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OPINIÃO [THIAGO MAURIQUE 
& Inovação na saúde 

Suspeita 
de fraude 
em diárias 

Presidente Diego Tenn Pass (e) 
contrata perícia para analisar com- 
provantes de viagem de Claudiomir 
de Souza (d) a Brasília, Laudo su- 
gere manipulação e caso será leva- 
dono Ministério Público. 
CADERNO | CIDADES 

OPORTUNIDADES NA REGIÃO 

IBGE abre 
419 vagas 
ao Censo 

Doze anos após a última edição, 
o novo Censo está contirmado para 
2022. Edital para seleção de agen- 
tes foi publicado ontem. Salário 
chegaa R$2,1 mil 
PÁGINA | 5 

SETOR DE ALIMENTOS 

Jornada 

confirmada 
para abril 

Evento propõe dehate sobre qua- 
lidade, inovação, pesquisa, desen- 
volvimento e legislação. Atividade. 
reúne empresários fornecedores. 
PÁGINA | 10 

OPINIÃO | RODRIGO MARTINI 
Holofotes ao Porto 

Audiência em Estrela mostra 
que o Valeestá no radardo Estado. 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

Líderes alinham plano para 
o Vale eleger deputados 

Políticos e empresários traçam estratégia para garantir presença regional na Assembleia e Congresso 

Recuperar o protagonismo político da região nos centros do poder 
é um dos principais desafios para o próximo ano. Ontem, políticos 
e empresários debateram caminhos para fortalecer a representação 

regional, em Porto Alegre e em Brasília. Entendimento é que ausên- 
cia de deputados vinculados ao Vale dificulta busca por solu 
entraves para o desenvolvimento regional, AGINAS | 6e7 

Caravana espalha magia natalina 

Show dos Duendes Musicais percorreu ontem à noite as ruas do centro de Lajeado. Ação faz par- 
te do 5º Natal Solidário da Languiru. Programação segue nesta sexta, em Teutônia PÁGINA | 11 
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EDITORIAL 

Para estar no 
centro do poder 

mdos desafios mais estratégicos. 
para o Vale do Taquari no próxi- 
mo ano será cleger representan- 
tes genuinamente vinculados à 

região, A cada ciclo eleitoral, a mesma opor- 
tunidade se abre, mas, por uma série de fato- 
res, la é pouco aproveitada. 
Em nível nacional, as eleições de 2022 

tendem a ser as mais polarizadas da his- 
tória recente do Brasile, desde já, as prin- 
cipais forças políticas estão nas ruas em 
busca de apoio popular. Independente da 
ideologia ou bandeira partidária, contudo, 
o que de fato importa para a região é con- 
seguir inserir políticoscapazes de defender 
os interesses locais. 

64% das áreas mais 
produtivas do estado 
não pode continuar 
sem interlocutores 
para dar vazão às 
demandas regionais” 

Atividade conjunta ontem da Acil e 
CIC-VT deu um passo importante neste 
sentido, Reuniu líderes empresariais e par- 
tidários para discutir a importância de for- 
talecer a representação polit 
comunidade 
siglas façam do pleito nacional e estadual 
um mero trampolim para as disputas mu- 
nicipais dois anos à frente. 

Importante ponderar que há parlamenta- 
res atentos à região, mas que também têm 
vínculos com outras áreas do estado. De 
qualquer forma, exercem um papel relevante 
sim, mas ainda insuficiente para aquilo que 
o Vale almeja enquanto poder de influência 
das grandes decisões governamentais. 
Uma das áreas mais prósperas e produti- 

vas do estado não pode continuar sem inter- 
locutores legitimos, capazes de dar vazão às 
demandas para o desenvolvimento regional. 
E inconcebível que, com 286 mil eleitores, o 
Vale não consiga eleger deputados estaduais 
e federais, de qualquer legenda, para serem 
porta-vozes da comunidade regionalem Por- 
toAlegreeem Brasília. 

endmetogrypeshoca ne be 
Os artigos e colunas publicados não traduzem 
necessariamente a opinião do jornal são de 
mira responsabilidade de seus autores. 
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“A música proporciona uma 
sensação única, é uma terapia” 

Por incentivo do pai, que 

queria formar uma dupla 
musical com os filhos, Pablo 
Portelles Henicka começou 
atocar teclado aos 7 anos. 
Hoje aos 25, se considera 
um autodidata nesse 
instrumento. Natural de 
Estrela e morador de Porto 
Alegre, divide o tempo entre 
a profissão de advogado ea 
música, como tecladista das 
bandas Kingsta e Junipero. 

[E 

Como foi o seu início na 
música? 
O início se deu por incentivo do meu 

pai. Com aquela velha história de ver 
os filhos na música, sempre buscava 
dar suporte para eu e meu irmão tocar 
algum instrumento, futuramente, 
formarmos uma dupla. A ideia da 
dupla acabou não dando muito certo, 
mas incentivo atocar funcionou, Eu 
comecei tocando teclado, aos 7 anos, 
fazendo aulas atéos 11 anos. Depois 
que parei com as aulas de teclado, 
surgiu a oportunidade de começar a 
tocar acordeon, já que eu tinha um tio 
que possuía o instrumento parado em 
casa. Fiz aulas de acordeon dos 12.206 
16 anos. Hoje acabo sendo autodidata 
com ambos instrumentos, geralmente 
tirando as músicas sozinho em casa. 

Se lembra da sua primeira 
al 4 

Asminhas primeiras apresentações 
foram numa banda de baile que meu tio 
tinha no interior, tá por 2011. Era bem 
divertido a sensação de estar no palco, 

apesar de ser bem novo e não ter muita 
experiência. Hoje em dia percebo que aque- 
las primeiras apresentações contribuíram 
bastante para o meu conhecimento dentro 
da música. Já no cenário musical, comecei 
fazendo apresentações no colégio, até que 
fui convidado por alguns amigos a partici- 
par de uma banda, em 2013, a Mendigos 
de Temo. A partir de então, não parei mais. 

O que fez você se dedicar 
mais ao teclado? 

Tem várias coisas que ao longo do tem- 
po foram me influenciando e me levando 
mais próximo ao teclado, às vezes mais 
próximo do acordeon. Mas acredito que 
o meu gosto musical e as bandas as quais 
fui sendo convidado a tocar e participar 
de alguns shows ao longa do tempo de- 
mandaram mais o uso do teclado, então 
foium “incentivo” pra explorar ainda 
mais o instrumento, 

Oque é o diferencial do tecla- 
do em relação aos outros instru- 
mentos? 

Eu gosto muito do teclado pois ele é uma 
plataforma decfeitos, nele tu pode simular 
sons de praticamente todos os instrumentos 
musicais, então a gama de possibilidades. 
quetu podes fazer sobre teclado émuito 

Iegal, Acaba se tomando um instrumento 
que permite fazer bastante coisa diferente, 
indo além do som de piano e órgão, que são 
osmaiscomuns. 

Como faz para conciliar en- 
saios e show em meio à rotina? 

Atualmente, para conciliar a música com 
avida profissional é necessário ter jogo 
decintura e estar disposto a abrir mão de 

certos confortos. Geralmente quando tenho 
mais shows agendados é bem corrido, pois. 
“os ensaios são em Lajeado em um dia da 
semana, à noite, e no outro dia de manhã já 
tenho que estar em Porto Alegre. Então são 
noites mal dormidas e muita disciplina para 
teras músicas sempre claras. Mas a música 
proporciona uma sensação única, é uma 
terapia. Então toda essa correria para deixar 

um show alinhado compensa muito ao final 

de cada apresentação. 

Qual o show que mais temar- 
cou? 

Vou limitar a esse ano. Fizemos um show 
em pareceria coma Banda Kingstaco 
Tonho Crocco, onde com certeza, foiuma 
das melhores experiências musicais que 
tive, tanto em relação ao público que veio 
juntoe cantou com a banda, como também 
da profissionalidade do Tonho em trocar 
experiências, em conduzir o palco, daran- 
“damento ao show, Foi algo bem grandioso e 
que guardo com muito carinho, 

Temalgum sonho dentro da 
música? 
Penso que omaior sonho éter conseguido 

me desenvolver como pessoa e músico. 
Tero reconhecimento de outros artistas da 
região, conhecer tanta gente boaelegal que 
integra o cenário na região e poder ver as 
pessoas felizes com a música que a gente 
toca, independe do local ou estilo. A música 
éalgo bom porque televa para novos luga- 
res, novas pessoas, outros músicos, Então é 
uma experiência hem engrandecedora. 
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FOI NOTÍCIA 

Geraldo Alckmin anuncia - — Ciroe Cid Gomes Lançada plataformapara : STFformamaioriapor 
desfiliação do PSDB alvos deinvestigação  aberturaonlinedeempresas | passaporte vacinal 

Ex-govenador de SP ecandidato : A polca Federal investiga um Amaiorados ministros do STF 
a presidente nas últimas eleições, - — suposto esquema defraudee votou para validar a decisão que 
Geraldo Alckmin anunciou a pagamento de propina a agem determina a cobrança do pas- desfiação do PSDE Elegjudoua | fas poiticose sensores nas Saporte vacina para quem tenta fundar o partido. no qualestava .  obraçdo estádio Castelão, em entrar no Bras A quarentena há33 anos O políico alegou. Fortaleza entre 201082013 Cro cinco dias implantada pelo gov- queo“tempo édemudanças: * Comes OT escusinmbos se emo federal é considerada para 
Segundo ele os próximos passos: nador Cid Gomes PUT) eLúcio impedir o avanço da variante serão anunciados em breve. Eee Sis pÃo Omicron. 
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DIA 17/12 
A partir das 19h | 
Junto ao Supermercado 

Languiry, do Bairro Languiru, 
emTeutônia 

Peve amor Poa todos! 

PROGRAMAÇÃO NATAL SOLIDÁRIO 

Recepção ao público com show dos vencedores do Festival Popular da Canção 
Bênção ecumênica 

Sorteio da Campanha dos Associados "Languiru 66 anos - sua cooperativa, seus prêmios" 
Sorteio final da Temporada de Prêmios Languiru 

Show de Mágica 
Show "Natal Languiru - Leve amor para todos", com a Orquestra de Teutônia 

Chegada do Papai Noel, com distribuição de lembranças às crianças 

Na noite haverá a arrecadação voluntária de donativos (alimentos não-perecíveis) 
que serão repassados a entidades beneficentes da região. 

Cota Master 

a... Girandop g (FA 

Cárgillonutron [488 sal Nutients” VINCER 
Patrocínio Ouro Patrocínio Prata 

8 NutriQuest | KEMIN- E & Digo Sê, 
[1] h 

núttria Ponasreso Yes MCassab (Bb SILVESTRIN are 
Patrocínio Bronze 

MARQUESPAN 58 

Gcooplanguiru 

AHORA |3 
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Opiniãoanálise 

Revisão legal 
A última reunião deste ano da 

Comissão Especial de Revisão 
Legale Desburocratização da 
Câmara de Lajeado ocorreu na 
terça-feira. O grupo volta a se 
reunir no dia 14 de fevereiro de 
2022, após o glorioso “Recesso 

Parlamentar”. Em 2021, foram 
redigidos 149 relatórios e uma 
emenda que analisaram 189 leis, 
das quais, 186 houve recomen- 
dação pela revogação. E, atéo 
momento, já foram apreciadas no 
plenário a revogação de 117 Leis. RODRIGO MARTINI 

De olho no Vale 
audiência pública da 
Assembleia Legislativa. 
coloca mais uma vez o 
ale do Taquarino ra- 

dar do estado. O evento será rea- 
lizado nas dependências do Porto 
de Estrela e reunirá, entre outros. 
agentes públicos e do setor pri 
vado, o presidente do legistativo 
estadual e gestores municipais da 
nossa região e também do Vale 
do Rio Pardo e Serra Gaúcha. Em 
pauta, a “multimodalidade cos 
potenciais econômicos, desenvol- 
vimento e infraestrutura logistica. 
regional. 

