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A Cotribá teve encontros esta semana, 
em preparação para a assembleia ge-
ral ordinária (AGO), que ocorre dia 26. 

Quarta-feira, 14, reuniram-se os conselhos de ad-
ministração e fi scal, e quinta-feira os conselhei-
ros consultivos, na Asfuca.

No mesmo dia da assembleia ordinária acon-
tece uma assembleia geral extraordinária (AGE) 
para deliberar sobre revisões estatutárias, con-
forme editais publicados dia 10 pelo VR.

Cotribá reúne 
conselhos antes da 
assembleia geral

Em ação rápida, BM 
prende quatro assaltantes

PÁGINA 5

21ª Romaria 
da Saúde é 
neste domingo
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Coluna 
   do Élbio

Morrer não dói
É um equívoco afi rmar, sobretudo o cristão, que 

não existe morte. Imortal é o espírito. O corpo que ele 
usa, em cada existência, morre e permanece na Terra 
enquanto a alma retorna ao mundo espiritual. Com o 
tempo, os elementos corpóreos se reintegram em ou-
tros seres em sua volta, porque é da lei da Física que 
nada se perca, nada se acabe, tudo se transforme.

“Nascer, morrer, renascer ainda, e progredir 
incessantemente, tal é a lei” - assim resume Allan 
Kardec a evolução do homem, no caminho de sua 
felicidade verdadeira e defi nitiva, o Reino dos Céus 
preconizado pelo Cristo.

A não ser para o suicida, que optou pelo desen-
lace antes do tempo, arrancando, abruptamente, do 
corpo a própria alma, antes de se completar seu novo 
ciclo, morrer não dói.

A morte é um sono, disse o Nazareno, tão amigo 
da vida como da morte, na expressão de Humber-
to Rohden, um dos grandes pensadores cristãos 
deste século. Com a lógica de sua fi losofi a, Rohden 
pergunta:

“Se for boa tua vida, como será má tua morte? 
Não sabes que a morte é a consequência da vida? 
Por que hesitaria a fruta madura em desprender-
-se da haste? Por que desprenderia com dor o que 
amadureceu às direitas?”

A separação nunca é instantânea. A alma se 
desprende gradualmente. O Espírito se solta pouco a 
pouco dos laços que o prendiam. Os laços se desa-
tam, não se quebram.

Não raro, na agonia, a alma já deixou o corpo, 
que nada mais tem do que vida orgânica. O homem 
não possui mais consciência de si mesmo e, não 
obstante, ainda lhe resta um sopro de vida.

Espíritos que partiram antes de nós se comuni-
cam, todos os dias, na rotina dos trabalhos das casas 
espíritas, comprovando a imortalidade e confi rmando 
a impressão que tiveram na passagem entre dois 
mundos distintos.

(Revista Espírita Allan 
Kardec - por Javier Godinho)

247 - O Tribunal Superior Eleitoral, comandado agora 
pelo ministro Luiz Fux, decidiu permitir em até 100% o 
autofi nanciamento eleitoral, agora que as doações de em-
presas 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 gastar 
até R$ 70 milhões do próprio bolso. Quem concorre ao go-
verno 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 candida-
tos milionários, algo que foi possível observar na eleição 
municipal de 2016, quando 23 milionários se elegeram 
prefeitos de grandes cidades no primeiro turno. Um em 
cada 5 prefeitos eleitos naquele ano é milionário.

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

Luiz Fux

Concorrentes que não tenham dinheiro pessoal para 
gastar contarão apenas com o dinheiro público para cam-
panhas, cuja divisão será defi nida 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 autofi nanciamento.

Os líderes de todos os 
municípios de atuação 
da Coprel estiveram 

reunidos junto à sede social da 
cooperativa no dia 16 de feverei-
ro, em um importante encontro 
que teve como pauta a avaliação 
dos investimentos realizados no 
último ano, o direcionamento das 
ações para 2018 e o planejamen-
to estratégico de médio prazo. 
O encontro também foi prepa-
ratório para a Assembleia Geral 
Ordinária que será realizada em 
março. Mais de 300 pessoas, entre 
conselheiros(as), acompanhados 
com as esposas(esposos) participa-
ram da reunião.

