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Para eles, falta de Pandemia e estiagem Diárias em Teutônia 

Sofá sé Precisamos falar menos da covid Embate entre vereadores q visão não é limite — PEsssaiiçee spend 

UNIMED VTRP 

Passado, 
presente e 
futuro da 
cooperativa 

Pioneira no Rio Grande do 
Sul na área da saúde, organiza- 
ção com sede em Lajeado cele- 
bra cinquentário neste sábado. 
Conheça as origens, a evolução 
e os planos da entidade, que 
aposta na inovação para man- 

Estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) apresenta — posição intermediária. Ambas são classificadas como regulares. A au- | ter protagonismo na região dos 
diagnóstico das principais rodovias e aponta gargalos do setor logístico. .. sência de pistas duplicadas nas vias estaduais é apontado como entrave | vales do Taquari e Rio Pardo. 
A ERS-130, no Vale do Taquari, ocupa posição 218 de 5 
liadas. O trecho entre Estrela e Teutônia, na RSC- 

estradas ava- — ao desenvolvimento regional. BR-386 aparece entre as dez melhores do 
3, também ocupa R$, com destaque ao pavimento e sinalização. se7 A 10e11 

CÂMARA DE TEUTÔNIA 

Presidente JUROS AO CAPITAL SOCIAL 
levanta qui você não é cliente, é dono d 
suspeitas 
sobre diária 
Aviagema Brasiliade um vereador 

em outubro vira motivo de embate. 
Presidente do Legislativo suspeita de 
irregularidade. Pariamentar ameaça 
entrar na Justiça. 

CIDADES 

Mais de RS 1,6 milhão creditado aos 
associados da Sicredi Integração RS/MG no dia 10/12. 

a associado e pode ser 
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EDITORIAL 

Condições para 

o desenvolvimento 

A infraestrutura logística é elemento 
crucial para o crescimento. Rodovias 
precárias geram, além de insegurança, 
prejuizos incalculáveis que colocam em 
xeque a competitividade e o desenvol 
vimento de uma localidade, Para o RS, 
estado de vocação agropecuária situado 
no extremo sul, ter boas estradas é fun- 
damental ao escoamento da produção 
para se conectar com o restante do país, 

Estudo da Confederação Nacional dos 
Transportes apresentado nesta semana 
traça um panorama sobre as caracteri 
ticas e condições das rodovias estaduais 
e federais brasileiras. A pesquisa é um 
relatório capaz de identificar os trechos 
mais carentes de investimentos e balizar 
aatenção do poder público. 

664 um grande 
consenso de que é 
necessário progredir 
e muito no modelo 
de administração, 
manutenção e 
investimento nas 
estradas” 

Conforme a análise, 91,7 % da malha 
viária gaúcha possui pista simples (ape- 
nas 8,3 % é duplicada). Há um grande 
consenso de que é necessário progredir e 
muito no modelo de administração, ma- 
nutenção e investimento nas estradas. 
Tanto que o Estado avança firme na pr 
paração dos editais do plano de conces- 
sões para elevar à outro patamar o nível 
da infraestrutura estadual. 

s do que isso, é preciso despertar 

mais modais logísticos, como o hidro e 
o ferroviário, Este é um debate que evo 
luiem ritmo lento, mas que tem enorme 

iquari, onde há uma importante área 
de convergência entre as diversas mo- 
dalidades de transporte no complexo 
do Porto de 
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ABRE ASPAS 

Fim de semana, 11 e 12 dezembro 2021 

“Ano que vem iremos para São Paulo, 
acompanhar a Fórmula 1” 

Gabriel Deon Rambo (à 
esquerda na foto), 30, é 
empresário e, em março de 
2020, começou um novo 
projeto. Com dois amigos, 
Rangel lago Lange e 
Chanderley Soares, formam 
otrio que apresenta o 
Justíssimo Podcast, que fala 
sobre esportes da região 
do Vale do Taquari 

Como surgiu a ideia de 
começarem o Podcast? 
O Justssimo surgiu em um papo de 

churrasco onde tivemos primeiramente 
adia de contar histórias nossas, de 
vida, de gincanas, dejogos, decola, 
dentreoutras. Por um tempo acabamos 
deixando essa ideia parada. Lá por mar- 
qo de 2020 colocamos ela em prática, de 
uma forma um pouco diferente. 

De onde veio a inspi 
ção do nome? 
Como a ideia inicial cra contar nossas 

histórias e versões de fatos, e seriam 
somente o nosso lado da história, assim 
nasceuo Justissimo, o podeast ão justo 
que não ouve nenhum dos lados. Na se- 
gunda temporada, aque estamos agora, 
ele foi adaptado para ser justo e falar de 
todos os esportes. 

Por que decidiram falar 
esporte? 

Com o passar dos episódios, o pro- 

grama acabou mudando um pouco de 
foco na primeira temporada, c as pautas 

MÁRCIA PIE 

Governo adia regras 
para ingresso no país 

ROZAN 

Inflação de novembro 
é a maior em seis anos 

eassuntos começaram a ficar complexos, 
prolongando o tempo de estudo sobreo 
que seria contado. Como por exemplo 
o episódio sobre o desastre nuclear de 
Chernobyl, em que assistimos novamente 
toda a série da HBO e relemos algumas. 
coisas para ter embasamento teórico. Por 
isso, fizemos uma pausa, tivemos a saída 
de uma participante, e com a substituição, 
decidimos focar em um assunto somente: 
esporte, Principalmente o esporte no vale 
do Taquari, falando da Alaf e do Lajea- 
dense. Também falando um pouco sobre 
adupla Grenal e sobre um assunto que 
os três dominam um pouco mais, queéa 
Fórmula 1 

Como decidiram começar 
as transmissões dos jogos? 

Depois dealguns episódios fomos 
convidados pela diretoria do Lajeadense 
para gravar um episódio direto da Arena 
Alviazul, em dia de jogo. Fomos pegando 
gosto pela coisa e assim decidimos começar 
transmitir os jogos pelo Facehook do 
Justissimo, de forma totalmente parcial, da 
mesma maneira que a gente faz o progra- 
ma, com informação, mas também com 

Márcia Maria Pierozan 

Aline Pierotan Druxel 

Schneider 

R. Alberto Torr 

FOI NOTÍCIA 

Lajeado presta homenagem 
aos profissionais de saúde 

humor e torcida declarada. E para 2022 
estamos nos preparando para melhorar 
as transmissões, dando mais qualidade ao 
espectador. Então seo ouvinte quer um o 
jogo com informação e parcialidade total, é 
só conectar na nossa página do Facebook. 

Vocês se inspiram em ou- 
tros podcasts? 

Sempre há um pouco de inspiração, 

principalmente em podcast ligados ao 

esporte como o Bolanas Costas e o FI Ma- 
mia. Mas a ideia é dar a personalidade da 

galera, criando algo diferente dos demais e 
como dito antes, sendo parcial para o vale! 
Em quais plataformas e 

está disponível? 
Hojenosso forteto 

métricas bem animadoras para nós, que 
começamos sem perspectiva Ano que 
vemestaremos em Interlagos, em São 
Paulo, acompanhando a Fórmula 1. E 
mos também no Apple Podcast, Breaker, 
Google Podcasts e Rádio Public. Todas as. 
informações esportivas, episódios, ingres- 
sos para jogos do vale são divulgadas no 
nosso instagram justssimo,podeas. 

Leandra Bertte 

Cristine Elisa Junges 

Matheus Berutti Festa 

ia Ullmann de Moura 

536 - Centro, Lajeado 

Senado prorroga até2023 
adesoneração da folha 

O governo vaiadiar em uma Ainifação perdeu ritmo e subiu semana a entada emvigordas 95% em povembem apontam 1: regras sanitárias para viajant dados divulgados pelo Instituto 
ingressarem no país. O motivo foi | grasieiro de Geografia e Estatística o ataque cibemética a sites, apir- 
cativos e sistemas do Ministério da 
Saúde, na sexta-feira Dados sobre 
avacina contra a Covid-19 no Co- 
necteSus estão inacessíveis 

meses alta. 

(IBGE). Porém, o sato éo maior 
para o mês desde 2015.Em 12 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) é de 10,74%. 

acumulada do Índice 

O Senado aprovouo projeto de 
[RA * fique porosa a cesoreraçõo cs 

folhade 17 seres da economia 
atádezembro de 2023 O texo vai 
à sanção presidencial matéria 
prevê que a contribuição prev 
denciária seja paga sobre o fatura- 
mento com aliquota de 196a 45%, 
enão de 20% referente sos salários. 
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NUM MUNDO 

CADA VEZ ), em 

MAIS DIGITALES À Edi “sa 
* Ef 

NOSSA CONEXAO Ê 

MAIS FORTE 

É CUIDAR DE dA 

Assista go víde 

emocione com 
unimedvirp.combr/BOGNa 

Hoje, dia 11/12, comemoramos os nossos 50 anos 

e queremos compartilhar com você a essência 

do cuidado que nos conecta. 

(con dO) 
sorteio 

pe ÃO VIVO ANS nº 30639-8 
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TIRO CURTO 
VENDA ALUGUEL 
DEM DEN 

98329 0600 68 6400, 

debate sobre as 

federal não repercute só em. 
Encantado. Em Teutônia, o 
clima também esquentou e 
o sistema de reembolso dos 
parlamentares está definitiva- 
mente em xeque. O novo fato 

A notícia completa está na 
diárias dos vereado- edição deste fim de semana 
reseas recorrentes do A Hora Cidades, É a man- 
viagens até a capital chete de capa, inclusive. Em 

suma, o presidente da Câmara a atenção da imprensa estadual. 
de Teutônia, Diego Tenn Pass 
(PDT), cobra explicações mais ambientes do Legislativo, eno 
detalhadas acerca: 
eressarcimentos cobrados 
por Souza. Segundo Pass, o 

pd 

O MARTINI 

Tudo foi exposto no plenário, 
Passcitou os fatos e o colega se 
defendeu com o microfone desli- 
gado. Um bate-boca que chamou 

Não bastasse o mal-estar nos. 

ss diárias dia seguinte o caso foi parar na 
Delegacia. Conforme o BO, 
za foi até a Câmara solic os 

envolve o vereador Claudiomir colega detalhou encontros com documentos do processo e “sub- 
de Souza (PSL), cujas justi- 
ficativas para um período em 

o deputado federal Marcelo 
Moraes (PTB), mas o parla- 

traiu uma declaração”, “momen- 
toem que foi contido por funci 

Brasília são questionadas pela mentar estaria em Porto Alegre. nários do local”. De acordo com 
esidência e asses sora juri 

já virou Boletim de Ocorrêne 
(BO) na Delegacia de Polícia, 

“subtrair” documento 

Ciclovia 
intermunicipal 

O sonho de uma ciclovia (ciclo- 
faixa ou afins) intermunicipal no 
trecho da ERS-129 entre Estrela, 
Colinas e Imigrante está mais 
próximo da realidade. Mas, o 
empreendimento deve ser cons- 
truído aos poucos. E o primeiro 
passo pode ser dado pelo governo 
estrelense. Nos bastidores, já exis- 
tea expectativa de novidades ou 
até mesmo anúncios nas próximas 
semanas. Aguardemos! 

A HORA 
BOM DIA 

no mesmo período. Alé 
da casa legislativa. E ocaso Pass possuí um relatório da 

disso, — a ocorrência, o “documento faz 
parte da investigação envolvendo 

Polícia Legislativa, contrarian- a concessão indevida de diárias, 
do o relatório de presenças na 

após uma suposta tentativa de Câmara Federal apresentado 
pelo vereador. 

em averiguação”. 
Inevitavelmente, o caso ainda 

vai dar muito pano para manga. 

