

O corpo de “Cisco”, como era chamado pelos amigos, o 
cavalo e a moto ficaram sobre a pista. Pessoas conhecidas 
dele e familiares aguardavam, juntamente com a Polícia Ro-

doviária Estadual de Tapera, a chegada da perícia. O local foi 
isolado. O trânsito fluiu em meia pista.

Tragicamente, ao lado do local do acidente, outro cavalo 
pastava amarrado na soga, preso a um suporte fino enter-
rado no chão – facilmente removível, se o animal usasse um 
pouco de força. Até então não havia identificação do pro-
prietário.

A imprensa local e regional e a própria comunidade vêm 
alertando há tempo sobre o risco dos animais nas marginais 
ou circulando pelas ruas, rodovias e estradas. No centro de 
Tapera, às vezes se cruza com um, geralmente à noite.

Tapera tem baias na Sociedade Amigos do Cavalo, com 
sede no Parque de Exposições José e Rosalina Koehler, onde 
os proprietários podem associar-se e pagar uma taxa pelo 
espaço, cuidado e alimentação dos equinos. Lá eles ficam em 
um espaço reservado e bem cuidados, não correndo riscos e 
tampouco oferecendo risco ao trânsito.

Moto atinge equino
e condutor morre na 332

No último domingo, 11, por volta das 
22h10min, o condutor do GM/Vectra 
placas HXA7463, M.F.Q, dirigia embria-
gado pela Rua Tiradentes, quando coli-
diu na traseira de outro veículo.

Conforme informações da DPPA, o 
indivíduo desceu do carro e agrediu 
os ocupantes do veículo em que havia 
batido – um casal que estava com uma 
criança. Lesionadas, as vítimas deixa-
ram o local.

A guarnição da Brigada Militar foi 
acionada e M.F.Q. tentou fugir a pé. Os 
PMs Rafael Martins de Lima e Ederson 

Giel de Souza abordaram e deram voz de 
prisão ao indivíduo, que apresentava vi-
síveis sinais de embriaguez, como hálito 
etílico, olhos vermelhos e desiquilíbrio.

O autor ficou agressivo e investiu 
contra a guarnição com chutes e socos, 
tendo sido necessário o uso moderado 
e progressivo da força, restando alge-
mado na viatura. Ao ser contido, M.F.Q. 
começou a bater com a cabeça e dar 
chutes nos vidros – os policiais tiveram 
de retirar da viatura para que não fosse 
danificada.

Ao ser retirado, novamente M.F.Q. 

reagiu com chutes, e foi colocado no 
chão até a chegada do apoio para ser 
conduzido ao Hospital Roque Gonzalez.

O Vectra foi recolhido ao Guincho Es-
pumosense, não sendo possível vistoriá-
-lo, já que o indiciado havia escondido a 
chave. Ele também desacatou os solda-
dos.

Posteriormente, as vítimas entra-
ram em contato com a Brigada Militar, 
por estarem lesionadas e emocional-
mente abaladas com o ocorrido. A ocor-
rência foi registrada quarta-feira, 14, na 
DP de Tapera.

Homem colide em veículo
e agride casal no centro da cidade

Na terça-feira, 13, feriado de carnaval, um homem 
encontrou um cavalo ferido e abandonado em um mato, 
próximo ao campo de futebol do Bairro Brasília, em Ta-
pera. A Brigada Militar foi comunicada e os PMs encon-
tram o animal bastante machucado.

O cavalo tinha ferimentos no lombo, nas costelas e na 
pata – provavelmente foi agredido. Também estava mui-
to debilitado, certamente sem comer e beber há dias. Os 
policiais deram água e o reanimaram.

Com a ajuda de pessoas da comunidade, o animal foi 
arrastado até a beira do mato. Apareceu uma carretinha 
e ele foi levado até o Parque de Exposições, onde um ve-
terinário avaliou sua saúde e o medicou.

