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A Vereadora Marli H. Stiegemeier saudou a todos e disse que hoje, dia vinte de julho 
comemora-se o dia do amigo. Falou que há uma data específica, na qual dizem lembrar-se do 
amigo, entretanto, acredita que devem se lembrar do amigo no dia a dia, em cada segundo de 
nossas vidas, pois é ele que estende a mão quando mais precisamos de ajuda. Salientou que 
amigo é algo que não se ganha, é algo que não se compra, ele deve ser conquistado. 
Parabenizou a todos os amigos e amigas. Informou que na segunda-feira, dia vinte e cinco de 
julho, comemorarão a dia do colono e motorista, duas classes que vencem dificuldades com 
determinação e trabalho, sol ou chuva, colocam alimento na mesa de cada um de nós. Disse 
esperarem que este trabalho seja reconhecido de maneira justa, através de preços justos aos 
produtos, políticas públicas de incentivo que possam manter o jovem no campo. Falou que até 
hoje puderam notar que é simplesmente produzir para poder pagar os financiamentos, 
resultados dos serviços não e visto pelo produtor, o que acontece é a pura transferência da 
integradora para as agências financeiras. Afirmou que, apesar disso, o nosso produtor continua 
firme, labutando de manhã à noite, fazendo com que o produto chegue à mesa de cada um de 
nós. Aproveitou a oportunidade para também convidar a todos para, na segunda-feira, dia 
vinte e cinco de julho, participarem da carreata que vai ser realizada até a Linha Santo Antônio, 
no Centro Comunitário, local onde será realizado o encontro em comemoração ao dia 25 de 
julho, dia do colono e motorista, para que todos os produtores participem e que realmente 
façam desse momento um momento em que eles mesmos consigam se valorizar. Disse que só 
assim conseguirão ver a força que realmente têm. Informou que na sexta-feira tiveram o 
encerramento do campeonato de canastra, que teve a participação de vinte e cinco duplas. 
Agradeceu e parabenizou todas as duplas e reservas que participaram, independentemente de 
colocação, porque o objetivo do campeonato era a integração dos participantes. 