Neste ano, a reunião teve um 
formato diferenciado, em virtude 
das programações comemorativas 
de 50 anos da Coprel. O encontro 
contemplou a dinâmica de gru-
pos, onde homens e mulheres se 
reúnem nas 7 regiões do conse-

lho consultivo e debatem quais as 
prioridades para o trabalho da co-
operativa, avaliam o que a Coprel 
tem feito de melhor e quais os as-
pectos que precisam ser melhora-
dos. Em seguida, os grupos apre-
sentam o que foi debatido para 
os demais conselheiros e para a 
direção e colaboradores da Co-
prel. A reunião também foi espaço 
para que cada região do conselho 
consultivo indicasse os líderes aos 
conselho fi scal da Coprel Energia, 
e aos conselhos de administração 
e fi scal da Coprel Geração e De-
senvolvimento. Estes nomes serão 
apresentados na assembleia geral. 
E o presidente Jânio Vital Stefa-
nello fez a apresentação dos inves-
timentos realizados no último ano 
e de indicadores técnicos, econô-
micos e sociais.

Os investimentos realizados 
e projetados nas áreas de distri-
buição de energia, geração e in-

ternet demonstram que a coope-
rativa teve um bom ano, e inicia 
2018 com perspectivas positivas 
de crescimento. “Os números que 
apresentamos hoje e serão levados 
à assembleia demonstram que a 
cooperativa está no caminho cer-
to, com boas condições econômi-
cas e cumprindo seu papel social. 
E este crescimento se deve muito 
ao sistema de governança que a 
Coprel possui, onde cada municí-
pio é representado por 3 líderes 
que formam as 7 regiões do Conse-
lho Consultivo e apresenta nestes 
encontros quais são as prioridades 
de cada região. Eles são os ouvidos 
e a voz da Coprel em seus municí-
pios, um grupo muito qualifi cado 
que provoca um debate maduro e 
um trabalho focado naquilo que 
as famílias cooperantes esperam 
da nossa cooperativa”̧  destaca o 
presidente Jânio Vital Stefanello. 
(Ascom)

Conselho consultivo da Coprel realiza 
reunião de planejamento estratégico e 
preparação para a assembleia geral
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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

São Paulo - O Ministério da Fazenda Publicou os preços médicos de 
combustíveis que os estados adotarão a partir de sexta-feira (16). Na Pa-
raíba, por exemplo, o litro da gasolina premium deve custar R$ 7,1579, a 
mais cara de todo o país. A matéria é do InfoMoney.

No Acre, o livro da gasolina comum deve custar R$ 4,7428, e o Rio de 
Janeiro terá a segunda média de preço mais cara, a R$ 4,6460 o litro. No 
caso do etanol, combustível ligeiramente mais barato, o maior valor deve 
ser encontrado no Rio Grande do Sul, por R$ 3,9552 o litro.

Veja o preço médio que será adotado nos diferentes estados:

Economia moderna

Preço médio de gasolina 
chega a até R$ 7,16 
na sexta-feira

A noite do último sába-
do, 10, foi de expecta-

tiva para os participantes do 
Programa Conquistas Cotribá 
2017, quando foram premiadas 
as melhores performances de 
2017. Os destaques receberam 
troféus, tablets, TVs 40” e via-
gens para Porto Seguro (BA), 
com acompanhante.

O gerente de Varejo, Mar-
celo Debortoli, contextualizou 
o programa e recapitulou suas 
etapas. O coordenador Rafa-
el Klasener apresentou a se-
gunda edição do programa de 
gestão comercial, válida para 
2018. Entre as novidades está 
a inclusão de outros públicos, 
como o segmento da Farmá-
cia Veterinária. A premiação 
também teve alterações, serão 
celulares, TVs e viagens para 
Buenos Aires.

Além das cinco categorias, 
outros dois destaques recebe-
ram congratulações. Ederson 
Holler – Melhor Performance/

Maiores Metas e André Viso-
to – Melhor Performance Or-
çado x Realizado. Uma singela 
homenagem foi feita também 
para aqueles que completaram 
dez anos de trabalho e parce-
ria com a Cotribá: Marciano 
Werner, Agropecuária Bohmer 
e Comercial Veterinária Rebe-
lato.

