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Numa tarde, cultivadores de laranjas que levavam sua pro-
dução a uma fábrica de sucos descansavam à beira da estrada. 
Enquanto aliviavam-se, batiam papo sobre vários assuntos. 
Conversa vai, conversa vem, se enrolaram numa acalorada 
discussão sobre religião, sobre o que mais agradava a Deus. 
Cada um defendia a sua posição com toda energia.

O mais velho do grupo não participava da conversa e al-
guém do grupo dirigiu-se a ele:

- Quem está com a razão, seu João? O que se deve fazer para 
agradar a Deus?

- Bem - respondeu ele, pensativo -, existem três caminhos 
para chegar daqui à fábrica de sucos. Pode-se ir direto, por 
cima do morro grande. Trajeto mais curto, mas tem uma su-
bida e tanto. Também se pode ir contornando o lado leste do 
morro. Não é muito longe, mas a estrada é mais esburacada 
que o inferno. Ou, então, pode-se ir pelo lado oeste do mor-
ro, que é o caminho mais longo, mas em compensação, o mais 
suave.

No entanto, querem saber de uma coisa? Quando a gente 
chega lá, o homem da fábrica de sucos não pergunta por aon-
de viemos ou como foi que chegamos. Só pergunta isto:

- Moço, são boas às laranjas que você trouxe?

A melhor religião é aquela que nos faz uma pessoa melhor.
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A melhor religião
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“Deus não morreu. Ele tornou-se Dinheiro”
O capitalismo é a religião do nosso tempo

Ano de 1958, 
Leonel de Moura 
Brizola (à direita), 
em Linha Teutônia/
Tapera. Brizola foi 
recepcionado pela 
comunidade e pelos 
músicos Irmãos 
Griebeler - uns dos 
únicos grupos da 
época.

(Acervo Particular
de Elmo Viero)

Memória Viva

O italiano Giorgio Agamben 
é um dos maiores filósofos 
vivos. Amigo de Pasolini e 

de Heidegger, foi definido pelo Times e 
pelo Le Monde como uma das dez mais 
importantes cabeças pensantes do 
mundo. A seguir, trechos de entrevista 
concedida a Peppe Salvà e publicada por 
Ragusa News, 16/08/2012 (Via Blog da 
Boitempo).

“Crise” e “economia” atualmente 
não são usadas como conceitos, mas 
como palavras de ordem, que servem 
para impor e para fazer com que se acei-
tem medidas e restrições que as pesso-
as não têm motivo algum para aceitar. 
“Crise” hoje em dia significa simples-
mente “você deve obedecer!”. Creio que 
seja evidente para todos que a chamada 
“crise” já dura decênios e nada mais é 
senão o modo normal como funciona o 
capitalismo em nosso tempo. E se trata 
de um funcionamento que nada tem de 
racional.

Para entendermos o que está acon-
tecendo, é preciso tomar ao pé da letra 
a ideia de Walter Benjamin, segundo o 
qual o capitalismo é, realmente, uma 
religião, e a mais feroz, implacável e 
irracional religião que jamais existiu, 
porque não conhece nem redenção 
nem trégua. Ela celebra um culto inin-
terrupto cuja liturgia é o trabalho e cujo 
objeto é o dinheiro.  Deus não morreu, 
ele se tornou Dinheiro. O Banco – com 
os seus cinzentos funcionários e espe-
cialistas – assumiu  o lugar da Igreja e 
dos seus padres e, governando o crédito 
(até mesmo o crédito dos Estados, que 
docilmente abdicaram de sua sobera-
nia), manipula e gere a fé – a escassa, 
incerta confiança – que o nosso tempo 
ainda traz consigo. Além disso, o fato 
de o capitalismo ser hoje uma religião, 
nada o mostra melhor do que o título de 
um grande jornal nacional (italiano) de 
alguns dias atrás: “salvar o euro a qual-
quer preço”. Isso mesmo, “salvar” é um 

termo religioso, mas o que significa “a 
qualquer preço”? Até ao preço de “sa-
crificar” vidas humanas? Só numa pers-
pectiva religiosa (ou melhor, pseudo-re-
ligiosa) podem ser feitas afirmações tão 
evidentemente absurdas e desumanas.

Há muitos anos, um filósofo que 
também era um alto funcionário da Eu-
ropa nascente, Alexandre Kojève, afir-
mava que o homo sapiens havia chega-
do ao fim de sua história e já não tinha 
nada diante de si a não ser duas possi-
bilidades: o acesso a uma animalidade 
pós-histórica (encarnado pela american 
way of life) ou o esnobismo (encarnado 
pelos japoneses, que continuavam a ce-
lebrar as suas cerimônias do chá, esva-
ziadas, porém, de qualquer significado 
histórico). Entre uma América do Norte 
integralmente re-animalizada e um Ja-
pão que só se mantém humano ao preço 
de renunciar a todo conteúdo histórico, 
a Europa poderia oferecer a alternativa 
de uma cultura que continua sendo hu-
mana e vital, mesmo depois do fim da 
história, porque é capaz de confrontar-
-se com a sua própria história na sua 
totalidade e capaz de alcançar, a partir 
deste confronto, uma nova vida.

Acredito que atualmente estamos 
frente a um fenômeno novo que vai 
além do desencanto e da desconfiança 
recíproca entre os cidadãos e o poder e 
tem a ver com o planeta inteiro. O que 
está acontecendo é uma transformação 
radical das categorias com que estáva-
mos acostumados a pensar a política. A 
nova ordem do poder mundial funda-se 
sobre um modelo de governamentali-
dade que se define como democrática, 
mas que nada tem a ver com o que este 
termo significava em Atenas. E que este 
modelo seja, do ponto de vista do poder, 
mais econômico e funcional é provado 
pelo fato de que foi adotado também 
por aqueles regimes que até poucos 
anos atrás eram ditaduras. É mais sim-
ples manipular a opinião das pessoas 

através da mídia e da televisão do que 
dever impor em cada oportunidade 
as próprias decisões com a violência. 
As formas da política por nós conheci-
das – o Estado nacional, a soberania, a 
participação democrática, os partidos 
políticos, o direito internacional – já 
chegaram ao fim da sua história. Elas 
continuam vivas como formas vazias, 
mas a política tem hoje a forma de uma 
“economia”, a saber, de um governo das 
coisas e dos seres humanos. A tarefa que 
nos espera consiste, portanto, em pen-
sar integralmente, de cabo a cabo, aqui-
lo que até agora havíamos definido com 
a expressão, de resto pouco clara em si 
mesma, “vida política”.