Ea presença de gestores das 
regiões vizinhas é estrati 
para o desenvolvimento do Vale 
doTaquari. Afinal, o porto, o a 
ródromo, a ferrovia e as nossas. 
rodovias não podem (e devem) 
ser utilizadas pelos empreende- 
dores do Vale do Rio Pardo e da 
Serra Gaúcha. À infraestrutura 

está ui, mas ela não precisa 

sexta-feira podeser 
decisiva para a nossa região. Uma 
comítiva de lideres do Vale do 
Taquari realiza nova reunião como 
governador Eduardo Leite (PSDB), 
olho no olho, e conforme agendado 
durante a presença delena ACIL. O 
encontro será no Palácio Piratini, às. 

necessariamente seguir restrita 
ao nosso vale. Muito pelo contrá- 
rio, À presença de investidores e 

Comitiva alinhada 

9h, É momento para marcar posição 
sobre as concessões das estradas 
estaduais. E ontem, após reunião-al- 
moço da mesma ACIL, prefeitos e re- 
presentantes da própria associação 
Iajeadense, da CIC/VT e da Amvat 
se reuniram na sala de reuniões para 
alinhar o discurso (foto). 

empreendedores de fora é crucial 
para a retomada dos nossos 
modais viários, 

Demora em 
Encantado 
Acâmara de vereadores de 

Encantado segue protelando a 
análise final de duas importan- 
tes matérias. A primeira, criada 
a partir de um abaixo-assinado 
promovido pelo contribuinte 
eadvogado, Daniel Ângelo 
Passai, é o projeto de iniciati- 
va popular que restringe para > E; É 
dos vereadores. A outra ma! 
ria, de autoria do vereador Cris 
Costa (PSDB), regulamenta o 
custeio de viagem dos verea- 
dores e servidores efetivos e 
comissionados da Câmara 
Municipal, quando no cum- 
primento do estrito interesse 
público. Vamos aguardar! 

Adair Weiss 

E mouro [MIR 7 cum PORT y 

apar Gália 
= 

A+ Sicredi A 
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TIRO CURTO 
+ O governo de Lajeado erra ao não acatar a sugestão (por meio de 

Ieiaprovada no plenário) da Câmara instalar câmeras de vigilân- 
cia nas escolas e creches municipais, ao menos nos acessos das 
estruturas. Se falta dinheiro para tal, é possível apontar diversos 
gastos desnecessários no Executivo e, claro, no Legislativo. 

+ Vereador da base do governo, Lorival Silveira (PP) voltou aata- 
caro Executivo na sessão passada. Segundo ele a administração 
estáutilizando o velho “copia ecola” para responder aos requer- 
mentos do plenário. “Mudem ao menos uma virgula”, provoca. 

+ Aindaem Lajeado, a reação entre os vereadores emedebistas Ana da 
Apamae Carlos Ranzijá foimelhor, Na sessão passada, a vercadora. 
questionou o apreço do colega para com os animais domésticos, 

+ As denúncias do presidente da Câmara de Teutônia, Diego 
Tenn Pass (PDT), contra o colega Claudiomir de Souza 
(PSL), e que envolvem até uma suposta falsificação de 
documentos públicos, devem chegar nas próximas horas ao 
Ministério Público. Essas diárias... 

* A Câmara de Estrela aprovou projeto que denomina de Praça 
Armando Strôber a área de lazer na esquina das ruas Osvaldo 
Augusto Muller com Guilherme Bohmer, no Bos União. 

* O movimento da Acil eda CIC/VT, denominado “Chegou a vez 
do Vale”, e cujo objetivo é fortificar candidaturas locais para a 
Assembleia e Câmara Federal, precisa continuar. Apesar dos 
pesares, é possível vislumbrar sucesso em 2022. O assunto 
não pode sair da pauta. 

Arte na Praça 
No domingo, esegundoos 

organizadores, mais de 600 
pessoas passaram pela Praç 
João Zart Sobrinho, a popular 
“Praça do Papai Noel”, no 
bairro Americano, em Lajea- 
do. Sob a sombra das árvorese 
dos prédios, artistas, cantores 
evoluntários coloriram o 
nobre (e democrático) espaço 
de lazer, em mais um grande 
evento organizado pelo trio 
Mônica Kircheime Carta Viei- 
rae Cláudia Zar. O próximo 
encontro está pré-agendado 
parao mês demarço. Eque 
assim seja por anos canos. 

a 
Transporte 
multimodal no 
Vale do Taqua 
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políticacidadanis Vagas por cidade 

Censo 2022 abre 419 vagas == 
imcóoia 5 1 a 

de trabalho na região Pos 
g toqetiod | a 

IBGE publicou ontem não perder a oportunidade de Doisanosdeatraso a : 
salsézá participar da seleção. Para três muto O Censo 2022 ocorre com dois “min 

edital para seleção cargos, o período se encerra no mamesres anos de atraso. Estava previsto ns 3 
de recenseadores e dia 29 de dezembro, E para uma E para 2020, mas foi adiado por Golmas 3 

antne CEnciS função vaiaté 10 de janeiro. O va- E conta da pandemia. Em 2021, camino 
agentes censitári Tor saio vi GO RS ADO pe e 
Salário chega a a R$ 60,50. os candidatos devem pesquisa sob alegação de falta de sa 
62 acessar os sites conhecimento. recursos. Porém, o Supremo Tribu- asa 

R$ 2,1 mil fgvbr/concursos/bgepesot e Pesquisa ral oder deterennouaoGovemo im 6 1 
wwwibfcorg br. A coleta de dados nos domicílios. que tomasse asmedidas necessárias SETTE 00 

| ticane Eschherger Fe Na região, serão contratados está prevista para o periodo de ju- para realizar o Censo Demográfico 
366 recenscadores, quetêma fun- nho aagosto. Hamester destaca im- em 2022. Pela Constituição Federal, s 
ção de aplicar a pesquisa nos do-  portância dos cidadãos atenderem a pesquisa deve ser realizadaa cada justa g 
micílios. A remuneração depende bem os recenscadores no sentido. dezanos. A última foiem 2010, 
da produtividade, É possível fazer de prestar as informações corretas. Para a economista Cíntia Agos- pd k 

Instituto Brasileiro de. uma simulação no site censo?! “Não setratade fiscalização. Osda-  tini, não existe possibilidade de cume 4 
Geografia e Estatis- — ibge.govbr. A jornada recomen- — dossão para fins estatísticos fazer um plancjamento adequa- vb 2 10 | 
tica (IBGE) está com — dada é de 25 horas semanais. O Censo Demográfico vai além — do, tanto no setor privado quanto si ; 
seleção aberta para Entreagente censitáriomunici- de contar os habitantes de cada ci- no público, sem dados atualiza- Sea E 

419 recenseadores e agentes cen- — pal e agente censitário supervisor — dade ou estado. Ele faz um retrato — dos, como à faixa etária da popu me 
sitários para o Censo Demográ- são oferecidas 47 oportunidades. da população brasileira. “Apresen- lação, a renda. asia ; 
fico 2022, na região. O edital foi O agente municipal tem a tarefa. ta dados da população urbana e ru- implantar políticas pú ça 
publicado ontem no Diário Of- de garantir a cobertura de sua ral, faixa ctária, renda, cor, raça”, — blicas é preciso saber se tem sem Ê 
cial da União. área territorial, o cumprimento — exemplifica Hamester. Segundo o mais crianças ou mais idosos. Ispánti À 
Segundo o gerente da agência dos prazos e a qualidade das in- — gerente, são informações que ba- Para adotar políticas econômi tonolom 

do IBGE de jeado, Paulo Ri- — formações coletadas. E o agente — lizam ações dos govemos federal, cas, é preciso conhecer a rendi 
cardo Hamester, os interessados supervisor controla o trabalho estadual e municipal na saúde, a qualificação profissional, se E " 
devem observar os prazos para — dos recenscadores. educação, entre tantas outras. tem êxodo rural, evasão do terri- eia, ' 

torial”, exemplifica e 1 : 

são fundamentais para pesquisa sasga j 
CARGOS DISPONÍVEIS e planejamento privado e públi- , 

rovre ice co, “E esse dado mais filé aque er g 
Agente Censitário 4 bd uti 1 5 

Função Recenseador MAMMA ar iaes) de Administração e pergunta para as pessoas. Embo- 
Informática (ACAI) ra haja outras pesquisas e levan- bum 41 »” 

Eno fundamenta Ensaio ; ; tamentos, o Censo & mais fiel € ei n Encoder Fam roi emno Méd Compl Eno Médio Completo pegado passa : 

Carga ashomiramra  dobormmama dorme aber team Ê 

suo “Efe R$ZAM O R$UZmil R$17mil — 
ibgegonbr (mais benefícios) — (mais benefícios) | (mais benefícios) [o | cama st Pelodade mes smai RE 1 : NES: Aponta Canstári Supervisor 

Piá ACAM: Agent Canário de 
Administração e Informática 

PORCELANATO 
POLIDO 

pone, 

DE ogia 

Ano 

REDEMAC MEZZACASA | Rua Miguel Raymundo Schaurer, 75 | Olaias, Lajeado - RS | Fev: (5037141274 | (2) 609 967E.25M / 57141274 | Ofertas vias: ATÉ 5/12/2071 
Ofertas válidas ATÉ 31/12/2021 ou enquanto durarem os estocu meramente iustrativas. Acessórios fustrados em fotos não. 
prod que à descrição do item Fi das ofertas aqui veiculadas sem prévio Preços exclusivamente para pagament oncição exclusiva à 

do mês nos pagamentos em 12X. "Sujeito a aná s e ta de. 
de compra é parcela mínima. Consulte em nossas loj 
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políticacidadania 

Líderes traçam plano para 
recuperar protagonismo 
político do Vale do Taquari 
Encontro na Acil marcou início dos debates sobre importância de eleger 
representantes locais aos parlamentos estadual e federal. Painelistas 
destacaram necessidade de superar falta de representação 

nquanto outras regiões 
do estado se fortalecem 
devido à sua representati- 
vidade política, o Vale do 

Taquari enfrenta dificuldade. Mes- 
mo com quase 300 mil eleitores, 
não consegue emplacar nomes na 
Assembleia Legislativa ou Câmara 
dos Deputados. A divisão de votos. 
entre candidatos de fora incomoda. 

Mas como mudar este 

A busca por respostas para esta 
pergunta permearam o painel “Elei- 
ções 2022; Chegou a vez do Vale”. O 
debate, promovido pela Associação 
Comercial e Industrial de Lajeado 

anotmo 
MEINECK, 

(Va 

Estratégias para 2022 foram discutidas na reunião. Próximos debates 
devem contar com coordenadores regionais dos partidos 

(Aci) e a Câmara de Indústria e 
Comércio do Vale do Taquari (CIC- 
VT), lotou o salão de eventos da Acil 
ontem à tarde. Empresários e poli- 
ticos — incluindo pré-candidatos 
prestigiaram o encontro 
Os questionamentos foram en- 

dereçados a três prefeitos que in- 
tegram a diretoria da Associação 

dos Municipios do Vale do Taquari 
(Amvat): Paulo Kohlrausch (San- 
ta Clara do Sul), Marcelo Caumo 
(Lajeado) e Elmar Schneider (Es- 
trela). Os dois primeiros são cota- 
dos a concorrer em 2022. O último 
levou ao debate a experiência de 
quem já foi deputado estadual por 
dois mandatos. 

GRACIELA BLACK 

Precisamos ter 
um representante 
que não venha 

de outra região, 
que seja daqui e 
identificado com 
nossas pautas” 

Candidaturas locais 
Hoje, o Vale do Taquari conta 

com mais de dez pré-candidatos 
declarados a uma cadeira na As- 
sembleia Legislativa ou Câmara 
dos Deputados. O alto número 
preocupa lideranças, já que re- 
presentam diferentes partidos e 
municípios. 