Um dos PMs relatou que o cavalo não ficava em pé. 
Um cidadão ficou fiel depositário, responsável por cui-
dar do animal até que transcorram os trâmites legais 
perante a lei.

A Brigada informou que o dono foi localizado e que se-
ria menor da idade. Foi registrado o boletim de ocorrência 
(B.O.) e o inquérito vai correr por abandono e maus tratos.

Na quinta-feira, o cavalo ainda estava no Parque, mas 
em melhor estado de saúde.

Animal abandonado
e ferido é resgatado pela BM
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América/GF/Signor

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

Lagoa dos Três Cantos
Graciele Schlindwein (99974-0675/98143-5173)

Plantão Conselho Tutelar

VETERANOS – O Ju-
ventude joga em Não-Me-
-Toque neste sábado (17), 
contra o Guarani. No últi-
mo domingo, 11, a equipe 
perdeu em Sarandi, para 
o time de Ênio Crestani, 6 
a 2. O América perdeu por 
3 a 2 para o Guarani na 

sexta, dia 9, e ontem re-
cebeu o Flamengo de Alto 
Alegre.

SOCIETY/LAGOA – No 
sábado (10) ocorreu a 9ª 
rodada do Campeona-
to Futebol Sete Society 
Copa Avelino Antônio da 
Silva, com Supremo 9 x 3 

Os Panteras, Juventus 1 x 
4 Atlético, Oriental 1 x5 
King’s Beer e Não Vai Que 
É Fria 1 x 0 Papaléguas. A 
10ª rodada acontece neste 
sábado, no campo do La-
goense. Jogam Papaléguas 
x King’s Beer e Não Vai 
Que É Fria x Oriental.

Tapera - O América buscava mais uma 
peça para fechar o elenco da temporada 
2018. Com vários nomes em pauta e aná-
lise criteriosa, Anderson se sobressaiu e 
disputará pela primeira vez a Liga Gaú-
cha. Marcação, velocidade e forte chute 
são as características que melhor des-
crevem o estilo de jogo de Negão e que se 
encaixam ao perfil dos demais atletas já 
contratados.

Natural de Recife, Anderson jogou em 
tradicionais equipes do Nordeste, como 
Santa Cruz, Sport, Náutico e Paulo Afon-
so. Teve grande desempenho durante 
duas temporadas no Ayat do Cazaquistão 
e também brilhou no Paraná pela Unipa, 
Umuarama e por duas temporadas no Foz 
Cataratas. Sagrou-se artilheiro baiano 
(bicampeão), foi artilheiro também da 
Liga Nordeste e conquistou o título da 
Taça Brasil.

Anderson já iniciará a preparação físi-

ca sob orientação do professor Gedeão na 
capital pernambucana. O atleta desem-
barca com o restante do elenco no final 
deste mês, visando o início dos trabalhos 
com o técnico Morruga e toda a comissão 
técnica no dia 1º de março.

América contrata
o fixo Anderson Negão

O Campeonato Munici-
pal de Futebol de Campo 
de Tapera terá início nes-
ta tarde. Os jogos serão 
disputados nas categorias 
aspirantes e principal, no 
Campo Municipal Isidoro 

Gregório Simon, no Bair-
ro Progresso. A partir das 
14h30min jogam Chape/
Juventude Progresso x 
E.C. Operário.

No domingo, 18, o 
Tcho e Tcho enfrenta o 

A.A. Pôr do Sol no Está-
dio Dr. Avelino Steffens, 
e ambas categorias. Já 
no campo do Juventude, 
na Vila Raspa, o time da 
casa recebe o Liberal/
Parceria.

Municipal de Campo inicia hoje

E.C. Operário (arquivo)

Quinze de Novembro - O 2º Encontro de 
Canoagem está programado para o dia 11 
de março, um sábado, com percurso de 15 
quilômetros. O evento ocorre no Camping 
Aurora.

O encontro inicia a partir das 6h, com 

recepção e café da manhã. A saída se dará 
às 8h, da “Ponte Quebrada”.