Comércio aos 
domingos 

O prefeito Marcelo Caumo (PP) sancionou 
a nova regra sobre a abertura do comér- 
cio Iajeadense aos domingos e feriados. 
A mudança foi assinada no dia 6, mas a 
divulgação no Diário Oficial do município 
ocorreu nessa quinta-feira. Ou seja, já está 
valendo para este domingo. Resumindo, o 
governo municipal o Artigo 64 do Código de 
Posturas, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: os estabelecimentos comerciais do 
Município, de qualquer natureza, ficam com 
horário de funcionamento livre, de segunda- 
feira a domingo, inclusive nos feriados. 

Diariamente 

+ Em Estrela capós a confirmação da saída do Secretário de De- 
senvolvimento, Inovação e Sustentabilidade, Rodrigo Kich, 
o próximo secretário que pode deixar o Executivo é Celso 
Kaplan, o popular “Lelo”, Ele está à frente da Saúde e passou 
a semana toda em Imigrante, após um breve ruído como pre- 
feito durante a reunião dos secretários, na segunda-feira. 

* Apesar do mal-estar entre prefeito e ex-prefeito, e ainda 
nos bastidores, muitos apostam na permanência de Lelo 
no Executivo de Estrela. 

« Em Arroio do Meio, as movimentações apontam para a 
escolha de Cristian Perin como o novo Secretário de Obras. 
Recentemente, ele assumiu a presidência do PDT local. Ago- 
ra, pode assumir a vaga de secretário que será deixada pelo 
colega de partido, Darci Hergessel, Aliás, a relação entre 
ambos já foi melhor. 

* A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto 
de ei que transfere para a legislação municipal as regras 
de proteção de margens de rios em áreas urbanas. A ma- 
téria ainda carece de sanção presidencial. Segundo o texto 
aprovado, os gestores municipais poderão estabelecer em 
lei faixas diferentes das previstas no Código Florestal para. 
áreas urbanas já consolidadas. E a mudança interessa aos 
prefeitos do Vale do Taquari. 

+ Omunicípio de Encantado anuncia para janeiro de 20220 
início da coleta seletiva de lixo. É isso mesmo, caro leitor, E 
janeiro de 2022, em pleno século 21, e isso ainda é uma novi- 
dade em algumas cidades do Vale do Taquari. 

+ Em Arroio do Meio, a Justiça determinou nova data para o 
edital de licitação para serviços de limpeza de prédios pú- 
blicos, especialmente escolas e secretarias. Cabe recurso, 

Prédio do DAER 
O governo de Lajeado iniciou na sexta-feira o proces 

final da licitação para as obras de melhorias na ERS-1 
no trecho entre o trevo da BRF e as imedias 
acesso aos bairros Montanha e Florestal. O Executivo. 
dense vai pagar. Em troca, o município vai receber o imóvel do 
DAER, localizado no entroncamento entre as avenidas Alberto 
Pasqualini e Benjamin Constant, Pois bem. A Construtora 
Giovanella apresentou a melhor proposta para as obras na 
rodovia estadual, que também englobam uma nova ligação 
coma ERS-413. 
A Giovanella propõe fazer o empreendimento com R$ 

11,8 milhões. Também participaram do certame outras três 
empresas: Coesul, PAP e Conpasul A partir disso, o gover- 
no concede prazo de cinco dias para eventuais recursos por 
parte dos participantes. Se tudo ocorrer conforme as regras. 
estabelecidas pela legislação, o processo licitatório deve ser 
finalizado em até duas semanas e as obras iniciam em janeiro. 
Mesmo sem a esperada aprovação da Assembleia Legislat 
que ainda não garantiu o aval legal para o repasse do valioso. 
imóvel do DAER. 

Me RÁDIO 102.9 
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CRESOL 

ESTIAGEM: 
a pandemia que 

precisamos priorizar 
Falar menos de covid e 

mais de estiagem passa 
a ser imperioso diante de 

um cenário de seca que, de 

novo, multiplica prejuízos 

campo afora 

adas, pro- 
vavelmente sé 
sai verão e o drama se repete. 

Disso já sabemos, Nós sabemos também 
que, em outros períodos do ano, convive- 
mos com enchentes. Em casos extremos, 
chega a chover mais de 100 milímetros 

ulos, Entra verão, 
Nas lavouras de milho da região, as perdas já 
passam de 50%. Já está mais do que na hora 
de falar mais em estiagem e menos em covid 

FERNANDO WEISS 

Recorte e guarde 

Lajeado 

O contador Rodrigo Kich 
foi primeiro secretário 
anunciado por Elmar Schnei- 
der logo após sua vitória nas. 
urmas, em novembro do ano 
passado. Antes de completar 
um ano à frente da Secretaria 
de Desenvolvimento, Inova- 
ção e Sustentabilidade, Kich deixa o 
cargo na próxima semana, dia 20. Certo 

Um grito 
necessário 

O vereador Márcio Dalcin (PSDE), par- 
tido que integra a base aliada do governo 
de Marcelo Caumo, foi duro nas críticas 
esta semana, Classificou de “aberração” o 
modelo de recapeamento asfáltico feito na 
cidade por ignorar os conceitos de mobili- 

3748.5566 
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(SCHAFFER 

schafferadvogados.com.br 

Encantad 

ou errado, a saída de Kich da 
secretaria abre uma lacuna é 
deixa incompleto um traba- 
lho que ganhava projeção 
regional. Infelizmente, é mais 
um caso em que alguém da 
iniciativa privada se lança à 
iniciativa pública mas não 

ste à pressão e ao sistema político 
quevigora, Uma pena. 

exemplo, não é nenhum capricho, é 
questão de dignidade. 

Lajeado faz movimentos importantes na 
direção de alcançar o conceito de cidade. 

em dois dias. O que intriga é o seguinte: se Abav alista de pr dade para deficientes físicos, E o vereador inteligente. Agora, do insistir em erros 
sabemos que temos falta e excesso de chuva. governo estadual Trata tem razão. O governo precisa olhar para históricos, caminha na contramão. Uma 
num mesmo ciclo do ano, porque não mu- moviment urado q j o tema com humildade e reconhecerque Cidade Inteligente se constrói com ações. 
damos nossos hábitos, adaptamos proces- política pública perma arde doq é preciso fazer mais e melhor. Rampas práticas, enão com discursos. Rampas 
sos e nos preparamos para os fenômenos? nunca d st de acesso decentes para cadeirantes, por para cadeirantes são o mínimo. 

É triste ir para o campo ever produtores Pronemas monto nu a g 
amargarem perdas que já passam de 50 
nas lavouras de milho, É o número aumen 
ta a cada dia que passa sem chuva O que R$ 66,2 milhões 
émais triste ainda é a ausência de uma strução de 6 mim 
política pública de estado capaz de encarar Aregião precisa de deputados. Isso é consenso 
oprobl R$ 67,5 milhões entre líderes políticos, empresariais e represen- 
Ora pois, se sabemos que, cedo ou tarde, Perfuração de 750 poços at tantes das entidades. O que precisa ser feito é con- 

o problema vem, por que não criamos um a vencer o eleitor sobre a mesma necessidade. Eiso 
contraveneno? A tecnologia deu saltos é R$ 17,4 milhõe: caminho a percorrer nos próximos dez meses. 
formou a vida no campo nos últimos onstrução de e ACICVT e Acilrealizamna próxima quarta- 

anos. Batemos recordes de produção a cada Hhô feira reunião-almoço cujo tema é exatamente 
saíra quando chove dentro donormalenos R$ 7,5 milhões esse: “Eleições 2022: Chegou a vez do Vale”. 
frustramos quando a seca chega. opnião a fe um primeiro encontro com o presidente, vice e 
Ainda somos reféns da boa vontade de 

São Pedro e não usamos a nosso favor tudo 
oque a natureza e a tecnologia nos forne- R$ 20,2 milhões 

Debate imprescindível 

secretário da Amvat, cuja entidade tem papel 
fundamental na articulação de prefeitos e gestores 
municipais em tomo de candidaturas viáveis para 

cem. Com um porém: o Estado anunciou na procitor dese Ro TE o o préximo pleito. 
semana passada um estruturado projeto de O Grupo A Hora também apresenta nos pró- 
investimentos na irrigação gaúcha. lrrigat R$ 22,5 milhões ximos dias um amplo e arrojado projeto voltado 
éo nome dado a um compêndio de R$ 201 mtos de o de po paraas eleições do ano que vem. Afinal, para 
milhões de investimentos que o Estado 
projeta na área. 

termos resultado diferente em outubro de 2022, 
precisamos agir e construir agora. 

Gy pald 
+ Medições de Terras. 

VDOLF & WOLAS 
teamentos representante e Assistência Técnica Autorizado art Ea Representante e Assistência Técnica Autorizada ortobras mrrsusisa KaIMON 
pç de assistência técnica especializada MOTORS 

em elevadores de passageiros. 
/ wwwwolfewolf.com.br | 51 981515981 

Rua das Violetas, 351 Bairro Bela Visto - Arroio do Meio 

Pasageic  Uitensico 
+ Execução de Obras 

- Plantão 24 horas - Assessoria + Manutenção preventiva e corretiva - Vendas e Instalação 
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Sem investimentos, rodovias 
ameaçam competitividade 
Estudo expõe condições das principais estradas do país e aponta 

gargalos do setor logístico. BR-386 figura entre as dez melhores do 

estado, mas ERSs 129, 130 e 453 têm desempenho comprometido 

pela ausência de pistas adicionais e problemas no pavimento 

Felipe Neltato 

Sobre a 
pesquisa esquisa da Confedera- 

ção Nacional do Trans Aoeansterriem ano 
porte (CNT) traça um  ressontonmnos is frdies 
panorama da malha parte da 24» edição da 

rodoviária brasileira e identifica Temos um custo Pesquisa CNT de Rodovias, 
as melhores e piores estradas, O ' divulgada no início do mectorsepirsetmisO  ejevadocomáiese! 
pectos do pavimento, sinalização e o desperdício de Nacional do Transporte e 
e, o tipo de via, pista simples ou pelo Sest/Senat. 
dupla. A falta de in! tempo parado em E 
adequada e má conse congestionamentos 
acentuado prejuízos e travam o 
desenvolvimento econômico. ou em estradas consumo desnecessário de 72,7 
Em busca de alternativas, a ” milhões de litros de diesel devido 

região se mobiliza para garan- defeituosas: às condições do asfalto no RS. 
tir a duplicação de rodovias e Os resultados gerais da pesqui- 
faixas elevadas nos acessos da sa mostram um cenário preocu- 
área urbana. O objetivo é redu- pante com a queda de qualidade 
sir congestionamentos e risco de das rodovias brasileiras. Confor- 
acidentes, além de melhorar o me o presidente da CNT, Vander 
fluxo do transporte de rgas. À única que se destaca é a BR-386. Costa, é urgente e ne ssária. 
confluência entre a participação A rodovia figura entre as dezme- — uma malha rodoviária mais mo- 
pública e privada é proposta pelo lhoresdo RS cocupa a 140º posi- — dema eficiente para promover o 
governo do estado para viabilizar ção no ranking nacional. desenvolvimento. E: 
os investimentos. A pesquisa também revela que Rodovias 129 e 130 
O estudo divulgado no início — apenas 1,7% das rodovias gaú- Risco ao Vale apresentam condição Steffler crítica as 

do mês classifica as ERSs 129, chas apresentam ótimas condi regular conforme pesquisa do estado « classifi 

130€ 453 como regular. Entreos ções de uso. Ainda na class Ascondições dasestradasdare- . da CNT. Duplicação é uma como ultrapo 
critérios da avaliação, a predo-— cação geral, 29,5% das vias são  gião, embora não sejam as piores. das demandas da região so, cita a impor 
minância de pista simples, falta consideradas boas, 42,7% regu- do país, comprometem a compe- — para melhorar fluxo e sobre o modelo de cons 
de faixa adicional de subida e de lares, 18,5% ruins e 7,6% pés- — titividade econômica do Vale do “vitar acidentes observa nos pedágios uma for- 
acostamento e a ausência de dis-  simas. A confederação estima, — Taquari. A constatação é do pre- ma de garantir os recursos dos 
positivo de proteção contínua. A que somente este ano, haverá um — sidente da Cooperativa de Trans- serviços nas vi 

portes do Vale do Taquari (Vale . não tivermos melhores condições 
Log), Adelar Steffler. a oferecer”, pontua, Concessão como 