A noite seguiu em clima 
de festa e comemoração, com 
brinde pelos resultados alcan-
çados e pelos próximos desa-
fi os. O ambiente foi inspirado 
nas casas de tango da Argenti-
na, e dançarinos apresentaram 
danças de tango e forró. De-
pois, a festa foi conduzida por 
Fernando e Motta.

Os reconhecimentos do 
Programa Conquistas Cotri-
bá já haviam sido realizados 
em outras três oportunida-
des: abril (trimestral), julho 
(semestral) e setembro (tri-
mestral), na qual os destaques 
receberam medalhas, placas 

de homenagem e prêmios di-
versos.

O programa, que tem por 
objetivo desafi ar e premiar o 
desempenho dos colaborado-
res do segmento de Nutrição 
Animal, conta com cinco ca-
tegorias: Vendedor Interno, 
Vendedor Externo, Assistente 
Técnico Comercial (ATC), Coor-
denador de Unidade e Força de 
Vendas Externa (Revendas).

O regulamento prevê que 
nas categorias ATC e Coordena-
dor apenas o primeiro colocado 
recebe o reconhecimento. Ou-
tra regra é que para receber o 
prêmio, o colaborador deve ter 
atingido pelo menos 85 pontos 
no somatório dos indicadores 
avaliados. Para critério de de-
sempate, observa-se questões 
como volume, faturamento e 
adimplência.

O Programa conta com a 
parceria da Nutron/Cargill e 
consultoria da MPrado.

Cotribá destaca atuação 
dos seus colaboradores no 
Programa Conquistas

Os destaques do ano:

Categoria Vendedor Interno
1º lugar – Rodrigo Reckziegel
2º lugar – Luciane Gaedicke
3º lugar – Laci Sonia Beber

Categoria Vendedor Externo
1º lugar – Jaderson Krug Horbach
2º lugar – André Luiz Visoto
3º lugar – Renan Schaefer Scapin

Categoria Assistente Técnico Comercial
1º lugar – Iuri da Silva Felice

Categoria Coordenador
1º lugar – Lucas Junior Martins
Categoria Força de Vendas Externa
1º lugar – Diego Bevilaqua
2º lugar – Alcides Gabriel Veriato Ebbing
3º lugar – Jairo Adelar Bohmer
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O ijuiense Marcos Cardoso Filho recebeu a Reporta-
gem do VR. Além de mostrar as instalações, ele falou so-
bre os cursos e a importância dos serviços do Senai para 
a região. Ressaltou a parceria com as empresas e a Prefei-
tura de Ibirubá, lembrando que são iniciativas que trazem 
desenvolvimento para a região.

Cardoso também lembrou outros valores que os alu-
nos aprendem no Senai: eles são cobrados a terem respon-
sabilidade sobre a limpeza das salas e ambientes de traba-
lho da unidade, quanto a conduta e até sobre seu próprio 
uniforme. Tudo dentro da metodologia 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 principal-
mente 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 fi lósofo Clóvis de Barros Filho.

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

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

Ocorreu na manhã desta quinta-feira, 15, a aula de 
abertura do ano letivo do Senai de Ibirubá. Ini-

ciado em julho do ano passado (dia 24/7), o Curso de Me-
cânica 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 aprendi-
zes; 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 Arlin-
do 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 unidade. 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 Profi ssional SENAI de Ibirubá foi fundado em 2011 e a unidade tem como referência o Depar-
tamento Regional do Senai do Rio Grande do Sul, sediado em Porto Alegre.

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 noturno. 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 parcelados. Mais 
informações no CFP Senai de Ibirubá (ERS 223, Km 51,9) ou pelo fone 54-3324-6007.

DOAÇÃO – A Liga Feminina de Ibirubá recebeu dia 15 a 
doação do cabelo do ibirubense Luciano Garcias, agra-
decendo pela atitude e torcendo “que esse belo gesto 
se multiplique”. Para doar alimentos, cabelos ou qual-
quer valor em dinheiro é preciso entrar em contato 
com as voluntárias. Todas as doações são bem-vindas. 
Mais informações pelo fone (54) 3324-4161, nas terças-
-feiras das 8h30min até 11h ou nas quintas-feiras das 
13h30min às 17h, no local.
CTG – O CTG Rancho dos Tropeiros informa que as ins-
crições para os ensaios de danças acontecem dia 15 de 
fevereiro para as seguintes categorias: micuim (três 
anos), dente de leite, pré mirim, mirim e juvenil. Os 
ensaios irão acontecer as terças e quintas-feiras, às 
19h, no CTG.