O valor da inscrição é de R$ 60 (café, 
almoço, adesivo e camiseta para os 50 pri-
meiros inscritos). Mais informações: 3322-
1500 ou 99175-3394, com Evaldir Klein.

Encontro de Canoagem é dia 11/3

A última quarta-feira foi agitada para o 
policial militar Paulo Roberto dos Santos, 
Sargento do Pelotão da BM de Selbach. Ele 
estava pronto para vir a Ibirubá, onde subs-
tituiria o Tenente Graminho no comando 
da 2ª Cia. – de férias até dia 1º – mas já o 
primeiro dia de trabalho foi de muita ação: 
um bando de Carazinho efetuou roubo em 
uma loja de Ibirubá, houve tiroteio e a BM 
mostrou eficiência, os detendo e prendendo 
em Selbach.

Quatro homens armados chegaram por 
volta das 9h20min à Loja do Mathias, na 
Rua Sete de Setembro, centro da cidade, 
renderam o proprietário e fugiram em um 
GM Corsa cinza levando telefones celulares 
e algum dinheiro. Entre as armas, foram 
identificadas uma garrucha e um revólver.

O Corsa foi identificado com as placas 
INZ 4011, que havia sido roubado de um 
casal na noite anterior, em Carazinho. O 
veículo foi avistado fugindo em direção a 
Selbach.

O Sargento Roberto estava deslocando-
-se a Ibirubá juntamente com o Soldado 
Nascimento (Alziro Machado Nascimento), 
também do Pelotão de Selbach. A sala de 
operações do quartel da BM em Ibirubá foi 
informada do fato e imediatamente eles se 
deslocaram pela ERS 223, supondo um en-
contro com os fugitivos. Ato contínuo, foi 
solicitado apoio e informada toda a força de 
segurança da região.

Confronto
O encontro ocorreu em Arroio Grande/

Selbach, logo depois do trevo, no sentido 
Ibirubá-Selbach. A viatura empreendeu 
perseguição e os bandidos dispararam con-
tra os PMs no trevo de acesso a Colorado, 
com os veículos em movimento.

O Corsa dirigiu-se pela ERS 402, que de-
manda a Colorado. Passaram o primeiro 
trevo de acesso à cidade de Selbach, mas o 
condutor perdeu o controle e o veículo tom-
bou perto do segundo trevo.

Houve nova troca de tiros. Os criminosos 
abandonaram o veículo e tentaram fugir 
para uma lavoura de soja. Os PMs recebe-
ram reforço de mais dois soldados para fa-
zer a varredura, e conseguiu capturar três 
elementos. Oito policiais participaram da 
ação, incluindo a Polícia Rodoviária Estadu-
al de Tapera.

I.C.R, 21 anos, alcunha H.E.L., já esteve 
preso e tem antecedentes por homicídio, 
roubo e receptação de veículo. Os outros 
dois são menores. Um tem 17 anos e ante-
cedentes por roubo (15 ocorrências em es-
tabelecimentos comerciais, residências, ve-
ículos e pedestres), além de outros crimes, 
fugas de internações; o outro menor não 
tem antecedentes, foi atingido por um tiro 
e encaminhado sob custódia ao Hospital de 
Carazinho.

O outro comparsa, que inicialmente 
conseguiu fugir, foi preso depois por poli-
ciais civis de Colorado. Trata-se de A.A.S, 19 
anos, que tem antecedentes por lesão cor-
poral e ameaça. Todos são de Carazinho.

A Polícia recuperou quatro telefones ce-
lulares e R$ 235 em dinheiro.

Brigada troca tiros e
prende assaltantes de bazar

Sargento Roberto



O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-
10) registrou inflação de 0,23% em 

fevereiro. A taxa acumulada este ano 
é de 1,02%. Em 12 meses, o IGP-10 

acumula deflação (queda de preços) 
de 0,42%, segundo a Fundação Getulio 

Vargas (FGV).