Quinta-feira, 16 dezembro 2021 

Estratégias para 2022 foram 
discutidas na reunião. 
Próximos debates devem 
contar com coordenadores 
regionais dos partidos 

Nas últimas eleições, o per- 
centual de eleitores que vota- 
ram em candidatos do Vale até 
cresceu, mas ainda longe do 

2010, só 27,4% 
lheram representantes locais. 
Em 2018, saltou para 43%. 
que não houve políticos da r 
gião eleitos no último pleito. 

Ex-presidente da CIC-VT, 
Pedro Antônio Barth, acompa- 
nhou o debate e lembrou das di- 

O QUE DISSERAM OS PAINELISTAS* 2 | | 

Representatividade 
mais efetiva 

Kohlrausch: “As questões menores ou 
individuais, cada município consegue 
resolver com os deputados de fora, O maior 
problema para nós são as questões macro, 
de investimentos maiores para a região. 

Caumo: “O empresário, o empreendedor, 
cidadão, tendo um representante legítim 
na Assembleia ou em Brasília, consegue 
acionar essas lideranças com muito mais 
facilidade para resolver os seus problemas: 

Schneider: “Uma candidatura, uma 
eleição não se constrói a três meses 
das eleições. Mas temos que ser claros 
e conhecer a regra eleitoral Isso é 
fundamental para o político, assim como o 
empresário conhece a sua e presa! 

Distanciamento entre 
empresário e político 

Kohirausch: É cobrado do político 
ada não 

lá na nossa porta e pedi 

que falta 
remédio, que a á boa. Mas muito 
empresário b 
desconto de ICMS. Te 

seu devido lugar É muito fácil atirar 
mos que colocar as coisas no 

que ns precisamos buscar 
jas, pois temos ses em 

comum. Esse é o caminho, fa 
ficuldade 

Schneider: “As admin) 
dovale 
Os políticos, muita: 

estão lon 

apadrinhado político ao invés daque 3 pessoa 
pera. Isso tem mudado que a população 

muito aqui 

MARCELO PAULO 
KOHLRAUSCH 

ELMAR 
SCHNEIDER 

Alinhamento com os 
coordenadores regionais 
Kohlrauschs: É simples e fácil convocar os coordenadores 
regionais para uma primeira conversa. O resultado disso não 

so prever É necessário e extremamente relevante para à 

so é reunir presidentes dos partidos 
ussão se inicia na base, depois 

e reporta ao representante regional e, por fim, ao estadual 
para alin 

Depende muito da estratégia montada, da adesão a ela, Af 
ca possível” 

Schneider: “Vamos sair do muro. Temos que construir juntos. 
Nós, aqui no Vale, já perdemos muito por chegar a conclusão 
de que um é melhor que o outro e não eleger ninguém: 

* Trechos de respostas aos questionamentos feitos pelos comunicadores Adair Weiss (Grupo A Hora) e Paulo Rogério dos Santos (Grupo Independente), além de perguntas do público. 
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ficuldades que teve quando co- 
mandou a entidade 

participantes, foi atingido. A vi 
Estamos - ce-presidente de Administração 

com as pontes quebradas a nível e próxima presidente da Acil 
estadual e federal. Senti isso na Graciela Black acredita que a 
pele, Eu tinha que me deslocar — região está amadurecendo 
toda hora a Porto Alegre e Bra esta discussão. “Precisan 
sília, Isso pode ser feito por uma — ter um representante que não 
liderança, 
nosso”, pontua. 

representante. venha de outra região, qui 
daqui e identificado com r 

O objetivo do debate, para os pautas”, argumenta 

MINISTÉRIO 
[D/6) TuRSTa 

NATAL NO 
1070): VCONO) 

05/12 '25/12 
” o. NOPARQUE 

PD Cs, DOsDIK 

“das RO no 

AHORA |7 

ao 

ronoantônio |) e 
EARTH Sá nao capim 

Estamos com as Deu para 

pontes quebradas perceber que 

emnível estadual o Vale precisa 

efederal, Sentiisso estar unido, mais 
na pele. Eutinha do que nunca, 

que me deslocar nesta discussão. 

toda hora a Porto Tanto na dlasse 

Alegre e Brasília. política, quanto 

Isso pode ser feito na classe 

por uma liderança, empresarial 

um representante etambém na 

nosso” academia;” 

Próximos debates 
Já o empresário e ex-presi- Mediador do painel, 

dente da Acil, Nilto Scapin, nte de 
ente 

meiras intenções para o próximo 
1,0 vicepre- ano é juntar os coordenadores 

s Institucionais regionais dos principais partidos 
» Hein alta — representados no Vale 

prim que o painel de on nta “Vamos encaminhar, até os limk 
para perce um “grand discussão tes da lei, reuniões com as coorde 
ci sobrea representatividade política nadorias regionais dos partidos, E 
nunc om à participação de for- — quando for a hora, promoveremos. 
na c e opinião. debates nos principais municípios, 

Heineck projeta novas — para que o eleitor saiba definir em 
reuniões para 2022, Uma das pri- quem confiar o seu voto”, destaca. 

PROGRAMAÇÃO 

20h30min 
OS SERRANOS 

18h30min às 20h30min 
TRUPE DO NOEL 

20h30min 
“O NATAL DA MENINA 
QUE FALAVA PALAVRÃO” 

20h30min 
“OS TROVADORES DO NATAL” 

18h30min és 20h30min 
TRUPE DO NOEL 
20h30min 
BALLET “O QUEBRA NOZES” 

20h30min 
OCLAJE - ORQUESTRA DE 
CONCERTOS DE LAJEADO 
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Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

THIAGO MAURIQUE 

Startups apresentam 
projetos ao Vibee 
neerram hoje os 
pitchs das startups 
selecionadas para à 
etapa classificatória 

da terceira rodada de ace 
leração (Batch 3) do Vit 
Hub de Inovação da Unimed 
VTRP. Das 9% healthtechs 
de todo o Brasil inscritas, 
26 foram escolhidas apara 
apresentarem seus negócios 
ao comitê técnico. 
Conforme o Head do Vibee, 

Rafael Zanatta, 15 startups se 
apresentaram na terça-feira, 
14, com soluções ligadas ao 
big data, inteligência artificial, 
internet das coisas e wearables que buscam criar soluções para 

tecnologias vestíveis - além problemas relevantes”, destaca. 
de startups que criamtecidos Apósas 11 apresentações res- 
celulares em laboratório para tantes, o comité definirá quais 
testar medicamentos. empresas que avançam para o 
“Foram propostas interes- processo de aceleração. 

santes e fora do senso comum, 

CEO do Grupo Scapini, Lucas Scapini 
um dos 18 autores do livro “Experiên- 
cias na gestão para a inovação do trans- 
porte de cargas brasileiro”, Lançado na 

eira, 14, em São Paulo, a publi- 
tiva da lt Talks, com 

De acordo com Scapini, a obra visa 
ajudar a desenvolver ainda mais osetor | 
detransporte, Temos muitosdesafios, >) 
mas com a multiplicação de conhe- 
imento e informação, as empresas 

estarão mais preparadas.” 
Lucas eos demais co-autores da publica- 

ção foram selecionados como os principais 
influenciadores do transporte brasileiro da 
nova geração pelo projeto tal A inicia- 
tiva foi criada com objetivo de apresentar 
conteúdo desenvolvido por executivos i- 
gados do Transporte Rodoviário de Cargas 
em diferentes plataformas. É a segunda m 
publicação com participação de 

Va 
Segunda a sexta 
Bh10 às 10h 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

PET ramos 3 sic psmases 

O resultado será divulgado na 
próxima semana, após validação 
com a diretoria da cooperativa. 
Conforme Zanata, a expectativa 
éclassificar de 10 a 15 startups. 
para processo di ção, 
que tem seis meses de duração. 

Lucas Scapini 
integra 2º livro 

Quinta-feira, 16 dezembro 2021 

Copom anuncia juros 
elevados até 2023 

Em ata divulgada na terça-feira, 14, 0 Comité de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central anunciou a necessi- 
dade de seguir com trajetória de alta nas taxas de juros pelo 
menos até 2023, como estratégia para conter a inflação. 
Conforme o documento, na reunião da semana passada, o 

colegiado do Copom avaliou dois cenários. Um deles previa 
aumentar os juros em um patamar acima de 1,5% já em 
dezembro, o que permitiria a adoção de taxas menores em 
médio prazo, O caminho escolhido foi de manter o ritmo de 
1,5% por reunião, o que implica manter a taxa mais elevada 
ao longo de 2022 € 2023, 
Com isso, Banco Central indica que a taxa básica de juros 

(Selic) deve ficar acima de 11,75% em 2022, para depois 
recuar até chegar em 8% no fim de 2023. Na semana passa- 
da, o Copom elevou a Selic em 1,5%, para os atuais 9,5% ao 
ano. No comunicado, o colegiado indicou nova alta de 1,5% 
para a próxima reunião, em fevereiro, quando a taxa básica 
dejuros deve alcançar 10,75% ao ano. Conforme projeção 
do Boletim Focus, a inflação deve chegar a 5,02% em 2022 

46% em 2023, ambas acima da meta estipulada pelo 
Conselho Monetário Nacional, 

FRASE DO DIA 
Aindústria do Rio Grande do 
Sul puxa a recuperação, desde 
agosto de 2020, está 1,5% 
acima do nível anterior ao da 
pandemia, enquanto os outros 

setores vêm paulatinamente 

tentando se recuperar: 

RÁPIDAS 
= Pro Move Talks O Tecnovates recebe hoje, às 18h, a segunda 

edição do Pro Move Talks. Aberto so público, o evento terá pa- 
estras do CEO da BI Machine, Douglas Scheibler, edo consul- 
tor Dartan Wilsmann, que abordarão as visões sobre a inovação 
a partir da participação no Web Summit 2021 —maior evento de 
inovação do mundo, realizado em Lisboa, Portugal. 

ANDRÉ NUNES. 

* Sindilojas VT — O empresário Giraldo Sandri foi aclamado 
presidente do Sindilojas Vale do Taquari em assembleia realizada 
na terça-feira, 14, Ele assume a entidade entre 31 de março de 
2022€ 31 de março de 2026. Sandri substitui o atual presidente, 
Francisco Weimer dos Santos, que ficará como vice-presidente na 
próxima gestão. Achapa única foi aprovada por unanimidade. 

ELSE 

Heineck 
Dr Hugo 



Quinta-feira, 16 dezembro 2021 

economia: 

AHORA | 9 

Jornada qualifica setor de alimentos 
Evento marcado para 
abril de 2022 reú 
marcas do Vale 
estado e multi 
Atividade da Acil também 
propõe 
sustentabilidade e inovaçã 

ora do 

acionais, 

ates sobi 

mpliar o conhecimento 
sobre tendências de con: 
sumo, legislação e estra- 
égias de mercado é o foco 

da 4º Jornada Técnica do Setor Ali 
mentício (AlimentaAção). O evento 
reforçao potencial econômico da re 

gião e visa consolidar o Vale dos Ali 
mentos, A atividade reúne empresas 
eformecedores locais, marcas deou: 
tros estados e multinacionais 
A jornada é promovida pela Asso- 

ciação Comercial e Industrial de La- 
jeado (Acil) e ocorre entre os dias 26 
a 29 de abril de 2022, no Clube Tiro 
Caça (CTC). A programação concen- 
tra 0 19º Workshop em Alimentos, 

Seminário de Cames e Derivados, 
do 3º Meeting Empresarial 

Durante os quatro dias de even- 

to, estão programadas palestras e 
exposição de fornecedores de in- 

tes, aromas e soluções, má- 
quinas e equipamentos, saúde am- 
biental e controle de pragas, além 
de outros segmentos, 
Segundo a coordenadora do Gru- 

po Técnico de Alimentos (GTA) da 
Acil, Tânia Graff, o evento traz à 

ão um seleto grupo de profissio- 
nais e serve de palco para o debate 
de assuntos relacionados à qualida- 
de, inovação, pesquisa, desenvolvi- 
mento e normas do setor. 