Curtas

O IFRS Campus Ibi-
rubá recebe ins-

crições para o Processo 
Seletivo Complementar 
até dia 20/2 pelo ende-
reço goo.gl/FQwWqa. Os 
cursos são gratuitos.

Há vagas para os cur-
sos superiores em Ciência 
da Computação e Mate-
mática e para os cursos 
técnicos subsequentes em 
Eletrotécnica e Mecânica.

Os cursos superiores 
utilizarão apenas a nota 
do Enem como critério 
para ingresso, sendo a lis-

ta de aprovados divulgada 
no dia 23 de fevereiro. Os 
cursos técnicos subse-
quentes farão a seleção 
por meio de sorteio pú-
blico a ser realizado dia 
22 de fevereiro, às 10h, no 
setor de Registros Acadê-
micos do Campus Ibirubá. 
As matrículas para todos 
os aprovados serão reali-
zadas nos dias 26 e 27 de 
fevereiro de 2018.

Mais informações no 
site https://ingresso.ifrs.
edu.br/2018-complemen-
tar/.

IFRS abre 
processo seletivo 
complementar
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“Sua alma nos deixou, mas a saudade para sempre 

manterá sua memória nos nossos corações”

A família enlutada de ELMA REUTER agra-
dece aos médicos Juliano Piva, Fabiano Schimbeck 
e Elemar Sand, aos funcionários do Hospital Quinze 
de Novembro e Secretaria da Saúde do Munícipio e à 
Fisioterapeuta Tatiane pelos atendimentos prestados. 
Agradecemos também ao Grupo de Idosos Renascer, 
Banda Municipal 25 de Julho, Sociedade de Cantores 
25 de Julho, ao Clube de Damas Clara Saft/Primavera, 
PMDB e Funerária Quinze de Novembro pelas coroas 
ofertadas. Ao Pastor César pelas palavras de conforto 
e aos amigos e vizinhos pela ajuda e solidariedade.

Convite

A Família convida para o culto em me-

mória de ELMA REUTER, dia 18/2, às 

9h30min, na Igreja Evangélica de Quinze 

de Novembro.

Sede Aurora recebe amanhã a 
21ª Romaria Fluvial em Honra 

a  Nossa Senhora da Saúde quando 
os fi eis homenageiam e agradecem 
graças alcançadas, cumprindo pro-
messas, orando ou simplesmente 
participando e mostrando respeito 
à divindade, cuja imagem percorre 
de barco as águas do Lago do Passo 
Real. Nossa Senhora da Saúde é a 
padroeira da comunidade católica 

local.

Brigada troca tiros e prende assaltantes de bazar

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 substituiria 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 efi ciência, 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 ci-

dade, renderam o proprietário e fugiram em um GM Corsa cinza levando telefones celulares e algum dinheiro. Entre as 
armas, foram identifi cadas uma garrucha e um revólver.

O Corsa foi identifi cado 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 Nascimen-
to), também do Pelotão de Selbach. A sala de operações do quartel da BM em Ibirubá foi informada do fato e imediatamen-
te eles se deslocaram pela ERS 223, supondo um encontro com os fugitivos. Ato contínuo, foi solicitado apoio e informada 
toda a força de segurança da região.

Sargento Roberto

O encontro ocorreu em Arroio Grande/Selbach, 
logo depois do trevo, no sentido Ibirubá-Sel-

bach. A viatura empreendeu perseguição e os bandi-
dos dispararam contra os PMs no trevo de acesso a 
Colorado, com os veículos em movimento.

O Corsa dirigiu-se pela ERS 402, que demanda a 
Colorado. Passaram o primeiro trevo de acesso à ci-
dade de Selbach, mas o condutor perdeu o controle e 
o veículo tombou perto do segundo trevo.

Houve nova troca de tiros. Os criminosos abando-

naram o veículo e tentaram fugir para uma lavoura 
de soja. Os PMs receberam reforço de mais dois sol-
dados para fazer a varredura, e conseguiu capturar 
três elementos. Oito policiais participaram da ação, 
incluindo a Polícia Rodoviária Estadual 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 antecedentes por roubo (15 ocorrências em 
estabelecimentos comerciais, residências, veículos e 

pedestres), além de outros crimes, fugas de interna-
ções; o outro menor não tem antecedentes, foi atingi-
do por um tiro e encaminhado sob custódia ao Hos-
pital de Carazinho.