Ele destaca que outros estados Conforme Steffler, que também - 
M E L H (0) R ES investem com força para ampliar — é diretor de infraestrutura dacic- alternativa 

a capacidade de transporte com — VT, umexemplo positivo éo mode- 
novas hidrovias e ferrovias, “Pre- lo implementado pela CCR ViaSul O desempenho do Vale na pes- RODOVIAS DO RS ksa nois amsapicemsroso-eo quis ds concdeação macia 
em infraestrutura, se não, o Vale ideal a ser feito. Duplicar e ofere- mostra que ainda há muito por 
vai perder muito. Investidores. cer um anel viário para separar o. melhorar no quesito infraestrutu- 

Mrecho vão optar por outras regiões se fluxo urbano e rodoviário. ra viária. Conforme o presidente 

Osório-Torres 
EESIE Porto Alegre-Osório Condições do pavimento inalizacá CasqusEagiada ss Sinalização Tipo de rodovi 

Rio Grande-Santana da Boa Vista 
EEEFA Montenegro-Paraíso do Sul 
EEISEM Novo Cabrais-Aceguá 
EEIOA Viamão-Balneário Pinhal 

Quaraí-Pelotas 
Carazinho-Canoas 

Três Passos-Santo Cristo 
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* 68,8% das rodovias 
gaúchas avaliadas 
apresentam algum tipo 
de problema e 31,2% da 
malha são consideradas 
Ótimas ou boas; 

Saiba mais 
* As condições do pavimento 
no estado geram um aumento 
de custo operacional do 
transporte de 29,8%. Isso ref 
na competitividade e preço de 
produtos 

ete 

R$ 319,9 milhões aos transport 

CNT estima que haverá um 
consumo desnecessário de 
727 milhões de litros de diesel 
devido à má qualidade do asfalto 
no RS. Esse desperdício custará 

Classificaçã 

Estudo na 
integra 

Pesquisa da CNT está disponível 
no site da instituição. Acesse o 
material completo por meio do 

QR Code ao lado: 

o 
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o dos trechos 
Zol 7d 

PORTO 
ALEGRE 

RANKING DAS RODOVIAS 
Posição Estrada Trecho Condição 

1” SP-320 Rubinéia-Mirassol (SP) Ótimo 
2” SP-348 Cordeirópolis-São Paulo (SP) Ótimo 
3º SP-225  Itirapina-Santa Cruz do Rio Pardo (SP) Ótimo 

Desperdício de I | ] | 
combustível BR-386 Carazinho-Canoas (R$) Bom Brasil desperdiçou 955,9 milhões de litros de diesel 

este ano. O consumo a mais de combustível devido | | | ] 
a problemas de qualidade das rodovias brasileiras 

representou um prejuízo financeiro de, aproximadamente, 218º  ERS-129 Encantado/Guaporé (RS) Regular 
R$ 421 bilhões para os transportadores de cargas e de 

pastageros aponta CNT I I | | 
259º RSC-453 Garibaldi-Venâncio Aires (RS) Regular 

da Câmara da Indústria, Comér- — que a região não é contra os pedá- 
Serviços do Vale do Taquari . gios, mas defende mais diálogo do | | | | 

(CICV), Ivandro Rosa, a região Estado para definir o plano ideal 
ta aprimorar projetos. e viável. O Vale ainda aguarda o 

“Precisamos ampliar o deba- retorno do Piratini sobre os apon- 505º BR-163 Dionísio Cerqueira/São Miguel do Oeste (SC) Péssimo 
te e envolver mais as cidades. As. 
rodovias não podem ser usadas 
como vias urbanas, são estradas 
que interligam municípios e tem 
características específicas para 
isso”, defende. 

Reforça a necessidade de du- 
plicar as rodovias e construir 
passagens de nível. “São inves- 
timentos volumosos e percebo à 
concessão como alternativa para 
avançar com mais rapidez nas 
melhorias e garantir a segurança 
dos usuários.” 
O presidente da CICV destaca 

tamentos no projeto inicial. 
gunda-feira, 13, ocorre audiência 
pública na Assembleia Legislativa 
para discutir o modelo. 

À espera de 
melhorias 

Dirigir por uma estrada mal 
sinalizada, com buracos, vegeta- 
cão sobre a pista e falta de acos- 
tamento éo drama de quem utili 
zaa ERS-332. À rodovia que liga 
Encantado a Arvorezinha, na 

região alta do Vale, não faz parte 
da pesquisa da CNT, mas é outro 
exemplo de estrutura 
carece de investimentos, 
Os líderes da microrregião 

buscam incluir a rodovia no pla- 
no de concessão. O estado afirma 
não haver fluxo suficiente para 
instalação de praça de pedágio. 
Uma alternativa defendida por 
representantes de entidades eco- 
nômicas é que parte do recurso 

ária que 

obtido na concessão do trecho de 
Encantado, possa ser aplicado 
em melhorias na estrada. 
O vice-presidente da Asso- 

ciação Comercial, Industrial, 
Serviços e Agropecuária (Aci- 
sar/CDL), Fabiano Basso, fala 
das dificuldades em transitar 
na Rota da Erva-Mate. “O pavi- 
mento tem mais de vinte anos e 
o Estado apenas faz remendos. 
“Apesar das obras, falta sinaliza- 

ção e uma recuperação total da 
332”, destaca. 
A expectativa da região alta 

é que o fluxo aumente de forma 
considerável nos próximos anos, 
sendo uma rota importante ao 
turismo. “Essa rodovia liga o 
Norte do R$ à Terra do Cristo 
Protetor. Estamos no caminho 
do turismo e precisamos de mais 
investimentos para atrair os vis 
tantes”, pondera. 
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IPVA 2022 oferece maiores 
descontos e pagamento via Pix 
Com o aumento nos 

preços dos veiculos pela 
tabela Fipe, estimado em 
22% na média, governo 
amplia a possibilidade 
de descontos nos 
pagamentos antecipados. 
Novidade é possibilidade 
de quitação digital 

roprictários de veículos 
que são passíveis de co- 
brança do Imposto sobre 
Propriedade de Veiculo 

Automotor (IPVA) terão novida- 
des para o pagamento do tributo 
em 2022, Os descontos máximos 
para pessoas físicas podem chegar 
a mais de 34%. Além disso, o pra- 
2o de parcelamento dobrou de três. 
para seis meses, 

Junto com as novidades sobre 
o imposto, a Receita Estadual 
anunciou que as alíquotas serão 

R$219,40 

R$77,40 

LUAJEADO: R. Bento Gonçalves, 685 -51.3714:4000 / R$-130, Km 38 -51.3707-1180 | BOQUEIRÃO DO LEÃO: R 5 de Junho, 57251 3789-1426 
CRUZEIRO DO SUL: Aria Cereais Rodovia RST 453 Km 26,4 Linha Primavera - 51 99917-3468 e 51 898749513 

GRAFITE SPGS R.Se6 

Arrecadação prevista para 2022 no! 

mantidas. Os critérios de isenções 
por idade dos veículos também 
Seguem os mesmos — automóveis 
com mais de 20 anos ou cujo va- 
lor do imposto seja inferior a R$ 
84,63. À frota pagante de IPVA 
chega a 53,9% dos 7,2 milhões de 
veiculos emplacados no RS. 
A partir de 2022, o tributo po- 

derá ser pago via Pix. Basta o con- 
tribuinte consultar no site ou no 
aplicativo do IPVA, no qual será 

peMto:ao VosPos A aeo7orzasso GSM aso RE MOMO MBs0é! 
R$323,10 R$247,00 

7 =] = 

REM TER 3 
R$26,50 

| R$35,10 

ao 
Vale é de R$ 184,8 milhões 

gerado o QR Code a cada mês e 
pagar em mais de 760 instituições. 
relacionadas. Com o Pix, não será 
mais possível o pagamento por 
cheque no Banrisul. 
Outra novidade é o parcelamen- 

to em até seis vezes. A medida, 
somada aos descontos de anteci 
pação, auxilia a planejar o paga- 
mento do tributo de forma mais 
alongada, quitando o IPVA até 
junho, em vez de até março, como 

R$195,75 

ea R$119,00 

ocorreu em 2021. O parcelamento 
não tem juros, mas é preciso que 
o contribuinte pague a primeira 
parcela até 31/1/22, As parcelas 
que vencem em janeiro, fevereiro 
e março terão descontos de 10%, 
6% €3% respectivamente. 
Quem não optar pela antecipa- 

ção ou pelo parcelamento, deverá 
pagar seu IPVA na data de venci- 
mento da placa que se encerra em 
abril, conforme determinado em 
eiestadual. 

Região deve 
arrecadar mais de 
R$ 184 milhões 

De acordo com o último levan- 

30/12/21 10% + UPF/RS 
31/01/22 10,00% 
25/02/22 6,00% 
31/03/22 3,00% 

R$23,60 

R$139,00 

TELE ENTREGA 
9 9855.2403 

tamento do Departamento Es- 
tadual de Trânsito (DetranRS), 
feito em outubro deste ano, o 

le do Taquari possui 314.773 
veículos. E pela estimativa para 
o IPVA 2022, 166.240 automó- 
veis emplacados na região são 
passíveis de cobrança do impos- 
to, com uma arrecadação previs- 
tade RS 184,8 milhões, 
Arrecadação prevista no IPVA 

2021 foi de R$ 136,9 milhões. 
Destevalor, até o último dia 6, R$ 
134,3 milhões foram pagos, com 
uma inadimplência de 2,03%. O 
auditor-fiscal da Receita Estadual 
de Lajeado, Marcelo Pozza Sch- 
mitz, diz. que os números estão 
melhores que a média histórica, 
que é de 5% a 6% de valores em 
aberto na reta final do ano. 

Schmitz comenta sobre as faci- 
lidades que a nova formatação de 
pagamentos proporciona, “O que 
mudou, com dois anos de pande- 
mia, é que a receita co Estado aca- 
baram migrando quase tudo para 
serviços digitais, Hoje não é mais 
necessário deslocamentos dos 
contribuintes,” 

34,63% 18,29% 
28,00% 10,00% 
24,80% 6,00% 
240% 3,00% 

R$77,00 

mw 
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UNIVATES 

ORQUESTRA FILARMÔNICA: 
um novo cenário musical para a região 

Vale do Taquari ganhará uma 
Orquestra Filarmônica. A com 
tagem regressiva para com 
cretizar o projeto inédito na 

região começou em dezembro de 2019, 
com a formalização da Orquestra Gusta- 
vo Adolfo/Univates, resultado da parce 
ria entre as duas instituições de ensino. 
A partir dal, um novo cenário musical é 
cultural vem sendo planejado para os es 
tudantes do GA e da universidade, profis 
sionais da área e comunidade regional, 
Conforme o diretor do Colégio Gustavo 

Adolfo, Edson Wietholter, que foi o primer 
ro regente da Orquestra GA, criada em 
1997, a Orquestra Filarmônica, que deve 
ser realidade até 2030, será resultado da 
expertise e tradição do colégio na música, 
edo espaço de alto padrão oferecido pelo 
Teatro da Univates. “As duas instituições 
se unem para oferecer espaços de alta 
performance para que os apreciadores 
da música desenvolvam e mostrem seus 
talentos, e a comunidade tenha mais qua 
lidade de vida”, destaca. 

Planejamento 
Para alcançar a meta, as instituições 

trabalham com ações periféricas para 

formar músicos, reter talentos e criar es- 

Pia 

gosto dos estudantes do GA pela 
ca e, consequentemente, contemplar o 

projeto da Filarmônica, está a aquisição 
de um piano de cauda, de alto padrão, 

que foi colocado no miniauditório, crian- 

do um espaço de audição para concer 
tos, ensaios e aulas. Para as estudantes. 
da instituição, explica Wiethóter, já é 
comum se deparar com pianos em di 

ferentes locais da escola, como no au 
ditório, salas de aula e demais espaços 
comuns e abertos. 

