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Coopervec 
inaugura prédio
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Depois da solenidade teve eleição da nova diretoria
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AGRICULTURA

Os produtores associa-
dos à Cooperativa Mista 
de Agricultores Familiares 
de Vera Cruz (Coopervec) 
agora têm um espaço para 
receber, beneficiar, emba-
lar e armazenar alimentos 
comercializados no Espaço 
do Produtor, antigo Feirão 
Rural. A sala de preparação e 
distribuição tem 84,5 metros 
quadrados e foi construída 
com recursos da Consulta 
Popular de 2016/2017, mais 
contrapartida do Município. 
Ela será utilizada também 
para cursos e reuniões. 

O presidente reeleito da 
Coopervec, Airton Romeu 
Mueller, lembrou, durante 
a solenidade, a batalha da 
entidade para conquistar 
cada um dos avanços, como 
o fornecimento da merenda 
escolar. O prefeito Guido 
Hoff salientou o empenho 
do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento (Comude) 
e do Conselho Regional de 
Desenvolvimento (Corede). 
“Dizem que a propaganda é 
a alma do negócio. Mas, pre-

O RECURSO
Para a construção do 
prédio, o repasse do 
Governo do Estado, através 
da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo, 
foi de R$ 71.498,42. A 
contrapartida do município 
foi de R$ 22.969,41, 
totalizando R$ 94.467,83.

parar e armazenar adequa-
damente os produtos é tão 
ou mais importante do que 
plantar e colher. Esse inves-
timento é a complementação 
de um ciclo que inicia com o 
capricho lá na lavoura e que 
agora será concluído com 
mais sabor na mesa de quem 
acredita no trabalho dos nos-
sos agricultores”, frisou.

ELEIÇÃO
Airton Romeu Mueller 

continuará à frente da Coo-
pervec. Em assembleia na 
manhã de quarta-feira, após 
a inauguração do novo pré-
dio, 38 associados participa-
ram e votaram “sim” para 
a chapa única na disputa 
da diretoria. Até 2021, ela 
tem, além de Romeu na pre-
sidência: Jeferson Klunk, 
como vice-presidente; Luiz 
Fernando Gerhard, como 
secretário; Merielen Albers 
Kist, como segunda secre-
tária; e Daís Schubert, como 
tesoureira. No Conselho 
Fiscal estão: Andrea Poet-
ter, Irineu Wagner e Paulo 
Mueller. Como suplentes do 
Conselho: Agnes Borchardt 
Barbosa, Alex Kurt Musskopf 
e Sérgio Frantz.

Para o presidente reelei-
to, fundamental é manter a 
união da diretoria, que mos-
trou bons resultados durante 
os seis anos. “2019 não será 
um ano tão fácil. Podemos 
perder o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA), 
mas vamos procurar outros 
mercados”, frisou ele.

*Com informações da 
Assessoria da Prefeitura.

Estrutura com mais de 80 metros quadrados 
foi construída junto ao Espaço do Produtor


