
Rotary homenageia apoiadores
Título de sócio-honorário foi entregue a Lino Munaro, Eliseu Kopp e Luís Carlos Dhiel, na noite de terça-feira
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Lino Munaro; Marco Antônio Iser (curador de Eliseu) e esposa; e Luís Carlos Dhiel, com a esposa

Fayad, governador distrital, Daiana, Ivan e governador assistente

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Rotary destaca importância 
dos meios de comunicação

OS HOMENAGEADOS

RECONHECIMENTOSAFRA 2018/2019

Preço do tabaco 
deve ser definido 
nos dias 5 e 6

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Três apoiadores do Rotary 
Club Vera Cruz foram home-
nageados na noite de terça-
feira, dia 27. A solenidade 
contou com a presença de 
membros do clube de serviço 
bem como do governador 
distrital, Waldemar Lopes 
de Moraes. Foram agraciados 
com o título de sócio-honorá-
rio: Luís Carlos Dhiel, diretor 
executivo do Grupo Arauto;  
Eliseu Kopp e Lino Munaro, 
ambos da Kopp Tecnologia. 
Na ocasião, o curador de Eli-
seu, o advogado Marco Antô-
nio Iser, recebeu a distinção.

Conforme o presidente 
do Rotary, Ivan Marx, as ho-
menagens foram prestadas 
àqueles que estão sempre 
auxiliando a entidade. “O 
Grupo Arauto é um grande 
parceiro, principalmente na 
divulgação das atividades. 
Há dois anos, aliás, realiza-
mos uma festa em comemo-
ração aos 30 anos [do Jornal 
Arauto e do Rotary] juntos”, 
frisou ele. “Da mesma for-
ma, a Kopp é uma grande 

Parceiro na divulgação 
das principais atividades 
do Rotary Club Vera Cruz, 
como a Campanha do Aga-
salho, a cedência de cadeiras 
de rodas, o Festival da Crian-
ça, entre outras, o Grupo 
Arauto recebeu a visita de 
membros da entidade local, 
bem como do governador e 
do governador assistente, na 
tarde de terça-feira, dia 27. 
Em conversa com a diretora 

operacional do Jornal, Daia-
na Theisen, destacaram o im-
portante vínculo alimentado 
ao longo dos anos. Disseram 
que são os meios de comuni-
cação que informam das ati-
vidades e ajudam a engajar 
mais pessoas no ato de fazer 
o bem. Para o próximo ano, 
o governador distrital será 
Joseph Fayad, o que faz com 
que a sede do distrito passe 
a ser Vera Cruz.

apoiadora. Inclusive, o Eli-
seu foi um dos fundadores 
do Rotary Club Vera Cruz”, 
lembrou.

NOVOS MEMBROS
Desde terça-feira, o Rotary 

passa a ter três novos mem-
bros, chegando a um total LINO MUNARO

Natural de Videira, em Santa Catarina, atualmente mora no 
estado do Paraná. Foi gestor da Kopp Tecnologia entre 2001 
e 2004, retornando em 2016 e permanecendo até hoje. Foi 
agraciado pela Câmara de Vereadores com o título de Cida-
dão Vera-cruzense. Recentemente, Lino fez a doação de uma 
máquina de suco ao Rotary  (que deverá ser utilizada no Fes-
tival da Criança) e de quantidade de tecidos para utilização 
em um projeto social de curso de corte e costura.

ELISEU KOPP
É detentor do título Paul Harris, agraciado pelo Rotary Club. 
Sempre se mostrou benemérito na comunidade vera-cruzen-
se nas mais diferentes entidades civis (CTG, Escoteiros, Liga, 
Rotary, entre outras) e religiosas (tendo doado o terreno e 
construções à Sociedade Espírita irmã Clara). Leva, através 
de sua empresa, o nome de Vera cruz aos mais diferentes 
recantos. Marco Antônio Iser foi quem representou Eliseu na 
homenagem.

LUÍS  CARLOS DHIEL
Estudou no seminário em Arroio do Meio, formando-se em 
1986. Dedicou-se, depois disso, ao jornalismo, atuando no 
Riovale Jornal e na Prefeitura de Santa Cruz. Em Vera Cruz, 
mais tarde, ingressou no Vera-cruzense, que passou a ser 
chamado de Arauto. Aqui, também foi assessor de imprensa 
da Prefeitura e da Câmara. Em 2000, liderou o surgimento da 
Gráfica e Editora Pale. Em 2010, com duas colegas, ajudou na 
criação da TRI Multicomunicação. Em 2011, liderou a instala-
ção da Arauto FM. Este ano, liderou o processo de aquisição 
da segunda emissora do grupo, com sede em Mato Leitão. 
Ocupa hoje a função de diretor executivo do Grupo Arauto. É 
também diretor da Associação Gaúcha de Rádio e Televisão e 
presidente da Comunidade Católica Santa Teresa.

de 32. Foram convidados e 
integram o clube de serviço: 
Antônio de Oliveira Ramos, 
proprietário da Metalúrgica 
Vera Cruz; Rosana Marisa de 

Lara, advogada, que atua nas 
áreas cível, trabalhista e pre-
videnciária; e Salete Wagner, 
professora de biologia e en-
gajada em atividades sociais.

As sete entidades que 
compõem a Comissão de 
Representação dos Pro-
dutores de Tabaco reali-
zam reunião sobre a safra 
2018/2019 nos dias 5 e 6 
de dezembro em São José, 
Santa Catarina. Segundo o 
presidente da Afubra, Be-
nício Werner, no dia 5, na 
primeira parte da manhã, 
as entidades realizam uma 
reunião fechada para anali-
sar a adequação das tabelas 
de preço e as informações 
sobre as especificações do 
tipo de tabaco que o mer-
cado comprador exige. “Os 
compradores querem cada 
vez mais um tabaco mais 
maduro, mais da cor laranja 
e alertamos o produtor para 
adequar o seu plantio e cura 
da planta à esta exigência 
para garantir uma melhor 
qualidade e preço”, explica.

Na pauta, ainda, a análise 
do custo de produção apu-
rado pelas entidades, que 
servirá de parâmetro para 
a negociação do reajuste 
do preço do tabaco. “Este 
ano, pela primeira vez, as 
entidades apuraram o custo 
de produção de maneira se-
parada para cada empresa. 
Então, a negociação será 
sobre a variação do custo de 
produção de cada empresa. 
Porém, o percentual de 
reajuste (lucratividade do 
produtor) vamos procurar 
ter o mesmo para todas as 
empresas”, destaca Werner. 

Nas reuniões individuais 
com as empresas (Souza 
Cruz, JTI, Philip Morris, 
Universal Leaf, Alliance 
One e China Brasil Taba-
cos), a pauta abrangerá 
a análise e definição da 
nova tabela; a apresenta-
ção e análise do custo de 
produção apurado pelas 
entidades e cada empresa; 
e a negociação dos preços 
que serão praticados na 
comercialização da safra.

AS ENTIDADES
Compõem a comissão 

de representantes dos pro-
dutores: a Associação dos 
Fumicultores do Brasil 
(Afubra), as Federações dos 
Sindicatos Rurais (Farsul, 
Faesc e Faep) e as Fede-
rações dos Trabalhadores 
Rurais (Fetag, Fetaesc e 
Fetaep).