"São instrumentos afinados e que fi 

o de cauda 

truturas a fim de transformar o projeto em 
um grande produto cultural “Montamos 
um grande planejamento para fomentar a 
formação de músicos, o que já desenvol 
vemos na escola, e que ganhou mais força 
com a parceria da Univates. Trata-se de um 
planejamento arrojado e acredito que será 
alcançado antes dos oito anos projetados 
salienta o diretor 

cam à disposição para que eles toquem nos 
intervalos ou quando estão à espera de algu- 
ma atividade. É uma cultura que instituimos 
para despertar a curiosidade e o interesse 
pela música” Sobre o piano de cauda, o di 
retor cta que há poucas unidades na regj 

Matrículas abertas 

Ensino Bilíngu 

E 
3714-3214 ou 99597-5596 

e novo Ensino Médio na Univates em 2022 

Colégio Sinodal 
Gustavo Adolfo 

Orquestra Gustavo Adolf Univates foi atração no Sunset Natalina, na terçadeira 

Novos integrantes 

em 2022 

Maestro da então Orquestra GA des 
de 2012, Ederson Drebes salienta que, 
atualmente, o grupo conta com 24 in- 
tegrantes e os seguintes instrumentos: 
trompetes, trombones, saxofone alt, 
saxofone tenor, flautas transversais, 
piano, teclados, percussão, bateria, bai 
xo e guitarra. Salienta que o trabalho 
está focado na preparação de músicos 
para suprir as demandas da formação 
da Orquestra Filarmônica. "A Orquestra 
é um projeto já consolidado e de gran. 
de prestígio na comunidade escolar. A 
parcena com a Univates é uma grande 
conquista, que nos trará novos desa: 
fios;, reforça. 
Em janeiro de 2022, adianta o ma 

estro, será aberto um edital para que 
músicos da região se habilitem para 
perticipar da Orquestra, de forma vo- 
luntária. Entre os pré-requisitos estão 
ter domínio do instrumento, leitura 
musical (partituras) e estar de acordo 
com o regimento intemo da Orques: 
tra. "A prova consistirá no envio de um 
vídeo, que será avaliado por uma co- 
missão especializada. Após, vamos 
entrar em contato para comunicar a 
aptidão em participar da orquestra ou 
convidar para o projeto de prepara- 
ção, com aulas gratuitas para forma: 
ção dos futuros músicos” 

As duas instituições 
se unem para oferecer 
espaços de alta 
performance para que 
os apreciadores da 
música desenvolvam e 
mostrem seus talentos, e 
a comunidade tenha mais 
qualidade de vida” 
EDSON WIETHÓLTER, 
DIRETORDO GA 

| 
serão abertas: 
trompetes (2), trombones (2), sa- 

xofone alto (3), saxofone tenor (1), 
violinos (ilimitado), flauta transversal 
(1) violoncelo (3), clarinetes (2) e 
percussão (1). 

= GE 
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Pioneira no RS, 
cooperativa 
completa 50 anos 
e mira inovações 
e Rio Pardo. Desafio para os próximos anos é buscar soluções aos processos de 
gestão e de saúde do cliente, sem deixar essência do cuidado de lado 

NÚMEROS DA antes de falecer, lembrou com c; 
UNIMED VTRP nho da façanha dos médicos do Vale 

espec “Descobrimosque haviao movimen- 
59 to em Santos (SP) e nos unimos a 

dia 11 de dezembro de | municípios atendidos, dos ce. Assim, começou o movimento 
1971 está na história do | vales do Taquari, Rio Pardo das Unimeds no estado, Uma das 
Male do Taquari. Naquela | eJscul primeiras cooperativas fof fundada 
data quecompleaSOsnos | 235 mai] aqui. Fomos pioneiros”. 

neste sábado, um grupo formado por Também teve papel fundamental 
49 médicos se reunia em Lajeado para | lentes em toda a área de na criação da cooperativa o médico 
dar início à trajetória de uma cooperati- | cobertura Wilson Dewes, à época com 30 anos. 
vaquesctomiriaciemplopamoEsa- | 7 Hoje, sos 80, se orgulha deter abraça- 
da, Nascia alia Cooperativa de Presta doa causa, quando cravice-presidem- 
qãode Serviços Médicose Hospitalares | médicos cooperados te da Sociedade de Medicina do Alto Wilson José Dewes 
do Alto Taquari Ltda (Atomer) 4so Taquari, “Fizemos uma pesquisa so- (1977-1981) 

Trata-se de uma das primeiras | colsboradores bre que tipo de entidade poderiamos 
cooperativas médicas a surgir no criar, Chegamos a conclusão de que 
Rio Grande do Sul. Com sede inicial fazer uma cooperativa médica seria 
junto à extinta Sociedade de Medici- se volta ao futuro. Movimentos de . umaboa solução”, frisa. 
na do Alto Taquari, a Altomed teve inovação indicamo desejo defomen- Deves defendeu, na ocasião, que o 
seu foco inicial na região. Em pou- taro ecossistema da região. Sem dei- .. primeiro presidente deveria ser Flis- 
cosanos, porém, expandiu sua atua-  xar de lado sua maior essência, queé .. chhut. “Eleera um modelo. Seja como 
ão para o Valedo Rio Pardo. adecuidardaspessons. pessoa, como colega, como prestador a 
A partir desta unificação, a Alto- de serviços. Muito qualificado, dentro : 

med trocou de nome Passou a se Proneirismo dos princípios éticos emorais”.O pe Glnter Fleischhut José May 
nar Unimed Vales do Taquari meio convênio firmado da Atomed (1971-1977) (1981-1988) 

Rio Pardo, nomenclaturaqueperma- O primeiro presidente da antiga foi com a Caixa Mútua dos Agriculto- 
nece até os dias de hoje. E, passadas Altomed foi o médico GUnter Fleis- . rescde Estrela (Camae). 
cinco décadas, a cooperativa médica chhut. Falecido em 10 de julho deste Em 1977, Dewes sucedeu Fleis- alcance social muito grande. No início, . cia da Unimed este ano. Sua trajetó- 

ano, foi ele que sugeriu a criação de. chhut na presidência. Seu mandato foi. os médicos não eram muito simpáticos ria na cooperativa iniciou em 1988, 
uma cooperativa que pudesse orga-. marcado por dois grandes momentos: à ideia dos convênios. Mas houve uma em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. 

as ce nizar 0 trabalho médico local e levar... a expansão da Altomed para o Vale do — evolução social neste sentido”. Médico recém formado, não tinha in- 
Deves cuidado às pessoas. Rio Pardo e a construção da primeira teresse em exercer cargos de lideran- 
Ta Gunter trouxe ideias da Alemanha, sede própria, na avenida Benjamin Prasente e futuro ça no começo, embora demonstrasse 

onde trabalhara após se formar. Em Constant, esquina com a Pinheiro Ma- perfil para isso, Subiu na hierarquia, 
depoimento gravado à cooperativa. chado. “A Unimed temumtrabalhode Nori Gusson assumiu a presidên- . atéchegara condição atual. 

A evolução da cooperativa 

ines 1981 
Ec 

a primeira 

1971 
Em Lajeado, 49 médicos 
fundam a Altomed. A 

assembleia de fundação é 
presidida, por aclamação, 
por Nilson Luiz May. 

sede própria, 
1974 o Edificio 
A cooperativa expande suas Centro 1984 
atividades para o Vale do Médico A cooperativa adquire seu primeiro veiculo, um 1987 
Rio Pardo, anexando Santa Unimed, em automóvel Gol No mesmo ano, é inaugurado o A Unimed VTRP adquire seu p 
Cruz do Sul e municípios. Lajeado. primeiro escritório próprio, em Santa Cruz do Sul computador, e 3 colaboradore 

clientes e todo o setor admini 
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em 
Unimed conta com ampla sede no bairro São Cristóvão, em Lajeado 

Lídio Irineu Rauber 
(1988-1994) 

Jorge Guilherme Robinson 
(1994-2000) 

ulo Roberto Jucá 
(2000-2003) 

Sérgio Paulo Bertoglio 
(2003-2009) 

Carlos Antonio da Luz Rech 
(2009-2015) 

A trajetória da cooperativa, para 
e, é de constante evolução, à medida 
em que questões como a prevenção e 
a promoção da saúde ganharam evi- 
dência. “São áreas que antes pouco se 
falava. A própria questão dos cuidados 
básicos, da atividade física, da alimen- 
tação. São coisas de valores inestimá- 

Aldo Pricladnitzki 
(2015-2021) 

Neori José Gusson 
(2021-2024) 

veis para que tenhamos saúde de mé- 
dioelongo prazo”, pontua. 

Para Gusson, é importante olhar 
para o passado sem deixar de se aten- 
tar aos desafios do futuro. “Temos 
perspectivas de continuar crescendo 
e estarmos atualizados num processo 
de integração da sociedade, paras ne- 
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Dois movimentos, ocorridos nos. 
últimos trés anos, indicam um olhar à 
inovação. Em 2019, surgiu 0 Innova- 
tOn Unimed, programa de conexão 
com startups aberto para todo o pais. 
Na primeira edição, mais de 280 star- 
tups e inscreveram e oito foram esco- 
Ihidas para pilotos de trésmeses. 

Já no ano passado, foi criado o V- 
bee Unimed, hub de inovação que 
busca soluções na área da saúde. Am- 
bas iniciativas são destacadas pela su- 
perintendente executiva da Unimed 
VTRP, Rosilene Knchel. Mas não se 
resumem à elas. Este ano, o planeja- 
mento estratégico foi revisado emais 
propostas inovadoras estão no radar 
da cooperativa. 

“Estamos lançando desafios para o 
mercado, sobre experiências que po- 
demos oferecer num mundo cada vez 
mais digital Tanto na gestão, quanto 
em soluções para o cliente. E o grande 
desafio o futuro do cuidado. Como vai 
sero cuidado? O que está sendo pensa- 
do”, comenta. 
Rosilene, contudo, lembra a essên- 

cia da Unimed permancoe a mesma. 
=Está no cuidado, Isso é o que nos tra- 
cuz. Nasceu lá em 197 efoicvoluindo 
até chegar numa questão tecnológica. 
A medicina muda muito, mas a essên- 
ciacontinua na pessou”. 

“Olhar diferenciado” 
Há 22 anos, Alessandra Schmitz 
Wrzesinski, 43, iniciou sua trajetória 
na Unimed VTRP Começou como 
auxiliar contábil e, com o tempo, viu 
“sua carreira progredir. Hoje, é espe- 
cialista em controladoria. Para ela, o 
periodo na cooperativa são os melho- 
resdesua vida. 

“Vivi muitos momentos de ale- 
grias, superações e aprendizagem. 
A Unimed sempre teve um olhar 
diferenciado aos colaboradores, 
apoiando e incentivando o desenvol 
vimento profissional e pessoal. E me 
identifico com os principios da ética e 
dacooperação”, destaca. 

Entrevista 
NEORI GUSSON « PRESIDENTE DA UNIMED VTRP. 

“Inovação é questão de 
sobrevivência. Isso vale 
para o setor da saúde” 

Acutura da inovação, para o presidente NeoriGusson, é fundamental para a Unimed 
manter sua vanguarda de trabalho. A cooperativa tem apostado em iniciativas com 
um olhar para o futuro sem perder a essência, que é cuidar das pessoas. 

«A Hora- A Unimed VTRP é 
uma cooperativa consolidada 
no ramo da saúde e que serve 
de inspiração para outras 
regiões. O que a torna tão im- 

portante para a comunidade 
regional? 

Neori Gusson - Cuídamos 
da saúde de mais de 228 mil 
pessoas. Para atingir a esteob- 
jetivo, valorizamos cada cliente, 
prestador, colaborador e médico 
cooperado. Valorizamos cada 
pessoa que confia diariamente 
no nosso trabalho. Foi pela força 
e perseverança de centenas de 
médicos e colaboradores que 
nos antecederam desde os anos 
1970 que conquistamos este 
protagonismo na região. Este 
trabalho foi construído a muitas 
mãos, e este é o momento de 
valorizar a todas estas pessoas. 