Vivemos há decênios num estado de 
exceção que se tornou regra, exatamen-
te assim como acontece na economia 
em que a crise se tornou a condição nor-
mal. O estado de exceção – que deveria 
sempre ser limitado no tempo – é, pelo 
contrário, o modelo normal de governo, 
e isso precisamente nos estados que se 
dizem democráticos. Poucos sabem que 
as normas introduzidas, em matéria de 
segurança, depois do 11 de setembro 
(na Itália já se havia começado a partir 
dos anos de chumbo) são piores do que 
aquelas que vigoravam sob o fascismo. E 
os crimes contra a humanidade come-
tidos durante o nazismo foram possibi-
litados exatamente pelo fato de Hitler, 
logo depois que assumiu o poder, ter 
proclamado um estado de exceção que 
nunca foi revogado. E certamente ele 
não dispunha das possibilidades de con-
trole (dados biométricos, videocâmeras, 
celulares, cartões de crédito) próprias 
dos estados contemporâneos. Poder-se-
-ia afirmar hoje que o Estado considera 
todo cidadão um terrorista virtual. Isso 
não pode senão piorar e tornar impos-
sível aquela participação na política que 
deveria definir a democracia. Uma cida-
de cujas praças e cujas estradas são con-
troladas por videocâmeras não é mais 
um lugar público: é uma prisão.
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Na última terça-feira foi celebrado o
Dia Mundial da Justiça Social

Hoje existem 150 milhões
de trabalhadores migrantes no mundo

São pessoas que enfrentam exploração, 
discriminação, violência, e não têm nenhuma

As mulheres são 44% dos trabalhadores migrantes

Muitos acabam presos a salários baixos, condições 
pouco saudáveis e seguras, e trabalho informal

A ONU decidiu recentemente criar um Pacto Global 
sobre Migração Segura, Regular e Ordenada

A migração por trabalho pode equilibrar a demanda, 
incentivar a inovação empresarial e enriquecer as 

comunidades cultural e socialmente

Durante as duas últimas semanas, a Cotri-
soja realizou o ciclo de pré-assembleias. A 
prestação de contas do exercício 2017 foi 
apresentada aos associados das unidades 

de Tapera, Victor Graeff, Linha Floresta, Selbach, Ibiru-
bá, Esquina São José, Quinze de Novembro, Santa Clara 
do Ingaí, Jóia e encerrou na quarta-feira, 21, em Lagoa 
dos Três Cantos.

Durante os encontros, foi apresentado o relatório do 
exercício e as chapas dos conselhos de Administração e Fis-
cal, que serão levadas para apreciação da assembleia geral.

Para o presidente do conselho de Administração, 

Adriano Borghetti, o saldo das reuniões foi positivo. 
“Realizar a prestação de contas para os verdadeiros do-
nos da cooperativa foi, com certeza, um momento muito 
especial. Ficamos também muito felizes com as parti-
cipações dos associados. Foram 1.247 presentes em dez 
encontros, sempre encerrados com momentos de con-
fraternização e descontração. Com certeza, consegui-
mos deixar uma mensagem positiva de crescimento da 
Cotrisoja e de indicadores de credibilidade e de muita 
confiança” destacou.

A Assembleia Geral Ordinária acontece na próxima 
terça-feira, dia 27, às 14h na Afuco em Tapera

Realizada última pré-assembleia da Cotrisoja
Assembleia geral será na próxima terça, dia 27

Os professores da rede 
municipal de ensino par-
ticiparam da Jornada Pe-
dagógica promovida pela 
Secretaria Municipal de 
Educação segunda-feira, 
19.

Para dar início, um 
grupo de alunos da EMEF 
Francisca Cerutti apre-
sentou uma peça teatral, 
abordando as diferenças 
e a diversidade. A secre-

tária de Educação, Maria 
Regina Salvadori, desejou 
a todos um excelente ano 
letivo.

A psicopedagoga Isabel 
Parolin abordou o comple-
xo processo de aprender 
e de ensinar. “As pessoas 
não aprendem da mesma 
forma e nós, professores, 
devemos aprender as dife-
rentes formas de ensinar 
os alunos”, destacou.

Professores participam de Jornada Pedagógica

Encontro aconteceu no Centro de Convivência do Idoso
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O vice-prefeito de Tapera, Jorge Luiz de Quadros, assu-
miu na semana que passou a função de Secretário de Ad-
ministração. A então titular da Pasta, Gelsi Kunzler, pediu 
exoneração do cargo.

Para Jorge, o acúmulo de funções irá lhe proporcionar 
mais um desafio. Todo o trabalho que deve ser encami-
nhado a outras secretarias e departamentos passará por 
ele. Contratos e convênios também são tarefas da Admi-
nistração, juntamente 
com o departamento 
jurídico.

“Estaremos nos de-
dicando ainda mais ao 
trabalho público mu-
nicipal, procurando 
fazer o melhor, aten-
dendo as expectativas 
da comunidade e da 
própria administra-
ção”, assegurou Jorge 
Quadros.

Vice-prefeito acumula 
função de Secretário 
de Administração

Jorge Quadros
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Por estarmos em pleno tempo quaresmal é importante 
falarmos algo sobre a pastoral da Quaresma.

Neste tempo, têm particular importância as 
celebrações litúrgicas dominicais, nas quais temos 
oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que nos convida 
à renovação da vida e anuncia a libertação do pecado, 
através da ressurreição de Cristo. 

Outro aspecto da pastoral quaresmal é a lembrança do 
Batismo, pois a Quaresma é também o tempo próprio para 
recordar que o cristão foi inserido no Mistério pascal de 
Cristo, através da recepção deste Sacramento.

Da pastoral da Quaresma também constituem parte 
importante todas as iniciativas que levem a ações em 
que o cristão é convidado a participar como membro da 
comunidade, das quais merecem destaque as Campanhas 
da Fraternidade que acontecem todos os anos.

E por falar em Campanhas da Fraternidade, é bom 
termos presente que a do ano de 2018 tem como tema: 
“Fraternidade e superação da violência”, e como lema: 
“Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). Neste tema e neste 
lema, temos inegavelmente um forte apelo da Conferência 
dos Bispos do Brasil para vencermos a violência que se 
manifesta em várias situações de nossa vida.

Tomemos como situação concreta o nosso ambiente 
de trabalho. É difícil imaginarmos trabalhar diariamente 
sem pelo menos algum grau de confronto com nossos 
colegas e com nossos chefes. Nestas situações, o que 
a Campanha da Fraternidade deste ano procura nos 
ensinar é que é possível confrontar alguém ou sermos 
confrontados, de uma maneira gentil e nos levar ao 
resultado desejado sem mágoas ou ofensas. Este pode ser o 
efeito de pôr em prática a superação da violência.

Missas na Matriz no final de semana: hoje, às 18h; 
domingo, às 8h30min.

Uma senhora se aproximou de um vendedor de ovos 
e perguntou: “Quanto custam os ovos?” O vendedor 
respondeu: R$ 0,50 - um ovo, senhora”. Ela disse: “Levo 6 
ovos por R$ 2,50 ou vou embora”. O vendedor respondeu: 
“Venha levá-los ao preço que você deseja.” E pensou 
consigo mesmo: “Este é um bom começo, porque não 
vendi nem um único ovo hoje”.

Ela pegou os ovos e se afastou satisfeita. Entrou em 
seu carro e foi a um restaurante elegante com sua amiga. 
Lá, elas pediram o que quiseram. Comeram um pouco e 
deixaram muito no prato. Então ela foi pagar a conta que 
custou RS 400. Ela deu R$ 500,00 – e pediu ao proprietário 
para ficar com o troco.

