
Seminário de educação 
fiscal aborda ética
Na 10ª edição do evento, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 20, 
o palestrante Ricardo Machado focou no tema do concurso de redação
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Estudantes da escola José Bonifácio e Elemar Kroth aprendem ainda sobre tributação e cidadania
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Um jornal procura sempre informar os seus leitores dos 
mais variados assuntos no seu âmbito de atuação. Ora, 
isso parece bem óbvio, não? Registrar os fatos do dia a dia, 
análises, opiniões, curiosidades, denúncias, reclamações, 
perspectivas da atualidade é como escrever a História. Garim-
par, resgatar acontecimentos do passado e trazer a público 
também é tarefa de um jornalismo dinâmico. É o que está 
sempre sendo feito com muita dedicação pela jornalista Ca-
rolina Almeida em seu espaço no “Tempo do Epa”. Na edição 
da sexta-feira passada, com a colaboração do leitor Angelo 
Hoff, foi possível ter conhecimento de mais uma circunstância 
dos tempos pré-emancipatórios de Villa Teresa, quando o 
então vigário da paróquia Santa Teresa, o cônego José Maria 
Kroetz tomou o lado dos emancipacionistas e conclamou a 
todos a votar pelo SIM. A emancipação da “Villa” foi SIM, um 
trabalho de muitas mãos.

de fato, a causa emancipacionista não ficou restrita à 
Comissão. Muitas pessoas engajaram-se ao pleito de forma 
anônima e abnegada, como o sr. Geroldo Franke, que acom-
panhava os comícios levando gente no seu Ford V-Oitão, 
como já relatado aqui neste espaço. Uma coisa leva a outra. 
Por uma questão de reconhecimento, é preciso distinguir 
o trabalho do deputado estadual Siegfried Emmanuel 
Heuser. Todo o processo emancipatório foi monitorado de 
perto por ele, que tinha muitos amigos, colegas de aula e 
correligionários na “Villa”. Orientou, passo a passo, quais os 
procedimentos que deveriam ser adotados pela Comissão. 
Quando podia, participava também dos comícios. Inclusive 
comprou uma “briga” com o seu companheiro de partido, o 
prefeito de Santa Cruz do Sul, Arthur Walter Kaempf, que era, 
é claro, contra a emancipação, eis que perderia boa parcela 
do território e da arrecadação municipal.

QUAndO o processo emancipatório foi concluído, verifi-
cou-se que a arrecadação de bens e serviços da “Villa” não 
atingiria o mínimo necessário para se tornar município. 
Foi então que o deputado Siegfried Heuser articulou com 
sucesso a aprovação de uma mudança na lei estadual das 
emancipações, permitindo o andamento da demanda. Não 
fora essa providencial iniciativa, Villa Teresa teria que esperar 
por outra oportunidade para sua emancipação. Ele acompa-
nhou a Comissão no dia em que a documentação foi entregue 
ao deputado Adalmiro Moura, presidente da Assembleia 
Legislativa. Quando da instalação solene de Vera Cruz, em 
7 de junho de 1959, no Hotel Kurtz, esteve presente repre-
sentando o governador Leonel de Moura Brizola, de quem 
era o Secretário da Fazenda. Foi considerado o “padrinho” 
da emancipação, mas, passados 60 anos de administração 
e legislatura municipais, seu empenho ainda não teve o 
merecido reconhecimento.

HiSTÓriA à parte, vão longe os tempos em que não havia 
uma mídia tão ágil e instantânea como hoje. O principal le-
gado da história emancipacionista talvez seja o respeito por 
aqueles que não compartilhavam com o movimento. Não se 
tem conhecimento de reações exacerbadas entre prós e con-
tras. Vivia-se em comunidade. Com o novo município de Vera 
Cruz instalado, era preciso unir todas as forças para vencer 
as dificuldades, que não eram poucas. Para exemplificar, o 
município-mãe tratou de esvaziar a subprefeitura da “Villa”, 
que ficou sem equipamentos. Para as primeiras atividades foi 
necessário recorrer aos serviços de caminhões particulares, 
alguns mesmo trabalhando gratuitamente. Ferramentas 
foram adquiridas no “fiado”. Aos poucos as adversidades 
foram sendo vencidas. Se quase seis décadas marcam essa 
História, é porque o município foi construído sobre bases 
sólidas. Obstáculos sempre aparecerão, mas serão superados, 
com certeza.

Grupo Sterntanz ensaia todas as terças, no ginásio da escola

Na 10ª edição, o Seminário 
de Educação Fiscal abordou  
a ética. E quem falou sobre 
o assunto foi Ricardo André 
Machado, coordenador dos 
cursos de Ciências Contábeis 
da Unisc de Montenegro e 
Sobradinho. No evento que 
ocorreu na escola José Boni-
fácio, em Linha Andréas, na 
manhã desta quarta-feira, dia 
20, Machado relacionou tribu-
tação, cidadania e ética. 

O assunto esteve em pauta 
pois também é o tema do con-
curso de redação realizado 
pelo Comitê Tributário Perma-
nente de Santa Cruz do Sul. Na 
ocasião, Machado fez com que 
os estudantes da escola José 
Bonifácio e algumas turmas 

da Elemar Kroth, refletissem 
sobre a constituição brasilei-
ra, explicou de onde saem os 
impostos e o que é cidadania.

“Ser cidadão é participar 
da vida em comunidade, zelar 
pelo patrimônio público e ser 
um agente participativo das 
decisões políticas. É, enfim, 
adotar uma postura em favor 
do bem comum visando a 
construção de um país verda-
deiramente grande, mais justo 
e solidário”, destacou.

POr Um BrASiL meLHOr
O seminário contou ainda 

com a participação do analista 
tributário da Receita Federal, 
Nagib Azário Kanaan, que 
reforçou a importância que os 
jovens de hoje têm para cons-
truir um país melhor amanhã. 
“Aproveitem ao máximo o que 
os professores ensinam, pois 

O momento cultural contou 
com a apresentação do gru-
po de dança alemã Sterntanz, 
da escola José Bonifácio. 
A apresentação animou e 
arrancou aplausos dos estu-
dantes.

quando dizem que o Brasil de-
pende de vocês, é verdade. Vo-
cês é que vão fazer deste Brasil 
um lugar melhor”, frisou.

Também esteve presente a 
ex-coordenadora da Receita 
Federal, Ângela Costa, e o 
secretário Municipal de Educa-
ção, Cláudio Stoeckel. “A vida 
é cheia de escolhas e devemos 
estar preparados. Para isso, 
precisamos de boa formação, 
mais acesso à informação para 
que haja transformação”, refle-
tiu Cláudio Stoeckel.

COnCUrSO de redAÇÃO
Estudantes de 7º, 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio das escolas 
públicas e particulares de Vera 
Cruz já foram convidados 
para participar do concurso 
de redação. O tema é “Tribu-
tação e Cidadania - Ética: um 
compromisso de todos?”. A 
entrega das redações deve ser 
feita até 10 de agosto, na Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Santa Cruz. 