A palestra de abertura será com 
Ary Bucione, da Nutriconection, 
com a abordagem Acionando para 
Inovar, Entre os temas já con- 
firmados nos demais dias estão 
rotulagem de alimentos, o futu- 
ro dos alimentos pós-pandemia, 
sustentabilidade e bem-estar e 
tendências em sabores no mundo 
contemporâneo. 

Além das palestras com renoma- 
dos profissionais ne: 
o evento terá simultancamente o 
funcionamento da exposição de for 
necedores de produtos e serviços, 
prevendo reunir mais de 50 empre 
sas”, projeta Tânia. 

Na edição de 2019, a jornada 
proporcionou 38 palestras, espaço 
com 31 expositores e reuniu mais de 

atividades, 

2h Show 

23/12 - 20h30 
SHOW DO PADRE 
ALESSANDRO 

Atividade exalta força do setor e debate sustentabilidade e inovação 

800 participantes. Para a 4º edição, 
é destinado um espaço de 3 mil m 
divididos em auditórios e salão com 
as novidades do setor alimentício. 

Força econômica 
O presidente da Acil, Cristian 

Rota Bergesch, dest: 
volvimento do ramo alimentício 
e evidencia a vocação do Vale. “A 
excelência empreendedora encon- 
trou no agronegócio e na indústria 
de alimentos a sua veia natural de 
evolução, o que torna a cadeia pro- 

19h30 Caravana 

Entrada lkg 
de alimento 
não perecível 

UNINTER 

Latvida TANGARA 

dutivaalimenticia um dos principais 
sustentáculos da nossa economia.” 

Entre as ações para ampliar a 
competitividade etornar o Vale cada 
vez mais forte frente às demandas 
do setor, É 
produtivo. O APL Vale dos Alimen- 
tose Bebidas é a união de empresas 

constituído um arranjo 

quearticulam e planejam açõescole 
tivas à cadeia produtiva 

Neste contexto, a predominância 
na produção de alimentos revela 
um caminho de oportunidades e 
a necessidade de aperfeiçoar para 
crescer. Cames e derivados, candies, 

Saiba mais 
Inscrições: venda dos i 

lácteos e embutidos, entre tantos. 
outros, formam um setor com desta 
que em âmbito estadual, 

Conforme dados da Acil, o de 
sempenho das cooperativas agro- 
pecuárias do Vale expõem o avanço 
sobre o mercado. No ano 

m crescimento de 
m R$ 5,2 bilhões, Ainda 

de acordo com o levantamento, a re 
gião conta com mais de 396 mil pes- 
soas associadas às 17 cooperativas, 
Destas, cinco têm foco em alimen- 
tos: Dália, Languiru, Certaja, Arla e 
Agroindustrial Paraíso Coapar. 

www natalemes com.br 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

EE 
Mh Encontro de Carros 

Antigos 
T7h Banda Rapp 
18h Eanda Liverpoo! 
20h Banda Balinho do Bete 
2h Esdir 

(o) PARQUE PRINCESA 
DO VALE 

RO ny 

a Plastrela 

GG CONSTRUSCHORR 
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Lente Social 

Telf Elbanafaio — UsiCosia 

No clima do Natal 
Música, cultura e arte fizeram parte da programação do Natal do Coração 

em Lajeado e, na noite de sábado, a Orquestra de Teutônia levou uma bela 
apresentação ao Parque dos Dick. Com percussão e vocal, os músicos en- 

Jima natalino e encantaram a comunidade presente no parque 
juns cliques do evento! 

a | y 
Meri Schmidt Bombardel, Luciana e Marcos Bombardeli 

De olho nas futuras gerações Jornalista do A Hora 
; recebe prêmio estadual jovens na aptidão pt 

Til 
Repórter do Grupo A 

Hora, Juliana Pisoni es 
teveer prto Alegre na 

tarde dessa terça-feira, 
para receber o prêmio 
ARI de Jornalismo Uni- 
versitário, com o projeto 

dio 

a na noite de segunda-feira, 
tudantes do 9º ano do Ensino Fundan 

1 “Identida- 

desenvolvido 
de Jornalismo 

da Univates. Parabéns, 
Juliana! 

TODAS AS QUARTAS 

+ 29H as 23H 
com RITA 
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culturaeducação 

Caravana espalha música e magia 
natalina pelas ruas de Lajeado 
Cooperativa Languiru, 
Girando Sol e Biscoitos 
Klain levaram cultura às 
ruas nessa quarta-feira 

Temporada de prêmios da 
Languiru. 
Com passagem pelas avenidas 

Sete de Setembro e Benjamin 
Constant, rua Bento Gonçalves, 
e retorno pela avenida Alberto 
Pasqualini até o Shopping L 
jeado, a procissão também teve 

premio tos 

tar o apoio da Girando Sole bi 
tosKlain. 

uem foi às compras 
no, Shopping, fEe 5º Natal Solidário jeado, na noite de 
ontem, foi recepcio- 
nado pela Orques- 

tra do Colégio Martin Luthe 
de Estrela, À apresentação do 
grupo, formado por cerca de 20 
músicos, faz parte da progra- 
mação natalina da Cooperativa 
Languiru. Mais de 200 pessoas 
acompanharam o espetáculo. 

Para convidar ao show junto 
ao centro comercial, uma cara- 

As apresentações de ontem 
fazem parte da quinta edição do 
já tradicional Natal Solidário, 
promovido pela empresa, em 
Teutônia, Neste ano, o principal 
evento da programação será na 
sexta-feira, 17. 
O estacionamento do super- 

mercado da Cooperativa, no 
bairro Languiru, receberá sho- 
ws de mágica, música, brinque: 

vana percorreu ruas do Centro — Caravana percorreu ruas do centro de Lajeado para convidar comunidade a espetáculo em frente ao shopping dos para crianças e uma árvore 
de Lajeado. À fila era puxada decorada de 15 metros. 
por caminhões. No primeiro a população fatiza o Gerente de Marketing e que o complexo Languiru no Às 20h, serão sorteados o 
veículo, um grupo de músi- “Como cooperativa, nossa es- — Comunicação da Languiru, Ale- Shopping não é algo separado Honda Civic, zero quilômetro; 
ca com seis duendes e o Papai sênciaéo vínculo coma comuni- — xandre Schneider. “É a primeira . da cidade”, acrescenta. um vale-compras na Languiru 
Noel, interagia com a comuni- — dade. Nós queremos nesse Na- . vez que fazemos um evento ex- A carreata ainda exibia o no valor de R$ 3,6 mil; eum va- 
dade, No fim da fila, mascotes. tal, resgatar as experiências que. tra, em Lajeado. A caravana, no veiculo Honda Civic 
da cooperativa abanavam para. não podiamos ter em casa”, en- Centro, é uma forma de mostrar prêmio do último sorte 

Os Serranos sobem hoje ao palco dos Dick 
arvuação 

2021, le-compras na Languiru no va- 
da lorde RS 3 mil. 

Ir, Estados Unidos, tocando em Mia- 
mi, Newark, Washington e Boston. 

Os Serranos são atração da noite Em 2009€2013, Os Serranos foram 
de hoje ao palco no Parque dos Dick. indicados ao Grammy Latino. 
às 20h30min desta quinta, 16. A Os SSerranosé formado por Edson 
apresentação do grupo tradiciona- Dutra no acordeão e voz solo, Ever- 
lista faz parte da programação do ton Dutra no baixo e vocal, Paulo 
Natal no Coração 2021. Feijó na voz solo e baixo e William 
Com mais de 50 anos, Os Hengen no acordeão e voz solo. 

éumadasmaiores bandas do O espetáculo foi viabilizado 
representatividade da música local, — pela Lei Rouanet. A parte cultural 
já tendo gravado mais de 30 discos. do Natal no Coração é promovida 
e quatro DVDs. Entre as produções, — pelo governo municipal e a produ- 
onquistou três discos de ouro, com tora cultural Affecto. As 
sto é..0S Serranos”, “Bandeira O evento conta com o patrocínio — Grupo tradicionalista com mais de 50 anos de estrada se apresenta hoje a partir das 20h30, em Laj 

dos Fortes” e “Os Serranos Interpre- Master da Atlas, patrocínio Ouro Do- 
tam Sucessos Gaúchos”. cile é Imec, patrocínio Prata Benoit e sata 2 G Ee 
Avlongoda trajetória, iniciadaem Charrua, patrocínio Bronze Sicredi e & a 

1968, o grupo já se apresentou em Mondial, Secretaria Especial da Cul- Programação do Natal no Coração 
diversos países da América Latina, . tura, Ministério do Turismo e Gover- 
além de ter feito duas tumês pelos . no Federal- Pátria Amada Brasi. Quinta-feira (16) 

inça Alessandra Espindola 
: 20h30 

Show, Parque 

Caravana Iluminada 

(5999841731 EH customas 
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BEUTECIICA - Resendedora 

cana em Lajedo Fone: 61 

Flora DI doem com ut, 
OR vaga de garagem, pa 
UEM vasinsaão eneci e1s1ã 

EIS 
aço da 
EE APARTAMENTO - Cont jendo, OR Dorm. bon 

ERAM Prestadora de serços 

290 ou 99297227 wu 
CABRAL ACESSÓRIOS. Ao 

Tcatados "de nanclamem. Tt: 37V4-5100 
Dhstnnado CRECI GIATA CMAPENÇÃO & cintura 26 ua Nano Set 25, Cn 

com Zá no (51) 3748.4781 ou 

vento. sobrado 

| cuprecos Ee 
Sanção ar. a a 

EViiciassiticados 
PiTuRAS MGM Serviços 

fr Me Moro Tesão Comte tt) sposO- iza. mg puto 

= chiquerõos Lina Clóia. 

compLETa visaçaa e Es 

CAmÃO Gesso - A meihos 

ATACADO E VARtIO S0R- 
VETES GULA o dona 

Noficias,,, 
Câmara 
Lajeado 
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SB camara! 

Construindo uma 
Lajeado melhor. 

Em sessão mais longa do ano, Câmara aprova 14 matérias legislativas 

dd rd di 

Apés mais de quatro hotos de duração, o Cômara Municipal de Lajeado aprovou nesta terço-eira (14/12) 14 
proposições de orem do Execurvo e do Legisivo 
Fe coro o Projeto de Lei 09-01/2021 resdo 

2714/1975, que instits o Código Tributário do 
Sunisço de Ljendo À proposto verso Sobre extinção 
do tax de conservação de povimentação, da tomo de, 
limpeza urbana e também sobre q rendequoção da taxa 
de coleta de bro municipio 
O Vereador Coros Eduardo Ransi (MDE) apresentou 
emenda propondo a isenção da faxs de coleo de lo 
sobre box destinado à garagem de veícuo, mar não 
Sbreve apoio Montesrarom se cervmanios à aprovação do, 
Brcjeto original ox vereadores: Serão ovpht (PT) Contos 
Euordo Ronei (MDB), Jones Bortosa da Siva (MDB), 
Roberto Scneíder (MO6), Lorvoi Sávera (PP) é Adriano 
Rosa (P58) 
Aprovado Projeto de Lei nº 099-01/2021 que prevê regites de 10,25% por fia de coleuo do Imposto Predio! 
“ Jertoriol Urbano (IPTU) para 2022. Vereador Márcio 
Dei Ch (PSDB) protocolou uma emenda que diminua o 
percentual de ocréscimo para 545%, mes a proposição recebeu porecer de legalidade a Comiasão de Justiça. 
« Redoção, que for acatada pelo plenário. A proposta fo 
Dprovod por meio de voto de minerva do Presidente. 
Tídoro Fome (PP) Montestorom-se contérios os 

