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OPINIÃO | THIAGO MAURIQUE OPINIÃO | RODRIGO MARTINI mwerámiocenvesino Cipa 
Mercado automotivo Viva o Taquari Vivo Novidade une turismo e degustação 
Setor reage, mas demanda segue Projeto chega à 14º edição e járeti- 

acima da capacidade produtiva. rou40 toneladas delio da nature, Mema to 

GOVERNADOR NA REGIÃO 

Vale aguarda Leite à espera de anúncios 
Reunião com empresários, inauguração de ala hospitalar e visita a roteiro turístico integram agenda de comitiva do Piratini 

Cerca de meio ano após última visita à região, chefe do Executivo estadual retorna ao Vale . empresariais em Lajeado e participa de cerimônia no Hospital Bruno Born, antes de seguir 
do Taquari acompanhado de secretários nesta sexta-feira. Eduardo Leite almoça com líderes — paraa região alta, onde deve anunciar recurso para a Rota do Pão e do Vinho, em Roca Sales, 
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A POLÍCIA a frea de pigs 

ias foi detida em La- 
jeado. Bandidos tentaram fugir 
ecolidiram o veículo na avenida 
Alberto Múller, Armado, um 
integrante du escapar à 

n confronto com a 

Três criminosos iniciaram fuga. 
perto da rodoviária, mas foram 
presos no bairro Universitário 

PROGRAMA AVANÇAR PRESIDENTENO PL 

Diante de estiagem, Estado Com Bolsonaro, partido agrega 
anuncia verba à agropecuária filiados e projeta expansão 
Piratini promete investir R$ 275,9 mi- serão usados na agricultura familia, irriga- A filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Li- — do Taquari. Com adesão de parte do DEM e 

Ihões no desenvolvimento rural. Recursos. ção e melhorias em acessos a propriedades. beral movimenta o cenário político no Vale — do PSL, sigla planeja novos diretórios. 
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EDITORIAL 

Esforço contra 
danos da seca 

investimento histórico anun- 
lado ontem pelo governo do 

estado é um acerto estraté- 
gico. Por meio do programa 

Avançar, o Piratini aplica um montante 
de R$ 275,9 milhões no setor primário, 
para irrigação, agricultura familiar e me- 
Ihorias nos acessos às propriedades. 
Na iminência de uma nova estiagem 

grave em território gaúcho, o recurso é 
muito bem-vindo e abre perspectiva para 
amenizar os impactos no pilar da eco- 
nomia estadual. Toda a verba destinada 
para fortalecer a agropecuária e o desen- 
volvimento rural pode impulsionar ainda 
mais 0 segmento que responde por gran- 
de partedo PIB do RS. 

E iminência de 
uma nova estiagem 
grave emterritório 
gaúcho, o recurso é 
muito bem-vindo e 
abre perspectiva para 
amenizar os impactos 
no pilar da economia 
estadual,“ 

A cada fim de ano, volta a preocupação 
quanto às consequências da estiagem 
para os produtores rurais. Em uma re- 
gião como o Vale, emqueo setor primário 
é a base produtiva, a seca representa per- 
das para milhares de famílias e prejuízos 
significativos para a economia lo 
O investimento do Estado é importante 

para mitigar danos. Ainda assim, não será 
o suficiente, Urge a criação de um sistema 
inovador de irrigação no meio rural. 

Já passou a hora do RS buscar inspira- 
ções internacionais de países como Israel 
que, por meio da tecnologia, consegue 
superar as adversidades do tempo e ga- 

tir, mesmo em áreas desérticas, a es- 
ade da produção agrícola. 
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Márcio Rodrigues da 
Costa, 43, ganhou o título 
de embaixatriz do turismo 
do Rio Grande do Sul, na 

categoria diversidade. 
Natural de Taquari 
representou a região no 
concurso que ocorreu 
dia 20 de novembro, em 

Santa Maria 

Do que se trata o con- 
curso de embaixatriz do 
turismo? 

Esse é um concurso que ressalta 
o turismo do nosso estado. Ele foi 
realizado na cidade de Santa Maria. 
O concurso sempre foi dividido 
em sete categorias. São elas: baby, 
mini, mirim, infantil, teen, juve- 
nie adulto, com candidatas de 
idades entre dois e 25 anos. À partir 
deste ano, teve também a categoria 
diversidade, da qual eu participei. 
Como parte do processo, foram 

tas algumas entrevistas conosco, 
quando eu tive a oportunidade de 
falar um pouco da minha caminha- 
da e atuação no meu município de 
Taquari. À avaliação final foi um 
desfile em traje de gala. 

Como você se sentiu no 
momento? E como você se 
sente em representar Ta. 
quari em todo o estado? 

Foi uma emoção incrível e um 
momento que ficará marcado em 
meu coração poder representar 
a minha cidade. Foi um orgulho 

ABRE ASPAS 

imenso levar a história e a cultura 
do nosso povo para todo o estado. 
A cidade de Taquari me abraçou 
me apoiou. Esta energia fez toda a 
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Você já participou de ou- 
tros eventos neste formato? 

Sim. Um deles é o carnaval, Fui co- 
roada Rainha do Carnaval Diversidade 
de Taquari nos anos de 2018, 2019 é 
2020. Trabalhei durante dez anos com 
concurso de beleza, representando a ci- 
dade inúmeras vezes, Conquistei mui- 
tos títulos estaduais e tive conquistas à 
nível nacional, Nesse caso do concurso 
na área do turismo, achei importante 
participar quando recebi o convite, 
porque seria primeira vez que teria- 
mos uma categoria diversidade. 

Qual você considera ser 
a importância e o papel de 
uma categoria “diversid 
de” nesse concurso? 

Já conquistamos muito, mas sei 
que podemos ainda mais. Ter essa 
categoria neste momento é muito 
importante para a nossa luta. 
é uma voz que representa nossos 
anseios de respeito, oportunidade e 
igualdade. Somos todos diferentes, 
ao mesmo tempo em que somos todos 
iguais, Esse é o nosso maior desejo. 
Hoje olho para trás e vejo que enfre 
tei todos os obstáculos e preconceitos 
da melhor maneira possível, sempre 
com o apoio da minha família que foi 
essencial, nesse processo, 

Você trabalha na super- 
visão de operação de uma 
empresa no município. 
Como é conciliar essa ativi- 
dade com os concursos? 

Este será um ano de muitos even- 
tos. Vou participar de paradas da 
diversidade, de campanhas sociais. 
Mas será tranquilo, porque a maioria 
vai ocorrer nos fins de semana, E 

durante esse período terei como foco 
a etapa nacional, que ainda não tem 
data e local definidos. 
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FOI NOTÍCIA 

Senado aprova PEC MEClança programa de 
recomendou espuma na Kiss dos precatórios qualificação profissional 

Contratado para fazer projeto; senado aprovou em dois tumos O Ministério da Educação (MEC) 
de isolamento acústico na Boate - , PEC dos Precatórios, que adia o lançou o Programa Eja Integrada, Kiss,o engenheiro Miguel Pedro- : gagamento das dividas reconheci que visa o aumento do número so afirmou durante o julgamen- * Gas pela Justiça em ações que não devagaseoferta de cursos téc 
to, que nunca orientou ousoda - cabem mais recurso, pela união O nicos integrados à Educação de 
espuma inflamável utilizadano * governo tinha urgência em tirar a Jovens e Adultos (EJA), em áreas 
locale adquirida em uma colcho- : Proposta da papel sind em 2021 inilgéna co refugaados nad aria Ele teria sugerido alvenaria | fora ter folga financeira e raro de dificil acesso, população de 
E gesso acartonado. Auxilio Brasil do papel. z rua, zonas rurais. 



Sexta-feira, 3 dezembro 2021 AHORA |3 

>» 

AR soe 
encontr. 

Nãi 
Estar com quem a gente ama é estar bem. 

tuma 

Covgjo À 
Heineken 

Poa Cerveja Duplo 
E ad Broto Sômi (ee 15Un) 

SUPERMERCADOS 

Picanha Medalhões Refrigerante Chuleta Bovina kg Frigon kg (Resfriada/ fiuki2iitros — (Resíriada) Vácuo) 

o 
a 2 ea ge ot Tm, ( Y ! 

o Plá pl SUPREME (= A 

4 Óleo Soja Vitaliv Pet dire 
Paleta Suina C/Osso e gd E Tod pe) Estadao | ii Pele kg (Resfriada) (Congelado) Perdigão kg (Congelado) 

Móx 05 Un. por Cliente. 

== À Extrato de or Tomatee 
Poladori 
3409 (Un,) 

e, 1º Sarau zo 
x Fanetono tia Mia CÊ Feijdo-Preto 71 4009 (exceto Farinha de Trigo M 

Ma ada cada Nomorado Tkg (Un) Trufedo) (Un) Roseflor Skg (Uni) Orquídea 5009 (Un) ) j 

; a E 0” 

Ei 
— — (1230m(Un) 

piano 

1020 

imec supermercados FER supermercados imec 

Duetto 

2 
Oiii da Saúde rg lamento otro ava inteçõs e lr é recmanándo atá sd as de dad uma 

Ae com moderação São grobidas a venda entrega de es lda a mer de 8 lt ars it 1 o Estatao d Crnça e do eco 

fal Orsa e ST enquadrarem s sus some e ad LADO Ermo a quand ic de Me nd o dep Ao rs red E qd de pr pt Ve Lã SE É DS 



4 |AHORA Sexta feira, 3 dezembro 2021 

Opiniãoanálise 

Luto na política 
TIRO CURTO 

nar + Boa notícia. A empresa Impinj, player norte-americana 
RODRIGO MARTINI de chips, deve contratar 19 engenheiros que atuavam na 

estatal federal Ceitec, que será liquidada pelo governo 

gaúcho. A unidade da multinacional está instalada nos no 
Tecnopuc, em Porto Alegre. 

* Os colégios João Paulo | e Província, de Porto Alegre, enca- ivaoTa q u ai ri Vivo am. efron iba iaçd 
do uso de máscaras a partir de segunda-feira, Com a medida, 

Naquarta-feira, ascidades nas gestões dos ex-prefeitos Emi 
de Estrela e Lajeado lamenta- Petry e Cláudio Schumacher, e 
ram a mortedo ex-secretário também foi contador da Associa- 
da Fazenda, José Felix de Valois ção Rural de Lajeado (Aria). Ele = rodrigomar Heberle, de 84 anos. Eleatuou morreu em casa. 

Associação Comer- er não será mais obrigatório o uso em ambientes abertos durante 
cial Industrial de durante exereicios iicos e nas árcas de plavgrounds. Aoren- 
Lajendo (Acil) realiza tação é para alunos com idades entre 5 a 12 anos, 

+ Chama a atenção a demora para a liberação dos parklets, 
em Lajeado. 

* Na próxima segunda-feira, às 15h30min, Tribunal de Contas 
do Estado analisa as contas referentes ao exercício de 2020 do 
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O 
relator do processo é o conselheiro Alexandre Postal. 

+ Em Teutônia, a 2º Edição do Projeto Sábado do Bem está 
agendada para este sábado e consiste em ofertar os servi- 
gos de confecção de Carteira de Identidade (RG), mediante 
agendamento prévio, cadastro e atualização do Cartão do 
SUS. O evento ocorre das 7h30 às 11h30, no Centro Admi- 

este sábado, às 8h, 
no Porto dos Bruder, a 14º 
edição do projeto Viva o Taquari 
Vivo, uma organização da ONG 
Parceiros Voluntários, com. 
apoio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Sanea- 
mento e Sustentabilidade e do 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente Sancamento (Conde- 
mas). Neste ano, não haverá o 
tradicional recolhimento de lixo 
nas margens do Rio Taquari. 
De acordo com os organiza- 

dores, a programação prevê o nistrativo Municipal. 
lançamento da Mostra E: + Em Estrela, um grupo de líderes regionais se encontrou na 
lhos, apresentações culturaise — abrilde 2019, A iniciativa tevea  edas águas do rio Taquari. Em quarta-feira para debater sobre o Trem dos Vales. Com isso, 
o Projeto Remada Ecológica da participação de mais de 700vo- todas as edições, mais de 40 ganhou força pleito pela recuperação do trecho até Colinas. 
AECA, À última edição do Viva luntários que recolheramcerca toneladas de ixos e entulhos já 
o Taquari Vivo foirealizadaem de 3.600 kg de lixo das margens foram retiradas da natureza. 

Saúde e Bebidas nos 
professores estádios 

IFSul e pandemia 

O Sindicato dos Professo- Na próxima terça-feira, Burmann (PDT). A proposta 
res Municipais de Lajeado deputado estadual Giuseppe — prevê a comercialização e 
informa que já repassou um Riesgo (NOVO) realiza ato o consumo exclusivamente 
adiantamento de R$ 60 mil de protocolo para a regula- de bebidas com gradação 
para o governo munici rização de bebidas nos está- alcoólica de até 14%. Nas | au 
amortizando o valor rep; dios. Entre os parlamentares — partidas com expectativa 
sado pelo poder público que já assinaram a proposta, — de público superior a 20 mil O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública 
para a quitação da divida da Fábio Ostermann (NOVO), — pessoas, a permissão será para que scjam retomadas as atividades presenciais de ensino nos 
entidade com a Unimed, O Sérgio Turra (PP), Mar- condicionada à presença de cursos da educação básica (ensino médio regular e técnico) ofereci- 
valor original da dívida é de cus Vinícius (PP), Gaúcho uma central de monitora- dos pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sub-rio- 
R$ 343,3 mil, da Geral (PSD) e Gerson mento por imagens. grandense (IFSul). À ação está embasada no Decreto 56.171 de 

28 de outubro de 2021 do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, que determinou a retomada presencial na educação básica em 
estabelecimentos deensino, . 