Este incidente pode ter parecido bastante normal ao 
proprietário, mas muito doloroso para o vendedor de ovos.

A pergunta que fica é: por que sempre mostramos que 
temos o poder quando compramos dos necessitados? E por 
que ficamos generosos com aqueles que não precisam?

Uma vez eu li um testemunho de um filho sobre as 
atitudes de seu pai. Meu pai costumava comprar bens 
simples de pessoas pobres a preços elevados, mesmo que 
ele não precisasse tanto deles. Às vezes, ele costumava 
pagar mais por eles. Fiquei preocupado com este ato 
e perguntei-lhe por que ele fazia isso? Então meu pai 
respondeu: “É uma caridade embrulhada com dignidade, 
meu filho”.

E você, como costuma agir?
Procure ser solidário com que precisa. Valorize o trabalho 

de todos, especialmente dos mais necessitados. Além de fazer 
justiça, esse é um gesto de amor, verdadeiro amor.

(texto extraído das redes sociais)

P. Carlos Klostermeyer

O vendedor de ovos

2º Domingo da Quaresma

COLUNA CRISTÃ

COLUNA EVANGÉLICA - IECLB

AUFV – A Secretaria Municipal de Educação e o 
programa A União Faz a Vida definiram as atividades 
do ano em Tapera, que terá ações para professores, 
coordenadores das escolas e comitê gestor. A reunião 
ocorreu quarta-feira, 21, quando também começou a 
organização do Fórum Regional, que acontecerá em 
Tapera. A secretária Regina Salvadori participou do 
encontro, na SMECDL.

INFORMÁTICA – Estão abertas as inscrições para o 
Curso de Informática na Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania. Serão formadas turmas 
nos três turnos: manhã, tarde e noite. As vagas são 
limitadas.

SEMASC – Desde ontem, 23, a secretária executi-
va do Conselho Municipal de Assistência Social pas-
sou a atender o público na sala dos conselhos, situada 
junto ao Centro de Eventos. A comunidade terá um 
espaço para esclarecimento de dúvida sobre o conse-
lho ou a política de Assistência Social. O atendimento 
será realizado todas as sextas-feiras, das 7h30min às 
11h30min.

PREFEITURA - A Administração Municipal fir-
mou contrato com a empresa Contel quarta-feira, 21, 
no gabinete do Centro Administrativo. De acordo com 
o vice-prefeito Jorge Quadros, o objetivo é reduzir os 
custos em telefonia e internet de todo município.

O Padre Oswaldo Baptista Ferreira Júnior, páro-
co da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário 
da Pompéia de Tapera, falou sobre a campa-

nha da Fraternidade de 2018. O tema que está sendo tra-
balhado em todo o Brasil é “Fraternidade e Superação 
da Violência”, tendo como lema “Em Cristo somos todos 
irmãos” (Mt 23,8).

A condução da campanha, segundo o Padre Oswaldo, 
segue voltada para a superação da violência desenvolvi-
da em todas as esferas da comunidade, dentro das pas-
torais, nos movimentos da igreja, na comunidade. Para 
ele, é preciso retomar a consciência sobre violência. 
Lembrou que o Papa Francisco disse: “Estamos em uma 
guerra por etapa”. No entender do padre, a violência está 
se tornando natural nos dias atuais. “É normal, natural 
perguntar: quantos morreram no final de semana?”.

As formas de violência são muitas e as mais diversas. 
Para o religioso, ela não só é a agressão física, mas as de-
mais formas de violar os direitos das pessoas, incluindo 
as palavras. A campanha se volta para questionar onde 
está a violência. Ela está no aborto, na corrupção, no 
menor abandonado, na agressividade dentro de casa, na 
rua e no trabalho. O questionar de cada um, onde somos 
violentos é o primeiro passo. Aí dará para refletir sobre 
o assunto e buscar a mudança deste momento de guer-
ras, de bombas, de massacres, de eliminação da vida das 
mais diversas formas. “Temos mania de apontar os ou-
tros, onde de fato sou violento?”, lembrou. O olhar para 
“si”, é o principal questionamento. “Violência não é só 
lá fora, xingar, ofender, brigar, ser agressivo no trânsito, 
tudo o que viola o direito de uma sociedade é violência”, 
afirmou.

“As brigas de jovens, que rolam de uma quadra a ou-

tra, que ferem, que matam, as crianças consumindo be-
bida alcóolica é normal?” questionou o padre.

Os trabalhos na Matriz iniciaram na Quarta-feira de 
Cinzas, com a Missa das Santas Cinzas, às 19h. Todas as 
sextas-feiras, às 6h30min, a igreja está aberta para a re-
alização da via sacra nas 15 estações. Da mesma forma 
nos grupos de trabalho da igreja e nas missas de finais 
de semana. A Quaresma termina em 30 de março, na 
Sexta-feira Santa. A Páscoa acontece no dia 1º de abril, 
marcando o renascimento de Cristo.

O Padre Oswaldo deixa um recado para a comunidade 
taperense. “Que a Campanha da Fraternidade não seja 
só lembrada nesses 40 dias, mas uma provação para os 
católicos para o ano todo. Como você pode ajudar a su-
perar a violência no seu bairro na sua cidade?”.

Padre fala sobre a Campanha 
da Fraternidade 2018

Padre Oswaldo

Estão encerradas as inscrições para 
o 16º Sarau da Prenda Jovem do CTG Gui-
do Mombelli de Tapera, que se realizará 
dia 10 de março, na sede social da enti-
dade. Serão apresentadas onze prendas 
na noite de gala, da entidade e de enti-
dades vizinhas.

O coquetel e ensaio ocorrem dia 2, 
às 19h30min, no CTG onde as prendas, 
pais, padrinhos e par de honra ensaia-
rão para a cerimônia de apresentação 
das prendas na noite do baile, junta-
mente com o piazito, casal patrão e ca-
sal padrinhos do Sarau.

Confira a relação das prendas:

Ana Carolina Maciel Colombo (CTG 
Três Coqueiros/Soledade)

Caroline Elisa Penz (CTG Sinuelo das 
Coxilhas/Espumoso)

Emanuelli Leidens (CTG Guido Mom-
belli/Tapera)

Gabriella Pereira Palmeira (GAN Va-
queanos da Cultura/Soledade)

Isadora Hartmann (CTG Guido Mom-
belli/Tapera)

Janine de Moraes (CTG Guido Mom-
belli/Tapera)

Julia de Moraes (CTG Guido Mom-
belli/Tapera)

Luana Castelli (CTG Estância do Imi-
grante/Selbach)

Nayobe Paz Azevedo dos Santos 
(GAN Sepé Tiaraju/Espumoso)

Valenthina Ávila Vizzoto (GAN Sepé 
Tiarajú/Espumoso)

Witoria Freitas da Silva (CTG Três Co-
queiros/Soledade)

Ingressos com a patronagem. In-
formações pelos fones (54) 99636-
9863/999180-1109.