Projeto de Lei n”100-01/2021, que estima receita e fia a “Sespeso do Municip de Lojendo poro 2072 foi aprovado 
com emenda. Ox vereadores Lorival Siveira (PP) Sérgio. 
riphaft (PT) e Marcos Schele (MDB) opresentarom roca 
ceçomentárias ocumulando o valor de R$ 850.000,00, pora corsinução de cosas populares 
Aprovado com emenda o Projeto de Lei nº 112:01/202, 
alerando a Lei nº 5840/1996, que institui a Código 
Se Posturas, deserminando a obrigação de Impeio e 
Conservação. dos. imóveis urbanos. Uma mecificação 
proposta pelo Vereador Cortes Eduardo ant (MDB) prevê 
& aivulgação do voor a ser cobrado é proso de execução 
de roçada, também acatado pel plenário À proposta foi Sprovado pelo maioria e recébeu dos votos divergentes 
dos vereodares Sérgio Kniphoft (PT) e Carios Eduardo 
Rene (MD), 
Aprovado de em unéime o Projeto de Lei nº 115-01/2021, 
oierando a Li m 10780/2018, que dispõe sobre o 
irspeção soniório industrial dos produtos de exigem 
“rimas no Municipio de Lojendo 
Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 012-01/2021, 
“que estabelece o Regime Especial de Compensação de. Feras pora 6% servidores otostedos do trabalho, com o 
manutenção da remuneração, em razão da pandemia. 
Novamente o Presidente. ekdoro Fornari foi obrigado 
q se manifestar para desempotar a votação. Votarem 

ta lotes guinchorapidaoohotmail vereodores Sérgio KriphoH (PT), Coros Eduardo Ronei. contérios 8 oprovação os vereadores Sergio Kniphofl 
El (MDB), Jones Bortoro da Siva (MDB), Roberto Schneider (PT), Caio Eduardo Ronti (MDB), Jones Barbosa da Siva 
ii donos (MDB). Márcio Doi Cn (PSDB), Lorvei Siveiro (PP) é (MDB), Roberto Schmeider (MD), Lorwal Siveica (PP) 
pci Aeon Rosa (PSB) Marcos Schater (MD) e Adriano Rosa (PS6) 

ou ops Da 
ESQUADRIAS | Conventos 

E so 
Total de sete Projetos de Lei de do Legislativo 
receberam a anuência da Casa Legislativa 

CM mr 068 01/2021, e xi o Vero Ars Ra a Sho Acao (MDS) aero Li Municipal 10.094/2019, que Spina oruação do Cento de Cone de Zocnoses e Vetores e depõe sobre a ração de pec de preseção E coro ponulacano de anna CM mr O7LOL/A021, de aora do Vereocr it Hoçpe (PP), que revoga a Lai nº 1L061/2020, que derorniravo 
Ta Sei as Mio nO DRC o Rua Aray Medo Civis, fondo renomeado de Ru Aveino Fuchs, a va público 14-X, no Residencial Atena, no Boro | &| 
ta judo 907 esquammas wa, ua Conventos. O vereador Carios Eduardo Roni (MDEB) manifestou sa contrario é mudança de nome do logradouro. | 
no sucos da mada CM nº G75-01/2021, de outoria dos Vereadores Ara Rito da Siva Asombuia (MDE), Marcos Seheer (408), Deo Gratt 

do al. Ti: OBA 1S 7 Com Maca, Tendo: Com (PP), Heitor Hoppe (PP), Isidoro Fornari (PF), Jones Barbosa da Siva (MDB), Mozart Lopes (PP), Pau Thomas (PSDB) e 
Pubicação poge pets Câmara de Lajeado. Veiculação 25 1.914 | Cação 5 09,00 Ni 10.512/2017) Rectigo Conte (P58), que inetitu o Semana ds Terceira Itade no município O vereador Alex Schunil (PP) manifestou-se 

esnirêra à aprovação da preposição. 
CM me 074-01/2021, de cura ca Verenoro Ara ft da So Azormbio (MDB, alterando o Lei Municipal nº 10,470/201, 
que dispõe sobre o adoção de logedousos de bzr e cu Vereador Corto Eduardo Ret (MDB) hovia apresentado 
emenda ocrescentendo fetem co ecuiiomentos pibicns passei de odção, mas teve a proposta reetado pela mari. 
CM nº 075-01/2021, de autoria do Vereador Coros Eduardo Roni (MDÉ), que diapõe sobre o putidode do lista de 
“espero oro vagas noz Escolas de Enero Fundamental do Munccipo de Logado. 

ler “a negociar. Fone: (5 
Ena AR conoicionaDO - ver 
VENDO - Lida oa de moda feminina localiada no Con to do Lajedo. Tatar: (8) 

ao CM 076-01/2021, ce ator do Vereador Eder Sp (MDB), que denemina de Ayra Cit Bete, a“Ruo E, localizado 
ro Loreomento Gia, no Bro Floresta. 
CM a 089-01/2021, de cutorio dos Vereadores Jones Barbosa da Siva (MDZ), Heitor Hope (PP) e Marcos Schefer 

CONTRATAMOS: (MDB), que denomina de Rua Aray Melo Christ, a via pública 14-4, na Residencial Zeus, Barro Converos. 

Comissões fazem reunião extraordinária 
e deliberam sobre PL da Corsan 

(Os membros das Comissões Permanentes da Cómara e 
Sema vereadores se reunram no manha desta terça tao 
(4/12), de ferma extraordinária, para deliberar sobre o 
Projeto de Lei” 114-01/2021, que autora o Municipio de 
Lojgado o marte tratativas com a CORSAN - Compnhio 
Riogrendence de Saneomenta. 
À reunão foi reoízodo de forma háxido. Participaram. 
presenciaimente o Prefeto Marceio Caumo e o Promotor 
de Justiça Sergio Disferboch. O Procurador do Estado 
Juliano Heinen, que estava em Perto Alegre, perticipou de 
A Comésão de Justiça & Redação emitiu parecer pela, 
Legoúdode e Constiiconaidade do matéria que Estê 
cio parar votação em plenário, 

- Ensino médio / técnico 
- Ter mais de 30 anos. 
= Habilidades para trabalhar com pessoas 
- Interação e compromisso com o cliente. 
“Carteira de motorista AB 

(Ds), 
por 15 des pao teia 
de cestos de imeresse 
portesdor 
O to de posse aconteceu 
no O cessão orinara 
desta jerçoseim (14/17 

Schweider assume o endeim no periodo de 8 a 727 de 
cesembro de zo21 

ATIVIDADES: 
- Limpeza de reservatórios d'água e piscinas 
- Tratamento d'água de poços artesianos 

“Carga Horária: 44 h semanais. 
Horário: das & h as 12h e 13:30h as lah e 
Sábados pela manhã (eventualmente) 

ASSISTA ÀS SESSÕES E ACOMPANHE 
O TRABALHO DO SEU VEREADOR 
No terça-feiro, às 17h, via canais oficiais da Câmara 
no internet « mun lojcado re leg br - (51) 3982.1154 

CAMARA! 
ADMISSÃO IMEDIATA. [ VEREADORES 

Interessados encaminhar currículo pelo whats: (51) 9 98674802 
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Lajeado amplia dose ==" ) Pp o E=0 rss dream ads [o eoeenentas e Eredetan profit 

de reforço da Janssen menus Eemmtoceniro o iz ipa ea == O EEZO E arise 
LARADO eme dado 

COMUNICADO cameras amem esta quinta-feira, 16, pesca pp 
poderão fazer a dose | fas à fios, que os pros desados em nossa hj, vão e ros | |  essasecaiepuanão re mp 
de reforço da Jans- | af 2912/21. Agós Et periodo os mesmos cedo ecamimados para reciciagem nn 
sen as pessoas que | À perdoa VOV2OZZ rea cá sá lcerida e lá sede em ut erdeço 

tomaram a dose anterior até o dia |  Nionosiesgonilzanos por esses pro Agradece compreensão ecttração rc cê mostar sora js Eta 07/07. Quem fez a primeira dose LE BICICLETAS DE MARCOS KLEIN ppp ep rn ses Lag 
depois desta data deverá aguardar. ENO ACASO! SMA tasas eres on 
Na medida em que este primeiro AMERICANO - LAEADO EE: iadicio 
grupo for atendido, a vacinação STOKESSO0ONdE 
será ampliada aos poucos para as iene dr pstrtaço demais pessoas. = Tibia estado mahor Pts qua 

Outros grupos também seguem coma pesa peso perd 
sendoatendidos, das Bh às 15h, no PREFEITURA MUNICIPAL oia 

= Aonde == QD ES 
Quem pode fazer ALTERAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 aprender novas formas de paquera eo romance é 

ie sea muto dica Preto toma pica atração o rfrido Ea o ei licitação No da 04 de pn de 
Dose de Reforço 24022, às 09. será realizada atraves o se ww Do br a sessão pública que ves o Regata de 

pra aquisição de BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA Cód aeração podeá e ca Mace de anos Pi EA Ci CRUZADAS 
com duas doses da OBS, nor ds nd On da SO 1 Ea 15 deem 2021, | [RR FREI 
Coronavac, Fiocruz/Onord/ ELMAR DRE SONMEDER ESIEA 3 [rave | fora 
AstraZeneca e/ou Pfizer ds Ed a La js | ado 

L emb y v 
Até 16/07 

tomar oe tormento Fes a da o es em 
Maiores de 18 anos com à |m ES 
dose única da Janssen PARA CARRO VARA, onte do e ta Ta 
Até 07/07 seqiaga Pee pr 

a a fa e impar | || 
E E es 
AS [= Cs eram | p Ei 

OBITUÁRIO Dennis Rede rs des ato roaiaaeaeç rc nina | [mas A T ls rea tt é ps as dn do a Pe Mc Tea. | | a FAR ] co a do vação o dns de o ti epi | | EH eme 
SEMILDA ANA KIST, 64, pu que cg eos da td cg a dq ts plo jd er e! À faleceu ontem, 15. O sepul- em pos pad e qu 1 mao dd po ao de Di ESTAR 
tamento será nesta quinta- a de cmo de eo dedo et ds a a a | | Fear [Es «feira, 16, às 10h, no Cemitério 5 na 
Católico de Estreia. [a] Era ER vo EE 
DOMINGOS JOÃO BADA- E 
LOTTI,67, faleceu ontem, 3) + 
15.0 sepultamento será nesta. Gm mel =] 
quinta-feira, 16,às 10h, no em EE ci] 
Cemitério Municipal Jardim mm [East | 
da Paz de Seratina Corrêa. [eai N 

eiid 
NECY MARIA DOS REIS, E 
88, faleceu ontem, 15.0 SEIA 
sepultamento foi no Cemité Raras o bp 
Católico de Estrela. 