+ Nos últimos anos, mo-| 
vimentos de inovação tem 
surgido com força nas empre- 
sas de saúde. Qual a principal 
contribuição de iniciativas 
como o Vibe eo InnovatiOn? 
Gusson - São exemplos. 

muito claros deste momento que 
vivemos. A cultura da inovação 
é fundamental para manter à 
vanguarda de nosso trabalho e 
tem contribuído cada dia mais. 
no desenvolvimento de novas. 
soluções para as pessoas. Inova- 
ção é questão de sobrevivência. 
Isso vale para o setor da saúde e 
para todos as demais áreas. Nos- 
sas iniciativas buscam também. 
fomentar o ecossistema de ino- 
vação da nossa região e inspirar 
para que cada vez mais coope- 

rativas c empresas entendam a 
importância deste movimento, 
Não há momento melhor que o 
agora para inovar. 

* O que se projeta para os 
próximos 50 anos da Unimed 
VTRP? Qual éo principal 
objetivo dela para o futuro? 
Gusson- É fundamental 

manter a solidez e uma grande 
idade de adaptação, 

sempre tendo nossos valores 
eprincipios no horizonte, O 
desenvolvimento sustentá- 
vel, uma das missões que as. 
cooperativas sempre buscam 
alcançar, precisa disto. Os úl- 

imos anos nos mostraram que 
japtação é uma das grandes 

competências que as organi 
zações precisam ter, e estamos 
atentos a tudo isso. Temos um 
grande objetivo também que 
é seguir cuidando da saúde 
das pessoas e incentivando a 
mudança de hábitos de clientes 
edetoda a comunidade. Isso 
faz a diferença na vida das pes- 
soas, todos os dias. Mudar um 
hábito de vez, respeitando os. 
limites individuais tem muita 
potência, é acreditamos muito 
neste caminho. 

2003 2009 2015 
Criação, em Em assembleia geral, médicos Em 11 de 
Lajeado, do Espaço aprovam a compradeterreno para dezembro, 
Vida Unimed, construção da novasede,nobairro aUnimed 
proposta pioneira São Cristóvão, em Lajeado. A pedra inaugurasua 
executada pela fundamental foi lançada em 2011 nova sede, 

A cooperativa. Nos no bairro São 
= y anosseguintes, 2014 Cristóvão. 

Trnativáaos Unimed VTRP é a primeira operadora O Espaço 
expande para de planos de saúde doRSeaquarta Vida passa 

imeiro, Encantado, Santa emodo o Brasila conquistaro Nível 3sechamar 
scadastram90mil  Cruzdo Sule 1 na Acreditação, a principal avaliação Espaço Viver 
trativoe contábil. Venâncio Aires. dos planos de saúde no Brasil Bem lirirmeel 

2019 

2021 
Cinquentenário 
da Unimed VTRP 
é marcado por 
iniciativas de 
inovação e cuidado 
com as pessoas. Em 
abril, é inaugurado 
o Espaço 
Imaginamente, Élançado o InnovatiOn Unimed, programa 

de conexão com startups. No ano seguinte, 
surge o Vibee Unimed, hub de inovação que 
busca novas soluções na área saúde. 

clínica especializada 
no atendimento a 
autistas 



12 | AHORA Fim de semana, 11 e 12 dezembro 2021 

HORÓSCOPO 

ARESEO tatha eng UsmiSeetáldero 
nais concertação você rampa aluate estimula sec melhoras tres encare com 

Júri da Kiss condena os quatro réus 
10, no Foro Central de Porto Ale-  lha Leão é Marcelo de Jesus foram 
gre. Depois de dez dias de julga- considerados culpados pelas mor- 

ze as um prai [Presença [ci 

TOURO: ca cao ESCORPIÃO: rue sas Os quatro réus do caso da Boate. mento e uma espera de oito anos tes de 242 pessoas e ferimentos de 
pequi, mec Kiss foram condenados pelo júri e dez meses, Elissandro Spohr, . maisde 600 no incidente. O incên- 
Epa uia ad Pr no tim da tarde dessa sexta-feira, Mauro Hoffmann, Luciano Boni- — dio ocorreu no dia 27 de janeiro de 
ts 2013, em Santa Maria, 

Em todas as situações, foi leva- 
Sa pimba À PREFEITURA MUNICIPAL da em consideração o dolo even- 
reagem dr e as pos er bem tual, O juiz Orlando Faccini Neto cer to atire DE PAVERAMA anunciou as penas dos acusados 

após reunião dos jurados em sala 
caem aaa aPRCORO:e een DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021 secreta para decidir a sentença. 
Es EE oro PIVERAMAS, conhece digest o rcesto de lação pa | Elissandro recebeu a pena de 22 

Undocuoerdçãro aque pd aquisição de peças ea cotação da do de <br pa rema de Perescradia, marca : 
e Seg OC UE pa AM GE? Conta CARA TERESA AGE EE CPI? | 3008 é 6 meses, Holimann, outro 

35.546 990/0001 -42 Valor R$ 5 433,80, Processo administrativo: 3541/2021, Data 09/12/2021 a) era po io anos e seis meses. Integrantes da 
tro] [eopanafanad FABIANO MERENCE BRANDÃO - Pretto Mica! banda Gurizada Fandangueira, de com prurido de Epa den que emas que Jesuse Bonilha Ledo, receberO 18 rede cn pan apa anos cada. O regime inicial será 

fechado. 
it cê pe contas PES operado PREFEITURA MUNICIPAL 

a des tre dogueum DE PAVERAMA dei com | ES Habeas Corpus 
Lais ns PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 Devido a um habeas corpus 

preventivo concedido pelo Tribu- 
CRUZADAS ot de Pera SD O ate joio | nal de Justiça do Estado à defesa 

apar T Tiads “po menos peço pr Bem com a Bra de REGISTRO E PREÇOS ora uisição de mu |. de Spohr, os acusados não foram 
gem | WS Y | tnme Y | tesom peca e pecaggico pra Secretarias Municipais A data pra encesramento das propostsenicio | — conduzidos à prisão de forma ime- 
de dedão Cc oa Ss 8102 à 0300 rs, eco ev porcos | data. O Ministério Público c os md | mia | é combr ode cite pane sl Ms irfrrçõe odor cos prt | avogados poderão recorrer da 
E Y a “e Laçõs da Pedra Munic, são à Pa dao Fc, 272. pelo oa (51) 31-1044 6 | AdVOBAO 
dar | ainda pe ema caco param rs ori sentença. 
dlinaço dao Pac, RS, 0 de dez de 2021 

FABIANO MERENCE BRANDÃO 
a Pet Munic 

ta PREFEITURA MUNICIPAL s número DE PAVERAMA 
Famosa ant | aaa PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 
Maura gostava O Municipio de Paverama comunica que eeuá Licitação. na modalidade de Pregão Eletrônico, 9 “oo MANDA OFERTA pelo cj do Eta para a contação de são free pibcaou | — Sentença foi proferida fade o Y rd ata po Bco Cena do Bras pa reação desenv de pencumenoa | nessa sexta-feira 
deocura ocean dao de pagamento ss os, ros peninias do Município 
ater de Pascama À ta ara encertameo das propose início de anos ser 27/12/2021 às. 
tes 1440 hoc enchsamente no e wo graldecamrapubics comb, onde encon - 

a span o el Mrs intormações peão ser cs ju Setor de Lctações da OBITUÁRIO | 
Prefea Munic, o à a Jaco ch 222, pelo fone (51) 3761-1044 e aa pelo ra 
Vetacao GP paecamars got 

BENNO SCHEER, 89, 
Ba, 1) da ar dia faleceu na sexta-feira, 10.0 

sepultamento foino Cemitério 
Ná PN Evangélico de Paissandi, em 

[Hindy Westfália. 
do o [E CARLOS NELSON KUS- 

il SLER, 56, faleceu na sexta- 
no PREFEITURA MUNICIPAL “eira, O, O sepultamento ssa > no cemitério de Paverama. 
[= = DE TRAVESSEIRO ” 

ERNA LOHMANN KÓR- 
y ee Ema. Pregão Presencial 032/2021 NER, 92, faleceu na quinta- 

» [e md Db: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA “feira, 9. O sepultamento foi 
cereja TECNICA PARA PROJETOS A ÁREA AGRÍCOLA ecbieno dos eles 24/12/2021, às. no Cêmitério Evangélicode 

TO ari Y Y Bro sa de nies da Pra MbnicipaTio:meno peça por oa ahada Eds Beja Flor, em Costão, Estrela. 
"O Senta imo es wo Esses gor irormações (51) 7531122 u em ctacmessiro R ' 
(fo id de água [DD 5.gowba Tvesaero, 10/12/2021, Gira La Souto Pre Municipal, BERNADETE AREND, 70, 

ui) E faleceu na quinta-feira, 9. Foi 
alto a cremada no Memorial e Cre- 
a EAR matório Jardim Montanha dos 
dem eo PREFEITURA MUNICIPAL Vales, em Santa Cruz do Sul. 

Género DE ESTRELA JOÃO GOBATTO, 79, 
ea vê faleceu na quinta-feira, 9. O 

sepultamento foi no Cémitério 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 Municipal de Dois Lajcados. 

O Prefeito toma púlbáco o resto do julgamento da habilitação do presente processo icitatário 
abre 0 prazo recursal Caso não haja interposição de recursos. marca-se a data de 22 de 
nerd 201 ro mes lead en cats do as emves 
de proposta ianceia Cópia da ta de jgamento da huitação poderá ser bia no ste Para informar falecimentos: 
van estreia 13 gu br Dem como informações complementares peio teiefone (51) 3081 1025, + WhatsApp: (51) 92487689 ro eco as ns ns TS 1 Este 0 e dem 2? Pe 

ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER « E-mail 
Preto cerlçomatsmoçigniponhoca mehr 
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Rua Quinze de Novembro 
esquina com a Rua Padre Amstadt 
no Bairro Florestal 

ENTRADA + 

72 PARCELAS 
DIRETO COM A CONSTRUTORA 

EMPREENDIMENTOS 
Esto IMOBILIÁRIOS 

Um empreendimento que fala por si. d Praça infantil 

VENDAS EXCLUSIVAS (SPEPA 
v IMÓVEIS 

Plantão Leila Pepa 
CEDER ICE) Rua Bento Golçalves, 1306 - Centro - Lajeado 

www pepaimoveis.com.br 



ANUNCIE: 

51 3710.4200 

= 

Veículos 

YN. Ci ElRO E - &.51 3011-1501 
Multimarea; = 1 15 E, E 

idosanicrianças.. Co 
(1) 9 9240251 Marisa 

vence se E 

Vá 
Da a pe prime 

CONFIRA ESSAS E MUITAS OUTRAS OFERTAS! 
ANUNCIE Eee S www.pauloveiculoslajeado.com.br 

AQUI! [2 Q Av. Benjamin Constant, 2631, Florestal - Lajeado 

j us 
Um nôme de confiança 

&& preço Justo 
W CONDIÇÕES ESPECIAIS 

“/ QUALIDADE 

VS sa 
VENDA TROCA COMPRA 5, ã O mei 

53 
TROCO NA TROCA 

Col 
REFINANCIAMENTO 

Em MONTANA CONTO FUNÇÃO 14 STRADAMARO WORKING 14 

Ed meneshiniveiculos Rg 3716.5094 | 9 9995.2958 |9 9982.4428 | 9 9653.6841 (E) meneghiniveiculos.com.br Q RS -130- Km 77 - Arroio do Meio 
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SÃO BENTO 
Casacom 
3 quartos (1 suíte) 

« 88m? 
* Ampla suite 
* Piso porcelanato 
* Amplo pátio nos fundos 
* Telhas de concreto 
“ Fachada com detalhes 
em porcelanato 
amadeirados 

+ Varanda com pé direito 
alto 

R$ 318.000,00 

MOINHOS D'ÁGUA 
SOBRADO 2 QUARTOS 
“Tim 
* Sacada 
+ Amplo pátio nos fundos c/ 
muro 

« Espera para água quente 
« Pergolado 
* Churrasqueira. 
* Piso porcelanato 
« Esquadrias externas de 
alumínio 

* Otima localização 

R$ 220.000,00 

m 
p 

ASS 
o MASORRIASEM 

www.redesimoveis.com SIGA: 
Novo, 3 (0 /RedestmoveisLojeado 

RuA Pero ALBio MOLLER, Nº 767 | Losk 02 
BARRO FLORESTAL | LAJEADO [RS 

(E) redes imoveis lojeado 

e— e evo, 
51.99323.2808 

se 

CENTENÁRIO 
Casa com 2 quartos 
«S2me 
= Pátio nos fundos c! muro 
* Churrasqueira 
* Vaga para dois carros 
+ Ótima localização na Rua 
Frederico Amoido Weber 

R$ 159.000,00 

RESIDENCIAL SOPHIA 

No Loteamento Largo da Montanha 
Opções com 2 suites ou 3 dormitórios (1 suite). Ótimo 
acabamento com porcelanato, laminado, espera para água 
quente, rebaixo de gesso, esquadrias extemas de alumínio 
preto e internas com pintura laca, pálio com jardim decorado, 
fundos murado. Design moderno e diferenciado, 

Anartirde R$ 310.000,00 

qjREI de Imóveis 51.99348.5953 
51.98209.0822 

OS MELHORES IMÓVEIS 

PARA COMPRAR 

arrudamunhoz com.br. 

