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A cooperativa Languiru 
inaugurou um novo espaço 
na unidade da fábrica de 
rações, em Estrela: o silo de 
secagem de grãos de milho. 
A solenidade foi às 11h de 
ontem e contou com a pre-
sença de autoridades mu-
nicipais, representantes da 
Emater/RS-Ascar, presidente 
da Associação Rural de La-
jeado (Arla), comissão da 
Languiru e associados.

A obra, que durou cinco 
meses para ser concluída, 
teve o investimento de apro-
ximadamente R$ 4 milhões. 
Com isto, será possível au-
mentar a competitividade 
comercial da unidade, que 
já atende todo  o Rio Grande 
do Sul. 

Para o presidente da Lan-
guiru, Dirceu Bayer, a fábrica 
de rações agora é completa. 
“Até agora não tínhamos o 
secador e fazíamos o serviço 
de forma terceirizada. Neste 
momento, nosso associado 
pode entregar direto seu 
cereal que vai ser submeti-
do a secagem do produto e 
já vai fi car aqui na própria 
fábrica”. 

Para o gerente da unida-
de, Joel Geraldelo, por meio 
do silo será possível valorizar 
o produtor de milho do Vale 
do Taquari. “Hoje, a estrutu-
ra produz aproximadamente 
33 mil toneladas de ração ao 
mês, distribuídas em todo 
o estado. Para tudo isso, a 
gente precisa de um núme-
ro significativo de grãos, 
milho, soja, enfi m, todos os 
cereais. Atualmente, nosso 
consumo mensal de milho 
é, aproximadamente, 18 mil 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCAMOS os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a realizar-se na sede da Companhia, na Rua Frederico Germano 
Haenssgen, 2074, na cidade de Cruzeiro do Sul (RS), CEP 95930-000 no dia 14 de 
março de 2018, às 14h00min, para deliberarem sobre: a) Relatório da Administração, 
Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, 
correspondentes ao exercício findo em 31.12.2017, b) Eleger um membro para 
compor o Conselho de Administração, e c) Fixar a remuneração dos administra-
dores.  

Cruzeiro do Sul (RS), 05 de fevereiro de 2018. 
Mário Stockmann - Conselheiro 

Languiru amplia fábrica 
de rações em Estrela
A secagem de grãos de milho poderá ser feita na própria unidade

 » Estrela

Silo foi a aposta de 2017
“Esse foi o único investimento em 2017, a pedido 

dos nossos associados. Em vista da situação eco-
nômica dos anos anteriores, nós fomos precavidos 
ano passado. Mas esse investimento se justifi ca, 
porque era muito esperado”, afi rma o presidente da 
Languiru. 

Para este ano, Bayer acredita em um melhor 
desempenho econômico, mas ainda é preciso ter 
cuidado. “Agora estamos em um novo momento, 
muita energia, muita motivação. Nosso produtor pode 
investir, a cooperativa tem um futuro promissor”. O 
próximo passo da Languiru é expandir os trabalhos 
no frigorífi co de suínos.

SEGREDO DA ELEGÂNCIA
O presidente da cooperativa elogiou a aparência 

do prefeito e do vice-prefeito de Estrela. “Olha a 
elegância do prefeito, olha a elegância do vice. Vocês 
sabem o segredo? Eles consomem produtos da Lan-
guiru”, brinca.
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Marcada nova audiência 
sobre o Plano Diretor

Lajeado - Uma terceira e última audiência pública 
sobre o Plano Diretor foi convocada pela Prefeitura 
de Lajeado. O objetivo é apresentar as alterações 
antes de encaminhar o Projeto de Lei para a Câmara 
de Vereadores. A revisão e atualização do documento 
está marcada para o dia 22, às 19h, no Salão de 
Eventos do Executivo municipal.

Titular da Secretaria do Planejamento e Urba-
nismo (Seplan), Rafael Zanatta destaca que todas 
as discussões sobre o assunto estão sendo feitas de 
maneira ampla. “Há uma extensa discussão com a 
comunidade a respeito do Plano Diretor”, revela. 
Segundo ele, todas as audiências e reuniões comu-
nitárias foram muito importantes. “Conseguimos 
entender quais são as preocupações e desejos da 
nossa cidade”, afirma. Agora, serão levados os re-
sultados dos estudos que são feitos. “Também é 
fundamental apresentar o que será feito para termos 
uma Lajeado mais organizada e desenvolvida, que 
possa continuar oferecendo condições para que as 
pessoas prosperem.”

O Legislativo também deve chamar audiências 
para tratar do assunto. Pelo menos quatro devem 
acontecer, em datas ainda não definidas.

toneladas. Essa estrutura 
vai ajudar a absorver uma 
quantidade maior de grãos 
e de milho aqui na nossa 
região”. Antes, o serviço era 
terceirizado e o produto, na 
sua grande totalidade, era 
do Mato Grosso e do Paraná. 
“Nós já estamos recebendo 
os grãos”, salienta o gerente 
para os associados.

Em Estrela, a coopera-
tiva ocupa a 6ª posição no 
ranking das cem maiores em-

SILO: o investimento da obra foi de aproximadamente R$ 4 milhões 

presas com base no retorno 
de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Para o prefeito, Ra-
fael Mallmann, valorizar os 
produtores locais será uma 

forma da empresa aumentar 
sua representatividade na ci-
dade. “Consumir o milho da-
qui, e não buscar o de fora, 
fortalece ainda mais essa 
questão do ICMS”, destaca.