Parao MPF, as informações prestadas pelos diretores dos câmpus 
do IFSul demonstram que “não há efetiva previsão de retomada de 
atividades presenciais da educação básica”, De acordo com o texto 

O Diário Oficial do Estado servidores efetivos edos cargos do Plano de Carreiras, Cargos, da ACP, “o campus do IFSulem Lajeado oferece desde 23 de setem- 
publicou a sanção ea promulga- em comissão e funções gratifi- Funções e Remunerações dos. bro de 2021 atividades presenciais excepcionais, para turmas de 4º 
ção da lei que trata da unificação . cadas do Poder Judiciário do Rio Servidores do Poder Judiciário ano de um dos cursos oferecidos na unidade, e as demais turmas e 
dos quadros de pessoal dos Grande do Sul, e da instituição Estadual. cursos continuam com atividades pedagógicas não presenciais”. 
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políticacidadania 

Leite inaugura 
ala no HBB e 
anuncia verba 
à infraestrutura 

pereire orem um 

e] 
Governador e secretários participam sai mestemmcm :  ortimtêmtas ; Md 
hoje de eventos em Lajeado e Roca Sales fe 

PRESS sa [piloto “a ar , bor 

região recebe hoje co- E 

mitiva do Piratini lide- o a . a rada. pelo governador | sã 
Eduardo Leite, Ao lon- Doriatá > 

estadual e alguns secretários têm. v . 
agenda em dois municípios. Na Leite deve chegar por volta ape 
cidade-polo do Vale, onde deve — das 12h nesta sexta-feira mun Ee [tr Errar ECT 
chegar no fim da manha, o roteiro 
prevê palestrade Leitenareunião- 
almoço da Associação Comercial 
e Industrial de Lajeado (Ac). 
Segundo a vice-presidente de 

Administração, — Gracie 
Black, o governador de 
por volta do meio-dia ao S 
Eventos, € fará uma explanação 
institucional. Ainda não se sabe 
quais serão os tópicos 
O encontro foi intermediado pela 
ex-vercadora Maria Portz. 

Inauguração no HBB 
Logo após, o governador, o vice, 

Ranolfo Vieira Júnior, ea secretária. 
de Saúde, irão ao Hospital Bruno 
Bom (HBB). A partir da 
será lançada a obra da nova UTI 
Pediátrica, no auditório do Centro 
de Tecnologia Avançada (CTA), e 
a inauguração da segunda parte 
da reforma da emergência. Para à 
unidade pediátrica, o investimento 
será de R$ 3,3 milhões, por meio do 
programa Avançar na Saúde, Se- 
rão 10 leitos, Um passeio também 
vaiocorrer por diferentes setores, 

De acordo com o diretor execu- 

Plano de 
concessões 
Representantes de diversas. 
entidades se reuniram na tarde 
de ontem, 2, para alinhar as. 
reivindicações do Vale para 
o plano de concessões das 
rodovias. À região deseja, entre 
outras medidas, a antecipação 
de obras em alguns trechos, 
pelo Estado. Com a presença 
de Leite, a expectativa local é 
de uma conversa mais direta, a 
fim de alinhar objetivos. 

Roteiro 
YiháSmin - Reunião Almoço 
nada 
tono di 
da nova UT Pediátrica é 
inauguração da segunda parte 
a reforma da emergência da 
Hospital Bruno Bom (488) 
16h- Lançamento da Rota 
Caminhos do Pão e do Vinha, 
em Roca Sales no Esporte 
Clube Concór 

tivo, Cristiano Dickel, a ampliação 
da emergência é essencial para a 
macrorregião, por conta da alta 
demanda. “Estaremos entregando 
um espaço de alto padrão, que vai 
proporcionar segurança ao pacien- 
tecestá alinhado comos princípios. 
de evolução da saúde”, explica. 

Rota do Pão e Vinho 

Conforme a assessoria de im- 
prensa do Estado, a última parada 
será na região alta, em Roca Sales. 
Na'“Cidade da Amizade”, Leitecos 
secretários de Logistica e Transpor- 
te, Juvir Costella, e Turismo, Ronal- 
do Santini, vão assinar o convénio 
para pavimentação da rota turística 
Caminhos do Pão e do Vinho, entre 
o município, Muçum e Santa Tere- 
za. Serão liberados R$ 10 milhões 
para o começo dos trabalhos. 
Além do valor repassado por 

meio do Departamento Autónomo 
de Estradas de Rodagem (Daer), 
cada cidade deverá apresentar 
contrapartida de 10%, conforme o 
trecho a ser contemplado. A ceri- 
mônia ocorre a partir das 16h, no 
Esporte Clube Concórdia. 
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proibida a venda de bebidas olcadiias para menores de 18 anos” Fotos meramente ilustrativas, salmo rude impressão, 
Ofertas válidas de 01/12 a 07/12/2021 ou enquanto durarem os estoques 

ENTREGA DE RANCHO GRÁTIS PARA COMPRAS ACIMA DERS 300.00, NUM RAIO DE SK DE DISTÂNCIA DO SUPERMERCADO 
a vos a res secas HORARIO DE ATENDIMENTO: 

“eprassatacado (3 eprassatacado | segunda a sábado: 08:00 -20:00 sem fechar ao meio dia 
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Com chegada de 
Bolsonaro, PL do Vale 
projeta expansão 
Sigla possui hoje 

1.278 filiados e planeja 

fundar diretórios em 
todos os municípios 

VALE DO TAQUARI 

epois de algumas se- 
manas de  negocia- 
ções, o presidente Jair 
Bolsonaro chegou a 

um acordo com o Partido Liberal 
(PL) e concretizou sua filiação na 
terça-feira, 30. O político estava 
desvinculado a uma sigla desde 
novembro de 2019. Diante da 
movimentação, líderes da legenda. 
em todo o pais idealizam um ci 
cimento de correligionários. No 
Vale do Taquari, não é diferente. 
De acordo com a coordenadora 

regional do PL, Renata Cristina 
Cherini, o sentimento é de honra. 
com a chegada de Bolsonaro. Des- 
de o anúncio, eleitores de cidades. 
que não possuem executivas en- 
traram em contato e manifestaram 

Área sem 
tonta Tede 

VALE DO TAQUARI 

O processo de pavimentação 
da estrada geral de Forquetinha 
gera divergência na comunida- 
de da Vila Prass. Um trecho com 
cerca de 600 metros não recebeu 
intervenções e alguns moradores 
alegam motivação partidária para 
que a obra não tenha atendido esse 
local. A área asfaltada de dois qui 
lômetros foi entregue em dezem- 
brodo ano passado. 
Aadministração retomou a pas 

mentação em outro ponto há cerca 
deum mês, a partir da propriedade 
de Rudimar Rieth. Morador da lo- 
calidade há 40 anos, ele se diz viti- 
ma de perseguição política há pelo 
menos 16 anos, e aponta o secre- 
tário de Obras, Viação e Interior, 
Henrique Frederico Krúger, como 
o principal responsável. 

Rieth aponta uma “rixa antiga” 
como principal motivação para 
esta restrição no asfaltamento e 
também no momento de obter ser- 
viços junto ao município. Nem a 
intervenção de vereadores ajudou 
nas demandas do produtor. “Eu 
não consigo nada da prefeitura. 
Se eu preciso de uma máquina ou 

Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, presidente Jair 

interesse em criaros núcleos, Uma 
deles é Arroio do Meio. O partido 
conta com dois prefeitos e sete ve- 
readores no Vale do Taquari. 

Planejamento 
Hoje, há integrantes em 26 das 

36 cidades do Vale, Taquari (389), 
Estrela (377), Bom Retiro do Sul 
(146), Tabaí (77), Lajeado (71) e 
Vespasiano Correa (33) são as que 
mais possuem filiados. Na região, 
são 1.278. “Não tenho dúvidas de 
queo PL vai se fortalecer e vamos 

Bolsonaro e ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho 

reLpE Die 

acolher todos os simpatizantes. 
Um crescimento automático, que 
deve ser refletido a partir de 202: 
e ainda mais evidenciado nas ele 
ções de 2024”, idealiza Renata. 

Representação 
do PL na região 
Prefeitos 

Tiago Michelon 
(Vespasiano Corrêa) 
Jocemar Barbon 
(Boqueirão do Leão) 

Vereadores 
Rodrigo Reginatti 
(Boqueirão do Leão) 
Gilnei Zanus 
(Boqueirão do Leão) 
Jairo Martins Garcia 
(Bom Retiro do Sul) 
Demetrios Lorenzoni 
(Cruzeiro do Sul) 
Adriano Scheeren (Estrela) 
Fabiano de Oliveira (Tabai) 
!smael Bernardi 
(Vespasiano Corra) 

Reuniões com outros partidos. 
alinhados sos ideais bolsonaristas. 

o 0 Democratas (DEM) e o 
PSL têm sido realizadas nos últi- 
mos dias. Na pauta, as estratégias 
para a migração de filiados desses 
partidos em cada municipi 
gundo ela, o objetivo é buscar a 
qualidade e não a quantidade, pois 
o foco é a discussão de políticas 
públicas voltadas aos interesses 
comunitários. 

O coordenador do DEM no 
Vale, Felipe Diehl, afirmou que a 

Sexta-feira, 3 dezembro 2021 
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maior parte dos integrantes se- 
guirão para o PL. Em outubro, 0 
partido se fundiu ao PSL e deu ori- 
gem ao União Brasil. Como a nova. 
organização decidiu não apoiar 
Bolsonaro, a debandada foi arqui- 
tetada desde então. 
Segundo ele, o ministro do Tra- 

balho e Previdência, Onyx Loren- 
zon, será candidato a governador 
no próximo pleito e vai se filiar em 
22 de março de 2022. O ato não 
pode ocorrer antes devido às con- 
dições impostas pela. fidelidade 
partidária, 

“O DEM e o PL não possuem 
tanta presença na região. Então, 
vamos trabalhar bastante, sobre- 
tudo a partir de fevereiro, para que 
ambos possam ampliar seus hori- 
zontes. Temos de verificar quais 
são as necessidades das pessoas. 
Em 2018, Bolsonaro teve forte vo- 
tação por aqui e a ideia também é 
reforçar esse apoio junto à comu- 
nidade”, explica Dichl, 

Para a visão do presidente esta- 
dual do PL, deputado federal Gio- 
vani Cherini, “ter Bolsonaro no 
partido é a renovação da esperan- 
ça brasileira”, A expectativa é fi- 
liar diversos nomes da Assembleia. 
Legislativa, ampliar a bancada c 
reforçar os diretórios, “Vamos ter 
que administrar a fartura de can- 
didatos”, conclui, 

asfalto provoca críticas em Forquetinha 
algo assim, tenho que fazer parti- 
cular”, argumenta. 

Ele defende que, se existe mes- 
mo essa rivalidade, ela fique restri- 
ta apenas à sua propriedade, sem 
prejudicar os demais moradores. 
E as acusações não param por al. 
“Deixaram esses 600 metros fora. 
e continuaram justamente onde 
mora a família do secretário”, afir- 
ma Rieth. 
Uma manifestação foi organiza- 

da por moradores há duas sema- 
nas, para cobrar do município uma 
solução. E a intenção do grupo é 
fazer uma denúncia no Ministério 
Público (MP), mas ainda não obti- 
veram sucesso na tentativa de uma 
audiência. 

Governo sustenta 

avaliação técnica 

Contatado pela reportagem, o 
secretário Kriger rechaça a teoria 
de um conflito político, quando 
pontua que “não tem como saber 
em quem os moradores votaram”, 
e diz que a escolha pelo local da 
retomada da obra foi meramente 
técnica. “Tivemos a avaliação da 
engenharia para determinar o lo- 
cal”, afirma. 

ne mãos 

Município investiu cerca de R$ 1,4 milhão em obras em 2021. 

Sobre um benefício a seus fami- 
líares, ele argumenta que existem 
outras famílias beneficiadas com a 
pavimentação e destaca a abrangên- 
cia de outros pontos com maior mo- 
vimento na região. “Temos oCTG, O 
campo do Nacional ea sede campes- 
tre da Costaneira, que demandam 
umamaiorestrutura.” 

Por fim, Kruger pede paciên- 
cia para os moradores do trecho 
e garante que estes serão con- 
templados na sequência dos tra- 
balhos. Além disso, ressalta que 
com mais diálogo a situação seria. 

melhor compreendida. “Pode- 
riam ter nos procurado para con- 
versar, mas nem Deus agradou a 
todos”, finaliza. 

Promessa de 
asfalto até 2023 

Em entrevista à Rádio A Hora 
102.9, o secretário de Administra- 
ção, Roberto Muller, seguiu a mes- 
ma linha e acrescentou o fato de ser 
um ponto alagável, que necessitava 
de uma maior atenção. “Ali enche 

recho sem asfalto é alvo de reclamação 

e represa o Forquetinha, e aquela 
área ali sempre inunda. Nós au- 
mentamos o nível e fizemos gale- 
rias para resolver isso”, explica. 

A questão orçamentária foi 
destacada por Múller. “Nós dis- 
pendemos R$ 1,4 milhão, isso re- 
presenta 14% da nossa receita. É 
um valor muito grande. Em todos 
os anos, desde 2017, nós fizemos 
asfalto, um quilômetro, um qui 
metro e meio, sempre por etapas,” 
E promete: “A etapa desses 600 
metros será feito até 2023, eles po- 
dem ficar tranquilos”, completa. 
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Estado lança programa com 
foco no combate à estiagem 
Avançar na Agropecuária e De 
Rural prevê R$ 275,9 milhões em investimen 
no setor primário. Só a qualifi 
irriga: 

vimel 

ão da 
o receberá R$ 201,4 milhões. Outras 

duas áreas serão contempladas 

governo do Estado inves- 
irá R$ 275,9 milhões no 
setor primário. O recurso 
está previsto no Avançar 

na Agropecuária e no Desenvolv 
mento Rural, an 
no Palácio Piratini. Três grandes cixos 
serão priorizados pelo projeto, com 
destaque para a qualificação da iri- 
gação, que receberá a maior fatia do 

A divisão de recursos 

investimento, 
A aplicação do recurso atenderá as 

principais demandas que chegaram 
à Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural. O Avançar 
vai impulsionar a produção agrícola 
do Estado com incentivos aos projetos. 
de irrigação e construção de açudes, 
preparando as comunidades rurais 
para enfrentar periodos de estiagem. 

