
| Neste domingo haverá missa na Igreja Imaculada 
Conceição, às 9h45min.    

| Neste sábado, a AERC Juventude Unida fará jogo 
amistoso de futebol de campo, em casa, contra uma 
equipe de Formosa, a partir das 14h45min. Todos os 
atletas que quiserem participar do jogo serão bem 
-vindos e terão oportunidade de jogar. A partida 
somente será realizada com clima bom e campo em 
condições. Equipes interessadas em realizar partidas 
amistosas de campo ou Futebol Sete, podem entrar 
em contato com dirigentes de AERC Juventude 
Unida.      

| Nos dias 7, 8, e 9 de junho acontece no Parque de 
Eventos, em Vera Cruz, a Feira da Produção. Estarão 
expondo agroindústrias do município de Vera Cruz, 
que mostrarão a produção local.

| Nesta sexta-feira, dia 31, às 20 horas, a Juventu-
de Evangélica se reúne para tratar da Olimpíada em 
Ferraz (IECLB).

| No dia 14 de junho, sexta-feira, a Juventude Evan-
gélica Luterana realiza baile, com Nave Som e Estação 
Fandangueira. Ingressos antecipados no valor de R$ 
20, na loja Mutante, Mercado Seelig, Mercado Gabe 
Redefort de Vale do Sol e Posto Central de Ferraz.

| A Comunidade Católica São Luiz, de Linha Flo-
resta, convida para a festa do Padroeiro que se rea-
lizará no dia 23 de junho. Às 10 horas, missa festiva, 
seguindo às 11h30min, com almoço onde será servido 
um gostoso churrasco de gado e porco, galeto, lingui-
ça e saladas diversas. A partir das 15 horas, reunião 
dançante com a banda Arte Livre. Sábado, a partir do 
meio-dia, haverá venda de cucas e tortas. 
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Coopervec vai traçar 
perfil dos associados
Através da aplicação 
de questionário será 
possível conhecer 
necessidades dos 
produtores e projetar 
ações práticas

Reunião para definir últimos detalhes ocorreu na segunda-feira, dia 27, na Coopervec

PARA CONHECER A REALIDADE
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A fim de conhecer o per-
fil de seus associados, 
a Cooperativa Mista 

de Agricultores Familiares 
de Vera Cruz (Coopervec), 
em parceria com o curso de 
Agronomia, da Universida-
de Federal de Santa Maria, 
vai aplicar questionário com 
seus membros. A prática será 
realizada neste sábado, dia 
1º de junho, quando cerca de 
45 estudantes irão a campo 
apurar as informações. 

De acordo com o vice-pre-
sidente da Coopervec, Je-
ferson Klunk, os alunos do 
curso de Agronomia serão 
recepcionados a partir das 
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8h30min, na propriedade do 
agricultor Sérgio Frantz, em 
Dona Josefa, e após serão di-
vididos em grupos com cerca 
de quatro pessoas, sempre 
acompanhados de algum re-
presentante vera-cruzense, e 
serão encaminhados para as 
visitas domiciliares.

A Coopervec tem hoje 98 
associados. Destes, entre 45 e 
50 vão receber a visita neste 
primeiro momento. “Nem 
todos os associados vêm pro-
duzindo e também não temos 
noção se pretendem produzir 
e quais suas demandas. Será 
importante traçar este perfil 
da propriedade, bem como 
da família do produtor”, 
sublinha o presidente da 
Coopervec, Romeu Mueller. 
Com o diagnóstico do perfil 
dos associados, a entidade 
poderá desenvolver mais 
ações práticas, que vêm ao 
encontro da demanda e ne-
cessidade de seus produtores. 
“Dará mais autonomia para 
trabalharmos em prol dos 

Serão visitados os produtores, moradores de Alto 
Dona Josefa, Dona Josefa, Linha Floresta, Alto Fer-
raz, Ferraz, Linha Borges de Medeiros, Linha Número 
Um, Cipriano de Oliveira, Linha Fundinho, Mato Alto, 
Linha Henrique D’Ávila, Linha Capão, Vila Progresso, 
Linha Sítio, Linha do Rio, Linha Alta e Entre Rios.

AS COMUNIDADES 

nossos produtores”, destaca 
Klunk. 

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Cristian Wagner, os 
dados ficarão armazenados 
no sistema em que a Cooper-
vec terá acesso, bem como as 
entidades parceiras. “Ou seja, 
essas informações poderão 
ser usadas por todos. A in-
formação estará disponível 
e assim poderão ser feitos 
planejamentos e ações com 
base nestes dados”, explica.

Inicialmente, o questioná-
rio será aplicado apenas com 
associados da cooperativa. 
Após, poderá ser aplicado 
com demais agricultores para 
traçar o perfil dos produtores 
vera-cruzenses. “Este é um 
projeto-piloto na região que a 
universidade de Santa Maria 
está sendo parceira. Após, 
queremos apresentar o pro-
jeto para outros municípios 
para que sirva de inspiração”, 
projeta Klunk.

Esta parceria só é possível 
devido à união das entidades, 
entre elas a Fetag, por meio 
do STR, Emater, Coopervec, 
Sicredi, Secretaria de De-
senvolvimento Rural, Pre-
feitura Municipal e demais 
secretarias com a cedência 
de veículos para transportar 
as equipes até as localidades.

JOGO BENEFICENTE

Junho será marcado por 
golaços de solidariedade em 
Santa Cruz. No feriado de 
Corpus Christi, dia 20, ocorre 
a segunda edição do “Joga 
Pouco, Ajuda Muito”, um 
jogo beneficente que auxilia 
entidades e traz para a qua-
dra do Ginásio Poliesportivo 
estrelas do mundo da bola.

A peleia terá de um lado, 
os Amigos do Damé, que 
conta com o meia-atacante e 
santa-cruzense Pedro Henri-
que Konzen, campeão grego 
pelo PAOK, além do craque 
raiz, Sandro Sotillii, ex-cen-
troavante e uma das figuras 
mais conhecidas dos gaúchos 
nas redes sociais. Do outro 
lado da linha, os Amigos do 
Grupo Shake, que vão ter no 
time o craque canarinho e do 
Juventus, Douglas Costa, e o 
goleiro Tiago Volpi, do São 

Paulo. 
Conforme Moisés Damé, 

um dos organizadores do 
evento e capitão do “Amigos 
do Damé”, a primeira edição, 
realizada em 2017, foi um 
sucesso. O jogo contou com 
a presença de Sandro Sotilli e 
os fundos arrecadados foram 
destinados à Copame. Nessa 
edição, as doações devem ser 
destinadas ao Asilo e a algu-
ma ONG da causa animal. 

Ainda, segundo Damé, a 
ideia é realizar o jogo benefi-
cente todos os anos. “Fizemos 
a primeira em 2017, em 2018 
acabou passando, mas agora 
combinamos de fazer sempre 
no final do ano, para integrar 
e fazer o bem”, destaca.

O evento está previsto para 
iniciar às 14 horas, com ingres-
sos ao valor de R$ 10, mais 
alimento ou agasalho. 

Craques do futebol vêm 
para Santa Cruz em junho


