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Nova diretoria da
Amprotabaco é eleita

Unisc promove palestra 
com foco no Enade 2019

Nova gestão da entidade atua até 2021

DIvUlgAÇãO

Prefeitos membros da As-
sociação dos Municípios Pro-
dutores de Tabaco (Amprota-
baco) se reuniram no dia 11 
no estande do SindiTabaco, 
no Parque da Oktoberfest, 
para eleição e posse da di-
retoria e do conselho fiscal 
para o período de setembro 
de 2019 a fevereiro de 2021. 
O presidente do SindiTaba-
co, Iro Schünke, reforçou a 
importância da representati-
vidade da Amprotabaco nas 
esferas estaduais e federal. 
“Nossa cadeia produtiva 
tem muitas demandas pela 
frente e a força desta entida-
de é fundamental para levar 
a importância econômica e 
social do tabaco para todo o 
Brasil”, afirmou.

 Fundada em 8 de novem-
bro de 2013, a Amprotabaco 
foi idealizada pelo prefeito 
Telmo Kirst, de Santa Cruz 
do Sul, que dirigia a entidade 
pela segunda vez. “A Ampro-
tabaco foi criada com o obje-
tivo de defender os interesses 
dos nossos municípios. Não 
temos bandeira partidária, ao 
contrário. Somos uma única 
bandeira: a cadeia produtiva 
do tabaco. Todos que defen-
dem a cadeia produtiva serão 
bem recebidos, afinal, esta-
mos diante de um gigante, 
setor que envolve milhares de 
pessoas e não é preciso dizer 
a importância que tem para 
os municípios a geração de 
empregos e renda”, observou 
Kirst.

Benício Werner, presiden-
te da Afubra, falou sobre a 
importância de seguir forta-

A Unisc promoveu na 
quinta-feira, 10 de outubro, 
uma palestra com o tema 
Treinamento invisível como 
fator para o sucesso, mi-
nistrada pelo professor de 
Educação Física, doutor Ro-
berto Maluf de Mesquita. 
A atividade foi direcionada 
a estudantes de Educação 
Física e Nutrição, duas das 
graduações da Unisc que vão 
participar, em 24 novembro, 
da prova do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudan-
tes (Enade 2019).

O palestrante, que tem 
larga experiência trabalhando 
com atletas de alto rendimen-
to e pesquisas realizadas em 
conferências de quatro Jogos 
Olímpicos, disse que a rela-

ção entre educação e esporte 
está na busca pela excelência. 
Destacou que o aluno deve ter 
foco e cuidado com a prova e 
procurar fazer o seu melhor, 
envolvendo-se com o pro-
cesso. “O Enade é um treino 
de luxo para a vida, uma vez 
que outros desafios surgirão. 
É uma oportunidade de pre-
paração para outras situações 
futuras, como provas, deci-
sões e escolhas”, revelou.

O Enade é uma prova rea-
lizada a cada três anos, por 
curso, que tem como objetivo 
avaliar o desempenho dos 
estudantes com relação aos 
conteúdos programáticos 
específicos do curso, assim 
como temas de conhecimen-
tos gerais.

lecendo a associação. “Quere-
mos sensibilizar os prefeitos 
aqui presentes para aumentar 
a rede de apoio aos produto-
res de tabaco e encarar conos-
co os desafios enfrentados”, 
disse, dando como exemplo 
as perdas devido ao aumento 
do contrabando.

O prefeito de Vera Cruz, 
Guido Hoff, anunciou a di-
retoria para os próximos dois 
anos. “Temos 556 municípios 
produtores de tabaco, somos 
o segundo maior produtor 
do mundo e o maior expor-
tador. Precisamos de uma 
associação forte para defen-
der a cultura de ativistas que 
só sabem culpar o tabaco, 
desconhecendo suas ações no 
âmbito da proteção da crian-
ça e do adolescente, da saúde 
e segurança do produtor, de 
proteção ao meio ambiente. 
Nós conhecemos a realidade 
e precisamos engajar os cole-
gas para dar voz e multiplicar 
a força da associação, em uma 
demonstração de co-respon-
sabilidade”, disse Hoff.

O prefeito de Rio Azul 
(PR), Rodrigo Solda, assumiu 
a liderança. “Em geração de 
emprego e em termos de ga-
rantia de renda, Rio Azul tem 
uma dependência direta do 
cultivo, assim como diversos 
municípios. Está na hora de 
reforçarmos esta mensagem 
e quero ser uma ferramenta 
para repassar as informações 
sobre o tabaco nas diferentes 
esferas”, falou Solda em seu 
primeiro pronunciamento 
como presidente da Ampro-
tabaco. 
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DIA DO PROFESSOR

Prefeito decreta 
ponto facultativo 

Um presente para os 
profissionais da educação. 
Seguindo o exemplo das 
redes pública do Estado e 
particular de ensino, as es-
colas municipais de ensino 
fundamental e de educação 
infantil de Santa Cruz do Sul 
também não funcionarão na 
próxima terça-feira, dia 15. 
Em razão do Dia do Profes-
sor, o prefeito Telmo Kirst 
decretou ponto facultativo.

Para a secretária de Edu-
cação, Jaqueline Marques, 
os professores merecem o 
reconhecimento, porque é 
deles o mérito pelos bons 
índices de desenvolvimento 

que a área vem apresentan-
do no município. “Há pou-
cos dias a imprensa divul-
gou Santa Cruz do Sul como 
o terceiro município gaúcho 
no ranking do Idese e, como 
principal responsável por 
este crescimento, está a edu-
cação. Porém, nós sabemos 
que a conquista é fruto da 
dedicação e do empenho de 
quem abraçou a causa e faz 
dela a sua missão de vida: 
os nossos professores. Eles 
merecem este dia em sua 
homenagem.” O dia será 
recuperado dentro do ca-
lendário escolar, conforme 
orientação da mantenedora. 