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

A Polícia recuperou quatro telefones celulares e 
R$ 235 em dinheiro.

Confronto

21ª Romaria da Saúde 
é neste domingo

Agradecimento
1º Mês de Falecimento

ELMA REUTER
31/03/1927

13/01/2018

Programação:
8h30min: Saída do Camping em Sede Aurora;
9h: Recepção das embarcações no Condomínio Recanto do Lazer;
9h15min: Início da Romaria Fluvial, passando pelos condomínios Re-

canto do Lazer, Beco do Sol, Refúgio, Costa do Sol e Axilas da Serpente;
10h: Chegada dos barcos e procissão terrestre em Sede Aurora;
10h30min: Missa na Igreja Nossa Senhora da Saúde;
11h30min: Benção da Saúde;
12h: Almoço (levar pratos e talheres);
14h: Reunião dançante.

Informações pelo fone 3322-1111.

Bazar
MI AU JUDA

DIA: 10 de março
LOCAL: Centro Social Progresso
Horas: 8h30min às 17h

Estaremos aceitando doações de 
cobertinhas e mantimentos para o canil.

Roupas com precinho especial!
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Com o objetivo de promover a fl uidez do trânsito 
em grandes feriados, quando há maior movimen-

tação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal editou a 
Portaria nº 117, de 26/12/2017. O documento restringe, em 
determinados dias e horários, o trânsito de Combinações 
de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Espe-
cial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de 
Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos 
e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem 
como o trânsito dos demais veículos portadores de AET.

Nos principais feriados do calendário nacional ou 
regional é rotineiro o aumento do fl uxo de veículos nas 
rodovias do país, como também é comum o aumento da 
fi scalização policial na tentativa de diminuir acidentes e 
irregularidades. O trânsito de veículos de carga, principal 
forma de transporte de mercadorias no Brasil, associado 
ao fl uxo intenso de veículos de passeio, tem um impac-
to no risco à segurança viária. E o risco se dá não ape-
nas pela quantidade de veículos, mas também por haver 
muitos condutores infringindo as regras de circulação e 
conduta ou mesmo pela falta de experiência e pressa para 
chegar ao destino.

As combinações de veículos de carga terão, nos dias 
especifi cados na portaria e seu anexo, restrição de circu-
lação, como acontece todos os anos. Portanto os motoris-
tas de combinação de veículos carga devem se atentar a 
essas datas para evitar multa e medidas administrativas. 
(PRF)

PRF divulga portaria que 
restringe circulação de 
veículos de carga em 2018

29/03/2018 quinta-feira 16:00 às 22:00

30/03/2018 sexta-feira 06:00 às 12:00

01/04/2018 domingo 16:00 às 22:00

27/04/2018 sexta-feira 16:00 às 22:00

01/05/2018 terça-feira 16:00 às 22:00

31/05/2018 quinta-feira 06:00 às 12:00

03/06/2018 domingo 16:00 às 22:00

SEMANA SANTA

DIA DO TRABALHO

CORPUS CHRISTI

Próximas restrições

Um cavalo no asfalto, um jo-
vem indo para o trabalho 

de moto, 6h40 da manhã da segun-
da-feira de carnaval, 12/2. Km 125 
da ERS 332, Linha Teotônia, Tapera. 
Sobre a pista, o motociclista atinge 
o animal, os dois morrem. Nesse 
horário, segundo informações de 
pessoas 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 tra-

balhava como segurança da subes-
tação da RGE na Vila Raspa/Tape-
ra, para onde se dirigia, iniciando 
mais uma semana de trabalho.

O corpo de “Cisco”, como era 
chamado pelos amigos, o cavalo e 
a moto fi caram sobre a pista. Pes-
soas conhecidas dele e familiares 
aguardavam, juntamente com a 
Polícia Rodoviária Estadual de Ta-
pera, a chegada da perícia. O local 
foi isolado. O trânsito fl uiu em meia 
pista.

