
A Cooperativa Sicredi Vale 
do Rio Pardo recebeu uma 
homenagem na Câmara 
dos Deputados em Brasília, 
na manhã desta quarta-
feira. Em uma proposição 
do deputado federal Heitor 
Schuh, a homenagem é em 
alusão ao centenário da 
Sicredi. Além do presidente, 
Heitor Álvaro Petry, o vice, 
Pedro Thessing, e a dire-
tora de operações, Daniele 
Mann, receberam a home-
nagem no plenário da casa.
A solenidade ocorreu du-
rante lançamento da Déca-
da da Agricultura Familiar. 
Presidida pelo deputado 
Heitor Schuh, a mesa ainda 

contou com representan-
tes do Governo Federal, da 
Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO) e 
outras entidades. “Receber 
esta homenagem em nome 
da Sicredi é um grande 
orgulho e também um pri-
vilégio, por estar represen-
tando nossos conselheiros, 
colaboradores, associados, 
ou seja, nossa grande fa-
mília do Vale do Rio Pardo. 
Estou feliz e emocionado 
em poder compartilhar no 
plenário da Câmara um 
pouco da nossa trajetó-
ria centenária”, destacou 
Petry.

A convite da Universida-
de de Santa Cruz do Sul 
- Unisc, o professor Terry 
Marsden, da Universidade 
de Cardiff, do País de Ga-
les, no Reino Unido, visitou 
propriedades participantes 
do Programa Protetor das 
Águas, em Vera Cruz. O 
docente, que é presidente 
do Sustaibable Place Insti-
tute conheceu a proposta 
local acompanhado dos 
professores Sergio Sch-
neider, dos programas de 
pós-graduação em Socio-
logia e Desenvolvimento 
Rural da Universidade 

Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS, Potira Preiss 
e Silvio Arendt, do Progra-
ma de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional 
da Unisc. Durante a visita, 
o inglês fez relações en-
tre o que é realizado no 
Município e as iniciativas 
semelhantes do seu país. O 
momento ainda serviu para 
troca de conhecimentos 
para aperfeiçoamento dos 
projetos. A visita foi guiada 
pela responsável técnica 
da Estação de Tratamento 
de Água - ETA, de Vera 
Cruz, Tanise Etges.
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Sicredi aplaudida em Brasília

Olhar estrangeiro ao 
Protetor das Águas

Está aberto o edital de 
licitação para a concessão 
da Estação Rodoviária de 
Vera Cruz. O documento foi 
publicado pela Subsecre-
taria Central de licitações 
(Celic RS) semana passada. 
A abertura das propostas 
será dia 9 de dezembro. 
Vera Cruz teve a estação 
rodoviária desativada em 17 
de março de 2014. Será que 
teremos investidor?

Circula pelas redes sociais 
mobilização de moradores 
de linha Andréas reivindi-
cando comunicação com 
o posto de saúde, que não 
tem telefone, internet para 
marcar consulta, ou secre-
tária que fique no local. 
Serão coletadas assinatu-
ras na entrega dos boletins 
da Escola José Bonifácio, 
de linha Andréas, neste 
sábado. Após, o documen-
to fica disponível lá para 
mais pessoas assinarem. O 
material será destinado ao 
prefeito, Guido Hoff.

Rodoviária

Mobilização 
por telefone
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