Sarau da Prenda Jovem terá onze participantes
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Cercada de muitas histórias, o Município de Ta-
pera completará na quarta-feira, 28, seus 63 
anos. Com uma população de 10.800 habitantes, 

Tapera é destaque pelos seus principais eventos como a 
Toca do Coelho, realizada anualmente nas duas semanas 
que antecedem a Páscoa; o Rodeio Crioulo Interestadual, 
realizado em março no Parque de Exposições; a Festa de 
Maio, que honra a Padroeira Nossa Senhora do Rosário da 
Pompéia; e a Feira do Livro, que ocorre em setembro, com 
atividades voltadas à literatura e cultura em geral.

A economia do município é baseada principalmente na 
agricultura, sobretudo com o plantio de soja, trigo e mi-
lho, e na pecuária, destacando a criação de aves e suínos. 
O setor industrial também vêm ganhando destaque atra-
vés das indústrias do setor metal mecânico.

No ramo turístico, Tapera possui a Rota Turística Della 
Cuccagna (rota da prosperidade, abundância e felicidade), 

integrado pela Casa do Vinho da família Rizzi, Santuário 
e Cascata dos Três Mártires, Antiguidades da família Cres-
tani, Sítio Vieira, Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Parque 
das Araucárias Janaína Orth, Tratoria Bella Itália, Centro 
de Eventos e Orquidário San Sebastian. Recentemente o 
roteiro foi exibido no quadro “Partiu RS”, do Jornal do Al-
moço, na RBS TV.

Em 2016, a cidade ganhou maior visibilidade, quando a 
taperense Letícia Borghetti Kuhn conquistou o título de 
Miss Rio Grande do Sul. Agora, é a vez do jovem cantor 
Luis Henrique Schultz elevar o nome da Cidade Cultura. 
Ele está participando da 3ª temporada do concurso musi-
cal The Voice Kids.

Programação
As atividades alusivas aos 63 anos da cidade de Tapera 

iniciam terça-feira, 27. A banda “Rock de Galpão” apre-

senta-se para a comunidade taperense no anfiteatro do 
Centro de Eventos, a partir das 20h30min. Para adquirir o 
ingresso é necessário trocar por 2 quilos de alimento, na 
Biblioteca Municipal.

Na quarta, 28, a festa acontece na Praça Dr. Avelino Ste-
ffens. Às 15h, inicia a abertura solene (autoridades, Coral 
AUFV, Banda Aurora e Banda Musical Juvenil), seguida 
pelo lançamento da programação da 19ª Toca do Coelho.

O grupo RecreArte do SESC estará presente com brin-
quedos, mateada, copa, pinturas de rosto, esculturas de 
balões, algodão doce, bolo de aniversário, feira do artesa-
nato. As secretarias municipais também participam com 
projetos e programas.

Para findar o feriado, sobem ao palco a dupla taperense 
Léo e Daniel.

Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para 
a primeira semana do mês de março.

Cidade Cultura comemora 63 anos

Praça Dr. Avelino Steffens, antiga Olavo Bilac (1952) Por várias décadas, a principal indústria do município foi o Curtume Mombelli, cuja produção de 
couros atendia ao mercado nacional e internacional

Até 2008, o aniversário do município era comemorado dia 8 de maio, na Festa da Padroeira. 
A Lei Municipal nº 2.337, de 24/06/2008, mudou a data para o dia original, 28 de fevereiro

Na segunda-feira, 19, 
Émerson Quadros de Mou-
ra e Vinicius Merlin Nunes, 
assessores parlamentares 
do deputado federal Gio-
vani Cherini, foram recep-
cionados pela vice-prefeita 
Juliane Kempf em Lagoa 
dos Três Cantos. O prefeito 

Dionisio Wagner está cum-
prindo agenda em Brasília.

Durante a visita, foi 
confirmada a intenção de 
destinar recursos para o 
município três-cantense, 
e também foi entregue o 
convite oficial da 17º Lagoa 
Fest.

Assessores do deputado 
Cherini visitam Lagoa 
dos Três Cantos

O Clube da Sociedade Recreativa 
de Lagoa dos Três Cantos sediou na 
manhã de sexta-feira, 16, um encon-
tro com todos os profissionais da 
área da educação da rede municipal 
de ensino, com a abordagem do tema 
o “Despertar Pedagógico”.

A vice-prefeita Juliane Kempf, 
que na oportunidade representou 
o prefeito Dionisio Wagner, abriu 
a programação com uma mensa-
gem de incentivo aos educadores. 
Posteriormente, todos conheceram 
a nova secretária da Educação do 
Município. Eliane Artmann apre-
sentou-se e falou da missão de ser 

educador. “Hoje a educação passa 
por várias mudanças e não podemos 
deixar de valorizar e trabalhar mui-
to a questão de valores como afeto 
e carinho, principalmente quando 
estamos trabalhando com crianças” 
enfatizou.

Também foi realizada uma dinâ-
mica com os educadores e todos ti-
veram a oportunidade de descrever 
o ambiente escolar desejado para 
esse ano. No final, os diretores das 
escolas municipais se reuniram com 
seus professores e auxiliares para 
planejar o início do ano letivo.

Lembrando que as atividades na 

EMEI Rainha já começaram segun-
da-feira e nas demais escolas inicia-
rão no dia 26/02.

Nova secretária de Educação é apresentada

Eliane Artmann

Na manhã de segunda-feira, 20, os membros do Conselho 
Municipal de Educação se reuniram na sala de reuniões da Se-
cretaria Municipal de Educação.

Foi apreciado e aprovado o calendário escolar das três es-
colas da rede municipal de ensino, com aulas de 26 de feverei-
ro a 17 de dezembro na Escola Dona Leopoldina; já nas escolas 
Rainha e Professora Eida da Silveira, as aulas se estenderão até 
18 de dezembro. O recesso escolar ocorrerá de 16 a 27 de julho.

O conselho também analisou o ofício 018/2018, encami-
nhado pela Secretaria Municipal de Educação, referente à 
abertura de uma nova turma da pré-escola na EMEI Rainha, 
pois o educandário encontra-se no limite de vagas e com espa-
ço insuficiente para alunos. Foram avaliados todos os aspec-
tos e, para garantir um uma melhor qualidade de ensino, deu 
parecer favorável para que seja aberta a nova turma.

A próxima reunião será dia 28 de março.

Conselho de Educação realizou primeira reunião do ano
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O prefeito Volmar Kuhn, 
acompanhado pelo assessor 
de Relações Institucionais de 
Governo, Marcelo Leandro Vi-
soto, e o assessor do deputado 
Sérgio Turra, Paulo Lacerda, 
estiveram em Brasília entre 
os dias 19 e 23 de fevereiro, so-
licitando recursos financeiros 
para o Município de Tapera.

Segundo Kuhn, a viagem 
foi bastante produtiva e a 
expectativa é de bons resul-
tados. “Estivemos com vários 
deputados e recebemos mui-
tas promessas de repasse de 
recursos, mas os valores se-
rão divulgados somente após 
o recebimento do empenho. 
Devido ao grande número de 
prefeitos em Brasília e a ex-
tensa agenda com deputados 
e ministros, não consegui conversar 
com os senadores gaúchos. Porém, o 
nosso assessor de relações institucio-
nais cumprirá agenda em Brasília na 
próxima semana e entregará as nos-
sas solicitações”, comentou.