Tragicamente, ao lado do local 
do acidente, outro cavalo pastava 
amarrado na soga, preso a um su-
porte fi no enterrado no chão – fa-
cilmente removível, se o animal 
usasse um pouco de força. Até en-

tão não havia identifi cação do pro-
prietário.

A imprensa local e regional e a 
própria comunidade vêm alertan-
do há tempo sobre o risco dos ani-
mais 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 Par-
que de Exposições José e Rosalina 
Koehler, onde os proprietários po-
dem associar-se e pagar uma taxa 
pelo espaço, cuidado e alimentação 
dos equinos. Lá eles fi cam em um 
espaço reservado e bem cuidados, 
não correndo riscos e tampouco 
oferecendo risco ao trânsito.

Moto atinge equino e 
condutor morre na 332

Na manhã desta sexta-feira, dia 16, a Polí-
cia Civil desencadeou a Operação “C” na 

cidade de Ibirubá, quando policiais civis das DP 
de Ibirubá e Selbach prenderam quatro indiví-
duos, com apoio da Brigada Militar e coordena-
dos pela delegada Diná Rosa Aroldi.

I.J.P, de 23 anos, foi preso preventivamente 
no Bairro Floresta por tráfi co de drogas. A BM 
havia o interceptado anteriormente em seu 
carro no Bairro Progresso, mas ele fugiu a pé. 
No veículo foram encontradas pedras de crack. 
Solicitou-se a prisão preventiva.

Já F.S, de 26 anos, foi preso preventivamente 
pelo delito de furto qualifi cado ocorrido no dia 
23 de janeiro. Ele é o autor de furtos ocorridos 
no Bairro Progresso. À época, foram invadidas 
residências e furtados telefones celulares, ta-
blets, lava-jatos e outros.

Na noite de segunda-feira, a BM prendeu o 
outro envolvido nesses furtos, que estava no 
Bairro Santa Helena. D.S, 40 anos, era foragido 
do sistema prisional por ter rompido a tornozeleira eletrônica, e cumpria pena por furto qualifi cado ocorrido em 
Ibirubá no ano de 2014. Ele tem várias passagens pela Polícia: sua fi cha tem três páginas de crimes diversos.

S.C.S, 37 anos foi preso na localidade de Esquina São Carlos, interior de Ibirubá. Ele também estava foragido do 
Presídio Estadual de Espumoso desde outubro e respondia pelo delito de furto de veículo (2016).

Após os trâmites, todos foram recolhidos ao Presídio Estadual de Espumoso.

Polícia Civil prendeu 
quatro na manhã de ontem

Condutor colide 
na madrugada

Perto das 6h do dia 13, a BM registrou as colisão de 
um Ford Ka vermelho contra um Escort preto na 

Rua Mauá. O acidente ocorreu próximo ao trevo principal 
de acesso a Ibirubá.

O Escort estava estacionado e fi cou bastante danifi ca-
do. O condutor do Ka recusou fazer o teste do bafômetro.
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BRIGADA MILITAR

Ibirubá - A categoria 
principal de União Her-
many e União Itaíba e a 
aspirantes de São José x 
Vila Nova fi zeram ontem, 
no Estádio Francisco Emí-
lio Trein, os jogos de ida 
da abertura da 2ª fase do 
Municipal de Futebol de 
Campo 2017/2018.

Neste sábado, jogam, 
também no Emílio Trein, 

União Itaíba x Florestal 
(asp) e  Revelação x São 
José (princ.), enquanto que 
neste domingo enfren-
tam-se União Hermany x 
Revelação (asp) e Florestal 
x CA Bangú (princ.).

Os jogos de volta es-
tão previstos para a pró-
xima sexta-feira, dia 23, 
com Floresta x Itaíba (asp) 
e São José x Revelação 

(princ.) no Esádio do São 
José, no Bairro Progresso; 
no sábado, 24, Vila Nova 
x São José (asp) e Itaíba 
x Hermany, em Fazenda 
Itaíba; e no domingo, dia 
25, Revelação x Hermany 
(asp) e Bangú x Florestal 
(princ.), no Estádio Alfre-
do Kunz.

A 3 ª fase tem jogos de 
ida dias 3 e 4 de maçro.