O mercado projeta para este ano 
déficit de R$ 149,18 bilhões nas contas 

públicas. A meta é R$ 159 bi. Já a 
projeção da arrecadação das receitas 

federais é de R$ 1,450 trilhão e a dívida 
bruta do governo geral deve ficar em 

75,50% do PIB.
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A Sicredi Integração Rota 
das Terras RS promoveu 
quarta-feira da semana 

passada, dia 7, na Asfuca, em Ibiru-
bá, um evento sobre Proagro com a 
presença das assistências técnicas, 
peritos e dos colaboradores da ins-
tituição financeira cooperativa dos 
municípios de Ibirubá, Quinze de 
Novembro, Selbach, Colorado, Tape-
ra e Lagoa dos Três Cantos.

O encontro foi conduzido pelo es-
pecialista de Produtos e Negócios de 
Crédito Rural do Banco Cooperativo 
Sicredi, Jonas Altenburg Braatz, e 
pelo analista de operações de Proa-
gro da Confederação Sicredi, Felipe 
Freitas Miranda.

Pela manhã, foram apresentados 

aos profissionais das assistências 
técnicas e peritos de Proagro as 
principais normas e regras aplica-
das no Crédito Rural, orientações 
com relação aos serviços da assis-
tência técnica, enquadramento de 
produtores e informações relativas 
ao Proagro. Já à tarde, os colabora-
dores participaram de um treina-
mento específico conduzido pelos 
especialistas.

Para o presidente da Sicredi, Sér-
gio Tonello, as informações repassa-
das foram esclarecedoras e impor-
tantes para ampliar o conhecimento 
sobre o assunto. “Foi um dia produ-
tivo, onde foi possível tirar dúvidas 
e também aprender mais sobre o 
Crédito Rural e Proagro”, disse. Se-

gundo o presidente, na última safra 
de inverno, a instituição financeira 
cooperativa teve mais de 600 casos 
de comunicações de perdas de Pro-
agro e, por isso, foi realizado este 
evento de alinhamento sobre as re-
gras na concessão do crédito e o cor-
reto enquadramento da operação no 
Proagro.

Conforme os especialistas, os ser-
viços de assistência técnica e exten-
são rural, quando bem estruturados 
e desenvolvidos, levam soluções e 
tecnologias aos produtores associa-
dos, possibilitando o emprego de 
novas dinâmicas nas formas de pro-
dução e, assim, promovendo o cres-
cimento e desenvolvimento do meio 
rural.

Sicredi reuniu assistências técnicas, peritos 
e colaboradores para falar sobre Proagro

Em sua área de atuação, a Sicredi Integração Rota das Terras RS é a instituição 
financeira com mais recursos aplicados no crédito rural, sendo líder neste 
segmento e contando com uma participação de mercado superior a 58%. 
Nacionalmente, o Sicredi é a 3ª instituição financeira com maior volume de 

recursos concedidos em crédito rural no país pelo 5º ano consecutivo.

Victor Graeff - Quem passa pela Mais Bela do Estado em 
Victor Graeff logo percebe as obras que ocorrem no local. 
A primeira etapa da obra foi concluída em 2017, com pré-
dio de sanitários com dois pavimentos, totalizando 92m². 
Agora está sendo colocada a pavimentação do pátio da 
praça de alimentação e área central da praça (calçamento 
da área lateral esquerda da Casa do Artesão até o antigo 
chafariz), totalizando 1.300m², mais a instalação de fossa 
séptica, rede de água e rede elétrica no local.

A ideia é melhorar a estrutura para o Festival Nacio-
nal da Cuca com Linguiça. As obras contam com recursos 
de emenda parlamentar junto ao Ministério do Turismo e 
contrapartida do município.

Após concluído o calçamento, serão colocadas florei-
ras, luminárias e bancos móveis. O trabalho deve estar 
concluído até dia 20.

Seguem obras de 
revitalização na Praça 
Municipal Tancredo Neves