PAULO AFONSO ARNT 
HERRMANN, 66, servidor 
público que atuava há 22 anos 
como tesoureiro de Bom Re ANA DE UNO desRUCICA | 
ro do Sul, faleceu na terça- E é 
“feira, 14, O sepultamento foi | 
no Cemitério Católico de Cruz een ngonçaça Ê 
das Almas, em Bom Retiro | | 
do Sul. O município decretou | ê á| 
luto oficial. ufulululuju|u|5 | 

| 
MEHTA RAHMEIER L 
WAHLBRINCK, 86, faleceu RUA ERA DeCs TRU aoNEER| 
naterça-feira, 14.0 sepul- g 
tamento foi no Cemitério ] ã 
Evangélico de Berlim, em da | to [uso jus [usa fisa | usa | E Westfália. À É 

I E [ 
Para informar falecimentos: 11 Ê 
Wants O él 
+ Fones 37104200 ia 
«E-mail [Do + r 
corria dptoraaear 
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TÍTULO ETERNIZADO 

ARTISTA LAJEADENSE PRESENTEIA 

CAMPEÕES BRASILEIROS DO GALO 
Apaixonado por desenhos, Lucas Baldissera esteve presente na festa dos títulos do Atlético-MG 

 fecoeloeeie? para produzir desenhos para 
alguns jogadores: Jair, Dodô, 

epois de 50 anos Guga, Mariano, Savarino, Zara: 
m branco, o Atléti- cho e Vargas. “Na hora me deu 

co-MG conquistou um frio na barriga, mas topei.” 
o seu segundo titu- O profissional comenta que 

lo Brasileiro nesta temporada. — ganhou toda liberdade para criar 
A conquista teve participação os desenhos e para desenvolvê 
especial de um artista do Vale. . -los traçou ideias no papel com 
Lucas Baldissera foi contratado. símbolos como galo, galo doido, 
para homenagear alguns joga- SO anos, taça de campeão, ban- 
dores, deiras dos países, Em média, 
Apaixonado por fotografia, — cada desenho levou de quatro à 

Baldissera acompanha alguns - cinco horas para ser desenvolvi- 
fotógrafos nas redes sociais, en-— do. “Tive que fazer mágica para 
tre eles está Lucas Figueiredo, — entregar em tempo, mas quando 
da CBF. Entre uma conversa e aparece uma oportunidade des- 
outra, ofereceu um trabalho que sas a gente não pode desperdi- 
acabou virando uma tatuagem  çar.” 
no braço do profissional, Após a entrega, Baldissera re- 
Após uma postagem de Fi-— cebeu feedbacks positivos, entre 

guciredo no Instagram, Baldis- eles do lateral Guga. “Quando 
sera ganhou alguns seguidores — comecei não tinha noção do ta- 
e outros profissionais o procura-  manho do meu trabalho, não sa- 
ram para fazer trabalhos. Entre. bia onde podia chegar, mas para 
eles os fotógrafos Pedro Valle um amante do futebol, poder 
e Marcelo Alvarenga, que tem — fazer esses trabalhos é sensacio- 
como clientes alguns jogadores — nal, estou muito feliz 
do Atlético-MG e Cruzeiro. Dos desenhos destaca o traba- 
Próximo de confirmar o bi- lho do Vargas, por tudo que ele 

gampesnato do Bresisisão, AL. conguiatr é pela carreira oa 
varenga procurou Baldissera — que teve. 

Arte do lateral Mariano ms 
conta com o estádio 
Mineirão 

Zaracho foi um dos 
destaques do Galo no 
título 

Savarino remete ao seu 
país natal Obra entregue 

ao lateral Dodô 
temataçade 

campeão 

Lateral Guga agradeceu a 
Baldissera pelo desenho 
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ATLETISMO CAETANO PRETTO 

COLÉGIO TEUTÔNIA UM EOMANO ABOUT 

SEDIA EVENTO ESTADUA O LAJEADENSE 
anúncio dequeo tas de abril até novembro. 
Lajcadenseterá E até para a imprensa, que 

Presidentes da calendário anual conseguirá ter vitrine com o 
Confedatacão em202260me-  Lajeadense por todo o ano. 

ç hor possível para este final O trabalho será duro, 
Brasileira de deano. Depoisdeum 2021 começa em abril com a Divi- 

excelente, mesmo sem o aces- são de Acesso e encerra em 
Atletismo e da so ao Gauchão, o Alviazul novembro com a Copa FGE A 
Federação de terá uma próxima temporada. primeira competição é mais 

á com possibilidades ainda importante, pois pode recolo- 
Atletismo do Rio melhores, car o clube na elite do estado. 
Grandedo-Sul Terfuteboloanotodoé E asegunda, mais acessivel, 

bom para todos. Para o clube, — dá direito à vaga na Copa do 
que consegue seduzir atletas Brasil e ainda um bom valor prestigiam solenidade 
com a promessa de não ao campeão. 

de premiação rem desempregados após a O último ano marcou o re- 
Divisão de Acesso, e com isso começo e mostrou que a nova 
tera capacidade de montar direção é séria e profissional. 

18º Troféu Faergs, um elenco maioremelhor. O próximo ano tem tudo 
prêmio dado aos des- — Equipe de Atletismo Colégio Teutônia esteve entre as homenageadas Para os patrocinadores, que — para sacramentar o trabalho 
taques do ano no atle- podem tera garantiadeque também com resultados 
tismo gaúcho ocorreu terão as suas marcas expos- esportivos. 

nessa terça-feira, no Auditório lha e certificado Isabelle Luisa Faergs pelo trabalho em nome : 
Central do Colégio Teutônia. Wictholter e Pietro Mencgussi; do atletismo estadual, conside- a 
Esta foi a segunda vez que o edu- no Sub-14, Gustavo Schneider. rando que o Colégio Teutônia foi canário stone sia Rima é Vanresa Gob o pias seis compeição— FALTA TREINADOR À DUPLA 
evento, Horst Lindemann; no Sub-l6, em 2021, seguindo protocolos Os primeiros passos após encerramento da temporada não são anima- 
Na oportunidade foram lau- Gustavo Corrêa Lindemann e sanitários em tempos de pande- oresna Dupla Gre-Nal. O Grêmio oficializou a permanência de Vágner 

reados dois atletas por categoria Oberdan Brune; no Sub-18, mia. O modelo adotado serviu de Mancini, enquanto que o Inter precisa lidar com um Aguirre que no fim 
e por equipe que tenham con- ra Grinke RUckert e Pedro Dutra; exemplo para a abertura e reali- dascontasnão foiescolhido pela Seleção Uruguaia. Tanto Inter quanto 
quistado medalhas nas compe- e no Sub-20, Felipe Andrei MUI- — zação de outros eventos do calen-  Grêmionão animam otorcedor comos seus comandantes. 
tições estaduais das categorias ler. dário no Rio Grande do Sul. 
Sub-12, b-14, Sub-16, Sub- Também foram homenageados A atleta teutoniense Jaqueline 
18, Sub-20 « Adulto. Além des- os treinadores Laudenor Brune Weber, “cria” do atletismo do FOTO DA SEMANA 
ses, receberam homenagem os e lurquen Roese; e os “Amigos Colégio Teutônia, também foi 
destaques a nível internacional, da Federação”, cooperativas premiada na categoria bronze 
treinadores e apoiadores. Languiru e Sicredi. O diretor do dos destaques em competições 

Colégio Teutônia, Jonas ROckert, . internacionais nos anos de 2020 
ATLETISMO ainda recebeu Titulo Emérito da 

TEUTONIENSE 
HOMENAGEADO 
Tradicionalmente atletas da 

Equipe de Atletismo Colégio 
Teutônia/Languiru/S es Colégio Teutônia 
tão entre os reconhecidos. Na foio primeiro 
edição 2021 não foi diferente, asediar 
com nove atletas premiados por competições em 

Não acompanho a Fórmula 1 desde o seu inicio, mas vireium grande. 
finos últimosanos. A temporada atual fo talvez amais alucinante de 

terem subido ao pódio nas com- 2021, seguindo todosos tempos, co final não podia ser diferente, Max Verstappenultra- rotocol petições estaduais em diferentes protocolos. passou Lewis Hamilton na última curva faturou seu primeiro título Categorias edição und Uma so para empordaisria 
No Sub-12 receberam meda- 

APRESENTAÇÃO: 

GERAL — 

12h20min às 13h 

DEssrsr arsicredi É 
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NO MÚNCHEN 

QUINTA - 16/12 
48h30: Abertura com a Super Banda Sai 

| 19h: Cortejo do Papai Noel, com duendes e soldadinhos de 
chumbo. Apresentações de perna-de-pau, bambolê e malab: 

— 20h:0 Natal Pirata 

21h: Super Banda Santa Cruz, Papai Noel e ajudantes 
22h: Encerramento 

SÁBADO - 18/12 
16h: Show com a Super Banda Santa Cruz, cortejo 
do Papai Noel e ajudantes 

17h30: Teatro de bonecos Circo Rapadura 
48h: Super Banda Santa Cruz, Papai Noel e ajudantes 

; Encerramento 

Open Mall & Residence 

Santa Cruz do Sul 



MICRORREGIÕES | ARROIO DO MEIO - ENCANTADO - TEUTÔNIA - TAQUARI 

Câmara deve abrir sindicância 
sobre suposta irauiido em diárias 

antado a resenta, 
|Métas na Educação 

Saúde na Escola conclui E 
iclo de atividad 

“A HORA A no seu celular 
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Missas e cultos 
Programação da 
Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro 
Dia 16- quinta-feira 
Celebração nas formaturas das es- 
colas municipais 
19h — Escola São Caetano 
19h30min — Escolas João BedakKbr- 
bes, Princesa Isabel e Prof. Arlindo 
Back 
Dia 18- sábado 
9h — Celebração do Natal do preso 
no Presídio 
16h - Missa com Celebração Peni- 
tencial na Medianeira 
18h — Missa com Celebração Peni- 
tencial na Bela Vista eMatriz 
19h30min — Missa com Celebração 
Penitencial no Novo Horizonte e 
Navegantes 
Dia 19 - domingo 
8h30min — Missa com Celebração 
Penitencial na Matriz e Palmas. 
Celebração da Palavra: 
8h30min — São Caetano, Forqueta, 
Rui Barbosa e Arroio Grande Cen- 
tral 
Bh4Smin - Linha. 
9h — Loteamento Glória e Arroio 
Grande Superior 
Dia21 - terça-feira 
14h — Missa no Hospital São José 
18h15min — Missa na Matriz 
Dia 22- quarta-feira 
19h30min — Novena de natal na 
Bela Vista 
19h30min — Cantata de Natal em 
frente à igreja Matriz 
Dia 23- quinta-feira 
19h30min — Missa no Loteamento 
Glória 

Dia 16 quinta-feira 
19h — Formaturas das escolas do 
município 
Dia 17 - sexta-feira 
19h - Apresentação do Quarteto 
da Comunidade na área coberta do 
município Traga o seu chimarrão e 
cadeira de área e participe!'! 
Dia 18 - sábado 
19h = Programa de Natal na Comu- 
nidade Luterana São Paulo com à 
participação das crianças e corais. 
Dia 19- domingo 
19h — Programa de Natal na Con- 
gregação Bom Pastor, em São Ca 
tano, com à participação das crian- 
ças e Quarteto da Comunidade 

Igreja do Evangelho 
Quadrangular de Capitão 
Dia 17 - sexta-feira 
19h30min - culto de família em Pi- 
cada são Paulo 
Dia 19- domingo 
19h- culto da família 
Dia21 - terça-feira 
19h30min -Culto do Espirito Santo 
Dia 22- quarta-feira 
14h30min -tarde da bênção 

A HORAcpaDes 
MICRORREGIÕES: ARROIO DO MEIO, 
ENCANTADO, TEUTÔNIA e TAQUARI 

Amam promove 
rifa de camiseta 
autografada 
por atleta 
As vendas iniciam na segunda, ao custo de R$ 5 

Lucão encaminhou camiseta e um 

ARROIO DO MEIO 

Associação de Meno- 
res de Arroio do Meio 
(Amam) e o Abrigo de 

enores lançam na se- 
gunda-feira, 20, o sorteio de uma 
camiseta autografada por Lucão, 
atleta da seleção brasileira de vôlei 

Os recursos, segundo o presidente 
da Amam, Israel de Borha, serão re- 
vertidos para as duas entidades. “Te- 
mos de agradecer ao Rogério e Alex, 
nosso tesoureiro, pela iniciativa e 00 
próprio Lucão por disponibilizar a ca- 
misa e incentivar a doação, Quem ga- 
nha são as crianças atendidas pela As- 
sociação e Abrigo”, comenta Borba. 

Serão disponibilizados dois mil 
números do custo de R$ 5. A venda 

Quinta-feira, 16 dezembro 2021 

seas oração 

recado em apoio à campanha 

das cartelas será realizada pelas di- 
retoras da Amam e na Casa Branca, 
com o enfermeiro Rogério. 

O sorteio ocorre no dia 26 de ja- 
neiro, junto com a divulgação dos 
premiados na Campanha Arroio 
do Meio é Show. 

