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PREÇO DO TABACO

Soledade é destino de 
escoteiros de todo país
Grupo de Vera Cruz conta com 26 participantes no 6º Camporee Sul, 
que iniciou nesta quarta-feira e encerra no domingo
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“
Iremos construir uma 
casa do zero para uma 
família carente, fazer 
casinhas de cachorros e 
várias outras coisas”

ANA PAULA LÜDTKE
Pioneira do GE Vera Cruz

Ontem, jovens participaram de diversas bases que promoveram a integração nas atividades físicas

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2019

| Neste domingo, dia 20, a grande quermesse da Comuni-
dade Evangélica de Ferraz “Festa  dos Sinos”. Às 9h30min, culto 
festivo, às 11h30min, almoço com churrasco, galeto, bolinho 
de carne, pratos quentes, saladas e frutas, ao preço de R$ 23, 
por pessoa, e às 16 horas, animada reunião dançante, com a 
banda Doce Desejo.  Entrada grátis. Venha fazer a festa conosco, 
sua presença é importante para tornar o domingo mais alegre.

|  A Comunidade Evangélica Luterana Cristã realiza sua festa 
anual no dia 3 de fevereiro. Mais detalhes nas próximas edições.

| Pelo terceiro ano consecutivo, voluntários se prontificaram 
a cantar o Terno de Reis em benefício da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer. Sempre contando com a colaboração de 
motoristas, gaiteiros, violeiros, cantores e moradores de Linha 
São João, São Jacó, Floresta, Corredor dos Martim, Alto Ferraz e 
Ferraz até as imediações da escola Gonçalves Dias. Neste ano 
foi arrecadado o valor de R$ 5.650,60. Com certeza, as pessoas 
beneficiadas ficarão muito gratas. A todos pelo esforço, a nossa 
gratidão. 

| Teremos neste sábado, dia 19, a quarta rodada do Gol de 
Placa. Jogam, a partir das 14 horas: Soldas Bolgrin e Sem Stress; 
The Mister e H’Lera; Independente e Juventude Unida; Bataioli e 
Quilmes; Personal Car e Inter/Monte Verde; Milan e Evaldo Prass.

| A Sociedade Mista 15 de maio convida os sócios para jogo 
de bolão de corda e de mesa, neste sábado, dia 19, a partir das 
14 horas, na sede do Independente.

| É organizada excursão para a Festa da Uva, no dia 23 de 
fevereiro, tendo como roteiro visita à Vinícola Aurora, Igreja 
Nossa Senhora do Caravaggio, Centro de Compras de Farroupi-
lha e Festa da Uva. Inscrições e mais informações com Adriano, 
pelo tele fone (51) 99681-0462.

|  O CFC Machado de Vera Cruz organiza turma com interes-
sados em realizar o curso teórico para a carteira de motorista 
em Vila Progresso, junto à Escola Hannemann. As aulas devem 
iniciar no dia 1º de fevereiro e mais informações podem ser 
obtidas junto ao CFC.

Jovens dos ramos escotei-
ro, sênior e pioneiro e chefes 
de todo Brasil estão unidos 
em um evento com mais de 
quatro mil jovens no municí-
pio gaúcho de Soledade. Em 
comum, os princípios do mo-
vimento escoteiro e a vontade 
de conviver com os amigos, 
fazer novas amizades e parti-
cipar de muitas atividades ao 
ar livre. O 6º Camporee Sul, 
que iniciou nesta quarta-feira 
e encerra domingo, conta 
com a participação de 26 in-
tegrantes do Grupo Escoteiro 
Vera Cruz, e segundo o chefe 
Eduardo Borba, o evento reú-
ne representantes de todo o 
estado do Rio Grande do Sul e 
tem como parceiras as Regiões 
Escoteiras de Santa Catarina 
e do Paraná. Outros estados 
brasileiros são convidados 
a participar deste momento 
de união e celebração, assim 
como outros países. “É um 
acampamento de cinco dias 
com a intenção de integração 
entre jovens, sempre seguindo 
o princípio do escotismo”, 
resumiu.

O programa educativo é 
bem variado, explica Eduar-
do, com atividades físicas - 

Após a segunda rodada de 
negociações para a definição 
do preço do tabaco da atual 
safra, ocorrida na quarta e na 
quinta-feira, as entidades re-
presentativas dos produtores 
decidiram suspender as nego-
ciações. A decisão foi tomada 
pois as propostas apresentadas 
ficaram abaixo da variação do 
custo de produção (apurado 
tanto pelas empresas como 
pelas entidades), com exceção 
de duas fumageiras: uma, que 
apresentou proposta de reajus-
te com percentual acima da va-
riação do custo de produção, 
mas um reajuste não linear; e 
a outra apresentou proposta 
de reajuste acima do custo 
de produção próprio, porém, 
abaixo do custo apurado pelas 
entidades. 

Outro ponto de divergência 

é que a maioria das empresas 
propõe aumento diferenciado 
por classe, sendo que uma, 
inclusive, propõe redução no 
valor de algumas classes em 
relação à tabela da safra pas-
sada. Outro fato foi de uma 
empresa que desrespeitou 
o processo de negociação e 
anunciou, antecipadamente, 
aos seus produtores o percen-
tual que traria para negociar.

A partir de agora, as entida-
des promoverão reuniões com 
os produtores para debater o 
ocorrido e definir os próximos 
encaminhamentos. Somente 
uma nova posição das fuma-
geiras poderá reabrir as nego-
ciações. Diante do quadro, as 
entidades sugerem aos pro-
dutores que pressionem suas 
empresas para que comprem 
realmente dentro das classes. 

nesta quinta-feira, inúmeras 
bases aquáticas, corrida, com 
cordas, entre outras - sociais, 
educativas e de integração 
foram realizadas. 

A pioneira Ana Paula Lüdt-
ke está entre os vera-cruzen-
ses que aproveitam as férias 
de verão para participar do 
Camporee. Para ela, o que 
mais se destaca nesta ativi-
dade escoteira é a união da 
integração com jovens de todo 
Brasil com a programação 
variada de atividades, que 
aproxima os participantes e 
faz com que as pessoas se co-
nheçam melhor e criem laços 
de amizade. No ramo pio-
neiro, que são os jovens mais 
experientes no movimento, 
também estão previstas ati-
vidades comunitárias nesta 
sexta-feira, com interação com 
idosos, crianças e cegos, diz 

A temática do Universo de 
Possibilidades visa fazer o 
jovem refletir sobre o mundo 
que o cerca, sua bagagem 
adquirida no decorrer da 
jornada, seu papel como 
agente transformador e o 
comprometimento com o 
seu futuro e do ambiente 
em que vive, fazendo, assim, 
com que todos possam ter 
uma experiência única de um 
grande evento escoteiro.
A proposta educativa do 6º 
Camporee Sul está funda-
mentada no que há de mais 
essencial no Movimento 
Escoteiro, contribuindo para 
que os jovens assumam seu 
próprio desenvolvimento, 
baseados em conjuntos de 
competências físicas, inte-
lectuais, sociais, afetivas, 
espirituais e do caráter, como 
cidadãos participantes e úteis 
em suas comunidades.

ela. “Iremos construir uma 
casa do zero para uma famí-
lia carente, fazer casinhas de 
cachorros e várias outras coi-
sas”, explica, já ansiosa, Ana 
Paula, inserida no propósito 
do movimento de servir à 
comunidade.