Ao mesmo tempo, vai financiar o 
desenvolvimento do pequeno agr 
cultor e agroindústrias familiares e 
trabalhar na melhoria dos acessos às 

QUALIFICAÇÃO DA IRRIGAÇÃO 

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

MELHORIAS NAS ACESSOS ÀS PROPRIEDADES 

ET AP a AM 
Ações 

propriedades. O programa também 
vai garantir água para consumo das 
famílias que sofrem com a escassez 

É um impacto econômico expres- 
sivo, Esses recursos farão a diferença 
na qualificação da nossa produção 
primária ao garantirem segurança 
hidrica e outras ações que serão viabi 
lizo taça o governador Eduar- 
do Leite 

Irrigação 
Os programas de irrigação recebe 

paca ofgir di adiçoa caido not dades 

OLA milhões. A verba con- 
templará a construção, espansão e 
adequação de reservatórios de água é 
poços artesianos. Serão construídos 
6 mil microaçudes, com capacidade 
para o produtor rural reservar 1,7 mil 
metros cúbicos de água. Ainda, serão 
perfurados 750 poços e construídos 
750 conjuntos de redes de adução de 
poços, tubulações, torres metálicas e 
caixas d'água 

Ainda estão previstos recursos para 
a construção de 1,5 mil cisternas com 
capacidade de 30 mil a SO mil litros e 
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1,3mil projetos deirrigação, com sub- 
venção de R$ 15 mil por produtor. Os 
interessados poderão financiar proje- 
tos por meio de linhas de crédito of 
racionalizadas por Banrisul, Badesul 
e BRDE, além de sistemas de crédito 
cooperativo, 

Incentivo 
Os investimentos na irrigação, 

segundo à secretária da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural, 
Silvana Covatti, terá efeitos na pro- 
dução de milho do Estado, e também. 
aevitar perdas nas lavourasem perio- 
dosdeestiagem. 

Projeção feita pelo Departamento 
de Políticas Agricolas e Desenvolv 
mento Rural da Seapdr apontou que, 
na safra 2021/2022, um eventual 
novo episódio de seca poderia causar 
perdas econômicas não descjadas de 
até R$ 31 bilhões caso 50% da pro- 
dução gaúcha de soja, milho e feijão 
fosse comprometida. 

suivana 
f cowm 

Senado aprova criação do Auxílio Brasil 

Pl nm ! mm IN 

IN 
da 

A IMPORTÂNCIA DA 
CIBERSEGURANÇA 

PARA A SOBREVIVÊNCIA q 

Tiago Johann 

O Senado aprovou ontem a Medi- 
da Provisória (MP) que cria o Aunálio 
Brasil. A MP havia sido enviada pelo 
governo em agustoejátinhasidoapro- 
vada, comalterações, pela Câmara dos 
Deputados no último dia 25. A matéria 
tinhaatéodia7 para ser aprovada, sob 
o risco de penter sua eficácia. O texto 
segue para sanção do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 

O novo projeto de keicria tambémo 
programa Alimenta Brasi, que subs- 
tituirá o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), destinado a agricul- 
tores familiares. 

DOS NEGÓCIOS inacósd 

Benefício 
O programa Aunúlio Brasil, subs- 

tituí o Bolsa Família e já vinha sendo 
pago desde 17 de novembro acerca de 
14,5 milhões de famílias brasileiras. 
O programa prevé três tipos de 

benefícios: o Benefício Primeira In- 
ja, que será pago para famílias 

inçasde até 3 anos deidade; o 
Benefício Composição Familiar, des- 
tinado a famílias que tenham, em sua 
composição, gestantes, nutrizes ou 
pessoas com idade entre 3 e 21 anos 
de idade incompletas; e o Benefício 
de Superação da Extrema Pobreza, 

pago às famílias em situação de ex- 
trema pobreza, cuja renda familiar 
per capita mensal, mesmo somada 
aos benefícios financeiros anteriores 
eventualmente recebidos, seja igual 
ou inferior ao valor da linha de extre- 
ma pobreza. 

Além desses. benefícios, o pro- 
grama também institui os auxílios 
Esporte Escolar, Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior; Criança Cidadã 
Inclusão Produtiva Rural e Inclu- 
são Produtiva Urana, classificados 
como “incentivos ao esforço indivi- 
duale à emancipação” 

Dairone Kochhana 

. Inscrições na recepção da Acil ou pelo telefone (5) 3011-6900 - VAGAS LIMITADAS 

eu A HORA ac 
mico 
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Mercado automotivo 
Negócios reage em novembro 
em pauta Eno paciencia muoenosrelirrarmulis 

nos emplacamentos no mês de novembro. Números apresen- 
x o tados ontem pela Federação Nacional das concessionárias 

THIAGO MAURIQUE — Fenabrave — apontam a venda de 296.203 mil unidades 
no mês, alta de 7,31% na comparação com outubro. Ainda 
assim, houve queda 11,40% em relação a novembro de 2020. 
No acumulado dos 11 meses do ano, o setor apresenta cresci- 

Cervejaria Salva levamais us rn omentmiod 
caminhões. A queda é atribuída ao baixo ritmo de oferta de 

um troféu em Santa Catarina veículos por parte da indústria. A demanda continua aqueci- 
da e alguns veiculos vendidos agora tem previsão de entrega 
apenas para junho de 2022. No acumulado do ano, a alta já é 

Salva conquistou da Cerveja, acumulando de 45,06%, a maior de todo o setor. 
medalha de ouro dois ouros em 2021. A Salva As motocicletas também foram destaque em novembro, 
no Brasil Beer Cup, ainda espera o resultado de graças capacidade de entrega por parte da indústria. Con 
evento cervejeiro outro concurso, o Prêmio de forme a Fenabrave, o tempo de espera por motos novas caiu 

organizado pelo Science of design “Lata Mais Bonita de até 120 dias para uma média de SO a 60 dias. Em todos. 
Beer Institute, que reúne do Brasil”, promovido pela os segmentos, a demanda continua acima da capacidade de 
desde as grandes marcas Associação Brasileira dos produção das montadoras. 
multinacionais do setor até 
renomadas pequenas cerve- 
jarias artesanais. A empresa 
com sede em Bom Retiro do 
Sul conquistou o primeiro 
lugar na categoria Classic 
Australian Pale Ale, com a 
Salva Session IPA. 
Ao todo, 270 cervejarias se 

Pabricates de Latasde 
miínio (Abralatas). 

presos gica sia Sotfaa 8 fia sesta aprsração do lrttendco formado porrotsionaisae | FRASE DO DIA 
na categoria Médias Cerve- A principal utilidade da automação 

inscreveram para o concurso jarias, São eles: Hop Lager 
e enviaram para avaliação Quinquennium — Edição sa praeeasos politicos justa 
1216 amostras de 157 estilos Comemorativa aos 5 anos da permitir que o profissional seja mais 
diferentes, Vale lembrar que empresa pertencente à Linha estratégico. Ele deixa de atuar em um nica BAmos 
a Session Ipa é uma cerveja Semana-, Dragon Soure processo repetitivo e passa a gastar o cega e 
da Linha Semana e uma das para o concurso. Russian Imperial Stout da tempo em contribuições intelectuais, pe 
líderes de vei Em março, a Session Ipa Salva Linha Quintas-feiras. Os que uma máquina não é capaz de fazer” 
enquanto m também levou a medalhade resultados serão divulgados 
criam bebidas especialmente ouro na Concurso Brasileiro na segunda-feira, 6. 

2d 

Sindicabes dos Vales inaugura sede em Lajeado [sys 

O Sindicato dos Saldes de * AGS elege diretoria A Associação Gaúcha de Startups 
Babel; Cobbireihoa e Institutos (AGS) empossou a diretoria do triênio 2021/2023. Bruno 
de Beleza dos Vales do Taquarie 
Rio Pardo (Sindicabes dos Vales) 
inaugurou nova sede, no Bairro 
Americano, em Lajeado. A entidade 
atua em 53 municipios dos valese 
tem mais de 3 mil salões de cabele 
reiros vinculados, em uma cadeia 
produtiva que movimenta milhares. 
de empregos diretos. 

A cerimônia de inauguração 

Bastos assumiu o cargo, em cerimônia que teve participação 
do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, 
Luis Lamb. Um dos integrantes da direção é o co-fundador 
da empresa Requisittus e participante do Taquari Val 
Rodrigo Oliveira. 

= Recessão técnica - O Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil apresentou queda de 0,1% no terceiro trimestre, 

ocorreu na segunda-feira, 29, com conforme números divulgados ontem pelo Instituto Brasi- 
presença do vice-presidente da tivo com sala de reuniões, ondeserá. Umdos principais nomes da enti- leiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a segunda queda 
Fecomércio-RS, Daniel Amadio. instalada uma galeriacomtodosos dade foi Amíldo Eckthardt, sócio- trimestral do indicador, que apresentou recuo de 0,4% 
Anovasede possuisaladecventos  ex-presidentes. fundador e primeiro presidente da E 
com miniauditório, onde serão O Sindicabes dos Vales completa. então Associação dos Cabeleireiros, pegando priest desperate, coque configura recegçã: 
realizados cursos palestrasdefor-  40anosdehistóriaem2022ehoje Institutos de Beleza, Turismoe Hos- técnica. O desempenho foi puxado principalmente pelos 
mação, além de espaço administra- é presidido pela Ana Lídia Jantsch. . pitalidade de Lajeado (Actui). resultados do Agro (8%). 

ENTRE ASPAS 

Va 
Segunda a sexta 
8h10às 10h Fernando Renata 

Fernando Weiss Rodrigo Martini Rihuig Saliono E ear 

ese. 
FEZ amou é Sicredi pavtareS RgEmas apóimeda (D) : 8 cousmé É PESO (emma 
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MINISTÉRIO 
DO TURISMO 

NATAL NO 

PARTE CULTURAL 2021 

NO PARQUE DOS DICK 

12/12 

18h30min às 20h30min 
TRUPE DO NOEL 

18/12 
18h30min às 20h30min 
TRUPE DO NOEL 
20h30min 
BALLET “O QUEBRA NOZES" 

23/12 
20h30min 

OCLAJE - ORQUESTRA DE 

CONCERTOS DE LAJEADO 

Mondial 

04/12 n12 
20h30min 18h30min às 20h30min 
NATAL MÁGICO TRUPE DO NOEL 
COM KRONNUS 20h30min 

ORQUESTRA DE TEUTÔNIA 

16/12 az 
20h30min 20h30min 

OS SERRANOS “O NATAL DA MENINA 
QUE FALAVA PALAVRÃO” 

19/12 22/12 

18h30min às 20h30min 20h30min 

TRUPE DO NOEL “OS TROVADORES DO NATAL” 

Classificação indicativa: LIVRE 

* Audiodescrição 
Tradução simultânea 

GRATUITO  ocutrs 

BENOIT E cHARRUA 

PÁTRIA AMADA 
Za BRASIL cutrura turismo 
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Iniciativa foi de Charles Rossner, proprietário de uma agência de turismo de Teutônia. Onibus inicia roteiros nesta sexta-feira e perpassa três cervejarias na região 

Um coletivo para os cervejeiros 
Onibus temático foi 
lançado por agência de 
turismo de Teutônia, 
e oferece três roteiros 
diferentes pelas 

cervejarias do Vale 

Diamar 

m ônibus comum 
foi transformado 
em um bar temático 
em Teutônia, com 

cervejas artesanais para todos 
os gostos. À inspiração veio da 
lemanha, Bélgica e República 
checa, é é o primeiro veículo 

criado nestes moldes no pais 
A fim de incentivar o turismo 
regional e atender o público 
amante da bebida à base de lú- 
pulo, o Ônibus Cervejeiro tem 
o primeiro passeio programado 
para esta sexta-feira, às 16h. 
O primeiro tour vai ser para 

que convidados, Associação dos 
Municípios de Turismo da Região 
dos Vales (Amturvales) e impren- 
sa possam conhecer 0 produto 
que foi lançado na Estrela Mul- 
tifeira. A iniciativa é de Charles 
Rossner, vice-presidente da Am- 
turvales, que também administra 
uma agência de viagens há 15 
anos em Teutônia, a RS Turismo, 
responsável pelos roteiros 

Inserido no meio cervejeiro e 
produtor da bebida de forma ar- 
tesanal, ele viu a oportunidade de 
unir turismo, boa cerveja e mú- 

sica em um mesmo pacote. “Eu 
observei que tem muita gente que 
gosta dessa área e pensei em co- 
nectar esse público em um ônibus 
temático, como se fosse um pub 
sobre rodas”, conta Rossni 
Serão três roteiros oferecidos 

pela organização, sempre aos 
sábados, e a ideia é que, além de 
provar diferentes tipos da bebida, 
o público também conheça as fá- 
bricas eos processos de produção. 
O primeiro trajeto chamado 

tem duração de um dia, com al- 
moço e visitação a quatro cerveja- 
rias do Vale, e passa pelas cidades 
de Teutônia, Bom Retiro do Sul, 
Estrela e Colinas. Já oterceiro tra- 
jeto, chamado Mestre Cervejeiro, 
inclui hospedagem e visitas às 
fábricas, além da aprendizagem 
sobre o processo de fabricação de 
uma cerveja, que será enviada aos 
participantes depois de envasada. 
Em todas as cervejarias, o pú- 

blico pode degustar a bebida que 
Aprendiz Cerv tem dura- é carro chefe do local. Já no pub 
ção de meio turno, com visitação. sobre rodas, a cerveja é liberada 
à três cervejarias em Teutônia e. nas torneiras e fica à disposição 
Bom Retiro do Sul: TeutoBier, — dos passageiros durante todo o 
Dorf Bier e Katzen Bier Pub, com percurso. 
degustação de cervejas, cachaças 
elicores, além de cuca e linguiça, 
êm uma verdadeira experiência Potencial turístico 
alemã. O passeio inicia com mú- 
sicas tradicionais e finaliza com o 
Rock and Roll dentro do veículo. 
O tour Complemento cervejeiro 

Os roteiros também buscam 
incentivar o turismo regional 
que conta uma história rica nas 
produções cervejeiras. No Vale 

do Taquari, a produção da bebi- 
da iniciou nos anos 20, quando, 
em 1924, Emílio Kirst abriu uma 
fábrica de cerveja no distrito de 
Arroio do Meio, com a produção 
de 200 garrafas por dia. Ali na 
ceu a Bela Vista, rótulo que foi 
relançado pela Fruki em 2018. 
Algumas décadas depois, entre 

osanos 50€70, Valentin Friedi 
ch criou a Cerveja Gaúcha, no 
bairro São Bento, em Lajeado. 
Ainda mais tarde, o surgimento 
da Polar, em Estrela, consolidou 
o mercado cervejeiro regional. 
“Nosso Vale tem várias mi- 

crocervejarias e tem tudo para 

ser um produto turístico, para 
o pessoal conhecer sem se 
preocupar com a locomoção € 
também proporcionar uma ex- 
periência completa no ramo”, 
destaca Rossni 

No veículo branco e laranja 
com espaço para 35 pessoas, os 
passeios são para maiores de 18 
anos, para cervejeiros e amantes 
da bebida. Para particip: 
sível fazer a o pelo site 
onibuscervejeiro.com.br, a partir 
de R$ 89. As saidas são de Teutó- 
nia e o projeto tem parceria das 
cervejarias Teutobier, Katzen- 
Bier, Dorf Bier e Salva. 