Iniciativa 

A ideia da campanha partiu do 
enfermeiro Rogério Nunes que 
tem contato com o professor que 
descobriu o atleta. Nunes lançou 
a possibilidade que foi abraçada 
pelo jogador de vôlei 
Lucão já encaminhou a camiseta 

e um vídeo lançando a rifa e convi- 
dando a comunidade para partici- 
par da ação. 

Prefeito tenta captar recursos em Brasília 
TRAVESSEIRO 

O prefeito Gilmar Southier eo 
vice-prefeito Tiago Weizenmann 
retornaram da capital federal 
onde estiveram em busca de re- 
cursos e emendas parlamentares 
destinadas a diversos setores do 
município. “Tivemos indicações 
positivas de recursos, mas esta- 
mos aguardando as confirm 
ções”, avalia o v 
O principal foco foi visitar os 

deputados, tendo em vista o re- 
manejamento de verbas enca- 
minhadas aos municípios. Caso 

estes não estejam adequados às 
legislações e projetos, os recur- 
sos retornam à União. “Fomos 
em busca deste valores que vol- 
tam e podem ser direcionados a 
outrosmunicípios”, explica Wei- 
zenmann. 
Southier e Weizenmann conse- 

guiram agenda com o presidente 
Jair Bolsonaro. No rápido encon- 
tro, trataram sobre agriculturaea 
situação do pais. 

Prefeito e vice se 
encontraram com 

Bolsonaro 

Arroio do Meio - Rua São José, 48 - Centro 

“e 
ADJORIRS 

Coordenação: Elton de Andrade 
eltondeandrade 10 hotmail com | s: 9911.4328 
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Programa Saúde na Escola encerra 
primeiro ano com apresentação teatral 
Cinco escolas inte 

| cias Gasparou 

ARROIO DO MEIO 

Programa Saúde na 
Escola (PSE), uma 
ação intersetorial en- 

O objetivo do programa é 
a prevenção das doenças e 
promoção da saúde. Para isso, 
no decorrer do ana, ocorreram 
diversas intervenções nas. 
escolas, propondo atividades. 
de prevenção a covid-19, 
alimentação saudável, 
promoção de atividades físicas, 
precauções para evitar acidentes. 
domésticos, saúde ambiental 
antopometra (estudo das 
medidas e dimensões das 
diversas partes do corpo), saúde 
bucal bulling, dentre outros 

tre as secretarias de 
Educação e Saúde, encerrou o 
primeiro ano de atividades com 
uma integração das Escolas Co- 
unitárias de Educação Infantil 

(Eceis), na quadra coberta da 
Praça Flores da Cunha. 
Divididas em grupos, as 
crianças e professores das ci 
escolas participantes do projeto 
assistiram, ontem pela manhã, a 
apresentação da peça teatral da 
Cia Espícula, de Caxias do Sul. 
Integraram a atividade as 

Eceis Atalaia, Ci Esperan 
ça e Trenzinho da Alegria, além 
das Escolas Municipais de Enst- 
no Fundamental Afonso Celso e a enfermeira Maica Adams, que 
Tancredo Neves, junto com Adriana Hammes 
Acompanharam o evento Crianças participaram do e Regina Klein, coordenam o 

a vice-prefeita Adriana Me- Saúde, Gustavo Kasper e se- Winck, além das coordenado- encerramento do Programa Programa Saúde na Escol 
neghini Lermen, secretário de - cretária de Educação, Iliete R. ras do PSE Saúde na Escola 

IBGE promove reunião de planejamento para o Censo 

Proporcionando informações 
a estas crianças, maior será o 
conhecimento delas e desta 
forma saberão como manter 
uma vida mais saudável e 
longe das doenças; considera 

A MEIO/ , 
ARROIO IDO MEIO/ ano comduraçãodeaproxima- Em Travesseiro UW | 3] 
TRAVESSEIRO dlamente três meses. O município — + 
Representantes da administra- contará com 20 recenseadores e sete Com o mesmo objetivo, o coorde- 

ção e entidades participaram na pessoas na equipe de supervisão. — nador esteve, na última semana, em 
terça, 14, da reunião de planeja — Estima-se que em Arroio do Meio . Travesseiro. Hamester explicou aos 
mento do Censo 2022. O encontro . tenhamhoje6.914 domicíloscuma . participantes da reunião como será 
ocorreu na câmara de vereadores. populaçãode21.121 habitantes. efetivada a coletade dados, além de 
e foi conduzido pelo coordenador Nos próximos dias o edital para explicar a forma de como ocorre 
do censo demográfico do IBGE em — interessados em se candidatar às ram às divisões das microáreas. 

Lajeado, Paulo Ricardo Hamester, — vagas deve estar disponível no site Participaram do encontro, o se- 
e pelo coordenador censitário de. do IBGE. Além do município, in-. cretário de Agricultura, Ildo Go- 
subárea, Lucas Assumpção. tegram ainda a subárea Arroio do doy; da Educação, Michele Trásel: 
A reunião teve como objetivo Meio as cidades de Travesseiro, da Administração, Pedro Finger 

apresentar como será desenvolvido Forquetinha, Santa Clara do Sul, da Saúde, Junior Weizenmann e 
o Censo de 2022, queterá seu perio- — Marques de Souza, Sério, Canu” o extensionista da Emater, Carlos 
do de coleta a partir dejunho do pró- . dos do Vale e Progresso. Dexheimer. Em Arroio do Meio, a reunião correu na câmara de vereadores. 

Agende uma visita 
avato com.br 

novas possibilidade 
aproxima sua emp 
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Estiagem provoca 
perdas superiores 
a R$ 14 milhões 

agricultor. Em anos anteriores, 
chegou a produzir 28 carretões 
em uma área de três hectares. 
“Hoje, se eu tirar cinco, posso fi- 
car feliz”. 
O agricultor relata que a incer- 

teza do tempo vem acompanhada 
pela clevação do preço dos insu- 
mos. Para um hectare de terra, 
Schmitt calcula que necessita de 
quatro sacos de uréia, a R$ 275, 
o saco. Além disso, a semente que 
custa R$ 700; o adubo com preço 
de R$ 230, sem contar os defen- 
sivos. “Investimos muito e tra- 
balhamos no escuro, pois nunca 
sabemos os resultados de nossa 
produção, 
As condições climáticas fa- 

zem com que tenha guardado no 
galpão a soja e os insumos para 
o plantio. “Para pagar o investi- 
mento que fiz no soja preciso tirar 
15 sacas por hectare. Mas não é 
só isso, tem também o gasto com 
a máquina para a colheita. Então 

Município já encaminha 

documentação para 
decretar situação de 

emergência 

[grasuparono 

ARROIO DO MEIO 

[4 rabalhamos no 
escuro”. Essa é 
a afirmação do 
agricultor Signei 

Schmitt, da Cascalheira, em Ar- 
roia do Meio, ao relatar as incerte- 
zas do setor primário, “Às vezes a 
plantação se afoga, e outras, sec 
Se investe muito e não temos no- 
ção de retorno”, desabafa. 
Produtor de soja, milho silagem 

e leite, Schmitt vê o milho com 
pouca produção. “O primeiro a 
ser plantado, afogou. É agora, as 
espigas estão secando”, conta o 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 18872021 MOACIR LUIS SEVERGNINI, PAGFENTO MUNCÊAL DE POUSO Novo, no uso de lrbuições logs e, ampeciaimanto, nos termos do at 24 da Lt 1 8.66885 o nuas “iterações, toma público que, em despacho axarado pela Assessoria Jurídica. conforma. 
Protosolo nt 117172021, de 22/07/2831, reconhecou nar dlapenaával a Hetação para Inda de Da (duna) porta na Escola de Picada qua “SÚMULA DE CONTRATO NÚMERO 24912021 CONTRATANTE: Municígio da Pouso Novo/RS CONTRATADO: Andre Luiz Lange dos Santos 01308562071 
OBJETO: Troca da 02 (du) porta na Escola da Picada Taquari 
VALOR: R$ 3.195,40 (bm o razontos o ria o cinco reto a quarenta cantavos) MODALIDADE: Procusso da Dispenta e Licitação 189/2021 CONTRATO: asa/2021 VIGÊNCIA: 30 (rita) das DISPENSA DE LICITAÇÃO 1602021 MOACIR LUIS SEVERGNINI, PREPETO MINCIBAL DE Pouso Novo, no uso de suas dlbuições legis e, especialmente, nos termos do art 24 da Lei 866595 e suas 
dllerações, toma público que, em despacho exarado pela Assessoria Jurídica. conforme Protocolo, 18372021, de 09/1272021, reconheceu sar diapensável a Hestação para contratação de palestrante para ministrar workahop mativacional para professores e Colaboradora SÚMULA DE CONTRATO NÚMERO 250/2021 CONTRATANTE: Municipio de Pouso NavaiRS CONTRATADO: Sonia Mara do Nascimento 00084851007 | OBJETO: Contratação de palestrante para ministrar workshop motivacional para 
pronsnorms o colaboradores 
JALOR: R$ 2.800,00 (dois ml a clocantos reais) MODALIDADE: Procussa do Dispensa de Litação 1602021] CONTRATO: asarac2! VIGENCIA: 20 (nl) dias. Pouso Novo, 18 de dezembro de 2021. Moacir Luis Severgnin Prefeito Municipal. 

ass 

bem 
Uma campanha de arrecadação de 

o custo final será de 20 sacas por 
hectare, senão não vale a pena! 
avalia Schmitt, que prefere man- 
ter 0 produto em estoque do que 
arriscaro plantio e perder tudo em 
função da estiagem. 

As condições do tempo interfe- 
rem também na produção de leite. 
“A litragem vem despencando, 
em função da falta de qualidade 
da pastagem”, observa o agricul- 
tor, que já recorreu à prefeitura 
para a abertura de pontos de água 
em suas terras. 

Emergência 

O Conselho Arroio-meense de 
Desenvolvimento Rural (Conar), 
Sindicato dos Trabalhadores Ru- 
rais, Emater e município, após a 
análise de dados apresentados, 
decidiram encaminhar a situação 
de emergência diante das perdas 
geradas pela estiagem. 

Técnico em agropecuária, Elias 
de Marco avalia que as perdas 
devem ultrapassar a cifra dos R$ 
14 milhões que foram contabili- 
zados na última seca no periodo 

Quinta-feira, 16 dezembro 2021 

oração 

Produtor da Cascalheira lamenta a situação da lavoura de milho 

de 2019/2020, De concreto já 
se pode afirmar a perda de 60% 
no milho grão e silagem; 50% do 
soja e 30% do leite. “Estas perdas 
acentuadas são consequência da 
falta de chuva. À última chuva boa 
queocorreu foiem 18 de outubroe 
novembro chegamos aos 30 mili- 
metros”, recorda o extensionista, 

Elias destaca perda acentuada 
na pastagem de inverno e nas hor- 
taliças que tem ciclo curto. “Per- 
deram-se duas colheitas. A do fim 
de outubro e outra que teria de ser 
plantada e não deu”. 

“O cenário é de preocupação, 
Os agricultores estão assustados, 
o custo dos insumos está exage- 
radamente alto. As lavouras estão 
tecnificadas e, para produzir bas- 
tante, eles investem muito para 
colher bem”, menciona de Marco. 

gundo ele, a apreensão é 
grande com o próximo ano, “Des- 
capitalização, prejuízos ban- 
cários, perdas consolidadas. O 
quadro é agravado pelo déficit 
hidrico”, avalia o técnico em agro- 
pecuária da Emater-RS/Ascar de 
Arroio do Mei 

Anteprojeto visa proteger 
idosos contra golpes 
MARQUES DE SOUZA 

A preocupação com o elevado 
número de idosos que caem em 
golpes pela internet motiva pro- 
posta da vereadora Edelgard Luer- 
sen (Republicanos). Para justif 
o anteprojeto, que foca na disponi 
bilização de informações para evi- 

Contribuindo mensalmente pela 
sua conta de luz você colabora com: 

* Melhoria das condições 
de trabalho dos órgãos de 
segurança p a de Lajeado, 
Programa Adolescente Legal 
com Música; 
Programa Vida + Viva, sem. 
álcool() 18 anos. 