Tapera solicitou verba para agri-
cultura, saúde, esporte, turismo, as-

sistência social, obras, entre outros.
Volmar esteve com os deputados 

Darcísio Perondi, Luís Antônio Fran-
ciscatto Covatti, Luís Carlos Heinze, 
Afonso Motta, Alceu Moreira, Heitor 
Schuch, Jerônimo Goergen, Pompeu 
de Matos, José Otávio Germano, Pau-
lo Pimenta, Giovani Cherini e Ronal-
do Nogueira.

O prefeito de Tapera ainda parti-
cipou de reuniões do Ministério de 
Ciência e Tecnologia e no Ministério 
das Cidades falou sobre o programa 
Avançar Cidade (Secretaria de Mobi-
lidade Urbana) e sobre os programas 
Minha Casa Minha Vida e Cartão Re-
forma (Secretaria Nacional de Habi-
tação).

Prefeito Volmar solicita recursos 
para Tapera em Brasília

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 
proporciona atividades no horário inverso ao das aulas. Todos os 
alunos das escolas de Tapera podem participar das oficinas, basta 
fazer a inscrição junto à Secretaria Municipal de Educação.

Além das atividades nas escolas, são oferecidas as seguintes 
oficinas:

Flauta Doce
Segundas-feiras, das 17h30 às 18h, no Centro de Eventos.
Instrutor Daniel Rodrigues
Coral Infantil
Segundas-feiras, das 18h às 18h45, no Centro de Eventos.
Instrutor Daniel Rodrigues
Teatro Municipal
Segundas-feiras, das 19h às 20h30, no Centro de Eventos.
Instrutora Patrícia Horbach
Violão
Terças-feiras, das 10h às 11h, no Centro de Eventos.
Terças-feiras, das 16h às 17h, no Centro de Eventos.
Instrutor Leonardo de Oliveira
Técnica Circense
Terças-feiras, das 10h às 11h, no Poliesportivo
Terças-feiras, das 15h às 16h30, no Poliesportivo
Terças-feiras, das 17h30 às 19h, no Poliesportivo
Instrutor Jairo Matte
Violino
Quartas-feiras, das 16h30 às 17h30, no Centro de Eventos.
Instrutora Júlia Kuhn
Coral Juvenil
Quartas-feiras, das 17h30 às 18h30, no Centro de Eventos.
Instrutora Júlia Kuhn
Banda Musical
Quintas-feiras, das 14h às 17h, no Poliesportivo
Instrutor Tiago da Silva

SMECDL oferece 
oficinas a alunos

O sol brindou os organizadores do Dia de Campo 
e mais de 400 associados puderam aproveitar a 
tarde quente para prestigiar o evento, que está 

sendo considerando o maior já realizado pela Cooperativa 
neste segmento. O encontro aconteceu sexta-feira, 23, às 
margens da ERS 223 (km 30), em Tapera.

Para o gerente comercial Délcio Carlotto, a participação 
de empresas parceiras foi fundamental para o sucesso do 
evento: “A Cotrisoja busca apresentar aos associados tecno-
logias confirmadas, que são possíveis ao produtor e de fácil 
utilização no dia a dia da propriedade. As empresas parcei-
ras também engrandeceram nossa tarde, com informações 
atualizadas e que complementaram muito bem os anseios 
que nós tínhamos em relação a este Dia de Campo”.

Para o gerente da unidade regional de Tapera, Tiago 
Seibel, a grande participação de produtores foi reflexo de 
um trabalho bem feito, realizado em conjunto: “Com cer-
teza tivemos um público acima do esperado. Uma área de 

campo sempre dá trabalho, tem que ser tudo muito bem 
planejado e o objetivo final é realmente atrair o maior nú-
mero possível de associados e participantes para que eles 
possam ver de perto o que a Cotrisoja oferece de tecno-
logia, o que o departamento técnico oferece no momen-
to da assistência na lavoura. Nos sentimos muito felizes 
pelo número recorde de participantes em Dias de Campo 
da Cotrisoja, onde tivemos produtores de todas as regiões 
de abrangência da Cooperativa. Isto demostra a força e a 
união da Cotrisoja”.

O vice-presidente do conselho de administração, Her-
mes Pedersen, esclarece que este é um trabalho inicial, 
que está sendo realizado em uma área experimental 
própria da Cooperativa: “É gratificante ver os associados 
prestigiando o evento, principalmente depois de adqui-
rir esta área experimental, onde o departamento técnico 
pode realizar seus próprios experimentos. A cooperativa 
está sempre em busca de fazer algo novo para que as pes-

soas se inspirem também no seu dia a dia a executarem 
suas tarefas com mais dedicação, conhecimento e mais 
qualidade”.

“Os Dias de Campo são ótimas oportunidades de apren-
dizado. O público presente foi resultado do ótimo trabalho 
que vem sendo realizado pela Cotrisoja junto aos seus as-
sociados”, elogia o associado de Tapera, Ivando Ghillione.

Para finalizar, Artêmio Wagner, associado de Lagoa 
dos Três Cantos, justifica sua participação no encontro 
dizendo que para garantir uma melhor produtividade, o 
homem do campo precisa sempre estar bem informado: 
“A Cotrisoja mais uma vez está de parabéns pela grande-
za deste evento. A Cooperativa está sempre apresentan-
do novidades aos produtores. Atualmente, quem não está 
sempre em busca de informações e atualizações, pára no 
tempo. Nós produtores temos sempre que estar informa-
dos para sabermos usar o produto certo e na hora certa”. 
(Ascom Cotrisoja)

Dia de Campo Cotrisoja atrai recorde de público
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A secretária adjunta da 
25ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação de Sole-
dade, Maria Herundina de 
Morais Gheller, assumiu 
como coordenadora. A 25ª 
CRE abrange 18 municí-
pios do Alto Jacuí.

A nomeação foi assi-
nada dia 16. Mariazinha 
destacou a implantação de 
uma sala de aula perma-
nente no presídio Estadual 
de Soledade da EJA - Edu-
cação de Jovens e Adultos, 
para detentos do semia-
berto e fechado.

A cada 12 horas de es-
tudo, os presidiários têm 
um dia a menos de pena 
a cumprir. O curso inicia 
com a alfabetização, pós 
alfabetização e funda-
mental. Posteriormente 

será implantado o ensino 
médio.

O ano efetivo oficial na 
rede estadual tem data 
inicial dia 26/2 em todas 
as escolas, mas desde o dia 
19/2 elas estão voltando. A 
variação se dá conforme a 
organização do transporte 
escolar dos estudantes, se-
gundo a coordenadora.