Centro de Ti 

Fiada ao Mo 
a 

RaaHenvique Eta, 

road dado em 12/07/1954 

1816 São 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
No uso ds ariuiçõs que me são conferidas pel Esto, Como os sen 
em sho de reguridade com a Tesouraria, pra à Asembdea Orniia 
NTNZ2NRI, às vt horas e quinze minds em pmera cama 
minutos com qualquer número de associados, com a segui 

1, eai com prestação da contas da aa patonagem; 
2 Assuntos Gerais 
3 Eleição paroagem 20 

associados 
meia se dia 
hos tinta 

2 

Lado 03 de Nove de 
Maia Doors Oh 

“Em aque Chão, Serpro Gaia 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

PREGÃO PRESENCIAL 68-06/2021 
Cit: REGISTRO DE PREÇOS PARA ADUSIÇÃO, SB DEMANDA, DE MATERIAL DE JAZIDA 
ARA À SECRETARA DE ÓBRAS E SERVÇOS URBANOS DO MUNICPO DE LAJADORS 
A sessão púbica oco ro a 167122021, s DOM, na ala do ações da Pra 
Anal e Lead, a Cel Jo My, 242 Bi Cro, ax. O eia ss 
ares poem sr codes aê do pow lados po, poderão sr colados 
gel E mal poco iccancnjetrs gov La, 2 de dezenode 021 
Ar ar Sbc 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 09-04/2021 
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUFÍDICA ESPECIALIZADA. PARA. CONTRATAÇÃO 
DE SERMIÇOS DE PISOTERAPI AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE FORMA 
COMPLEMENTAR AREDE MUNICIPAL DESAUDE, Os inlressados deverão apresentar envelope 
catenda os documents de tb ão seo de compre da Prefira Municipal de 
LBjezdoS, fa Cel lo My, 242, 3º anda, Bro Cento, Lajado/AS. Q sal pode ser 
cido iravés do pra wa ed: gov, ou poderá e socado pelo eai procurado 
je 1s gov Lajeado, 2 de dezembro de 2021 Natanael Zanai- Sub 

procurador Gera. 
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Música e 
dança marcam 
retorno do Arte 

na Escadaria 
Desde o início da pandemia, Estrela não teve a 
tradicional feira dos artesãos. No próximo dom 

evento inicia às 10, com shows musicais e de dai 

Dolores Mussnich, mais de 30 
expositores já estão confirmados. 
para a feira, mas outros artesãos 
também costumam aparecer no 

epois de quase dois — diado evento. 
anos, a tradicional “O Arte na Escadaria é muito 
feira dos artesãos de — solicitado, as pessoas gostariam 
Estrela volta a enfei- — que ele acontecesse todos os do- 

tar a cidade para a edição de re- mingos”, destaca. 
tomada do Arte na Escadaria. No Para este fim de semana, o 
próximo domingo, a partir das. evento conta com o show de An- 
10h, a comunidade é convidada — tonina Quarteto a partir das 16h. 
a participar do evento que será Em seguida, o Recital de piano 

do por shows, dança e um — com Arthur Sulzbach e pianistas 
recital de piano, convidados, às 17h. O próximo 

De acordo com a organizadora showé da Banda Sputnik, às 18h. 

NjD) 

Dt 

Feira de artesãos 
volta a enfeitar a 
Escadaria depois 
de quase dois anos. 

Durante a tarde, também haverá 
uma apresentação de dança. A 
feira ocorre no primeiro domingo 
de cada mês, de março a dezem- 
bro, desde 2015, Nesta edição, 
será recomendado o uso de más- 
cara e distanciamento social 
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O Arte na Escadaria 

é muito solicitado, 

mom as pessoas 

mec gostariam que ele 

acontecesse todos 

os domingos” 

somosccop a 

03a06 
dezembro 
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KVilctassificados 
Ana b CLARO AMBIENTAL Excotio 

móveis | Eliq=teça 

DA TERRE Alagada, ML 6 M LAVA CAR Caros, LANCHERA, PAGONNHA E 
a out: moto vam Hpet Camino PREZARA. Aendemos de 2 

ECT, Aa na prevenção 

mecânica 
Panuno 

nego! 

“ea 
PESE vier 

ÃO. Crema 
mopuros “sa? Lajeado 
e modes 0 poça bom o 

A HORA 

VAGA JORNALISTA 

Requisitos: 

Atividades: 

rupoahora.net.br 

Sexta-feira, 3 dezembro 2021 

OBITUÁRIO 

ANTONIO PIRES MARQUES, 
90, faleceu ontem, 2.0 sepulta- 
mento foi no Cemitério Católico de 

Pedro, em Encantado. 

AHORA 

PUBLICAÇÃO LEGAL É NO A HORA 
3710-4200 ALCIDES PAINI,87, faleceu 

ontem, 2. O sepultamento foino 
Cemitério Católico de Vespasiano 
Correa. 
JOSÉ FELIX DE V. HEBERLE, 
Ba, faleceu na quarta-feira, 1º Ele. 
foi secretário da Fazenda de Laje- 
ado nas décadas de 1980 e 1990, 
Também foi contador da Aria. O 
sepultamento foino Cemitério Ca-. 
tólico de Novo Paraiso, em Estrela. 

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LIDA 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 0272021 AUTILIA MARIA DE MOURA, 
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS 84, faleceu na quarta-feira, 1º 

O sepultamento fino Cemié- 
EXTRATO DO EDITAL HP 08/2021 DATA, HORA rioMuniepaldo Florestal, em 

ELOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS. Epa 
VOLMIR JACÓ RAMBO, 52, A UNE - COOPERATIVA DE SERAÇOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI ERIO PARDO | | “faleceuna quart-eira, 1º fot 

LTDA, nous da suas ações legais, tora de conecimento públcn, pr ese Esto, aa | | cremado né MemorialeCrema- 
de sizção Gs Pro Taro bias. ue oco no mui de Lado, o da | |) tório Jardim Montanha dos Vales, 
AZ, DOMINGO, oro mund em Santa Cruz do Sul 
Ooo de saio prato rata ro a 08207 pondo 
note da INDATEC, ev nec om 
O cando deva casas sy Oca O pe bem co re da sat poa ste e 
Au 09, aê o Conta da De, Ho e Lala Pra Tico oa Para informar falecimentos: 

+Whstpos (51) 9247689 Lado, 03 de deb de 2021 Pb si 
e Joá Gun + E-mail Prosidonto da Unimed - VrRP Cena perlnegrptoa nad 

UNIMED - COOPERATIVA DE DE SAÚDE 
OS VALES DO TAQUARI E RIO LIDA. 

Cacaso acione Pesa dica (CNP) número (1) 7300 448/0001-09 
Nóia de Isticação na ego de Empresas (NE) 43400001 39.5 

Avenida Pi, nº 15, Bar São Cristão, Lajedo, Grande do Sul 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da NINE - Conpeaa de Servas de Sae ds Vales do Taquari e Ro Pao La, com sede ra cade de Lendo Estado do 
Ri Grando do Sd, isca no Cao Nacional de Psca dura (CNP) sob o mimar 7300 446/0001-09 ana Junta Comacial o Estado 
do Pã Brando do Sl 2 o Mame Ce Idetticação no egito de Empresas (NE) 4340001395, cupido eibração do Conselho de 
Aceitação. de 10 de nom de 2021, os fem de seu Esto Social, com as acuptações desorenis do lsposfo no artigo 43-A da 
Lei n S764/1971, de regulamentação que Me conter a fstrção Nora nº 12020. da Departamento Haloal de Registro Empresarial a. 
regaço do Miristório da Economia. convoca seus Copeadospaa a Assembleia Geral Eron, se raizada de fora ill, conforme 
es incas tamo 
Dl segun ea 13 (reze) e dezena de 2021 
Hoc 17230 (dorsal hora é tita mid), em 1º (primeira convocação, cam 2/3 (dos tre) dos sócios comia a voto; 130 
dez ras erra mito) em 2º (segunda) convocação, om metade mais um dos socos com io a vol & 13h30 (dezenove horas e 
fa minuto) em 3º rc) + dt corocação, com o minimo de 20 vinte sócios em coições de voa 
Loca Sade cima Unimed VIRE — Auto 1 - Avenida Fa 155, Pois - aro São Cristão, Lajeado. Grande o Su, 
Ambiente de cesso: par meio da Hr” que ser aa aos cooperados, previamente 4 ssemblia, em conformidade com as explciações 
das rs netas bao 

ORDEM DO DIA 
Raficação da ouisição de ienes) em Sata Cruz do Su 

2 - Deieração sobe a costição de sociedade aérima 
3 Aezuntos gerais sem contido delbeaivo 

Nas 
As crentações aros sócios que quiserem arcpa e voar à distância er enviadas com anlcedência e estarão isponeis n ink ps// 

poa nr com cooperado à pat da da 07 e dezenbr. 
O ameno tl da Assamblea poder ser acesado por “eme” em computado “smartphone “be”, sendo que a Conpeaha de 
ponta spot em empo ra para ana os copiados dart o conclave, cuja forma de cota sera encaminhada modiniointuçõos 
complementares, antes da ut da Asseblea. 
« Pra se hab a paia Assembleia Goal tondinária, sócio receber traves ds ox de comunicação da Coopeaa Tn” de 
regis no even. que 2 Ser clicado a conc ara a etapa e castamenta regis ara paricinação ra assembleia. Apso sócio tr leo 
su cadastoregétr ecbesá um segudo “Hr”. deu único e inansteriel, que serd enviado pela plaaoma Microsol Teams ao endereço 
eletrônico infomedo ro meme do caastoregeto, com a ienticação rep tam regtaton micrasof com”, como qual ervaldada 
a elegia do sócio para pata da Assembleia 
+ Ce sócias que j porem a paaorma Micros Teams instalada seja computados “smartphone” du “bl”, deverão clicar neste segundo 
TN e seção utoacamene condutas para 0 amet da assembleia 

+ Pra aqueles que no possuem a plstaama Nico Tears instalada o pretendem acessa por "rmaiphone u table, deverão raiar o 
dunlcad e a nettção ate de acessem “ir” Conclida esta etapa a palma solicaá zo so que preencha 0 nome disponibilizando. 
umboão “ngresta ago” que ao se cicado 0 condi ao ambi da reunião assemblr Par cesso em computador não há necessidade 
deitar piora clcndano segunco “Hr a sócio será ondunda aomaticament o amblente daascemblea O Manual de Cretações 
est disponível noi” sport anime com cooperados 

O mero de sócios aos ava é esa ca, de 748 (sstecenos e quanta eo) 

Lajedo, 03 de deembro de 2021 

Dx Neon JeséGusson 
Presidente 
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Quadrilha troca 
tiros com a polícia 
perto da Univates 

HORÓSCOPO 

EMO Mme so Ejaquágio Noob você “Eric Psi neo Esta pra er | EE pai] Econ ue sa 

Vic se et et sfende PEIES: Our bondes Som rea cem ses [E peer cas esnersrd povos pedro pera bem eds É ade ção 

CRUZADAS 

Momento de tensão rompeu tranquilidade no entorno da Univates no fim da tarde dessa quinta-feira 

Suspeitos teriam furtado diram em dois carros. Uma GM — Bressan, trabalha e estuda na 
residências em Teutônia Montana e outro veículo, iden- — Univates. Ela diz que est 

j tificado por uma testemunha, indo para casa, por volta das 
no início datarde.Com como um Audi, 16h40min, e viu as motos da 
informações integradas, Informações iniciais dão conta polícia em frente a agência do 
Brigada prendeu os três de que a quadrilha tem origem — Sicredi. “Me assustei e saí cor- 
em Lajeado. Houve fuga em Pelotas, no sul do estado. A — rendo”. 

listagem completa dos itens en- Nesse momento, ela diz ter 
de carro etroca detiros contrados no carro ainda não foi ouvido tiros, mas não teve co- 

divulgada, mas foram achados. ragem de olhar para trás e ace 
videogames, televisdesejóias. lero o passo. “Na hora fiquei 

em dúvida se eram tiros mes 
uyEaDO mo, mas na dúvida, eu corri 

Fugaa pée Quando cheguei em casa, uma 
Brigada Militar (BM) tiroteio amiga mandou uma mensagem 
capturou ontem três comentando sobre um tiroteio 
homens suspeitos de Os três ocupantes do veículo — próximo da Univates, orientan- 
integrar uma quadrilha — tentaram fugir a pé. Dois foram do se cuidar pois os bandidos 

especializada em furtos a resi- — presos junto ao carro, o terceiro — haviam fugido”, relata. 
dências. Antes da detenção, hou- — conseguiu escapar. Ele fugiuem Roberta voltou ao campus à 
ve perseguição de carro e troca. direção a uma mata nas imedia- — noite para trabalhar, mas diz ter 
detiros, no campus da Univates. ções do campus universitário. sentido medo ao sair de casa. 
De acordo com o capitão Jorge No matagal, houve troca detiros. “Fiquei muito surpresa, porque 
Engster, a quadrilha furtou casas O homem foi preso, próximo à moro na região há alguns anos. 
em Teutônia no início da tarde — rua Sabiá, no bairro Universitá- e sempre foi bem tranquilo. Du- 
dessa quinta-feira. A polícia pas- rio. Quando o último suspeito foi rante o dia, jamais imaginei vi- 

detido, os outros dois já haviam — venciar essa tensão”. 
tros batalhões da região. sido encaminhados à Unidadede Uma estudante de medicina 
Informada sobre o número da Pronto-Atendimento (UPA) para — que preferiu não se identi 

placa, o modelo do veiculo e o — teste de corpo delito. diz ter escutado três disparos. 
número de ocupantes, a BM de Após exames médicos, o trio “Eu estava em atendimento na 
Lajeado encontrou, por volta foi encaminhado à Delegacia de UBS da Universitário e sai no 
das 16h30min, um carro com- — Polícia de Pronto Atendimento fim do turno. Quando estava 
patível na av. Benjamin Cons- (DPPA). A Polícia Civil faz dili- . na cancela, escutei o barulho de 
tant, entre a av, Sete de Setem- — gências para encontrar famílias. uma batida de carro. Depois vi 
bro ca rodoviária. lesadas pelos furtos. Apenas com um policial correndo e escutei 
Ao perceber a presença dos . o testemunho das vitimas é possi- os tiros”. 

polícias, os suspeitos iniciaram . veldecretara prisão em fiagrante. 
fuga. Câmeras de segurança 
flagraram o Siena Branco, uti- as 
lizado pelos suspeitos, arran- Jamais imaginei 
cando retrovisores durante s vivenciar essa 
perseguição. o 
Acorridaterminounotrevoda tensão! 