Começou ontem 2ª fase 
do Ibirubense de Campo

FUTSAL/IBIRUBÁ – O Municipal de Futsal 
de Ibirubá teve semifi nal entre Manias 
Restaurantes x Asfuca e Mazembe/Itaíba 
x River Plate na quarta-feira, dia 14.
BOCHA/IBIRUBÁ – A última rodada do 
Municipal de Bocha apresentou Kappaun 
2 x 2 Rincão Seco, Vila Seca 3 x 1 São Se-
bastião e Santo A. Bom Retiro 2 x 2 Ami-
gos do Chile. Rincão Seco lidera a compe-
tição com 264 pontos
CANASTRA/IBIRUBÁ – Os últimos resul-
tados da Canastra foram Botafogo 6x6 
Chile, Pulador 5 x 7 Santo Antônio, Bar 
do Rogério 7 x 5 Bangu, Bar da Norma 6 x 
6 Juventude e Chile 8 x 4 Fachinetto.
CAMPO/QUINZE – No último sábado, dia 
10, ocorreram os jogos de volta da semi-
fi nal do Municipal de Quinze de Novem-
bro, com Floresta 2 x 0 EC 7 de Setembro 
na aspirantes e Grêmio Aurora 4 x 1 EC 7 
de Setembro na principal (1 a 0 na pror-
rogação). Já no domingo, Santa Clara 5 
x 4 Rio Grandense (asp) e Floresta 1 x 1 
Gaúcho (princ.) fi zeram a primeira par-
tida no Estádio Arthur Hetzel. Os jogos 
de volta ocorrem neste sábado, a partir 
das 15h, no Estádio Darci Marino Cord. O 
Floresta e o Grêmio Aurora já estão na fi -

nal das categorias aspirantes e principal, 
respectivamente. O carnê previa ainda 
para ontem à noite Santa Clara x GE 25 
de Julho na infantil e EC 7 de Setembro x 
Grêmio Aurora na veteranos. Nas catego-
rias Veteranos e Infantil, os jogos serão 
sempre à noite, no Estádio Arsênio Iri-
neu Maurer.
BASE DA ASIF – Na próxima segunda-
-feira, dia 19, a partir das 15h, a ASIF 
promove um peneirão de atletas no Gi-
nasião, em Ibirubá, para nascidos entre 
os anos 1995 e 2001. Os candidatos devem 
apresentar documento com foto e trajar 
uniforme para o treino.
TAPERENSE – O Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo de Tapera terá iní-
cio nesta tarde. Os jogos serão disputados 
nas categorias aspirantes e principal, no 
Campo Municipal Isidoro Gregório Si-
mon, no Bairro Progresso. A partir das 
14h30min jogam Chape/Juventude Pro-
gresso x E.C. Operário. No domingo, 18, 
o Tcho e Tcho enfrenta o A.A. Pôr do Sol 
no Estádio Dr. Avelino Steffens, e ambas 
categorias. Já no campo do Juventude, na 
Vila Raspa, o time da casa recebe o Libe-
ral/Parceria.

Curtas do Esporte

Encontro 
de Canoagem 
é dia 11/3

Quinze de Novembro - O 2º Encontro de Canoagem está programa-
do para o dia 11 de março, um sábado, com percurso de 15 quilôme-
tros. 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 camise-
ta para os 50 primeiros inscritos). Mais informações: 3322-1500 ou 
99175-3394, com Evaldir Klein.

SOSSEGO – Nos primeiros 
minutos de sábado, 10, foi 
lavrado TC por perturba-
ção do sossego alheio na 
Rua Diniz Dias.
TRÂNSITO – Perto da 1h do 
dia 10, sábado, a BM aten-
deu acidente de trânsito 
com danos materiais entre 
um Fiat/Siena e um Re-
nault/Sandero. Às 5h20min 
de domingo, foi confeccio-
nado TC para indivíduo sem 
habilitação. Um Escort e um 

Fiesta colidiram por volta 
das 4h30min de terça-feira, 
13, na Rua Pedro Rebelato.
BRIGAS – Dia 10, 2h40min, 
foi registrado caso de ame-
aça na Rua Diniz Dias; do-
mingo, 1h20min, vias de 
fato na Rua Rui Barbosa, 
bem como na terça-feira, 
14h, na Rua Cristiano Gabe.
PRISÃO – Às 21h30min de 
segunda-feira, a Brigada 
Militar prendeu na Rua 
Três de Outubro V.O, con-

tra quem havia mandado 
de prisão por furto. Foi le-
vado à DP e posteriormente 
ao presídio.
DANO – Dia 12, por volta das 
22h30min, a BM deslocou 
efetivos até a Rua Firmino 
de Paula, onde efetuou re-
gistro de dano.
DESACATO – Na madrugada 
de terça-feira, 2h, um indi-
víduo desacatou a guarnição 
da BM na Rua Pedro Rebela-
to. Foi confeccionado TC.