Maria Gheller assume
a 25ª CRE de Soledade

Neste final de semana, a Associação dos Moradores do 
Bairro Jardim (Amovidim) promove sua tradicional Mate-
ada, na Praça Henrique Berlet. Este ano, o evento chega a 
sua 25ª edição. Haverá diversas atividades, incluindo mis-
sa crioula, apresentações musicais e shows.

Durante todo o evento, a erva mate e a água quente 
serão disponibilizadas gratuitamente. A diretoria e vo-
luntários da associação estão empenhados, preparados 
para receber os visitantes de toda a região na bela praça 
da Jardim.

A programação inicia às 15h deste sábado. O grupo de 
cavalarianos irá acender a chama crioula junto ao Cemi-
tério Evangélico, em homenagem a Arminio Gabe. A missa 
crioula está prevista para as 18h, seguida do jantar cam-
peiro, às 20h (carreteiro de tacho e salada: R$ 15). A partir 
das 21h, toca a Banda Som Brasil.

A programação reinicia às 8h de domingo, com parti-
cipação de músicos da região no Programa Chimarrão da 
Amizade (9h30min às 12h). A partir das 11h30min haverá 
almoço (churrasco 2 kg a R$ 50 - fichas com a diretoria até 
às 10h30min). A escolha das Soberanas do Bairro ocorre à 
tarde, seguida de festa com o Musical 2001.

Mais informações pelo (54) 99963-8545.

No final de semana
Mateada do Bairro Jardim 
completa 25 anos

O departamento de turismo da Rota das Ter-
ras Encantadas teve sua reunião mensal 
quinta-feira pela manhã, dia 22, no Centro 
de Eventos de Tapera. O Plano Regional de 

Turismo 2018 foi repassado aos municípios, contendo 
ações de gestão e planejamento, comunicação e marke-
ting e de qualificação que serão desenvolvidas. A direto-
ra Carolina Lopes apresentou uma proposta para traba-
lhar o turismo nas escolas.

A ideia é complementar a formação cultural dos alu-
nos, proporcionando conhecimento, apropriação e va-

lorização do município onde vivem de forma interativa. 
Houve sugestões e o projeto será modificado antes de 
ser reapresentado, dessa vez também aos secretários de 
Educação da região.

Na reunião também foi apresentado o II Encontro Re-
gional das Senhoritas Turismo e Soberanas, que acon-
tecerá dia 29 de março, no Centro de Eventos de Tapera, 
conduzido pelo publicitário Luciano Baumgardt. Parti-
ciparão Soberanas dos 16 municípios da Rota das Terras.

Os municípios terão um espaço para divulgarem seus 
atrativos junto a Emater durante a Expodireto.

II Encontro de Senhoritas Turismo
e Soberanas será dia 29 de março

O Banco do Brasil de Ibirubá pro-
moveu na última quinta-feira, 22, o 
Feirão Pré-Expodireto, com partici-
pação de empresas do município. O 
BB apresentou as linhas de crédito 
e recursos diferenciados, especiais 
para o evento.

A ideia era apresentar os mes-
mos preços e produtos que serão 
praticados na Expodireto (5 a 9 de 
março, em Não-Me-Toque), anteci-
pando os negócios. Isso se traduz 
em agilidade no atendimento nos 
clientes.

O novo gerente, Marco André 
Panosso, destacou que o feirão foi 
pensado nos produtores. Ele desta-
cou a parceria com as empresas. “A 
ideia desse dia é de construir com 
as empresas, que os negócios fecha-
dos na feira terem suas propostas 

assinadas no máximo semana que 
vem. Conforme o volume, se con-
seguir fazer na agência, até mesmo 
amanhã (sexta-feira) as propostas 
já estarão sendo assinadas e auto-
maticamente os equipamentos en-

tregues”.
Participaram a Agrofel, SLC Co-

mercial, Augustin, Indutar, Vence 
Tudo, Maisner Tratores, Scapini 
Máquinas, HCC, Amisa, Chevrolau-
to, Marina, Cotribá e Epagre.

Banco do Brasil promove “Feirão 
Pré-Expodireto” em frente à agência

Quinze de Novembro - Aconteceu no último domingo 
a 21ª edição da Romaria Fluvial Nossa Senhora da Saúde, 
tradicional promoção da comunidade católica de Sede 
Aurora - Quinze de Novembro, com apoio da Prefeitura 
Municipal.

Várias embarcações e grande número de pessoas 
acompanharam o trajeto da imagem de Nossa Senhora da 
Saúde na procissão fluvial pelas águas do Lago Passo Real, 
e também no trajeto terrestre pelas ruas do distrito de 
Sede Aurora. O evento contou com uma ampla programa-
ção durante todo o dia.

21ª Romaria Fluvial Nossa Senhora da 
Saúde aconteceu no final de semana

Geral
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CELEBRAÇÕES - Hoje, dia 24, missa na Matriz de 
Bodas de Ouro de José Lorivaldo e Adi Maria Flach 
(10h), missa na Matriz (19h), e em Passo do Padre - Bo-
das de Ouro de Geraldo e Lúcia Feldkircher e Bodas de 
Prata de Giovani e Liama Feldkircher (19h); domingo, 
dia 25, missa na Matriz (8h30min) e em Bela Vista - 30º 
dia de Maria Dierings e 7º dia de Egon Kuhn (9h45min); 
dia 27, missa na Capela da residência das Irmãs (18h); 
dia 28, na Matriz (7h).

VIA-SACRA - Durante o tempo litúrgico da Qua-
resma, a sexta-feira é um dia especial de oração e pe-
nitência. Na Matriz e em todas as Capelas é rezada a 
Via Sacra em Comunidade. Na Matriz a Via Sacra será 
sempre celebrada às 19h.

PREPARAÇÃO - O primeiro encontro de prepara-
ção ao Batismo, para pais e mães, padrinhos e madri-
nhas, vai acontecer no dia 03 de março (14h).

BATIZADOS - Também a celebração mensal dos 
Batizados na Matriz vai acontecer no dia 3 de março, 
na missa (19h). Informações e inscrições na Secretaria 
da Paróquia.

BINGO - No dia 02/3, no Salão Paroquial, será rea-
lizado o tradicional Bingo da Paróquia. Os membros 
do Conselho Econômico estão vendendo as cartelas. 

Colabore e participe!
CATEQUESE - Na Quarta-feira de Cinzas já teve 

início a catequese na Matriz e capelas. Neste primei-
ro momento a catequese é litúrgica e comunitária, 
consistindo na presença e participação dos catequi-
zandos, seus pais e catequistas, nas celebrações da 
Comunidade, nas Via Sacras e encontros dos grupos 
de famílias. O início oficial acontece no dia 11/3, em 
missa especial (10h), na Matriz. Reservem a data e ho-
rário!

VISITAS NAS CAPELAS - Floresta dia 4 (9h45min) e 
dia 24 (19h30min); Bela Vista dia 18 (9h45min) e dia 24 
(14h30min); São Pascoal dia 8 (20h) e dia 25 (19h30min); 
Arroio Grande dia 10 (19h30min) e dia 28 (19h30min); 
Santa Isabel dia 9 (20h) e dia 23 (19h30min); Santa 
Teresinha dia 10 (14h) e dia 26 (19h30min); Passo do 
Padre dia 17 (14h), e dia 25 (9h 45min); Centro Comu-
nitário do Bairro União dia 10 (16h).