Univates, onde os fugitivos coli- Aluna de psicologia, Roberta 
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ENTRE INÍCI 
E DECISÕES 

Tigers é uma das equipes finalistas da competição na categoria livre masculino no municipal de Colinas 

não será disputado o veterano, — nhec 
por falta de interesse de clubes. 
“Quando fechamos as inscri- 
ções apareceram alguns inte- 
ressados, mas af era tarde.” 
No futsal serão 17 times, 12 

no masculino e cinco no femini- 
no. Os jogos iniciam na próxima 
semana, dia 10. 
Outras novidades em retação 

as últimas edições é que por noite 
serão disputados apenas quatro 
jogos por campo, diferente dos 
cinco que eram jogados. Além 
disso, em 2021 serão três rodadas 
apenas. Hoje, dia 10 e 17. Os jo- 
gos voltam no dia 7 de janeiro. 

Já as modalidades de bolão, 
voleibol e futevôlei seguem com 
inscrições abertas e devem ini- 
ciar nas próximas semanas. 

OUTRAS FINAIS 
Se o Abertão da Languiru ini- 

cia hoje, temos o municipal de 
Colinas e o Abertão da São Jacó 
tendo seu encerramento. 
O Campeonato Municipal de 

Futsal e Voleibol de Colinas co- 

Enquanto o Abertão 
da Languiru 
começa nesta noite 
Abertão da São 
Jacó, Progresso e 
municipal de Colinas 

terminam hoje 

nesta noite os campeões 
da edição 2021. Os jogos ocor- 
rem no Ginásio Municipal de 
iniciam às 19h30min. 
O primeiro duelo da noite é 

pelo voleibol misto entre Top 
das Galáxias e Como é bom Vi- 
ver. Já no futsal o primeiro com- 
promisso éentre Tupi e Os Guris 
da Pecáuria pelo veterano. No 
feminino a decisão é entre Boas 
de Bola e Só Feras. Já no livre 
masculino, o duelo fica a cargo 
deTiger's e Só Feras. 

Já o Abertão da São Jacó vai 
apontar os campeões nas cate- 
gorias livre masculino. A final é 
às 20h30min entre ABMF e Cel- 
tic. O jogo entre Flamengo c Ki- 
poder, válido pelo livre feminino 
será na próxima quarta-feira. 
Em Progresso, a primeira 

decisão está agendada para às 
he é pelo feminino entre Mi- 

nas do CB e Damas da Bola. Já 
jo do masculino é entre 

nários e BS/AM. Na fase 
ssificatória as duas equipes 

se enfrentaram e o BS venceu 
por5a3. 

perenes 

dição histórica. As 
sim é tratado o Abe 
tão da Languiru. Com 
disputas em cinco 

modalidades, a maior compe- 
tição esportiva do verão inicia 
hoje, a partir das 20h, com os 
jogos do futebol 7. 

Jair Welter, o “Pivi”, um dos 
promotores do eventos, comen- 
ta que são 52 times que partici 
pam da edição neste ano. No 
futebol 7 são 36 equipes, sen- 
do 24 no livre masculino, sete 
no Sub-21 e cinco no master. 
Welter destaca que neste ano 

Sexta-feira, 3 dezembro 2021 

SERVIÇOS E LNPEZA URBANA 

urante 
asse 
mifinais 
da Copa 

Sete, Itamar Luiz 
Quadri, o “Feio” 
eCarlos Giasson 
foram os respon- 
sáveis pelo almoço 
do Só Pela Ceva, 
equipe que disputa 
a Série Ouro da 
primeira divisão, 

RETORNO AO ESTÁDIO 

Apaixonados por futebol, Junior Simonetti, Daniel Auler, 
Willian Grebim e Gabriel Santos percorreram 130 quilômetros. 
entre Travesseiro e Caxias do Sul para assistir a vitória do Juven- 
tude em cima do Bragantino por 1 a 0. 

É 

= e. EE No dia 4 de dezembro, 
os atletas Jacson Padi- 
lha, Igor Lemos, Victó- 
a Porsche (foto), 

Carlos Ferrão (foto) e 
Diogo Silva), todos da 
Rede Black Belt Pró 
Academias estarão re- 
presentando o Vale do 
Taquari no evento de 
Muaythai Word Fight 
Thaí, em Gravatal, De- 
sejo sorte aos atletas e 
que possam retornar 
com bons resultados 
da competição. 

Jaque Weber disputou no 
último fim de semana da 6º 
Sparkding Night Run, na 
Serra gaúcha, e alcançou 
o 1º lugar geral nos Skm. 
“Correr na serra é sempre 
um desafio, devido às lom- 
bas. Além disso, a prova 
por ter premiação em di- 
nheiro, reuniu os melhores 
atletas do estado. Fico feliz, 
de poder subir ao lugar 
mais alto neste período do 
ano, em que os treinos já 
estão voltados pra outros 
objetivos”, pontua a atleta. 
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CORRIDA E CAMINHADA 

RÚSTICA DE NATAL É A 
ATRAÇÃO DO FIM DE SEMANA 

Ens asicã 
Evento contará com a participação n O percurso inicia saindo da Rua Santos 

de 400 pessoas. Largada será no a FS espreita prin 
Rosa e retornando ao Parque dos Dick 

Parque dos Dick, a partir das 8h 

Rústica de Natal, de Lsgodo, chega ne sa | SERVIÇO 
31º edição, O evento 
ocorre neste domingo, Modalidades 

com largada do Parque dos Dick, | corrida infantik 400m, 
a partir das 8h. Cerca de 400 pes- | g00me 1.200m 
soas vão disputar as provas kids, | Corrida adulto: Skm e 
corrida e caminhada. 10km 
O percurso inicia saindo da | caminhada: Skm 

Rua Santos Filho, passando pela 
Avenida Benjamin Constant, Rua | Largadas 
Osvaldo Aranha, Rua Bento Rosa | 8h- corrida infantil 
eretornando ao Parque dos Dick. | 8h30min - corrida adulta 

numeral de | 8h45min- caminhada 
chipdecro- 

nometragem, brindes dos apoiado- 
res) para o evento ocorre no dia an- — nação (para maiores de 18 anos) no 
terior à corrida, amanhã, das Ss momento de retirada do ki. 
18h, no Ginásio Nelson Francisco Dúvidas e informações podem 
Brancher. Será obrigatória a apre- ser obtidas pelo e-mail seceLes- 
sentação do comprovante de vaci- — porte(Dlajeado.es.gov-br. 

BEACH TENNIS 
CTC PROMOVE TORNEIO ABERTO 
Evento é para O Clube Tiro e Caça promo- 

ve entre os dias 10 e 12 de de- 
atletas de todas as zembro, o 1º Aberto de Beach 
cidades. Inscrições Tennis. As inscrições encerram 15, respectivamei 

nhã amanha. sócios, a primeira ção 
encerram amanha O 1º Aberto de Beach Tennis custa R$ 60 e a segunda, R$ 

CTC 2021 terá disputas nas 30. O valor incluí uma camise- 
categorias Masculino (Open, ta personalizada do evento. 
B,CeD), Feminina (Open, Be As inscrições podem ser fei- 

Cada atleta poderá C) e Mista (Open, Be C). tas pelo telefone (51) 3726- 
participar de duas As inscrições estão abertas e 4980, pelo WhatsApp (51) 
categorias cada atleta poderá participar 98153-122 ou pelo e-mail es- 

de duas categorias, sendo uma porte(Detclajcado.com.br. 

CERA 
SEMANAL - TERÇAS. 

APRESENTAÇÃO: 
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CANOAGEM 

AECA VAI AO 
BRASILEIRO 
NO PARANA 
Equipe do Vale do a nível nacional e é importante 
Taquari terá 16 para a busca do bolsa atleta por 

parte dos canoistas. 
atletas na maior Diferente do Campeonato Gaú- 
competição da cho, quando a AECA este 

1 bém com alunos das escolinhas de 
modalidade no país canoagem, apenas a equipe de alto 

rendimento irá para o Paraná. As. 
provas ocorrem no Lago Muni 
pal Paulo Gorski emarcam o retor- 

Associação de Canoa- no do Brasileiro, que teve a última Diferente do Campeonato 
gem e Ecologia estará etapa disputada em 2019. zerbons resultados para o Valedo . espero bons resultados para que Gaúcho, quando a AECA 
representada neste Para o presidente da associa- Taquari”, aponta. a canoagem possa continuar cres- esteve também com 
al de semana por 16 Marco Edson Carvalho da Segundo ele, os atletas têm po-  cendo aqui na regiã alunos das escolinhas, 

atletas no Campeonato Brasilei- . Silva, o momento é de comemo-  tencial de subida ao pódio, o que Alémdos 16 atletas da equipe do 
ro de Canoagem Velocidade, em — ração. “É a retomada do nosso es- resultaria na inclusão ao Progra- Vale, a Federação Gaúcha de Ca- 
Cascavel, no Paraná. A competi- — porte em nível nacional. Estamos ma Bolsa Atleta, do Governo Fede- . noagem estará representada por 

de provas — confiantes e na expectativa detra- ral. “Como presidente da AECA, — uma delegação de 95 atletas. 
irá para o Paraná 

Banrisul 
FAMPE MA 

(O elo jrofor=|f= 1 
micro e pequena (O Ned 
empresa = dy 
+ Facilidade + Conhecimento + Negócios 2 A 

Conheça a nova linha de crédito do Banrisul em parceria com o 
n* 

SEBRAE, focada na micro e pequena empresa. Com a FAMPE Mais, | Ea 
você pode ter muito mais do que uma linha de crédito para capital 
de giro. Confira ”/ j, 
* Taxas a partir de 0,89% am, + DI , V/] Ff 
* Maiores prazos para pagamento; 
* Capacitação empresarial, através de soluções digitais e 
consultorias em diversas áreas, em parceria com o SEBRAE, 

Acesse o QR ou o endereço 

e saiba mais. 

o tovn o crie A SP Enisul 
Sac: 80 5 | Deficientes Auditivos e de Fala 6481907 | Ouvidoria: 0800.644.2200 | Deficientes Auditivos e de Fala: 3215.1068 
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CIC Teutônia completa 22 anos 
com palestra de ex-atleta 

O aniversário da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Teutônia foi celebrado coma. como superação, disciplina, mudanças e a necessidade de evolução no mundo dos negócios. Even- 
presença da ex-ginasta artística e multicampeã Daiane dos Santos. Palestrante abordou temas to reuniu mais de 400 convidados e também destacou a força do associativismo. 5 

o século 
À Fa [TRE-TO 

A unidade de Encantado da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) trans- . cenadas pelos alunos e visam inseri-los na prática cultural. Homenagens a ex-presidenteseco- 
forma a realidade de pessoas com deficiência há SO anos e incentiva a pluralidade social. Para . laboradores marcaram o evento realizado no Auditório do Sicredi Região dos Vales. Entidade 
marcar a data, apresentações artísticas como canto, roda de capoeira e peça teatral foram en- . projeta uma ampliação das instalações nas próximas décadas. 

