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Linha Santa Cruz prepara os 
170 anos da Imigração Alemã

Economista analisa cenário 
econômico e perspectivas

Sem demanda, atendimento 
noturno não será feito

Ramos frisou que desafio é retomar crescimento pós-crise

José Carlos Azambuja e Paulo Afonso Trinks
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Eine Geschichte zum 
Feiern. No dia 19 de de-
zembro, Santa Cruz do Sul 
comemora 170 anos da Imi-
gração Alemã e Linha Santa 
Cruz, berço da colonização, 
já prepara uma intensa pro-
gramação alusiva à data. As 
atividades iniciam já em no-
vembro, no dia 16, e seguem 
até o aniversário da chegada 
dos alemães na região. 

Conforme o coordenador 
do evento, Paulo Afonso 
Trinks, o objetivo é recupe-
rar a importância da língua 
falada, da religiosidade e 
do trabalho comunitário in-
centivados pelos imigrantes. 
“Mesmo com pouco, eles 
chegaram aqui em 1849 e 
logo construíram escola, 
uma capela e uma associa-
ção, mostrando o quanto a 
educação, a fé e o cooperati-
vismo são importantes para 
nosso povo”, destaca.

Entre as principais atra-
ções da festa está a cami-
nhada das lanternas, o baile 
típico e a homenagem a três 
personalidades: o empresá-
rio Loreno Heck, represen-
tando a comunidade, Paulo 
Trinks, como rotariano, e 
a apresentadora, modelo e 
empresária Ana Hickmann, 
que cresceu em Linha Santa 
Cruz. Além deles, quem 
poderá fazer parte das ati-
vidades comemorativas 
à data é o cônsul-geral da 
Alemanha, Thomas Schmitt. 
A presença do diplomata 
ainda não foi confirmada.

De acordo com Trinks, 
que trabalha na organização 

Na noite da última terça-
feira, 27, o economista-chefe 
do Sistema Sicredi, Pedro 
Lutz Ramos, foi o pales-
trante convidado da edição 
do Projeto Encontro com o 
Sindilojas, que reuniu cerca 
de 100 pessoas no auditório 
da entidade, em Santa Cruz 
do Sul. Durante o evento, 
promovido pelo Sindilojas 
Vale do Rio Pardo  em parce-
ria com a Sicredi Vale do Rio 
Pardo, ele abordou o Cenário 
Econômico e Perspectivas.

 Doutor em Economia pela 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Ramos abordou os desafios 
da economia e política, desta-
cando aspectos como cenário 
internacional, inflação, juros 
e taxa de câmbio. “Na área 
política, o maior desafio do 

governo é a retomada do 
crescimento da economia pós 
crise. A aprovação da Refor-
ma da Previdência deu um 
sinal importante ao mercado 
para recuperar a confiança 
no país”, enfatizou. Por fim, 
apresentou o cenário para 
2020, que deve ser marcado 
pelo consumo das famílias 
puxado por juros baixos e 
renda do trabalho e pela 
retomada da confiança com 
os governos reduzindo des-
pesas.

 No final do encontro, o 
presidente do Sindilojas Vale 
do Rio Pardo, Mauro Spode, 
a vice-presidente Luciane Fis-
cher, o presidente da Sicredi 
VRP, Heitor Petry, e o gerente 
da Agência Afubra, Lairton 
Willms, entregaram uma 
lembrança ao palestrante. 

A Administração de Venân-
cio Aires intencionava instalar 
um espaço de atendimento 
noturno para crianças de até 
10 anos, a exemplo de outros 
Municípios. Para organizar o 
projeto, uma série de levan-
tamentos foi realizada pelos 
profissionais das redes de 
atendimento, como agentes 
de saúde, assistentes sociais 
e técnicos da Secretaria de 
Educação. Além disso, um pré-
cadastro voluntário foi aberto 
para que os interessados pu-
dessem manifestar interesse 
no serviço. No entanto, apenas 
uma família que projeta ne-
cessitar do serviço procurou a 
Prefeitura.