Ótimo apartamento. 
com-2 dormitórios | 
78 mº de área | 1 vaga de garagem | 
Cod. 1126250 

total | 2 vagas de garagem | 
Cod 10812 

ARRUDA, com 
MUNHOZ QNOS | você! 

Cata de alto padrão com 3 suites | 
Bairro Conventos | 175 mº de área 

CRECI 32,476 

VENDAS | LOCAÇÕES | CONDOMÍNIOS 

4 (9)51 3710-2611 
PLANTÃO INFORMAÇÕES DE VENDAS 

(£) 519 9877-2256 
Rua Santos Filho, 374 | Centro | Lajeado/RS. 

Creci 21.812 

juntos 

Lindo apartamento mobiliado com 
Lsuite | Esirro Centro | 68 mº de 
área | 1 Box de estacionamento | 
Cód 7991 

Casa semimobiliada incrível com 3 
dormitórios, sendo 2 suítes | Bairro 
Hidráulica | 350 mº de área total | 
2 vagas de garagem | Cód 1126317 

Duplex dos sonhos com 3 suítes, 
totalmente mobiliado | Bairro 
Americano | SOS m” | 4 vagas de 
garagem | Cód 11263519 

Lindo Sobrado semimobiliado com 
2 dormitórios, sendo 1 suite | 
Bairro Universitário [120 m de 
área total | Lvaga de garagem | 
Cóa. 113441 
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PATROCINADORES: 
A MORA 

ESPÓRTES Gp :..525" qesicredi $9% (SCertel | Compra SERVIÇOS DELNPEZA URBANA 

o a AGENDA 
DECISÕES EM TODO O VALE “:2*"* 

em 4 Upa 

Copa Integração, Copa Aslivata e Municipal de Progresso definem os campeões da temporada 2021 PROGRESSO 
FINALHJOGO DE VOLTA 

Erquitetdo bra e lima 

COPA ASLIVATA s atenções do domingo FINAL JO DE VOLTA 
esportivo estarão. vol bed tas 1 Meo tadas para três cidades. RE mass x na 

oio do Meio, Westfá- a 
lia e Progresso conhecem os cam- NOVA BRESCIA 
pedes amadores de 2021. FINAL JOGO DE VOLTA 
No Bairro Rui Barbosa, em Ar- fi a + tm 

roio do Meio, o Rui Barbosa pode 

conquistar o segundo troféu de ALIGA 
2021, Depois de ter sido campeão QUARTAS DE FINAL/JOGO DE VOLTA 
municipal em cima do Esperança, TITULAR 
batia por e Apa Jetta Ot 1 ita 
está a um empate do troféu. Já o 7 ima a o 
de Setembro, de Capitão, neces per ssa ua 

sita da vitória para conquistar o [it 
único título que falta em sua ga- esmo ousvede 1 Ds 
leria. O primeiro jogo, disputado mtas am é Uso, 
no domingo passado, em Capitão, 
terminou empatado em 0 30. EA di ; à | ROCASALES 
No aspirante, o Lago Azul ven DJ DMD é Do FERODADA eu o Cruzeiro por 2a 1 na part 5 Sera ae e peer 

da de ida e joga pelo empate. Jão — Decisões da Copa Integração ocorrem na sede do Rui Barbosa, em Arroio do Meio, a partir das 14h ps 
Cruzeiro tem que vencer no tempo de 
normal e nos pênaltis para ficar — superou o Ecas. Já o Boavistense, PROGRESSO mengo levantou o troféu. nen si 
como título. atual campeão, necessita vencer Depois de golear 0 Internacio- do lenço mortal é nos past noi nojogo dci o Pim, de NOVA BRÉSCIA DEMAIS 
COPA ASLIVATA para seguir com o troféu. Xaxim, está a um empate de con- CAMPEONATOS 

No aspirante, o Ecas está a um . quistar o oitavo título na categoria A partida de ida da final será 
Disputando sua sexta final da — empate do tetracampeonato. Vice- . titular. Já o Internacional tem que em Linha Estefânia c terá na c 

competição, o Juventude está a — campeão em 2018 € 2019, o Juven- . vencer no tempo normal e nos pé- . tegoria titular 0 confronto entre promove neste domingo a se- 
um empate de conquistar o segun- — tude de Brochier necessita vencer . naltis para ficar com a segunda — Esperança e Cristal. No aspirante gunda rodada da competição, 
do título. A última vez que deu a — no tempo normal e nos pênaltis taça. Ambos os times decidiram o. o titulo será disputado entre Imi- enquanto que a À Liga definirá 
voltaolímpica foiem 2014 quando — para conquistar o título inédito. título em 2017, na ocasião, o Fla-— grantec Botafogo. os semifinalistas. 

O municipal de Roca Sales 

CICLISMO 

NAS RUAS DE LAJEADO 
rganizado pelo Grupo Va- ra de vacinação comprovando Mais de 280 o do pelo Grupo Vê de vaci d 

leCiclismo — Lajeado e região, a vacina contra a covid-19. O 
pessoas o 4º MTB Lajeado deve reunir evento seguirá os protocolos 
articipam da ciclistas de 17 municípios em — sanitários vigentes, e todos os particip: di 1 de 17 pis ig di 

desafios com 30 kme 55 km de ciclistas devem  obrigatoria- 
quarta edição distância. Os trajetos contem- mente usar capacete para par- 
do MTB plam asfalto e também estra-  ticipar. Todos os participantes 

das de chão. irão receber medalhas. 
A entrega dos kits aos 275 Segundo Fabrício Meneghi- 

pesso ciclistas inscritos será no do- ni, um dos promotores do 
mingo a partir das 6h20min na MTB, o evento superou as ex- 
tenda ao lado do quiosque do . pectativas que eram de 200 ci- 
Parque dos Dick. O kit contém . clistas, Ele relata que o trajeto 
um saco zip com fechamen- será praticamente todo dentro 
to hermético, placa do evento do território de Lajeado. “Que- 
numerada, número de telefone remos mostrar uma Lajeado 
para contato e resgate, barra que poucos conhecem.” 
de cereal, adesivo e camiseta Ele destaca que uma estru- 

Cidistas percomem trajetos para os primeiros 100 inscri- tura está sendo montada pela 
deasfalto e estrada de tos. organização, onde a única 
chão. Evento vai reunir No ato da retirada do kit do preocupação dos participantes 
atletas de 17 cidades do R$. evento, será solicitada a cartei- - é pedalar. 
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PATROCINADORES: 

ESPORTES 6» -.. 5755 qt Sicredi (SCertel | Comescra os BEL TRaN 

== EC AMERICANO/COROAS Es MINIFUTEBOL AGENDA O 

(azu.coea TARDE DE A 
equipe Azulvoltouater Os destaques do jogo foram E | N AIS 
uma boa atuação con- Ito e Souza (Azul), Batata e An- 
tra a Grená nos jogos — tônio (Grená). 

la categoria cinquen- O time Azul venceu jogando e Mas à ts 
tão do EC Americano Coroas. com Galo, Gemell, Pingo, Dá- 
No sábado passado, o Azul rio, Wickert, Valmor, Ito, Schos- 

venceu o Grená por 4 a 1 graças — sler, Souza, Marquetto, Airton, 
a boa atuação do atleta Baldo, — Secco, Felipe, Raul e Baldo. Já 
autor de dois gols. Airton e Sou- o Grená foi a campo com Inácio, 
xa também marcaram os golsdo — Otto, Ari, Jorge, Gerevini, João, 
Azul, Já Régis marcou o dehon- — lison, Xuxa, Régis, Belmonte, 
radoGrená. Batata, Antônio e Dinho. 

nor Speriooign x Sa 
Vi Sembnca a Mm 

tado por uma diferença igual ou 
superior a oito gols, 

Pela Ouro da segunda divisão, o 
Firma Interditados estão na mes- 
ma situação de SPC e Os Kururus 
NC. Quem vencer fica com o títu- 

mpate dá o troféu de campeão 
ao Interditados. 

Nárnia, de Murilo, disputa o titulo da série Bronze com o Sem Bronca, de Josué Já na primeira divisão, o Xtot 

N United pode perder por até tré: 
Jogos iniciam às Logo após, o Nárnia estáaum — gols de diferença que fica com o 

empate de ficar com o troféu da — título. No primeiro jogo, a equipe 
12h30min e se Bronze da elite. Como perdeu — venceu o Sokanelinhas por 3a 0, 
estendematéanoite  por2a le tema melhor campa- 

nha, o Sem Bronca precisa ape- 
| pese 's de uma vitória simples para SETE 

Os destaque no lado Azul Batata e Antônio foram os icar com o troféu. As finais da Copa Sete/C2B/ 
foram Souza e to destaques do time Grená Quem vencer o confronto entre CBM de Minifutebol iniciam 

Copa Soges conhece SPC e Os Kururus NC fica com o — nestesábado. Os jogos começam 
neste sábado os cam- título da Prata da segunda divisão. às 12h45min com as finais da 

JoGos HISTÓRICOS engodo” MI. O. a cpa em 02. Gom ore Ai Ara co: Logo 
confrontos iniciam às 12h30min. o SPC tem melhor campanha joga após, Saragossa e JéDuCa dispu- 

No dia 5 de maio de 1979, o EC Americano Coroas jo- A primeira final é pela série — pelo empate para ficar como título. tamo troféu de campeão da Ouro 
gou em Taquara e empatou em 3 a 3 com o Veterano Taquarense. Bronze da segunda divisão. De- Já na primeira divisão, o da segundona. 
Os gols foram marcados por Juarez, Zé e Marquetto. Naocasião,o pois de vencer o jogo de ida por 3. per 10 Original está com mão na Pela elite a primeira decisão é 
time jogou com Vanderlei, Batata, Írio, lido, Ênio, Schneidinha, Ju- 20,0 Meia Boca Jr podeaté perder — taça. Depois de ter vencido por. entre Renegados e Contra Ordem. 
arez, Jarbas, Marquetto, Zé e Aristides. Ainda entraram em campo portrês gols de diferença que con- 7 a O 0 Saidera no jogo de ida, o  Jáa grande de 
Pedrinho, Kolling e Tarciso. quistao título. timesó perde o título sefor derro- — frente 

No dia 26 de maio de 1970, na sede em Lajeado, o time 
venceu o Avenida, de Encantado, por 1 a 0. O único gol foi marc 

pe Ae efe ir O SEU LANCHE 
es. Ainda entraram frio e Juarez. Esé 

Jánodia 14 de junho de 1970, em Boa Esperança, Cru- [2 R =D) | E =15o) ARS 
aeiro do Sul, o Coroas venceu a Sebe por 4 a 0. Os gols foram mar- MAIS SAUDÁVEL fas 
cados por Gerevini, duas vezes, Marquetto e Juarez. 3 
O time que entrou em campo com Sérgio, Batata, do, Figueroa, 

Enio, Schneidinha, Jarbas, Schossler, Kolling, Juarez e Zé. Ainda 
jogaram João Haugg, Marquetto e Gerevini. 