Pa 
MICRORREGIÃO CABANHA DUAS FIGUEIRAS 

Escolas definem | Taquari na rota do 
novos diretores | turismo regional 

5 

Em processos de eleição ou — gestores. Na escola de Traves Espaço une natureza e ada no ano passado. Pro- 
Indicação, instituições da rede seiro, SandraHerrmannHaase | gastronomia eintegraarota  dutores recebem qualifica- 
estadual conhecem os novos João Siebert seguemnafunção. | Freguesia das Figueiras lan- — ção para receber visitantes. pa 

conto 
MARCOS PAULO KUHN pa 

Vivo em obras Ouça a Escaneie 
3 ç 0 QR-Code 

Muitas vezes precisei realizar eouça 
demolições, algumas dolorida, no seu celular 
outras indolores. Já fui demolido 
também, por completo ouem parte. 
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Repensando 

Em obras 
e dirigi até a me- 
sinha onde fica 
meu computador 
e pensei, mãos à 

obra, Não sei ao certo o porquê, 
mas ocorreu a ideia do título que 
acabei mantendo. Iniciei então 
a minha construção, comecei a 
imaginar como seria o andamen- 
to, percebi então que não o faç 
Seja em textos, pinturas ou tra- 
balhos em argila, aliás, em tudo 
que me permita livre expressão, 
não crio um roteiro, deixo a obra 
me levar, Seria muito imprudes 
te em outras áreas, mas aqui, 
julgo que não. Posso estar cert 
posso estar errado, certo é que 

tou em obras. 
Ao ler o título, qual foi a pri- 

meira lembrança ou pensamen- 
to que velo à tua mente? Ima 
nou, recordou de alguma placa 
amarela ou laranja, quem sabe 
outras cores usadas para cha 
mar atenção, com as inscrições 
em preto? Eu sim. Escrevi e ao 
ler, dezenas de placas pularam 
à minha vista, nas mais diver- 
sas situações. Construção de 
pontes, reforma em estradas, 
demolição de prédios antigos, 
mudança de layout, de pequenas 
a grandes alterações. Enquanto 
me distrala com as pa 
companhavam, 

cuidado, atenção, aviso, à sem- 
pre criativa “estamos em m 
Ihorias”, ou ainda, lamentamos 
transtornos e inconvenientes, 
uma intrometida deu as caras 
também, aquela plaquinha aler- 
tando para o piso escorregadio 
com um boneco em queda. Pro- 
vavelmente não foi à toa. 
Os dizeres estão sempre em 

sintonia com o que está acon 
cendo ali próximo ou ao entorno. 
Eu vivo em obras, você também. 
Procuro me manter em processo 
de melhorias, algumas são exter- 
nas, portanto, visíveis aos olhos 
de quem vê, há aquelas interna 
invisíveis, mas muitas vezes pe 
ceptiveis, até mesmo por quem 
não me olha. Acredito que estou 
melhor agora que há cinco mi- 
nutos e que nos próximos 50 mi- 
nutos estarei um pouco melhor 
Iapidado. Muitas vezes precisei 
realizar demolições, algumas 
doloridas, outras indolores. Já 
fuí demolido também, às vezes 
por completo, outras em partes, 
usaram guindastes de demolição 
de cinco toneladas, também con- 
seguiram resultados semelhan- 
tes com martelinhos de 50 gra- 

Por Marcos Paulo Kuhn 

mas. O lado bom? O velho deu 
lugar ao novo, mas, cuidado, 
nem sempre o novo é melhor. 
Os dizeres das nossas placas. 

muitas vezes não expressam o 
que estamos trabalhando, por 
isso talvez devêssemos manter 
sempre próximas as plaquinhas. 
alertando para o risco de queda 
em função do piso úmido. Não 
suficiente, deveriamos lembrar 
que o outro também está em 
obras, estas que podem muitas. 
vezes estar em dissintonia com 
as nossas. Posso estar destruin- 
do uma estrada próxima do 
local onde outro tem planos de 
construir uma. Mesmo tendo 
objetivos opostos, se as ruas se 
cruzassem em algum momento 
eu poderia manter a minha para 
que o outro a usasse como base, 
mas os meus avisos estão ilegi- 
veis, quando não, escondidos. 
Num processo de melhorias do 
outro, em que posso eu contr 
buir? Quem sabe meu papel seja 
fazer perguntas e a dele procu- 
rar respostas. Pode ser minha 
incumbência construir barcos 
para que o outro simplesmente 
navegue pelo mundo realizando 
descobertas. O mundo, ah, ele 
está emobras.. 

Sexta-feira, 3 dezembro 2021 

Palestra destaca 
potencial turístico 

Líderes debatem 
alternativas ao 

turismo rural para 
gerar emprego e 
renda 

o Camping ds Pedra, 
em Picada May, ocor- 
reu evento direciona- 
do ao turismo rural 

com a palestra “Nos caminhos 
do turismo”. Conforme o prefeito 
Fábio Mertz foi uma oportunida- 
de para empreendedores da área 
buscarem mais conhecimento e 
traçarem estratégias para atrair 
turistas ao município. 
“Precisamos — profissionalizar 

quem atua na área, melhorar a 
infraestrutura e estimular o sur- 
gimento de novos empreendi- 
mentos e atrações. Temos um po- 
tencial enorme na área e faremos 
de tudo para explorar este seg- 
mento, criando mais empregos e 

ces em cão 

Prefeito de Marques de Souza 
recepcionou o presidente 

da Amturvales, do Sebrae e 
empreendedores do setor 

renda”, explica Mertz 
Participaram das atividades o 

presidente da Associação dos Mu- 
nicípios de Turismo da Região dos 
Vales (Amturvales), Leandro Are- 
nhart, Diego Zenker do Sebrae, 
Edenir Belluc, turismólogo e ainda. 
houve a apresentação do case de 
sucesso de Mari Barbosa, da Ca- 
banha La Paloma, integrante dos 
Caminhos Rurais, de Porto Alegre. 

Departamento de Trânsito 
fixa placas com nome das ruas 

O Departamento de Trânsito, em 
parceria com a secretaria de Obras. 
instalou placas de denominação de 
ruas, no Centro da cidade, com o 
intuito de identificar e facilitar a cir- 

A HORAcDaDdEs 4 
microRREGIÕES: ARROIO DO MEIO, ADIORIRS 
ENCANTADO, TEUTÔNIA e TAQUARI 

Arroio do Meio - Rua São José, 48 - Centro 
Coordenação: Elton de Andrade 
eltondeandrade 10Dhotmail.com | s199911.4328 
Reportagem: Claci Gasparotto 
claci&Dgruposhora net.br | 5199328.0110 

Também na última semana, 
secretaria de Obras atuou nas co- 
munidades de Linha Herval e Cai- 
ru como patrolamento e colocação 
de material nas estradas gerais e a 

Encantado 

Reportagem: 
Juliana Pisoni 
julianapisonidDgruposhora net br 

rare stsuowaaçdo 

Município 
renova 
sinalização 
das vias. 
urbanas 

limpeza e melhorias de acessos. 
Nas localidades de São João e 

Barrado Fão, funcionários fizeram 
aroçada e limpeza das vias. 
Naárea urbana, uma equipe está 

realizando a ornamentação natali- 
na, pintura de meios-fios e roçada. 

GRUPOA HORA 

Diretor de Mercado e Estratégia: Femando Weiss 
Diretor de Marketing e Inovação: Sando Lucas. 
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ter acesso. Mas, agora, estou e , Aprovado ajusteno orçamento uso: 
a estas pessoas”, esclareceu o 
parlamentar, 

parao 13º salário dos funcionários .:::::.::: 

E io 

Crédito suplementar 
de R$ 2,5 milhões no 
orçamento permitirá 
também o pagamento 
da folha de dezembro 

ARROIO DO MEIO 

s vereadores de Ar- 
roio do Meio aprova- 
ram em sessão nessa 
quarta-feira, 1º, pro- 

jeto do Executivo que autoriza 
abertura de crédito suplementar 

ldem 
2ºãa thá di 
229% pda dão 
232 dba 

t 

milhões. O reforço de 
orçamentária permite o 

pagamento do décimo terceiro 
da folha dos funcionários no 

mês de dezembro. 
Também aprovado, por una- 

nimidade, projeto que permite 
celebrar contratos administra- 
tivos para atender necessida- 
des temporárias. Conforme a 
justificativa, as contratações 
são para suprir necessidades no 
quadro do Magistério Público 
Municipal, tendo em vista o ano 
letivo de 2 atende situa- 
ções de ausência de professores 
por afastamentos temporários, 
decorrentes de licenças saúde, 

maternidade, interesse e licença 
prêmio. Além de casos rela: 
nados a profissionais que exer- 
cem função de direção, vice-di 
reção, coordenação pedagógica, 
coordenação do Programa Mais 
Educação nas escolas da rede 
municipal, por atuação na se- 
cretaria de Educação e Cultura 
no Conselho Municipal da Edu- 
cação e demais setores do muni- 
cípio. 
O projeto que prevê a aprova- 

ção de Loteamento de Interesse 
Social, no Bairro Medianeira, 
recebeu vistas do vereador Van- 
derlei Majolo (PP). Justifican- 
do, salientou que a legislatura 

Município prepara terreno para 
investimentos em Passo do Corvo 

ARROIO DO MEIO 

Asecretaria da Agricultura rea- 
liza nas últimas semanas, obras 
de terraplenagem na proprieda- 
de de Eloir Lohmann, em Passo 
do Corvo.O agricultor investirá 
na construção de dois chiqueiros 
de 624 mº cada, com capacidade 
para alojar mil porcos para ter- 

minação. A família já possui um 
chiqueiro com capacidade para 
1.050 animais. Além da terraple- 
nagem, a secretaria fará ester- 
queira e acesso para caminhões. 
O secretário da Agricultura, 

Élcio Lutz, avalia que o auxílio de 
maquinário da prefeitura reverte 
em melhorias para o produtor 
é, ao mesmo tempo, em cresci- 

visitaram a obra, junto com o 
produtor, esposa Martcianee 

genro Leandro Steffens 
mento para o município. “Dessa 
forma o agricultor amplia a pro- 
dução ea secretaria faz sua parte 
para estimular o setor primário”. 

Backes (PDT) e Maria Helena 
mms Matte (MDB). 

Estiagem preocupa 

A possibilidade de perda na 
agricultura em função da estia- 
gem foi tema abordado pelos 
legisladores. Rodrigo Kreutz 
(MDB) mencionou o momento 
dificil da agricultura, especial- 
mente do setor leiteiro e aos que 
cultivam grãos. Sugeriu que à 
secretaria da Agricultura pen- 
se em ajudar esses produtores, 
talvez se criando um fundo de 
recursos para este setor, bencfi- 
ciando os que sofrerem perdas. 

Paulo Heck (MDB) concor- 
dou com o colega e sinalizou 
também, além do clima, a alta 
de preços. Segundo ele, há pou- 
co tempo o cultivo do hectare do 
milho custava em torno de R$ 
1,7 mil e hoje, R$ 4 mil. Tam- 
bém pede que o município estu- 
de uma possibilidade de auxiliar 
esses produtores. 
O parlamentar do Partido 

Lamentoosofrimento Progressista, Vanderlei Majolo 
(PP), reforçou que a perma- 

dos agricultores com a nência no campo está difícil, 
estiagem. Fizeramaltos levando em consideração vários 

investimentos e agora é 
fatores, principalmente as ques- 
tões relacionadas o clima. “É a 

preciso procurar saídas!” cadeia produtiva que interfere 
cesanxoRTE nos demais setores. 
adade ajuda para estas pes 

É preciso de 
0as”. 

“Lamento o sofrimento dos 
passada trouxe a modalidade — agricultores com a estiagem. 
de aproveitar melhor os lotes. Fizeram altos inv 

bons olhos, para que as fam 
di 

timen- 
o procurar 

saídas”, afirmou Cesar Kortz 
de baixa renda pudessem (MDB). 

aquele momento vi isto com . tos e agora é pr 

Governo abre inscrições 
em programa de incentivo 
ARROIO DO Mi a Nota Fiscal de compra dos 

insumos (aquisição de adu- 
A secretaria municipal de bo quimico, cama de aviário, 

Agricultura comunica que o pe- — sementes, corretivos de solo, 
riodo de inscrições e entrega de . contratação de horas máquina, 
notas fiscais para habilitação . transporte de esterco líquido), 
ao programa Cheque-Incentivo que deve ter sido tirada em 
(Cheque-Adubo) encerram no nome do produtor que mantém 
dia 10 de dezembro. a inscrição estadual no muni 

Produtores interessados em . pio. Para receber o benefício é 
receber o benefício devem díri- — preciso estar em dia com a Fa 
gir-se à secretaria e apresentar  zenda Municipal. 

Horário de Funcionamento 

SEGUNDA A SEXTA SÁBADO DOMINGOS E FERIADOS 
Thas19h 7hast730h | 9has7lh 

DESEGUNDA A SÁBADO ESTAMOS SEMPRE 
ABERTOS AO MEIO DIA 
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Comunidade escolar indica 
nova diretora da Guararapes 
Escola estadual em 
Arroio do Meio está 
entre as 15 maiores 

da região em 
número de alunos 

MICRORREGIÃO 

neerrado o processo de 
votação para a escolha 
dos diretores das esco- 
las estaduais, Valquíria 

Dienstmann foi eleita diretora da 
Escola Estadual de Ensino Médio 
Guararapes com a obtenção de 536. 
votos. *Sei dos grandes desafios. 
que me esperam, mas estou pronta 
para enfrentá-lo”, afirma a direto- 
ra eleita para o próximo triênio. 

Somente uma chapa concorreu 
para gerir a única escola estadual 
do município de Arroio do Meio. 
Com 51 professores/funcionários 
é 528 alunos, do sexto ao terceiro 
ano do Ensino Médio, o Guara- 
rapes está na lista das 15 maiores 
escolas da 3º Região Escolar, 

Foram eleitas também as vice- 
diretoras. No turno da manhã, 
Carla Hoppen; na tarde, Ana Dau- 
ra de Jesus Weber e no noturno, 
Greicy Weschenfelder. 

“Cresci como profissional no 
juararapes”, comenta Valquiria 

Valquíria Dienstmann 

riências em outros setores, como 
vice-direção no ano de 2004, se- 
cretária e supervisão pedagógica, 
cargo que exerceu na última ges- 
tão, com horas em atendimento 
ao aluno. “Conheço a realidade da 
escola, pois passo a maior parte do 
meu dia aqui dentro. Sei das con- 
quistas, mas tenho ciência do que 
é possível melhorar para crescer.” 

jo mencionar os 21 anos de tra- Segundo cla, foi notável a rup- 
balho na escola, muitos deles em tura ocasionada pela pandemia no 
sala de aula. Já passou por expe- cotidiano escolar. “O Guararapes 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 15172021 CONTRATANTE: Município de Pouso NoyoiRS CONTRATADO: Luiz Harvique Tatarol Cia Lita Me OBJETO: da Mat aquição de ator para decoração 
VALOR TOTAL: R$ 2 191.87 

saga do Papai No na 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação 151/2021 
CONTRATO: 239/2021 VIGÊNCIA: 10 (dez) das 

SÚMULA DE CONTRATO NÚMERO 23172021 CONTRATANTE: Município de Pouso NovolRS CONTRATADO: Luiz Marvique Tatarel Cia Lica Me OBJETO. aquisição ce materias para decoração da casado Papai No na Praça da 
Mari VALOR TOTAL: R$ 2.181,47, MODALIDADE: Disponca de Licitação 151/2921 
CONTRATO: 2sj72h2? VIGÊNCIA: 10 (daz) dis: Pouso Novo, 02 de dezembro de 2021 No Gerevil- Vice-prefeito em exercício de Prefeito Municipal, 

s vice-diretoras Carla, Ana Daura e Greicy 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
AB prirEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MERVAL 

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 
O Preto Municipal de São José o Hera, ora público que ralizará CHAMADA PÚBLICA 
com vistas o CREDENCIAMENTO de rstções Freiras bjetcando a prestação de seios 
bancários de recolhimento de rbutos, Data, ae oca da abertura das propostas: 20/12/20 

ra Preta Municipal de ão José o Hen Cêpa do Es 
o Sto ce Compras da Prefeura Municipal, so Av. Gelo Vagas, 753, 
1100, email compras sjncogma com, 
São José o Hen, 2 de dezembra de 2021 

dani Bare 
Pre Municipal 

construiu sua história tendo por 
base o conhecimento alicerçado 
no entrosamento entre professo- 
res/alunos/família. A pandemia 
enfraqueceu estes laços pelo ano 
de distanciamento. Queremos re 
tomar essa parceria eficaz”, obser- 
va Valquíria, elencando esse como 

um de seus objetivos de gestão. 
Manter o ambiente externo e in- 

temo da escola é outra proposta de 
trabalho. “Nossa escola está muito 
bonita e é bem cuidada pela grande 
maioria dos estudantes.” Destaca 
duas ações realizadas recentemente 
que videnciaramo potencial doalu- 

E] 
Sandra Regina Hermann Haas e João Carlos Siebert foram 
eleitos para mais um triênio na escola em Travesseiro 

Estado do Rio Grando do Sul 
MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Sexta-feira, 3 dezembro 2021 

nado: o Sarau Literário e a pintura 
dos muros internos da: 

Aos professores, que são os res- 
ponsáveis pela parte pedagógica, 
reserva o acolhimento, tanto no 
sentido de bem receber e amparar, 
quanto no escutar, discutir propos- 
tas e dinamizar o ensino, dentro 
das possibilidades do cenário atual. 
“Por fim, mas tão importante quan- 
to os outros protagonistas do ensi- 
no,conclamoas famílias a caminhar 
juntas com a escola, Reforço que à 
parceria escola/família é relevante 
paraqueo Guararapes continue sua 
caminhada rumo ao centenário”, fi- 
naliza a diretora eleita. 