Sem demanda para abrir o 
espaço, já que a única pessoa 

interessada ainda não precisa 
do serviço, a Administração 
definiu por não deve dar con-
tinuidade ao projeto neste 
momento. O prefeito Giovane 
Wickert garante que a pro-
posta continuará nos planos 
da Prefeitura para que caso 
esta demanda seja suficiente 
o projeto possa ser executado. 
“Funciona em diversas cida-
des e achamos que seria um 
importante atendimento às 
famílias. Como não foi regis-
trada demanda suficiente, a 
proposta ficou inviabilizada 
e não temos porque criar esta 
estrutura. Mas não descarta-
mos a hipótese de no futuro ser 
uma necessidade dos nossos 
cidadãos e aí sim colocar em 
prática o atendimento.”

dos festejos ao lado de José 
Carlos Azambuja, Anelize 
Winter, Luciana Tremea, Paulo 
Hansen, Nasario Bohnen, Lissi 
Bender, Silvani Frantz, Pedro 
Thesing, Romar Behling, Lu-
ciani Klems, Ricardo Bring-
mann e Maria Luiza Schuster, 
o evento é pensado para todos. 
“Será uma oportunidade de 
relembrarmos nossa história 
e mostrar a importância da 
imigração para nossa região”, 
diz. Confira o calendário de 
eventos alusivos aos 170 anos 
da Imigração Alemã:

|16 de novembro, 20h, no 
Salão da Comunidade Católica 
de Linha Santa Cruz. Baile da 
Imigração: Caminhada das 
lanternas, jantar e baile típico.

|22 de novembro, 20h, na 
Igreja Católica de Linha Santa 
Cruz: Encontro de Corais.

|27 de novembro, 20h, no 
anfiteatro da Unisc: Concerto 
da Orquesta e Coral da Unisc.

|4 de dezembro, 19h30min, 
na Sede do Rotary Clube Cida-
de Alta: lançamento do Projeto 
Língua e Cultura Stammtisch 
Deutsch - Cultivo da língua 

por meios de temas cultu-
rais.

| 7 de dezembro, 14h, no 
Salão da Comunidade Ca-
tólica de Linha Santa Cruz: 
encontro com apresentações 
dos alunos das escolas de 
língua alemã, apresentação 
de pesquisa da história, dos 
costumes e tradições dos 
Imigrantes, concurso Frente 
Mais Bonita, ajardinamento 
nas residências e comércio e 
café colonial. 

|19 de dezembro, 10h, 
local a definir: apresentação 
do Potencial do Município.

17h30min, com concen-
tração na Rua José Germano 
Frantz - Alte Pikade: passeio 
histórico da Imigração.

| 1 9  d e  d e z e m b r o , 
18h30min, no Centro Social 
Urbano de Linha Santa 
Cruz: descerramento de 
placa dos 170 anos e lança-
mento do projeto Forno da 
Imigração Comunitário.

20h30min, na Igreja Ca-
tólica de Linha Santa Cruz: 
culto Ecumênico, com apre-
sentação de coral. 

A Philip Morris Brasil (PMB) e a Embrapa as-
sinaram nesta quinta-feira o termo de intenções 
para um novo projeto que beneficiará mais de 
cinco mil produtores de tabaco nos três Estados 
da Região Sul. O objetivo da iniciativa é estreitar 
relações entre os dois parceiros, em atividades 
nas áreas de pesquisa, desenvolvimento, inova-
ção e transferência de tecnologia para a promo-
ção de um modelo de agricultura sustentável 
na produção de tabaco. O projeto terá como 
foco principal a identificação e preservação de 
recursos naturais, além da qualidade de vida 
e segurança alimentar junto aos produtores 
integrados à Philip Morris Brasil.

 A intenção é desenvolver um projeto alinha-
do aos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável da ONU, para promoção do conceito de 
agro biodiversidade na produção de tabaco. 
As ações serão desenvolvidas nos pilares: 1) 
identificação e caracterização de oportunida-
des de manutenção e fortalecimento da agro 
biodiversidade; 2) geração de bases de dados, 
informações e conhecimentos sobre a susten-
tabilidade das propriedades; 3) contribuição 
para a segurança alimentar e nutricional das 
famílias produtoras de tabaco; 4) promoção da 
sustentabilidade das propriedades; 5) gerar um 
modelo de produção sustentável.

PROJETOS PARA OS FUMICULTORES

Philip Morris e Embrapa assinam contrato


