
Após 22 anos na presidência, 
Back entrega comando do STR
Jovem Cristian Wagner foi eleito na manhã de ontem, com missão de renovar quadro de associados
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Nova diretoria foi escolhida com 123 votos favoráveis na assembleia do STR
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AGENDA

· JOGO
A diretoria da Sociedade Mis-
ta Sempre Avante, de Dona 
Josefa, avisa seus sócios 
que haverá jogo de bolão 
de mesa no dia 23 de feve-
reiro, na sede comunitária 
Sete de Junho, com início às 
13h30min.

· DESINSETIZAÇÃO
A Secretaria de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer de Vera 
Cruz irá passar por desinse-
tização nesta sexta-feira, 
dia 15. Com isso, os horários 
para atendimento ao públi-
co serão modificados. Hoje, 
até as 10 horas. Na segunda-
feira, dia 18, a partir das 14 
horas. 

· BORRACHUDOS
A Vigilância Sanitária avisa a 
população sobre as reuniões 
que focam o combate ao 
borrachudo. No dia 20 será 
em Alto Ferraz, no pavilhão 
da Comunidade Evangélica, 
e dia 21 em Linha Andréas, 
no Camping Tews, ambas 
às 13h30min. Os encontros 
são para novas orientações 
sobre procedimentos para 
aplicação de bioinseticida. 
Aplicadores já cadastrados 
e interessados em participar 
do programa de controle do 
simulídeo são aguardados.

· QUERMESSE
A Comunidade Imaculada 
Conceição, de Dona Josefa, 
prepara sua tradicional 
quermesse anual. Será no 
dia 3 de março, com mis-
sa às 10 horas e almoço 
ao meio-dia. No cardápio, 
churrasco, gado, porco, 
galeto e saladas diversas, 
com sobremesa. O valor é 
de R$ 25 (inteiro) e de R$ 
15 (meio). À tarde, reunião 
dançante com as bandas 
Acordes de Ouro e Kamaril-
lia. Mais informações com 
Sílvia, pelo telefone (51) 
3718-1288.

· ENCONTRO CANCELADO
A diretoria da Sociedade 
Mista Rainha do Mar, de Fer-
raz, avisa que o Encontro de 
Sociedades, marcado para 
o dia 3 de março, no giná-
sio municipal de Ferraz, foi 
cancelado em função da re-
forma não estar concluída. 
O próximo encontro será 
em 28 de abril.

BAILES E FESTAS

A Secretaria e o Conselho Municipal de Saúde, representados 
pelas profissionais do NASF-AB, realizaram atividade prepara-
tória durante a assembleia do STR, antecedendo a 16° Confe-
rência Municipal de Saúde, que ocorrerá no dia 27 de março, 
das 8 às 16 horas, no Clube Vera Cruz. O evento está pautado 
pelo tema “Democracia e Saúde: saúde como direito, con-
solidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e financiamento do SUS”. Ainda foram apresentados os três 
eixos que nortearão a conferência local, para apreciação dos 
trabalhadores rurais e participantes da assembleia. O intuito 
da participação dos usuários é avaliar a situação da saúde 
no município e elaborar propostas que serão levadas para a 
Conferência Estadual de Saúde. 

Freeway terá bloqueio total novamente no fim de semana
ATENÇÃO NA ESTRADA

Depois de 22 anos à frente 
do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Vera Cruz, 
entidade que soma 55 anos 
de história, Geraldo Back está 
prestes a trocar de lugar com 
seu vice-presidente, Cristian 
Wagner, e oportunizar ao jo-
vem de Linha Floresta, de 30 
anos, o desafio de presidir a 
entidade na defesa das deman-
das do agricultor. A eleição 
ocorreu na manhã de ontem, 
quinta-feira, em assembleia 
do STR realizada no Clube 
Vera Cruz. Dos 128 votos, 123 
foram favoráveis à chapa úni-
ca, encabeçada por Cristian. 
Apenas um associado votou 
contrário, três em branco e 
um anulou. A posse ocorre em 
22 de março. Como principal 
desafio do novo gestor está a 
renovação do quadro de as-
sociados. “Quero mostrar que 
vale a pena participar dessa 
entidade”, frisou o jovem.

O novo presidente deseja 
fortalecer a comunicação da 
entidade com os associados, 

inserindo o STR nas tecnolo-
gias das redes sociais. Tam-
bém, Cristian quer melhorar 
convênios e entre as novida-
des, trazer um técnico agrícola 
para prestar assistência aos 
produtores, ir a campo. Aos 
jovens que querem perma-
necer no interior, pretende 
abrir estágio no Sindicato, 
envolvendo alunos das EFAs 
e escolas técnicas. Cristian, que 
começou a trajetória sindical 
em 2008, como coordenador 
de jovens da Regional Sindical 
do Vale do Rio Pardo e Baixo 
Jacuí, teve seu avô, Guilherme 
Wagner, um dos presidentes 
do STR, como inspiração e 
incentivo para lutar pelas de-
mandas rurais. Ele demonstra 
estar animado com o desafio 
e com vontade de promover a 
renovação.

SENSAÇÃO DE 
DEVER CUMPRIDO
Geraldo Back foi eleito pre-

sidente pela primeira vez em 

dezembro de 1996, e perma-
neceu até agora de forma inin-
terrupta. Agora, frisa ele, é a 
hora de oportunizar aos jovens 
e Cristian foi preparado para 
tal. “A sucessão era natural. 
Cristian já estava na vice-pre-
sidência, já convivia com as 
atividades do Sindicato, o que 
torna mais fácil a adaptação”, 
aponta Back, que permanece 
na nova diretoria para apoiar 

o sucessor e transmitir sua 
experiência. “Foram mais de 
duas décadas de aprendizado, 
uma faculdade da vida”, diz 
Back, com sensação de dever 
cumprido e grato ao apoio de 
suas diretorias e associados ao 
longo desses anos. Em quase 
56 anos de STR de Vera Cruz, 
sete pessoas assumiram a pre-
sidência. Cristian Wagner será 
o oitavo.

JOVEM LIDERANÇA
Além da escola regular, Cris-
tian Wagner, de Linha Flores-
ta, interior de Vera Cruz, teve 
formação no Cedejor, voltado 
aos jovens rurais. Em 2008, 
atuou como coordenador de 
jovens da Regional Sindical 
do Vale do Rio Pardo e Baixo 
Jacuí. Em 2010, na Fetag, 
atuou como consultor do 
Programa Nacional de Crédito 
Fundiário e no ano seguin-
te, começou como assessor 
regional do sindicato. Como 
vice-presidente do STR de Vera 
Cruz, Cristian estava há pouco 
mais de um ano na função.

A freeway será novamen-
te bloqueada na entrada e 
na saída de Porto Alegre. 
A interdição deste fim de 
semana é necessária para o 
içamento de duas vigas, que 
compõem as alças de acesso 

da nova ponte do Guaíba. 
A superintendência do Dni-
t-RS mantém a previsão de 
bloqueio total da meia-noite 
de sábado, dia 16, até as 14 
horas de domingo, dia 17. 
Mas não descarta liberação 

do trânsito antes desse prazo, 
como ocorreu no último final 
de semana.

O bloqueio será entre o 
quilômetro 94 e o 95 - da 
região do aeroporto Salgado 
Filho ao entroncamento com 

a BR-290/116, na primeira 
ponte. A interrupção come-
ça às 17 horas de hoje, com 
o fechamento de uma faixa 
no sentido Litoral/Capital. 
À meia-noite, a rodovia será 
bloqueada nos dois sentidos.