Sete anos 

Em Travesseiro, seguem na di- 
reção Sandra Regina Herrmann 
Haas e João Carlos Siebert. Dire- 
tora e vice, respectivamente, agra- 
decem aos 178 membros da comu- 
nidade escolar que participaram 
do processo de eleição. “Cada sim 
recebido reforça nosso compro- 
misso com a educação na Monsc. 
nhor Seger”, evidencia a diretora. 

Sei dos grandes desafios 
que me esperam, mas 
estou pronta para 
enfrentá-los:” 
VALQUÍNIA DIENSTMANN. 

Conforme Sandra, trabalhar 
com a Educação é fascinante, 
mesmo com todos os desafios, 
problemas, insegurança e preo- 
cupações que ela nos impõe. 
“Assumiremos estes próximos 
três anos, dando o nosso melhor 
todos os dias, Renovando nossa 
responsabilidade, comprom 
mento, com sabedoria, discer- 
nimento e seriedade” reforçou o 
vice-diretor, João Carlos, 

Capitão, 
Marques de Souza 
e Pouso Novo 
Em Capitão foi indicada pela 3º 

Coordenadoria Regional de Educa- 
ção (3º CRE) Karine Matte para à 
função de diretora e Fabrício Agos- 
tinho Bagatini como vice-diretor. 
Em Marques de Souza houve 

eleição somente na Escola Esta- 
dual de Ensino Médio Ana Neri. 

chao cargo de diretora e Nicolina 
Tereza Brenner para vice. 

Nas demais escolas do munici- 
pio houve indicação da 3º CRE. 
Paulo Hammes será o diretor da 
Escola Estadual Frei Antônio; Ju- 
raci Maria da Silva será a gestora. 
da Henrique Geiss e na escola Se- 
verino José Frainer não há nomes, 
pois não houve interesse de parte 
de nenhum professor da escola. 

A Escola Estadual de Pouso Novo 
será gerida por Marli Ferronato e 
Izadora Pretto, na vice-direção. 
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Evento empresarial destaca 
superação na vida e nos negócios 
Ex-atleta da 

ginástica artística e 

multicampeã Daiane 

dos Santos palestrou 

em atividade de 

aniversário da CIC 

Teutônia 

) presidente da CIC Teutônia, 
que Kist, agrad 

e todos e valor presença 
a força do associativismo, 

somos uma entidade jovem 
Ea maior do segmento 

presarial do Vale do 
Taquari em núme 
associados. Tudo isso é fruto 

TEUTÔNIA 

ais de 400 pessoas 
prestigiaram o even- 
to de aniversário de 
22 anos da CIC Teu- 

xemplo de pessoa que faz à 

tônia, na noite dessa quarta-feira, DT Ciça 
1º, na Associação Pró-Desenvol- dd pd 
vimento de Languiru. Na opor- — Programação dos 22 anos da CIC Teutônia reuniu cerca de 400 pessoas na sede da associação Languiru fotografias com a palestra 
tunidade a ex-atleta da ginástica A programação contou com 
artística e multicampeã Daiane do ramo do comércio, 36,23% de rocinh de Sicredi Ouro 
do Santos relatou sua trajetória. como “resistência diante de mo- ( , serviços e 16,64% da indústri Branco 
como atleta falou sobre dscpl- . mentos de dificuldade”. Hoje, | ABEB H nimronnocuerast 
na, superação e mudanças, ed 
A abertura do evento contou pós-graduada em Gestão Espor- w nie 

com vídeo da conquista inédita da tiva, Daiane atua como comenta- w q PRsFsITuRA MUNICIPAL 
medalha de ouro no Campeona- . rista esportiva. “ass DE POÇO DAS ANTAS 
to Mundial de 2003, dois meses “Eu acreditei no sonho e tra- AVISO DE LICITAÇÃO 
após cirurgia no joelho. balhei muito por isso. Ao mesmo — pandemia. 
Daiane lembrou o início na tempo, contei com o apoio de A ex-atleta reforça a importân- | O Munic de Poço ds Antas toa público que encontar lação moda 

Idade CONCORRÊNCIA N.º D0S/2021, visando a eecução de oba de pavimentação de 
estadas vc - enagem, movimentação de fera, pavimentação astáica em CBUO e 
srlização vária da Estrada Goal Santa Is - Ea | Estica 0 40 +220) - com rata 

modalidade, aos 1 anos de ida- — muitas pessoas, pois ninguém. cia das mudanças e as oportu- 
de, com a professora Cleusa; — faz nada sozinho. O trabalho em — nidades para novos modelos de 
o período de treinamentos em equipe é fundamental, somar — trabalho. Segundo ela, a cada dia “es pavimentada de 1.760.0 m (220,00m x: OOm), contorme Contrato do Repasse MAPA. 
Curitiba, com o ucraniano Oleg — esforços, olhar para o lado e dar — os desafios surgem como possibi- SOBZS3/2020 - Operação 107415538. do figo menor preço global, sendo que a data de 
Ostapenko, treinador da seleção — uma palavra de apoio é muito im- — lidades para evoluir e incentivar | . deriz d esso pública está marcada pra o dia 04 de pro de 202, às OR, 

ra Seade aniões da Preltuca Muni O Edital encontra-se à dpasção no Setor de asileira fe le ginástica — portante. Nem sempre as coisas brasileira feminina de ginástica — portante, Nem sempre as coisas PR DR atividade e inovação. 
artística; as conquistas; as di- vão dar certo, nem sempre sere- Da mesma forma, faz referên- 112 
ficuldades; e as novas oportu- mos fortes, mas a unido faz as . cia ao mundo dos negócios. Pa- | Fadas Ode dem de2021 
nidades que o esporte têm lhe. coisas acontecerem.” rabeniza a CIC Teutônia pelos | VidaBacimam PREFETAMUNOPAL 
proporcionado. 22 anos de atuação em prol do 

comércio, indústria e setor de ser- 
Determinação e viços de Teutônia. “Sem dúvida PREFEITURA MUNICIPAL 

muitas pessoas deram a sua con- Es 
motivação tribuição para tornar a CIC o que DE POÇO DAS ANTAS 

Quando se vê o resultado de onanepossantos — elaéhoje” 
sucesso, muitos não sabem o ca- [Se “ AVISO DE LICITAÇÃO 
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me tornar à melhor ginasta que . de carreira nunca é fácil, exigiu lação do presidente Airton Kist,. | cenas adgeaçã o Se de tis Peba Made ço di 
eu poderia ser, era essa a respon- muita preparação, mas também esse número é o reconhecimento à São Feio, 1213, Cn fire (51) 7731122. 
sablidade que eu tinha comigo . me mostrou novas oportunida- ao trabalho desenvolvido emdi- | (285/00 derigode201 
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do falar de superação, definiu. às dificuldades impostas pela . empreendimentos, 47,12% são 
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Apae celebra 
50 anos com 
programação 
especial 
Entidade de Encantado completa meio 

século de história. Apresentações e 

homenagens marcaram a trajetória voltada 

aos cuidados de pessoas com deficiência 

ENCANTADC 

m 28 de dezembro de 
1971 um pequeno grupo 
de pais, lideranças da so- 
ciedade civil e do poder 

público de Encantado, se uniam 
para atender crianças e adolescen- 
tes com alguma deficiência, e que 
necessitavam de acompanhamen- 
to profissional. 
Cinco décadas depois, a mobil 

zação continua firme em seu pro- 
pósito. Os 50 anos da Associação 
de Paise Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Encantado, foi celebra- 
dana quinta-feira, 1º, no auditório 
do Sicredi Região dos Vales. 
Para o presidente da Apae de En- 

cantado, Felipe Henrique Giaret 
oque faz essa grande estrutura fun- 
cionar são as pessoas, que unidas 
nas suas diferenças formam um 
todo. “A inclusão acontece quando 
se aprende com as diferenças enão 
com as igualdades, Cada pessoa é 
singular, porém, a sociedade deve 
serplurale abraçar a diversidade”. 

ENCANTADC 

A administração municipal re- 
passou na quarta-feira, 1º, R$ 91 
mil a quatro entidades locais. Os 
recursos são oriundos do Imposto 
de Renda doado por contribuintes 
e empresas ao Fundo Municipal 

ja Criança e do Adolescente de 
Encantado. 
O Conselho Municipal dos Di- 

reitos da Criança e do Adolescente 
(COMDICA) direciona esses va- 
lores para a manutenção e o incre- 
mento das atividades e projetos so- 

das entidades que atendem à 
infânciac à juventude do município. 
As beneficiadas são a Associa- 

ção Abrigo Comarca de Encantado 
(AACE), à Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE), 

O prefeito Jonas Calvi, em seu 
pronunciamento enfatizou que a 
equipe da Associação caracteriza 
muito bem o espírito que a comu- 
nidade de Encantado possui, um 
povo trabalhador, com foco e deter 
minação. Já o representante a Fe 
deração das APAEs do estado Rio 
Grande do Sul, Roberto Heemann, 
enfatizou que à Federação sempre 
estará de portas abertas para o que 
a Apae precisar. “Nós temos esse 
compromisso, pois somos apac 
nos e lutamos por uma causa mui- 
to nobre, cada um de nós que está 
aqui merece ser aplaudido hoje”. 

Na oportunidade, Giaretta re- 
forçou o compromisso com o pro- 
jeto APAE + SO, que estabelece a 
elaboração de um projeto arqui- 
tetônico munido de acessibilidade 
e pensado para abrigar espaços 
condizentes com as atividades de- 
senvolvidas pela Apae. 
Anecessidade surgiu após a Asso- 

ciação ampliar a oferta deserviçose 
também pelo constante aumento da 
demanda. “Estamos pleiteando jun- 
to à União a formalização de uma 
parceria para a cedência ou doação 

Ex-presidentes e representantes receberam o troféu Amigo da Apae 

de área de terras com as dimensões 
adequadas para a construção dessa 
novaestrutura”, releva. 

de atividades 
Apóso pronunciamento das auto- 

ridades, os autodefensores da Apac 
Luiza Dalla Libera e Guilherme 
Kramer fizeram o descerramento da 
placa alusiva aos S0 anos da Apae de 
Encantado, que será posteriormente 
fixada na sede da instituição. 

Emseguidatevea peçateatral “A 
Ilha dos Sentimentos” representa- 
da por alunos e com participação 
das professoras Caroline Boiani 

e Ivete Magagnin. Na sequência, 
os cerca de 300 convidados assi 
tiram ao vídeo institucional e c 
memorativo, com depoimentos de 
pessoas atuantes na causa. 
Visando desenvolver a expres- 

são artística e a valorização da 
prática cultural, os alunos também 
participaram de uma Roda de Ca- 
poeira, coordenada pelo profe: 
sor Egeu Gueller. E para registrar 
os anos de trabalho, luta e busca 
diária pela inclusão, houve o 
camento de uma revista especial 
de 60 páginas, com depoimentos, 
documentos e fotografias. 

Durante a noite, também houve 
homenagem aos que se dedica- 

Roda de Capoeira envolveu os alunos da Apae 

Entidades recebem R$ 91 mil de doações do IR 
imuiado 

Ato de entrega ocorreu no gabinete do prefeito Jonas Calvi na quarta-feira 

a Associação Pró-Menor de Encan- 
tado (AME) ea Associação do Cen- 
tro Esportivo e Recreativo (CEM). 
Além de representantes das entida- 

des, o ato contou com a participação 
do prefeito Jonas Cali; da secretária. 
de Saúde, Clarissa da Rosa Pretto 
Seatola e o secretário de Gestão Fi- 

nanceira, Klaus Schnack; da verea- 
dora Sandra Vian e da presidente do 
COMDICA, Juliana Schmidt. 

Quem pode doar 
= pessoa física poderá destinar 

até 6% do Imposto de Rendaestima- 

do devido, até o dia 31 de dezembro 
de 2021. Caso não consiga contri- 
buir até o final deste ano, ainda po- 
derá ser destinado até 3% do Impos- 
to de Renda devido, diretamente no 
Programa da Declaração do Impos- 
to de Renda, durante o período de 
entrega no exercício 2022. 

- À pessoa jurídica pode doar até 
1% de seu Imposto de Renda devi- 
do (Lucro Real). 