Peça pelo app ou fone (51) 3714-3899. 

BOM SÁBADO A TODOS, SE BEBER NÃO DIRLJA 
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A magia Disney 
magino que a maioria das crianças tiveram 
em algum momento da sua vida o desejo de 
conhecer “uo vivo” o Pato Donald, Tio Pa- 
tinhas, o Mickey, a Minnie Mouse e outros 

personagens do gênio Walt Disney, estimuladas 
pelos filmes e desenhos animados produzidos 
pelos estúdios Disney. À medida que o tempo 
vai passando, os personagens nunca sairam da 
memória de fãs espalhados pelo mundo. Eu sou 
um destes aficionados. Não tive oportunidade 
de visitar os parques Disney na fase de criança 
e adolescência. 

Quis o destino que depois de adulto surgiu 
esta inesquecivel possibilidade. Foi num mo- 
mento de experiência profissional bastante con- 
solidada, na maturidade, que recebi o convite 
para ir a Disney para um treinamento no Disney 
Institute, uma instituição criada para treinar e 
implantar os métodos de excelência do Grupo 
Disney e aberto aos interessados, especialmen- 
te empresas do mundo que desejam conhecer e 
quem sabe implantar em seus negócios os ensi- 
namentos e a magia de Walt Disney. 

Lá fui cu, já faz um bom tempo, feliz ecurioso 
para a Disney em Orlando (EUA) acompanhado 
de um grupo de executivos da indústria automo- 
tiva, estudar, aprender e relaxar, Que maravi- 
lhosa e inesquecivel oportunidade. 

Vou registrar nestas linhas algumas obser- 
vações e detalhes que me chamaram atenção 
no modelo Disney de excelência de encantar as 
pessoas, tanto seu preparado e motivado time 
como os seus clientes. 
O primeiro fato que me chamou atenção: o 

jovem que é contratado na atividade inicial na 
“roleta” de acesso dos parques sabe direitinho 
desde o primeiro dia quais são suas possibilida- 
des de crescimento dentro da empresa e como 
pode subir a escada de desenvolvimento pro- 
fissional interno. Para isso, além do seu desejo 
e propósito, ele tem a sua disposição o Disney 
Institute, onde pode e deve fazer seus treina- 
mentos em todas as fases que são pré-requisitos 
na sua evolução profissional. 
Obviamente os novos conhecimentos adqui- 

rídos através da experiência e cursos externos 
também são importantes para completar a sua 
formação e diversidade de aprendizados. Mas 
é mandatório que ele utilize e faça os cursos e 
programas de formação do Disney Institute se 
desejar avançar internamente na Companhia. 
Segurança na logística e processos de operação 
(palco, cenário), no melhor produto e serviço 
(Show), no elenco (equipe), atendimento excep- 
cional (plateia), experiências compartilhadas 

(convidados) são algumas das bases para uma 
das empresas mais admiradas no mundo cor- 
porativo especialmente do entretenimento que 
conheci. 

Na realidade, nada sofisticado e tudo muito 
simples. Para quem desejar, vale a pena conhe- 
cer 05 seus fundamentos, tem muitos livros a 
respeito e, se possivel, vá até um parque temáti- 
co da Disney e faça um curso no Disney Institu- 
tee, no “pacote”, como eu fiz, tenha a oportuni- 
dade de “conhecer os personagens” que fizeram 
e fazem a fantasia e a magia de gerações e mais 
gerações. 
Tenho observado que muitas empresas estão 

criando também as suas “academias e esco- 
las de negócios” com programas de formação 
como medida de desenvolvimento e retenção 
das suas equipes. Investimento relevante em 

todos os aspectos que traz resultados consis- 
tentes. Quem não trabalha numa empresa com 
esta visão pode por conta própria buscar o seu 
aperfeiçoamento nas instituições formais es- 
tabelecidas e/ou através de meios 
disponibilizam uma infinidade de conhecimen- 
tos de maneira bastante acessível. 
É só querer, o acesso é amplamente dispont- 

vel, até porque no final, o que fica de fato pra 
gente e, nosso principal ativo, são estes apren- 
dizados. E para finalizar, uma frase de Walt 
Disney: “Você pode criar, conceber e construir 
o mais belo lugar do mundo, mas serão as pes- 
soas que permitirão que o sonho se torne em 
realidade”. 

DE LAJEADO 

e 2021, sal Znata  Subprocrador 

PREGÃO ELETRÔNICO 35-07/2021 
Objgo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE CADERA CORPORATIVA 
TPO LONGARNA VISANDO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS/ME E/OU EM- 
PRESAS DE PEQUENO PORTE/EPP A sessão púbbca ocorerá nada 27/12/2021, s DsQOmin, 
a portal wi ortaldecompraspublicas comb. O edi! e seus anexos podem ser cbbos. 
las o pol wu fado 1 go ev poldcormpas publicas com br, cu podera ser 
solicados pelo e-ail procuradoria hctacaoCjendo gov Lajea/RS, 09 de dezembro 

Futebol 
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CARLOS 
CYRNE 

Professor 
daUnivates 

racional x emocional 
uitos sabem que sou 
torcedor do Grêmio. 
Nunca usei este es 
paço para falar de 

futebol, mas, jornalisticamente 
falando, o fato de ser mais uma 
vez rebaixado é merecedor de 
destaque. Sou um torcedor, não 
um analista de futebol, um en- 
tendido em tática ou em jorna- 
lismo esportivo, portanto mes- 
clo emoção e razão. Um clube é 
maior do que um time. 
O atual time do Grêmio foi in- 

competente. Quando digo time, 
incluo os dirigentes, as comissões 
técnicas... todos os que fizeram 
parte da campanha. Assim como 
em qualquer organização, um clu- 
be esportivo precisa planejar e, 
mais do que isso, executar com efi- 
ciência e eficáci 

Da mesma forma, ciclos fazem 
parte do nosso cotidiano, Diria o 
adágio: dia de muito, véspera de 
pouco. As conquistas, assim como 
os fracassos, são transitórias. Não 
devem ser motivo de regozijo, de 
júbilo perene. É preciso trabalhar 
para identificar com clareza os 
equivocos cometidos e mudar o 
rumo para a retomada das vitórias. 

Lucros e prejuizos se alternam 
na trajetória das organizações. 
Claro que eu preferiria estar ven- 
cendo sempre. Não é suficiente 
que os adversários (concorren- 
tes) tenham desempenho pífio, é 
preciso traçar e buscar alcançar 
metas ousadas sem ter, unica- 
mente, como parâmetro o desem- 
penho do outro. 
Quando falamos de futebol, 

esta máxima parece ser esquecida 
(no Rio Grande do Sul em espe- 
cial), pois mais importante é que 
o adversário esteja em baixa, in- 
dependentemente do desempenho 
do meu time (vale para Grêmio e 
Inter, Juventude e Caxias, Brasil 
Pelotas, entre outros). Enquanto 
perdurar esta bipolarização, ten- 
demos a continuar conquistando 

muito pouco. 
No entanto é possivel constar, 

nos registros históricos, que os 
momentos de dificuldades têm sido 
capazes de mobilizar os torcedores 
em torno do objetivo de retomar o 
“verdadeiro lugar” na elite do fu- 
tebol brasileiro (espero que isto 
se confirme novamente), Mas isto 
não é o suficiente, Será preciso re- 
formular a equipe, trocar os geren- 
tes, desenvolver novas práticas, Há 
uma máxima em gestão que aponta 
que o ótimo local não significa o 
ótimo global, então só ser supera- 
vitário (algo importantíssimo) não 

Assim como 
em qualquer 
organização, um 
clube esportivo 

precisa planejar 
e, mais do que 
isso, executar 
com eficiência e 
eficácia.” 

éosuficiente, embora possa ser um 
trunfo para o novo período onde as 
receitas irão minguar. Será pre 
so ser disruptivo, criativo e inova- 
dor para aproveitar as palavras da 
moda. 
Bem, com um pouco de racional 

é outro tanto de emocional, vou 
torcer para que o retorno seja ime- 
disto. Parabéns aos juventudistas 
e colorados por continuarem re- 
presentando o R$ na série A e a to- 
dos um Bom Natal e que 2022 seja 
muito melhor do que o ano que se 
encerra 

| PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESTRELA 

Le EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
O Preto toma púbca a suspensão do presente processo ciatório, eaivo ao Convênio 
8842/20 1S/MAPA, irmao ente o Municipio de Estela o Mistério da Agiculura, Pecuária 
e Mastocimento. Cópia da decisão poderá sar oba no site s/l og br supriado ou na 

complementares pe telefone (51) 3081 
NO2S, oco as Bs + Omi e as 13130 17 Este, 10 de dezembro de 2021 
endereço ww estes ob bem como 

ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER 
Pre 
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Eleições 2022: 
chegou a vez do Vale 

[4 6 política” deriva do grego 
politikós”, Designava os 

cidadãos que viviam na 
“polis” (na cidade e na so- 

ciedade organizada). Indica a participação 
do cidadão na comunidade, na vida coleti- 
va. Diferente do que hoje se pensa a pol 
ca limitada aos políticos profissionais, lon- 
ge do nosso cotidiano, Para Aristóteles, cla 
começa no cio familiar ese expande para o 
resto da sociedade. 

Se para o filósofo o “polikó” era o cida- 
dão que participava da vida pública, esta 
palavra hoje tem outro sentido, Diferente- 
mentedaGrécia Antiga, naqualoscidadãos 
participavam diretamente das decisões da 
cidade, a sociedade atual é composta por 
um número bem maior de pessoas e, por 
Ísto, ao invés de todos votarem diretamente 
em cada tema de interesse público — como 
os gregos o faziam -, nas democracias mo- 
demas votamos em pessoas encarregadas. 
la administração pública e de representar 
nossas ideias interesses. 
Muito comum pensarmos política como. 

sendo algo restrito à gestão do Estado, 
do orçamento público e das decisões co- 
letivas, de responsabilidade, portanto, de 
prefeitos, governadores, presidente, de- 
putados, senadores, vereadores. Ledo en- 
gano. Aliás, engano preguiçoso de nossa 
parte, letal para nossa dia a dia. Me valho 
de frase lapidar do presidente da Amvat, 
prefeito Paulo Kohlrausch, nestes dias, 
em entrevista a Adair Weiss, na Rádio A 
Horas “tudo o que acontece nas nossas vi 
das (particular e profissional) têm origem 
na política, nos políticos e nas políticas pú- 
blicas”, Disse tudo. Poderia terminar aqui 
minha reflexão. Aliás, esta é a palavra cha- 
ve, Reflexão. Reflitamos. Você, eu, todos, 
Numa introspecção necessária. 
A cada eleição — municipal, estadual, fe- 

deral- delegamos a alguém decidir por nós. 
Mas decidir o quê? Ora, simplesmente o 
nosso dia-a-dia. O nosso bem ou mak-estar. 
Nosso sucesso ou insucesso: profissional, 
familiar, coletivo. E aí, de forma iresponsá- 
vel, nos valemos do nosso direito universal 
inalienável de votar e digitamos o número 
de um político qualquer. Alguém que um 
terceiro nos sugeriu. 
O Vale do Taquari tem 260 mil eleito- 

res. Um deputado estadual, para eleger-se 
precisa de 40 mil votos e um federal, cer- 
ca de 100 mil. Podemos, tranquilamente, 

cleger dois estaduais eum federalentreos 
candidatos daqui E aínda sobra voto para 
tributarmos áquels, de fora, que ajuda- 
rama região. 