Pensamento da semana, de São João Paulo II: “O 
mundo não precisa de muros que nos separam, precisa de 
pontes para gerar unidade!”

Pe. Aloisio Werlang - Pároco

Paróquia São Tiago

Tapera
Grazi Sattler e Grazi Pereira 

(98432-7531/3385-3329)

Lagoa dos Três Cantos
Roberto Winter (99974-

0675/98143-5173)

Plantão Conselho Tutelar

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) retomou 
suas atividades do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos para as idosas, o Grupo das Vovós, na terça-feira, 20. 
A secretária municipal de Assistência Social, Lisete Kuhn, e as 
profissionais do CRAS deram boas-vindas ao Grupo Conviver.

As participantes do grupo foram recepcionadas com uma 
tarde temática de Carnaval, 
onde participaram de brinca-
deiras e desfile de escolha da 
Rainha e Princesa do “Carna-
CRAS”.

O Grupo das Vovós reúne-se 
todas as terças-feiras, a partir 
das 13h30min, na sala do Centro 
de Referência.

Grupo das Vovós retoma 
atividades

LOTEAMENTO – Duas ruas do Loteamento Vale Verde rece-
beram sistema de iluminação esta semana em Arroio Grande. 
O trabalho foi feito pela Secretaria de Obras - o empreendedor 
também tem parceria com o município no calçamento da rua 
de acesso, com PAVS. Segundo o secretário Euclides Eurico Pott, 
o loteamento já tem cinco ou seis casa em fase de finalização e 
já conta com moradores. Ele também destacou que foi feito um 
trabalho geral em toda a iluminação de Arroio Grande (lâmpa-
das, reatores, braços de suporte) e na cidade de Selbach. “Esta-
mos bem de iluminação, há poucas reclamações”, afirmou.

O Sindicato dos 
Traba l hores 
Rurais de Sel-
bach realizou 

sua assembleia ordinária 
na tarde de quinta-feira, 
15, no Salão Paroquial. 
Além da apresentação do 
balancete financeiro do 
último exercício e assuntos 
gerais, a nova diretoria da 
entidade foi eleita.

Marlene Weber Klass-
mann permanecerá por 
mais uma gestão à frente 

do STR. Ainda formam a 
diretoria: Gilberto Luiz 
Schwade (vice-presiden-
te), Nabili Marciele Malda-
ner (secretária), Nirto Luís 
Dierings (tesoureiro). Su-
plentes: Inque Schneider, 
Paulo Fritsch, Marli Horst, 
Alcione Edson Weber. Con-
selho fiscal: Giovane Luís 
Barth, Elisabeta Richter, 
João Julio Schneider (titu-
lares), Nilvo Cossul, Fábio 
André Fath e Jair Luís Rau-
ber (suplentes).

STR permanece com mesma 
presidente em Selbach

Diretoria gestão 2018/2021

Há mais de 15 anos os moradores do Distrito de Linha 
Floresta enfrentavam problema com o fornecimento e dis-
tribuição de água, com constantes reclamações na zona 
urbana e rural. A demanda foi atendida pela administra-
ção municipal.

Os moradores instalaram hidrômetros e o poço arte-
siano perfurado em 2014 foi ativado. Uma nova bomba e 
canalização fazem com que a água tenha mais pressão e 
chegue em maior volume na caixa geral, de onde é distri-
buída. Também foram feitas novas saídas de água.

“Era um problema que estávamos enfrentando há anos 
e hoje acreditamos que conseguimos solucionar”, disse a 
assessora da Administração e ex-vereadora Teresinha Er-
thal Gattermann, representante da comunidade.

Comunidade de Linha Floresta têm 
melhorias no abastecimento de água

Egon Kuhn, de 56 
anos, foi encontrado sem 
vida no interior de sua 
residência, localizada em 
Linha Bela Vista/Selba-
ch, na tarde de segunda-
-feira, 19.

De acordo com a Polí-
cia Civil de Selbach, não 
há conhecimento do ho-
rário em que ocorreu a 
morte, nem indícios de crime. A PC trata o caso 
como suicídio.

Homem é encontrado 
morto no interior de 
Selbach

DP
 S

el
ba

ch



11Sábado | 24 de Fevereiro de 2018JORNAL DA INTEGRAÇÃO Geral

VETERANOS – Dia 17, 
o Juventude foi goleado 
por 7 a 2 em Não-Me-
-Toque, pelo Guarani, 
e hoje recebe o Só Cra-
ques. O América perdeu 
na sexta-feira, 16, para 
o Flamengo em Alto Ale-
gre, 3 a 1, e na última jo-
gou com o Juventude do 
Triunfo, de Ibirubá, em 
Tapera.

FUT-7/LAGOA – No 
sábado (17), foi disputada 
a 10ª rodada do Muni-
cipal de Futebol Sete de 
Lagoa dos Três Cantos. 
Jogaram Papaléguas 3 x 
0 King’s Beer e Não Vai 
Que É Fria 2 x 1 Oriental. 
A 11ª rodada – semifinal 
– será disputada hoje, a 
partir das 14h45min, no 
campo do Grêmio Lago-
ense: Nacional x Não Vai 
Que É Fria e Supremo x 
Papaléguas.

VÔLEI – A Coordena-
doria de Esporte de Sel-
bach irá realizar dia 11 
um torneio de vôlei de 
areia regional, com limi-

te de duplas, na modali-
dade feminina. Informa-
ções e inscrições junto 
ao Módulo Esportivo (R$ 
60 por dupla, até dia 7). 
Contato fone (54) 99204-
7203.

CANASTRA/LAGOA 
– A 5ª rodada do Munici-
pal de Kopp ocorreu dia 
16 com Companheiros 
7 x 1 Conterrãneos B, 
São José 1 x 7 Glória, Os 
Guaranis 2 x 1 Oriental 
A e Conterrãneos A 6 x 2 
Oriental B.

CA NAST R A/SE L-
BACH – O Municipal de 
Canastra inicia após o 
término do Municipal 
de Veteranos, com cinco 
equipes participantes. 
Informações: 992047203.

BOLÃOZINHO/SEL-
BACH – Mulheres inte-
ressadas em participar 
da competição de bolão-
zinho de Selbach devem 
comparecer na reunião 
da próxima quinta-feira, 
dia 1º, na Secretaria de 
Educação, às 13h30min.

A primeira rodada de mais um Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de Campo foi disputada no último 
final de semana, dias 17 e 18. O prefeito Volmar Kuhn 
e o vice-prefeito Jorge Quadros prestigiaram os jogos.

O diretor do Departamento Municipal de Desporto 
e Lazer, Túlio Cerutti, desejou às equipes uma com-
petição saudável. “Este ano, temos o retorno da cate-
goria aspirantes. Lembrem todos que, fora do campo, 
vocês continuam amigos, então vamos realizar uma 
disputa amigável e respeitosa”, comentou.