Doação 
Por meio de depósito bancário na 

contado Fundo Municipal daCria 
qa e do Adolescente: BANRISUL — 
Agência 0595 Conta04023154,0- 
O. Após a doação, é necessário 
comunicar o COMDICA pelo e-mail 
comdica(Dencantado-rs.com.br ou 
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ram ao longo deste meio século e 
aos que ainda se dedicam à causa 
apacana, com entrega do troféu 
Amigo da Apae. Para finalizar as 
comemorações, houve apresen- 
tação do Tenor Vitor Delazeri, 
coquetel e exposição de trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos. 

50 anos de muitas 
conquistas 

Hoje, a Apae disponibiliza a Es- 
cola Especial Recanto Encantado e 
atende 90 alunos. Tem participação 
na implantação da Clínica da Apae, 
querealiza cerca de 800 atendimen- 
tos por mês, por profissionais com 
formação direcionada à educação 
especial e reabilitação intelectual. 

Possui a gestão do Centro Es- 
pecializado em Reabilitação Fisi- 
ca e Auditiva - CER 11, e oferece 
cerca de 4 mil atendimentos ao 
mês, beneficiando a população 
dos Vales do Taquari e Rio Pardo. 
E recentemente, foi selecionada 
para abrigar o Centro Regional 
de Referência em Transtorno do 
Espectro Autista, voltado para 27 
municípios do Vale do Taquari, Ao 
todo são 72 colaboradores, res- 
ponsáveis pelo funcionamento de 
uma ampla gama de atividades. 

diretamente noCRAS. 
Estes recursos contribuem de 

forma significativa para que as 
entidades possam continuar e 
aprimorar o acompanhamen- 
to às crianças e adolescentes, 
possibilitando ressignificar vi- 
vências e ofertar novas oportu- 
nidades. 

Por isso, a comunidade e as 
empresas, ao direcionarem par- 
te de seu Imposto de Renda ao 
Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente de Encantado, 
garantem recursos que serão 
usados no próprio município. 
Os escritórios de contabilidade 
também são importantes aliados 
dessa iniciativa, ao prestarem 
informações aos seus clientes 
sobre como efetuar sua doa 
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Chegada do Papai Noel 
e show sertanejo são 
atrações hoje à noite 
Atividades ocorrem 
de sexta a domingo 

ENCANTADC 

epois do sucesso do 
evento Encantado lu- 
Iminada, que marcou 
o acendimento oficial 

da iluminação da cidade e a che- 
gada do Papai Noel, agora é a vez 
do Parque João Batista Marchese 
viver o clima de Natal. 
Transformado na Vila Encantada. 

de Natal, o local recebe hoje uma sé- 
rie de atrações Os portões do parque 
abrem às 19. À partir das 20h tem 
a recepção ao Papai Noel e às 21h o 
show coma dupla Lucas Henrique & 
uilherme. A entrada é gratuita. 
Os visitantes também têm à dispo- 

sição a gastronomia com food trucks, 
que oferecem pipoca, batata belga, 
chopp, pastel, crepe e sorvete, além 
dos produtos das agrvindástrias fa- 
milsres e o artesanato local na Feira 
Encantado seus Encantos 
O espaço recebeu decoração nata- 

lina conta com infraestrutura de ha- 
nheiros, palco, restaurante, pracinha 
eum vasto gramado. Nos finais de se- 
mana a Vila Encantada de Natal rece- 
berátambémas excursões para visitas 
ao Cristo Protetor, poisos passageiros 
deverão desembarcar dos ônibus em 
frente ao Parque e embarcar em vans 
queos evarão até aestátua. 

Parque foi transformado na Vila Encantada de Natal 

HORÁRIOS 
Sexta-feira: a partir das 19h 
Sábados: 9h às 22h 
Domingos: 9h às 2 

Luis Henrique e 
Guilherme abrem a 

programação da Vila 
Encantada que segue 
até janeiro de 2022 
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ao 

Equipe prepara fachada para denominação do centro administrativo 

Letreiro com nome de 

Adroaldo Conzatti é 
instalado na prefeitura 

“É uma homenagem justa 
e merecida para esse grande 

A solenidade para denomi-. administrador, que sempre 
nação do Centro Adminis- carregou consigo a marca de 
trativo Municipal “Adroaldo — ter espírito público, de zelar 
Conzatti” está marcada para — pelo recurso público e levar 
quinta-feira, 9. Encantado no coração”, afir- 
O ato inicia às 19h30min ma o prefeito Jonas Calvi, 

em frente ao prédio da pre- proponente da iniciativa. 
eitura, na Rua Monsenhor — Conforme Lei Municipal, 
calabrini, e terá presença a homenagem tem o objetivo 

de autoridades, familiares de preservar 4 memória do 
do ex-prefeito e servidores prefeito Adroaldo, falecido 
da administração. no dia 19 de março de 2021, 
A programação terá exibi- aos $1 anos. E, ao mesmo 

ção da Orquestra Municipal tempo, demonstrar a grati- 
e outras atrações artísticas, dão ao administrador para 
além de depoimentos sobre a que seu nome fique imorta- 
trajetória de Conzatti e a re-  lizado no local que traduz 
velação do letreiro colocado a importância de sua dedi- 
na fachada do Centro Admi- . cação ao longo de sua vida, 
nistrativo. Conzatti foi prefeito de En- 
Na oportunidade também. cantado por quatro manda- 

será apresentado o novo tra- tos e vercador em duas legis- 
je oficial das soberanas. laturas. 

Comunidade debate uso e armazenamento de água 
VESPASIANO CORREA 

A Secretaria Municipal de Agri- 
cultura e Abastecimento realizou 
um encontro com moradores e 
produtores rurais do interior do 
município. A audiência, realiza- 

ira, 30, teve como 
objetivo debater o uso e consumo 
de água nas propriedades rurais, 

te do aumento no volume das 
criações de animais no interior, e 
em consequência disto, a maior 
demanda por água. 
O secretário de Agricultura e 

imento, Daniel Gavines- 
ki, destaca que o município soli- 
citou a reunião, na presença da 
empresa Duoteb Engenharia e 
Meio Ambiente, responsável pelo 
atendimento ao município, para 
explicar o funcionamento do uso 
da água no interior. “Eles falaram 
sobre abertura de poços, nascen- 
tes, cisternas, conservação das 
fontes e também a outorga para o 
uso destas águas subterrâneas”, 

pontua Gavineski. 
O encontro ocorreu em função 

da preocupação que a atual admi- 
nistração tem com este tema e do 
aumento no volume das criações. 
de animais em Vespasiano Cor- 
rêa. Conforme Gavineski, várias 
propriedades rurais passaram a 
contar com a criação de suínos e 
aves, de forma integrada com as 
empresas do setor, assim como 
houve também uma elevação nos. 
números da pecuária local. 
“Há uma preocupação, por 

parte da população, para que não 
haja desabastecimento, ou falta 
de água, principalmente a par- 
tir de agora, com elevação das 
temperaturas devido à chegada 
do verão e também a redução nas 
chuvas”, acrescenta. 

Entre as sugestões apresenta- 
das pela comunidade, a resposta 
foi unânime: será necessária a 
construção de maiores reservató- 
rios de água, assim como constru- 
ção de cisternas e a recuperação 

de fontes junto às propriedades 
rurais. “Todos concordam que é 

Encontro busca 
alternativas ao 
aumento do consumo 
de água ligado a 
criação de suínos, 
frangos e perus 

vazão de arroios erios.” 
Gavineski explica que o muni- 

cípio já possui algumas cisternas 
por meio de uma parceria com o 
governo do Rio Grande do Sul. 
“Existe também um programa 
federal para captação de recur- 
sos, de incentivo à construção de 
cisternas, por meio do Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar, com juros 
baixos”, reforça o secretário de 
Agricultura e Abastecimento. 

De acordo com ele, a partir de 
agora, com este levantamento, o 
município irá avaliar meios para 

preciso preservar as nascentes, — auxiliar os agricultores quanto a 
pois elas são responsáveis pela . estas demandas. 
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Cabanha Duas Figueiras é 
atração turística em Taquari 
Espaço integra 
rota Freguesia das 
Figueiras lançada 
no ano passado. 
Produtores recebem 
qualificação técnica 
para acolher visitantes 

TAQUARI 

mpla propriedade em 
que o visitante pode 
destrutar do contato 
com a natureza, da 

tranquilidade do meio rural, gas- 
tronomia e de muita hospitalida- 
de. Essas são características da 
Cabanha Duas Figueiras, locali- 
zada no Arroio do Potreiro, em 
Taquari. Um dos destinos turisti- 
cos que tem despontado durante 
a pandemia, o espaço, mantido 
pelo casal Noeci e Antônio Carlos 
Porn, integra à rota turística Fi 
guesia das Figuciras, lani 
começo do ano p 
“Na época gerou certa que- 

bra de expectativas por conta 
do aumento dos contágios da 
covid-19", lembra Noeci, que é 
mais conhecida como Ci. Dona 
de um sorriso fácil, a agricultora 
tem o perfil de pessoa proativa, o 
que, segundo ela, contribui muito 
para um bom intercâmbio com os. 
visitantes, no que diz respeito ao 
turismo rural, Reaberta ao públi- 
co recentemente, a propriedade 
recebe grupos de todos os tipos, 
para eventos variados — de casa- 
mentos e formaturas à encontros 
de trilheiros e rodeios. “O meu 
forte, na realidade é o galpão.” 
É no citado galpão que os visi- 

tantes costumam se reunir para 

atrativos naturais e 
opção gastronômica 

saborear pratos como arroz com 
galinhas, carnes de suíno tempe- 
radas na pimenta, quibebes, so- 
bremesas e outras delícias. Com 
capacidade para até 300 pessoas, 
o espaço de mais de 350 mº fica 
em meio à natureza, rodeado 
por árvores, por um arroio e por 
uma ampla fauna. Aliás, a pre- 
servação da natureza é uma das 
prioridades do casal, que mantém 
animais variados no local, desde 
coelhos, patos, cavalos e outras 
espécies, além de flores, árvores e 

diversidade de plantas. 
Outros atrativos, como os pas- 

seios de charrete e a cavalo, can- 
cha de bocha e comercialização 
de produtos coloniais também 
costumam atrair os turistas, que 
se sentem à vontade no espaço de 
46 hectares da propriedade. 

Sobre 9 fortalecimento para o 
turismo rural, Ci explica que tem 
relação com curso oferecido pelo 
Serviço Nacional de Aprendiza- 
gem Rural (Senar/RS), com o 
apoio da Emater/RS-Ascar, que 
atua em parceria com a Secreta: 
ria de Agricultura, Pecuária e De- 
senvolvimento Rural (Seapdr) do 
Governo do Estado. 
“Sempre gostamos de receber 

pessoas, dessa troca de experiên- 

cias, das amizades, mas faltava 
um olhar a mais para o embel 
zamento da propriedade, para os 
cuidados na hora de receber os 
turistas com qualidade”, explica 
a anfitriã, que se orgulha de estar 
com a agenda lotada para todos 
os finais de semana até o final de 
dezembro. 

“E isso que grande parte da 
propaganda é no boca à boca”, 
afirma. Ainda assim, o curso 
do Senar/RS, o apoio por meio 
da capacitação em Paisagismo, 
oferecida pelo Centro de Treina- 
mento de Agricultores de Mon- 
tenegro, e o uso das redes sociais 
contribuem nesse para a cor 
solidação do espaço. “A gente 
se sente ainda mais motivado”, 
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comenta Antônio Carlos, que é 
produtor de arroz, 
Além da Cabanha Duas Figuei 

ras, integram a rota a Eco Trilha 
Morro da Cabrita, a Atáfona 
Martins, o Sítio da Ana e a Cer- 
vejaria Morro Pelado, espaços 
em que os visitantes podem fazer 
trilhas, conhecer sobre a manu- 
fatura de farinha de mandioca 
e de polvilho, adquirir produtos 
coloniais e saborear cervejas ar- 
tesanais e a gastronomia típica 
dosaçorianos, 
A extensionista da Emater/ 

RS-Ascar Ana Cláudia Descon- 
si lembra que Taquari é uma das 
cidades mais antigas do estado e 
que é uma referência na região, 
no que diz respeito à cultura lusi- 
tana, “Nesse sentido, conhecer à 
comunidade cessa herança cultu- 
ral de um povo alegre e comuni- 
cativo, bem como suas crenças e 
costumes, certamente é uma ex- 
periência inesquecivel”, afirma, 

Sempre gostamos 

de receber pessoas, 
dessa troca de 
experiências, das 
amizades, mas faltava 
um olhar a mais para 
o embelezamento da 
propriedade. 
Norcironn 

Os interessados em mais infor- 
mações ou em reservas podem 
entrar em contato pelo telefone 
(51) 98036-1792, pelo e-mail 
culturaeturismotaquariO gmail, 
com e pelo endereço de Insta- 

Senar/RS, apoiam a iniciativa a 
Prefeitura de Taquari, o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais (STR) 
eo Conselho Municipal de Turis- 
mo de Taquari. 

Obras da creche do Parque do Meio são retomadas 
TAQUARI 

A construção da creche no 
Parque do Meio é retomada após. 
cinco anos. Os serviços contem- 
plam a colocação do piso e ma- 
nutenção do telhado. A previsão 
de conclusão é no primeiro qua- 
drimestre de 2022. 
Em junho deste ano, em 

viagem a Brasília, o prefeito 
André Brito conseguiu auto- 
rização do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) para retomar 
a construção do estabeleci- 
mento de ensino. 

Através de um processo con- 

corrência pública, a empresa ven- 
cedora foi a Construtora Cotrefe 
LTDA, com um valor total de R$ 
1,1 milhão. Sendo R$ 395,3 mil 
executados com recursos do Fun- 
do Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e R$ 767,6 

mil serão executados com recursos 
próprios do município. A empresa. 
játrabalha na obra. Após a conclu- 
são do serviço, a escola terá capaci- 
dade para 120 alunos da Educação 
Infantil na rede municipal. 
“Esse investimento vale a 

pena porque, além de termos 
uma escola estruturada e orga- 
nizada, os recursos que vamos 
despender são praticamente os 
mesmos que teriamos que devol- 
ver ao governo federal se a obra 
não fosse concluída”, destaca o 
prefeito André Brito. “Esse era 
um sonho da nossa gestão, mi- 
nha e do Maneco, e vinha ainda 
do governo do Ivo Lautert.” 


