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COOPEROESTE I
egunda-feira a Cooperoeste, fabricante dos produtos lácteos Terra Viva e Amanhecer, completou 19 anos. Trata-se
do maior exemplo da reforma agrária do país. Mensalmente
recebe comitiva de vários lugares do Brasil e do mundo.
É responsável por mais de 300 empregos diretos e incontáveis indiretos. Além disso, foi a grande responsável por
frear o êxodo rural na região.
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COOPEROESTE II
Cooperoeste também se destaca pela arrecadação de impostos que são rateados entre os governos municipal, estadual e federal. Somente em 2014 foram R$ 3,7 milhões. Dinheiro que retorna à população em forma de obras e ações públicas.
Entre as marcas Terra Viva e Amanhecer, a cooperativa fabrica 30 produtos que são comercializados em mais de quatro
mil estabelecimentos dos três estados do Sul e São Paulo.
Entendemos que por tudo que representa e benefícios que
proporciona à população de São Miguel e região deveria ser
mais valorizada.
Em tempo: desde que iniciou suas atividades, o Conselho Diretor sempre foi composto por assentados da reforma agrária.
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TÚNEL DO TEMPO
oi na segunda quinzena de julho de 1990 - um final de
tarde de domingo - que São Miguel foi castigada por
uma forte chuva de granizo que causou muita destruição.
A tempestade não durou mais que que dois minutos, mas
o estrago que causou até hoje é incalculável. A cidade ficou
sem água potável e energia elétrica por três dias. Mesmo
25 anos depois, muitos lembram com detalhes do episódio.
Alguns, até hoje, ficam com sequelas emocionais.
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BAITA FESTA; BAITA EXEMPLO I
conteceu sábado, no Ibiza Pub, o ‘Rock Solidário’. As bandas Enola, Dinamark, 3-Lost, todas do Extremo Oeste, e
outros talentos regionais detonaram o melhor do pop/rock.
O valor do ingresso foi de R$ 15,00 e um quilo de alimento.
Os donativos arrecadados serão doados à Casa Lar de
São Miguel e, também, a atingidos pelas fortes chuvas dos
últimos dias na região.
Essa foi a 6ª edição itinerante. Outras cidades, como Guaraciaba e Cedro, também foram contempladas. O evento já
arrecadou mais de 800 quilos de alimentos, 200 brinquedos
e 300 peças de roupas (não está contabilizado o do evento
de São Miguel). Tudo foi destinado a entidades de caridade.
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BAITA FESTA; BAITA EXEMPLO II
ideia surgiu em 2013, através da Banda Enola, com o
intuito de, através da música (rock), ajudar a sensibilizar as pessoas a se solidarizarem com pessoas necessitadas, além de desfazer a imagem negativa que permeia o
estilo musical (sexo, drogas e rock and roll).
Outra característica é de que todos os grupos que sobem ao palco do ‘Rock Solidário’ são do Extremo Oeste dos quais são solidárias em seus cachês, cobrando apenas
o custo da apresentação -. Isso é para viabilizar o evento
musical beneficente mais importante da região.
São iniciativas desse tipo que ainda me fazem acreditar
no ser humano. Parabéns aos envolvidos direta e indiretamente e todos que participaram da festa.
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SABIA?
ketchup contém 94% de tomate na composição. Ou
seja: é fonte riquíssima de ‘licopeno’ (o antioxidante
que protege do câncer de próstata).
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*Fonte: Revista Men’sHeath.

A estonteante Luana Lemes

É SHOW
ias atrás tivemos o prazer de conhecer a Maltaria Shows e
Eventos, de Xaxim. Disparada uma das melhores casas do
Estado. Estrutura supermoderna, agilidade no atendimento,
gente bonita e educada, máxima segurança (interna e externa)
e muito mais. Sem contar da cordialidade dos funcionários e,
principalmente, proprietários. Fiquei impressionado.
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SEJAMOS SOLIDÁRIOS
s últimas chuvas atingiram muitas cidades da região.
Inúmeras famílias necessitam de ajuda. Façamos nossa
parte. E sem essa de que ‘o que se tem para doar é pouca
coisa’. O pouco para alguns é muito para outros. E juntando
os todos ‘poucos’ se chega ao muito.
Além disso, essa é uma chance de praticarmos a caridade.
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FALTOU DIZER
stou de férias da universidade. Então, à noite, e em momentos
vagos, faço um dos meus maiores prazeres: ler. Na folga dos
estudos, leio obras literárias diversas - não ligadas ao Direito -.
Se por um lado é prazeroso, por outro, às vezes, causam alguns
problemas. No meu caso, um dos principais, é o esquecimento.
Por isso, mesmo atrasado, parabenizo o ex-vereador,
ex-prefeito e ex-deputado estadual, Luiz Basso, pelo seu
aniversário na semana passada.
Trata-se de uma das pessoas mais idôneas que conheço.
Sua conduta na vida pessoal e pública sempre foi norteada
pela honestidade e em ajudar as pessoas. Grande camarada.
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FOI SUPER
uca Leindecker (ex-vocalista da banda Cidadão Quem e que
durante mais de dois anos tocou junto com o ex-vocalista
dos Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger - no projeto
denominado ‘Pouca Vogal’ -), se apresentou sábado, no Hangra,
em Maravilha. ‘Pinhal’, e, principalmente, ‘Girassóis’ foram as
duas músicas que o público mais vibrou. O agito foi dos bons.
Antes e depois da apresentação do cantor gaúcho que subiu
ao palco foi Rogério Mello e banda, de Chapecó, que tocaram o
melhor do pop/rock nacional e internacional. Meninas lindas
e bem produzidas abrilhantaram ainda mais o festerê. Muitos
profissionais liberais também apareceram por lá.
Em tempo: Muita gente de Maravilha lê o Jornal Imagem via
internet (www.oimagem.com.br).
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