Pela primeira rodada jogaram Chape/Juventude 
Progresso Operário (2 a 1 na aspirantes, 3 x 1 na prin-
cipal), Tchó e Tchó x Pôr do Sol (4 x 3/2 x 2) e Juventude 
Vila Raspa x Liberal/Parceria (5 x 1/2 x 1).

As partidas acontecerão sempre aos sábados e aos 
domingos. A partir das 14h30min de hoje, 24, o Campo 
Municipal José Siqueira recebe Pôr do Sol x Guarani/
Barbearia London; domingo, em Coronel Gervásio, Li-
beral/Parceria x Chape/Juventude Progresson), e em 
Vila Raspa, Juventude/Vila Raspa x Tchó E Tchó.

Municipal de Futebol de
Campo teve início em Tapera

Equipe do Operário ...e do Juventude Progresso

A Polícia Rodoviária de Tapera registrou às 6h 
de segunda-feira um acidente tipo choque 
no km 067 da ERS 332. Condutor do Corsa 
Hatch INQ 8212, o taperense Mauricio Go-

bel retornava de Não Me Toque. Por motivos ignorados, 
o veículo saiu da pista e foi encontrado em uma lavoura 
de soja. Mauricio veio a óbito no local.

A PRE orientou os usuários do trecho que não paras-
sem e que trafegassem com cuidado, já que se tratava de 
uma curva acentuada. O corpo permaneceu no local até 
a chegada da perícia da Polícia Civil, por volta das 11h.

Filho de Cleusa e Milton Gobel, Mauri, como era co-
nhecido, trabalhava como vendedor na oficina automo-
tiva GF Pneus. A empresa não teve expediente durante 
a segunda-feira. O jovem também prestava trabalho vo-
luntário como assistente escotista no ramo Lobinho do 
Grupo Escoteiro Cônego Bento, onde ensinava crianças 
de 6 a 10 anos. O GE prestou sua homenagem ao chefe. “E 
mais um anjo partiu para o eterno acampamento da Jân-
gal. Baloo, vai em paz irmão e que o velho Lobo te receba 
de braços abertos. Lobo, Lobo, Lobo sempre!”.

O corpo de Mauricio foi velado na Capela Mortuária 
de Tapera, com sepultamento no dia 20.

Jovem taperense perde
a vida na ERS 332

Mauricio Gobel tinha 26 anos

No início da manhã de segunda-feira, 19, Sidnei Jú-
nior da Veiga, 25 anos, foi encontrado sem vida na ofi-
cina mecânica da família, WK Metal, onde trabalhava.

A Brigada Militar foi informada do ocorrido às 
10h45min. A família foi buscar socorro e levou o corpo 
até a unidade de saúde, o que inviabilizou o trabalho 
pericial. A ocorrência foi registrada pela DP de Não-Me-
-Toque.

Sidnei Júnior era filho de Marilei e Sidnei da Veiga 
(Nei). O corpo foi velado na Igreja Evangélica de Lagoa 
dos Três Cantos e sepultado quarta-feira pela manhã, no 
Cemitério Municipal de Tapera.

Jovem é encontrado sem 
vida em oficina de Lagoa

“Sou o cara que terá de morrer 
quando chegar minha hora, então 
deixem eu viver minha vida da 
forma que eu quiser. As pessoas 
que se preocupam com a vida 
alheia, isso só firma o quão pobres 
de espírito são e quanto suas vidas 
são insignificantes cuidando dos 
outros. Viva cada momento, para 
que sua falta seja sentida!”

Os pais Milton e Cleusa, 
irmão Felipe, agradecem aos 
familiares, amigos, colegas, Galera/
Meketrefes, Grupo Escoteiro 
Cônego Bento e demais pessoas que 
se fizeram presentes neste momento tão difícil, pelo apoio e homenagens. 

A família de MAURICIO GOBEL convida a todos para missa 
de 7º dia de falecimento, a ser realizada hoje, 03, às 18h, na Igreja 
Matriz de Tapera.

Homenagem a

MAURICIO GOBEL



Foi inaugurado terça-feira o novo porto 
de Concepción, no centro norte do 

Paraguai, que visa transportar a soja 
produzida no Mato Grosso do Sul pelo 
Rio Paraguai, a partir de um corredor 

terrestre que parte da cidade de Pedro 
Juan Caballero.

As matrículas de alunos imigrantes ou 
refugiados aumentaram 112% em oito 
anos nas escolas brasileiras, passando 
de 34 mil em 2008 para quase 73 mil. 

Segundo o Censo Escolar 2016, a rede 
pública acolhe 64% do total e 40% são 

latinos.
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A Sicredi Integração Rota das Terras RS iniciou a 
preparação das Assembleias 2018 com as reuni-
ões de coordenadores de núcleo. Os encontros 

abordaram os assuntos que serão tratados nas assembleias: 
apresentação do relatório de gestão, prestação de contas, 
proposta de destinação do resultado e assuntos gerais. As 
reuniões foram realizadas nos dias 15, em Selbach; 16, em 
Quinze de Novembro e Ibirubá; 19, em Colorado (Distrito 
de Vista Alegre); e 20, em Tapera com a participação dos 
coordenadores do município e de Lagoa dos Três Cantos.

Segundo o presidente, Sérgio Luiz Tonello, o modelo de 
gestão adotado pelo Sicredi valoriza a participação dos as-
sociados que, de forma conjunta, fortalecem a sua coope-
rativa. O dirigente explica que os debates e as deliberações 
sobre os assuntos da cooperativa, de interesse coletivo, 
ocorrem nas Assembleias de Núcleo, onde os sócios têm a 
oportunidade de exercer seu papel de dono e participar de 
forma efetiva na gestão. O coordenador contabiliza os votos 
do seu núcleo e é responsável por levá-los para a Assembleia 
Geral. Tonello comentou que neste ano a instituição finan-
ceira cooperativa terá três novidades nas assembleias.

A primeira é o sistema de votação, que será eletrônico, 
onde o associado receberá um aparelho para votar os as-
suntos da ordem do dia. “É uma nova experiência para o 
associado e para a cooperativa. Acreditamos a tecnologia 

Sicredi Integração Rota das Terras RS
prepara as Assembleias 2018

Reuniões com os coordenadores de Tapera e Lagoa dos Três Cantos... ...e de Selbach

contribuirá e facilitará o processo de votação”, disse. A se-
gunda é que a Sicredi Integração Rota das Terras RS apre-
sentará o seu Relatório Anual de forma audiovisual e não 
mais impressa, mostrando tudo que foi desenvolvido pela 
cooperativa em 2017 num vídeo. A terceira é a realização 
da assembleia em dois horários, um à tarde e outro à noi-
te, onde o associado poderá acompanhar em um dos dois 

horários, facilitando assim, a sua participação. “A ideia é 
distribuir de forma mais harmônica o número de pessoas 
em cada evento”, falou. Os associados podem buscar mais 
informações sobre as assembleias no Sicredi. 

Confira o calendário das Assembleias 2018 da Sicredi In-
tegração Rota das Terras RS.