Já tivemos deputados estaduais daqui 
que nos ajudaram muito, sem olhar cor 
partidária. Se elegeram por um partido, 
mas, chegando na Asscmbleia Legislativa, 
seu partido passou a ser o Vale do Taquari. 
Governador, secretários de estado, pre- 
sidente da república, ninistros, são entes. 
políticos. O que mais os sensibiliza é a de- 
manda levada por político que traz, como 
acervo, dezenas de milhares de votos. E os 
daquinos conhecem, sempre voltam aqui: 

Éoinício 
de um 
movimento 
que pretende 
nos fazer 
refletir, como 
cidadãos 
do Vale 

nos finais de semana, no mercado, na igre- 
ja, no bar, no posto de gasolina. Dispont- 
veis para à interlocução sem agendamen- 
tosprévios. 

Próxima quarta, em reunião almoço 
na Associação, Comercial e Industrial de 
Lajeado (Acil), promoção conjunta com a 
CIC Vale do Taquari, acontece painel com 
os prefeitos presidente, vicee secretário da. 
“Amvat, sabatinados, sobre o tema que in- 
titula este artigo, pelos especialistas Adair 
Weisse Paulo Rogério. 
É o início de movimento que pretende 

nos fazer refletir, como cidadãos do Vale, 
sobre nosso voto em outubro de 2022. Um 
movimento histórico que ajudará a rabiscar 
o futuro da nossa região e que se alinhará 
áqueles, do passado, decisivos para formar 
estelugar tão gostoso e diferenciado. 
Entre no site da Acileteinscreveatédia 

14. Sejaator enão apenas assistente, neste 
processo que impacta tua vida no diaadia, 
avida toda. 

Andi. Lajeado, Fone (51) 3748-0324 

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
Solicitamos o comparecimento do Senhor FELIPE LUIS ALVES ao estabelecimento 
desta Empresa, no prazo de 05 (cinco) das, no intuito de tatar de assuntos de sau 
interesse, Cas não seja posehel a comparecimento requr-se, ao menos, a realza- 
ção do contato por pare do Senhor FELIPE LUAS ALVES. Era o que havia à informar 
TORNEARIA POLI LIDA CNPJ nº 13225.223/0001-59, Pa Paraná. n 1.055, Bar Sato 

4064.1400 
s9909.1400 
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Teutônia 

O futuro e seus 
cinco pilares! 

estranho perceber como ainda 
são muitos os que concebem 
o futuro como algo do ama- 
nhã. É uma espécie de olhar 

romântico que desorganiza pessoas e 
organizações. Sempre tenho o recor- 
rente sentimento de que poderiamos 
ter aprendido mais com as experiências 
destes quatro últimos semestres. O que 
vemos, no entanto, são exaustivas ten- 
tativas com objetivo de fechar metas, 
reverter balanços e fechar o ano positi- 
vamente na última quinzena de dezem- 
bro. Uma espécie de tudo ou nada. 
Trago cinco pilares sobre futuro a par- 

tir de Luis Rasquilha, diretor executivo 
da Invova Business School, dos quais 
não tenho nenhuma dúvida. Não se tra- 
ta de previsibilidade, apenas de lembre- 
te sobre o que já sabemos. Primeiro: a 
mudança de tecnologia está al. Acelera: 
rá muitas situações em todas as áre: 
a exemplo do que vimos na pandemia. 
Acredite nisso. Não tem volta! Segun- 
do; a longevidade já é uma realidade, 
Há uma métrica aí que vai para m 
tas direções, desde a qualidade de vida 
até a pluralidade de oportunidades em 
frentes de serviços diversos. Tercei 
urbanização está indo a passos rápidos. 
É espantoso. Olhemos para isso com 
olhar de águia. Crescimento traz opor- 
tunidades. Quarto: vivemos um ciclo de 
mudanças econômicas. Nem tudo que 
falam por aí sobre economia é verdade, 
Na dúvida, procure ajuda com pessoas 
que estão em instituições financeiras 
comprometidas com o desenvolvimen- 
to local. Lá há possibilidade de boas 
orientações. Observe como as grandes 
corporações se movem, fazem fusões. 
Atente-se para os indicadores e faça 
tentativas de organizar-se para o incer- 
to. Menos pode ser mais. Quinto pilar: 
mudanças climáticas declinarão para 
escassez de recursos. Essa afirmativa é 
autoexplicativa, ainda que as variantes 
sobre a afirmação possam ser das mais 
diversas ordens. 
A frase de que o “futuro está em nos- 

sas mãos” não é verdade, Mentira tam- 
bém não é, Então, se existe ou não meia 
verdade, considerando assim a afirma- 
tiva, entendo que muitas das situações 
do amanhã não têm relação com eco- 
nomia, saúde, política e trabalho. Tem 
a ver, sempre, com nossas escolhas, 
As consequências se dão nos campos 
apontados. 

Por fim, aos que me oportunizaram 
o tempo de leitura desta e de outras co- 
lunas que escrevi neste ano, agradeço. 
Ao Grupo A Hora meu reconhecimento, 
As instituições são da grandeza de suas 
lideranças. Crescem ainda mais quando 
exercitam no presente o futuro. 

é jm de que 
o“futuro está 
em nossas 
mãos” não 
é verdade. 
Mentira 
também 
não é 

Termino com a analogia de que a ter- 
ra sem árvore segue terra, À árvore não 
seguirá sendo árvore. O oceano sem 
peixe seguirá sendo oceano. O peixe 
não. Assim Deus sem o homem seguirá 
sendo Deus. Mas o homem descon 
tado de Deus nada será. Que o menino 
Jesus possa renovar nossa fé, esperança 
e compromisso com o cuidado e desen- 
volvimento das pessoas. Desejos de um 
Feliz Natal e abençoado novo ano. 

moda 24 (unter 

de dezembro de 21 

SAMED - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 
CNPJ 17.814.488/0001-93. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-CONVOCAÇÃO: 
São convocados todas os Ss Sócios ae reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAGRDINÁRIA 

to) de dezembro de 2021, 300 horas, em primeira convocação, coma. 
presença de sócios que ease, no minimo, 23 do cais e, em segunda convocação, às 
TOLO fas, com qualquer número A Ascembleiaocorerá em sua Sc Amnistia na a 
Peso Machado, 537. cla 402 Bio Cenio, da Cade de ajada/PS, CEP GS90-7, 
pa debe sobr os segurts asunos 1) Alração & Consliação do Contato Sci) 
Entrada e Saída de sócios da Sociedade) Cesão e tansrênci de quotas Lajsado/RS 11 

AGNALDO FERREIRA MACHADO, SÓCIO/ADMINISTRADOR. 
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PLANEJAMENTO 

GRÊMIO PREPARA MUDANÇAS 
PARA ENCARAR A SÉRIE B 
Ref ã eformulação 80 milhões em receitas. 
do elenco e do Assim declarou Dênis Abrahão. 

“Temos uma previsão orçamentá- 
departamento ria, Foram discutidos dois cená- 

rios, Série À e Série B. Não vamos 
abrir mão desse orçamento e va- 
mos ter de praticá-lo. É bem me- 
nor, vamos ter de readaptar nosso 
modelo de trabalho. Não vamos 
prometer sonhos, vamos ser rea- 
listas e vamos executar aquilo que 
for determinado pelo clube.” 

OS DESAFIOS 
DASERIEB 
O Grêmio sofreu nas duas vezes 

em que jogou a segunda divisão, A 
terceira vez tende a seguir o mes- 
mo cenário, A Série B de 2022 será 
recheada de campões brasileiros e 
times de tradição, além de forças 
emergentes com trabalhos estrutu- 
rados. 
O Grêmio será o único time do 

Rio Grande do Sul, portanto terá 
de viajar mais do que o comum. $ 
no Nordeste visitará Bahia, 
Náutico, CSA, CRB e Sampaio 

de futebol serão 
prioridade. Dênis 
Abrahão e Vagner 
Mancini devem 
permanecer nos 
seus cargos 

que estava praticamen- 
te certo se sacramentou 
na última rodada do 
Campeonato Brasileiro. 

Assim como em 1991 e em 2004, o 
Grêmio foi rebaixado para a segun- 
da divisão. Em 2022, jogará a Série 
B do Brasileirão, Desde já, começa 
a reformular o projeto para um dos. 
anos mais atipicosdesua centenária. 
história. Apesar da queda, há indi- Segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, Grêmio terá uma grande reformulação no 
cios de que o Tricolor manterá o vice Corrêa. Além das viagens, fará dis- 
de futebol Denis Abrahão e o técni- putas com outros 
co Vagner Mancini. No elenco, pelo. sível na reta final do campeonato. BARCA GREMISTA mente permanecerão. A dúvida é  leiros: Cruzeiro, Guarani e Vasco 
menos dez atletas não devem mais As mudanças devem começar Na entrevista coletiva após o se o clube tentará um acordo para 
vestira camisa azul, preta branca. nos profissionais de gestão do de- rebaixamento o presidente Romil- . rescisão de contrato. Nós próximos dias a direção irá 
O presidente Romildo Bolzan . partamento de futebol e nos atle- do falou na necessidade de uma Poroutro lado, há o desafio para — se reunir é começar a estruturas 

Júnior já manifestou o interesse tas, O executivo de futebol Diego — reformulação profunda no elenco contratação de reforços. O Grê- mais profundamente o projeto 
de permanecer com Abrahão, que Cerri e o coordenador Marcelo — gremista. Atletas como Ratinha, . mio buscará atletas para todos os — para 2022. Ontem, o elenco saiu 
por sua vez confirmou que deseja Oliveira devem ser os primeiros a Paulo Miranda, Bruno Cortez, setores, mas precisará lidar com. de férias. Os trabalhos dentro de 
manter Mancini. A avaliação é de — deixar o clube. No vestiário, amu- — Douglas Costa, Jean Pyerre, Bor- a realidade da Série B. À previsão campo na Arena iniciam na segun- 
que os dois fizeram o que foi pos- dança será mais profunda. verton e Luiz Fernando dificil- . orçamentária prevê queda de R$ da semana de janeiro, 

INTERNACIONAL 

DE VOLTA À SUL-AMERICANA 
oo curiomucaço 

O Internacional jogará a Copa grupos, são quatro em cada cha- Pela campanha no campeonato 
Sul-Americana pela primeira vez. vem, e apenas o melhor de cada . nacional, o Inter receberá R$ 14,6 
em oito anos. Desde 2014 0 Co- grupo avança para as oitavas de . milhões. Para o torneio continen- 
lorado não disputa o segundo final. Os times dos demais paí- tal, os valores de 2022 ainda não Cima, 
torneio mais importante do con- ses jogam uma fase eliminatória foram divulgados. Com base nos pese! 
tinente, Sem a vaga e o dinheiro preliminar. Nas oitavas de final, números de 2021, que podem ser ando 
da Libertadores, o time terá de a competição ganha o acréscimo — levemente modificados para o ano Eos 
reformular o projeto. No torneio, . dos terceiros colocados da fase de . que vem, a fase de grupos da Sul- perdi 
encontrará adversários que não grupos da Libertadores. -Americana já garante uma cota Classificação à 
está acostumado a enfrentar. Após terminar na 12º posição de R$ Smilhões. Libertadores, 

Até o momento, os clubes mais do Brasileirão, o Inter já sabe Em caso de título, a soma das dificilmente 
tradicionais classificados são In-. quanto receberá de premiação da. premiações atingiria pelo menos 
ter, Santos, São Paulo e Indepen- CBF nos próximos dias. Já pela R$ 38 milhões. À conquista tam- 
diente. Brasileiros e argentinos competição continental, ainda bém renderia vaga direta na fasede 
entram diretamente na fase de aguarda a definição da Conmebol. — grupos da Libertadores de 2023. 
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