Fortaleza dos Valos – Quinta-feira pela manhã a Polícia Civil defl agrou a Operação 
Brilho Certo, para apurar furto ocorrido na madrugada do dia 6 em uma joalheria da 
cidade.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Cruz Alta e Fortaleza dos 
Valos, e apreendidos 33 anéis, três relógios, 18 pares de brincos, 13 gargantilhas, dois 
terços, cinco pingentes e onze pulseiras, além de um simulacro de arma de fogo e cinco 
cartuchos calibre 38. Uma mulher foi presa em fl agrante por posse irregular de muni-
ção. As informações são da Polícia Civil.

Operação da Polícia 
Civil prende autores de 
furto em joalheria
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O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou 
inflação de 0,23% em fevereiro. A taxa acumula-
da 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 arreca-
dação das receitas federais é de R$ 1,450 

trilhão e a dívida bruta do governo geral deve 
ficar em 75,50% do PIB.

A Sicredi Integração Rota das Terras RS pro-
moveu quarta-feira da semana passada, dia 
7, na Asfuca, em Ibirubá, um evento sobre 

Proagro com a presença das assistências técnicas, pe-
ritos e dos colaboradores da instituição financeira coo-
perativa dos municípios de Ibirubá, Quinze de Novem-
bro, Selbach, Colorado, Tapera e Lagoa dos Três Cantos.

O encontro foi conduzido pelo especialista de Pro-
dutos e Negócios de Crédito Rural do Banco Cooperati-
vo Sicredi, Jonas Altenburg Braatz, e pelo analista de 
operações de Proagro da Confederação Sicredi, Felipe 
Freitas Miranda.

Pela manhã, foram apresentados aos profissionais 
das assistências técnicas e peritos de Proagro as prin-
cipais normas e regras aplicadas no Crédito Rural, 
orientações com relação aos serviços da assistência 
técnica, enquadramento de produtores e informações 
relativas ao Proagro. Já à tarde, os colaboradores parti-
ciparam de um treinamento específico conduzido pe-
los especialistas.

Para o presidente da Sicredi, Sérgio Tonello, as in-
formações repassadas foram esclarecedoras e impor-
tantes para ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
“Foi um dia produtivo, onde foi possível tirar dúvidas 
e também aprender mais sobre o Crédito Rural e Pro-
agro”, disse. Segundo o presidente, na última safra de 
inverno, a instituição financeira cooperativa teve mais 
de 600 casos de comunicações de perdas de Proagro e, 
por isso, foi realizado este evento de alinhamento so-
bre as regras na concessão do crédito e o correto en-

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

quadramento da operação no Proagro.
Conforme os especialistas, os serviços de assistên-

cia técnica e extensão rural, quando bem estruturados 
e desenvolvidos, levam soluções e tecnologias aos pro-
dutores associados, possibilitando o emprego de novas 
dinâmicas nas formas de produção e, assim, promoven-
do o crescimento e desenvolvimento do meio rural.

Em sua área de atuação, a Sicredi Integração Rota das 
Terras RS é a instituição fi nanceira com mais recursos 
aplicados no crédito rural, sendo líder neste segmento 
e contando com uma participação de mercado supe-
rior a 58%. Nacionalmente, o Sicredi é a 3ª instituição 
fi nanceira com maior volume de recursos concedidos 
em crédito rural no país pelo 5º ano consecutivo.

O Horário Brasileiro de Verão 
deixa de vigorar 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 Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal).

O governo federal chegou a co-

gitar o fi m do horário de verão. Foi 
editado decreto que reduz a dura-
ção do horário de verão: este ano, 
ele começará dia 4 de novembro, 
um fi nal de semana após o segun-
do turno das eleições, marcado 
para 28 de outubro.

O país enfrenta um período 
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

Relógios devem ser atrasados