Adolescente Legal com Música. 
fundos para ALSEPRO em conjunto com 
a CERTEL e Órgãos públicos. ano cem ET DO X 

tar as fraudes, a parlamentar afir- 
ma: “Muitas pessoas idosas têr 

les, o que cria a taxa públi 
Inspes 

pela 
nitária de abate por ca- 

dificuldades de manusear equipa- . beça de bovino/bubalino, no valor 
mentos eletrônicos, de 2% da VRM, quando executado 
aplicação de gol issional e/ou empresa cedi- 
Foram aprovados quatro projetos 

de lei de autoria do Executivo, na 
mesma sessão, na terça-feira, 14, 
após acordo de lideranças. Dentre 

da pelo Município. 
A próxima reunião legislativa 

ocorre na terça-feira, 21, a partir 
das 17h1Smin. 

Vids+NViva Sem Alcool -18 anos 

icon o formuláo ara inscrição 6 Ersruma bei Gs none 
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Perícia aponta fraude 
em diárias. Legislativo 
aciona Ministério Público 

Notícias de Westfália 
14/12/2021 

Nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, a Farmácia Munici- 
pal, localizada junto ao Posto de Saúde, estará fechada no 
período da manhã. Motivo: balanço anual, Programe-se! 

Na próxima sexta-feira, dia 17 de dezembro, adolescentes 
de 12a 17 anos, 11 meses e 29 dias podem se vacinar 
contraa Covid-19. À imunização será no turno da tarde, das 
1345 15 horas. É obrigatória a apresentação da Cademeta 
de Vacinação. E, atenção: a vacinação é exclusiva para 
adolescentes de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Mais 
Informações pelo telefone (51) 3762-4312. 

Acontece no próximo sábado, dia 18 de dezembro, a partir 
das 18 horas, o Natal no Parque, A programação iniciará 

Diego Tenn Pass apresentou combrinquedos infláveis, instalados no Parque de Eventos. 
Breiiienta dei trou inconsistências. A lentidão laudo pericial na sessão e As 19h30min, em frente à Prefeitura iniciam as apresenta- 
Sata areia fo cs ças ag deve abrir sindicância ções culturais, com Oficina de Flautas, Coral Municipal, 

contrata especialistas para Dana tre ioga ai Grupo Instrumental, Coral Juvenil, Escola de Educação 
averiguar documentos Infantil Mônica, Westfálische Tanzgruppe e Amigos do 

e reforça suspeita de Investigação e que seu nome tenha sido mencio- Sapato de Pau. Também haverá chegada do Papai Noel, 
irregularidades denúncia nado. “Cabe exclusivamente ao mateada com a erva-mate Ximango e surpresas, Reúna a 

vereador Claudiomir esclarecer sua família, traga a sua cadeira e venha prestigiar! 
Uma investigação interna — quaisos dias coque fezenquanto 

praca Lovato deve ser aberta. A intenção do — esteve em Brasília”, encerrou. 
Legislativo é encaminhar uma A reportagem tentou contato 
denúncia ao Ministério Público com Claudiomir de Souza du- 

Na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, em virtude 
de reforma estrutural nos prédios, o Centro de Referência 

TEUTÔNIA para apurar a conduta do verea- — rante toda a tarde e o começo da de Assistência Social (CRAS) e o Departamento Municipal 
dor, a fim de confirmar ou não — noite dessa quarta-feira, 15. No de Assistência Social (DMAS) iniciarão suas mudanças, 
as irregularidades. entanto, o parlamentar não aten- Temporariamente, os atendimentos ocorrerão junto à 

polêmica sobre diárias “É bastante ruim para a ima- — deu às ligações e nem respondeu Biblioteca Pública Municipal. A previsão é de que de 20323 
de uma viagem a Brasi gem da câmara. Os novos ele- mensagens. Durante a sessã 
lia pelo vereador Clau- mentos nos dão segurança para também ficou em silêncio. 
diomir de Souza (PSL), os próximos passos. A perícia é 

teve novo desdobramento, Na clara ao dizer que houve falsifi- 

o, ele de dezembro não hajam atendimentos presenciais, 
retomando-se estes atendimentos em 27 de dezembro. 
Neste período, o CRAS e o DMAS podem ser acionados 

xii de forcashiia, Tá GrpreS Tengo ad docombnioe: Digo Entenda o caso pelotelefone (51) 3762-4232 ou pelos celulares (51) 99597: 
sidente da câmara, Diego Tenn — pouco, o vereador pode até com- Na sessão da semana passa- 2255 e (51) 9779-2345. 
Pass (PDT), apresentou laudo provar uma declaração correta, da, Tenn Pass tornou pública 
pericial para averiguar compro- mas vai ter de explicar”, afirma a prestação de contas, após a Com a chegada das estações mais quentes, a proliferação 
voodoo Tenn Pass. Controladoria Interna Eae domosquito Aedes Aegypti, bem como de outros insetose 

diassetdeouubro. Responsabilidade de datas. O presidente questio- pal de Westfália solicita que os proprietários de terrenos 
osnços SETE dO periodo, do vereador raes em 7 de outubro, pois neste baldios providendiem a limpeza dos mesmos o quanto 
assinados ou disponibilizados dia o deputado participou de um A . antes Uma nova vistoria será realizada na cidade em breve 
pelo parlamentar, seriam falsos. A assessoria do deputado . evento com a deputada estadual 
De acordo com a verificação, Marcelo Moraes informou que o Kelly Moraes, na Assembleia Le- A Secretaria de Saúde solicita que a população westfaliana 
houve sobreposição da assinatu- — parlamentar está ciente da polê- — gislativa. Houve bate-boca. O ve- realize inspeções semanais nos pátios de suas residências 
ra do deputado federal Marcelo. mica, Contudo, não pretende se. readordo E 
Moraes (PTB) em alguns papéis. — manifestar sobre algo que não é do” 
Souza alega que teve agenda com — de sua responsabilidade, 
o petebista nas datas, com pre- 
sença no seu gabinete. 
Na tribuna, Tenn Pass re 

brou que a presença do vere: 
não consta nos registros oficiais 
da Polícia Legislativa, respon- 
sável pelo controle de todas que 
acessam a Câmara dos Deputa- 
dos pelos guichês principais, nas 
datas mencionadas. Apenas no 
dia 4 de outubro. 

Segundo o presidente, a pe- 
rícia custou R$ 3 mil aos cofres 
do parlamento de Teutônia e foi 
motivada após a análise da asses- &m 

da casa, que encon-— Vereador esteve com o deputado Marcelo Moraes, mas não confirmou a data 

L se disse “persegui- 
ameaçou processar o colega 

mesmo — por danos morais. 

com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito da 
dengue, que transmite também a Zika, Chikungunya e é 
responsável pela urbanização da febre amarela, Deve-se 
manter a prevenção, buscando assim preservar leitos para 
o atendimento às demandas da pandemia. Para mais 
informações e denúncias de criadouros, os municipes 
podem ligar no Posto de Saúde, pelo telefone (51) 
3762-4656, ou enviar e-mail para endemiasâwestfaliars, 
govbr, 
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EDITAL DE LOTEAMENTO 

Raquel Geanezii Guerra, Registradora Substituta do Registo 
de Imóveis de Lajeado-R. 

FAZ PÚBLICO, para conhecimento de todos aqueles a quem 
interessar posta, que OMEGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
pessos jurídica da cirio privado, nserta no CNPJ sob nº 05 378 02010001-48, com 
Sede na Rua Barão do Certo Largo nº 248, Bairro Florestal, nesta cidade de Lajeado. 
RS, representada pela sócia & administradora Fabiana Crisina Alhaus Engstar. a 
VAIMAR CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. ME. pessoa juríica de 
direito privado, inserta no CNPJ sob nº 11.202 080/0001-03.com sede na Rua 
Capitão Cambn Nº 32, sala 704 B, Bairo Centro, na cidade de Sapucala do SulRS, 
representado pela sócio é administrador Aiton Jorge Pori e pela sócia Mariso 
Behmidt Pon, deposiaram, neste Registro de Imóveis, os documentos exigidos pela 
legislação pertnento, para efetos de registro do Processo da Parcelamento de Soio 
na modalidade de Loteamento, ciassficado como residencial e denominado 
“Loteamento Monte Bello”, tendo por objeto uma gleba de teras com a área de 
107.058,77m2 (cento e sete mi e cinquenta e oito virgula setenta e sete meiros 
quadrados), sem eiicações, localizada no perímetro urbano desta Cidade, Bairro 
Iorejnha, na Rua Wilbakdo Eckhardt. lado impar, distante em 44,15 metros da 
esquina com a Estrada Municipal, sem quarteirão definido, considerado Setor 15, 
Quadra 61, Lote B48, com 05 caraciarísicos e confrontações constantes na. 
Matrícula nº BS.634/Livro n. ZRG, no Regisiro de Imóveis de Lajeado Informa-se. 
que foi averbada, na matricula nº 76055/Livo 2RG, uma área de 200,34mz 
referente “de Servidão Ambiental Dios documentos serão franqueados ao 
“exame dos Interessados, polo prazo do 15 (quinze) dias, contados da data da ma. 
publcação deste Etta, no Regisro de Imóveis, situado na Rua Irmão Emião. 
Conrado nº 110, Sala 204, Bairro Florestal, Lajeado(RS), findo o qual, não sendo. 
oferecida qualquer Impugnação (presencialmente, no endereço acima mencionado, 
ou, por mea do e-protocolo, no site da Carkrai de Registo do Imóveis CRI, no 
seguinto lions [rw cr. com br) proceder-se-à ao competente registro 

Lajeado, 10 de dezentro de 2021 

GoanezrhlGuerra 
radora Sltlatuta 

Rag 

EmolRS 48.90 Selo 0350 0350 04, fogonaa. 18880 

Rio Forqueta 
Ra 
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Plano de ação educacional foi apresentado na manhã de ontem, para alunos, professores, diretores e comunidade. 

Encantado lança plano 
de ações na Educação 
Dez ações em diferentes 

áreas da educação 

devem ser implantadas 
nos próximos três anos. 
Durante o evento de 
lançamento do plano, 

foram apresentadas 

também as lousas 
interativas, que serão 

distribuídas nas escolas 

stana rics 

ENCANTADO 

elhorar a qualidade 
da educação bá 
por meio do desen- 
volvimento de açõe 

articuladas e focadas no desempe- 
nho acadêmico dos alunos, esteéo 
objetivo do programa “A inovação 
começa na sala de aula”. 
O plano de ações desenvolvido 

pela administração mu 
parceria com a secretaria de 
cação foi apresentado na manh 
de ontem, no auditório Itália da 
prefeitura. Estavam presentes no 
evento alunos do 5º a0 8º ano, pro- 
fessores, diretores, secretários, ve- 
readores e comunidade em geral, 

De acordo com a secretária de 
Educação, Stéfanie Casagrande, 

CARLA ZANON 
rca 

Acredito que a educação 

é uma caminhada e, o 
quanto antes iniciarmos, 

mais cedo trará 
resultados positivos” 

foram identificados 27 pontos 
a serem melhorados na educ 
ção do município. À partir de 
te diagnóstico, elencou-se dez 
ações que devem ser executadas 
nos próximos três anos 

“Nós queremos que as escolas 
tenham a tecnologia como fer- 
ramenta de educação. Algumas 
ações já estão sendo executad: 
outras vão começar no período de 
férias e outras mais a frente. Con- 
forme formos atingindo as metas, 
elas vão se renovando até 
carmos os 27 pontos de melho- 
ria”, explica a secretária. 
O valor estimado a ser investi- 

do no programa é de R$ 12 mi- 
Ihões, sendo R$ 4 milhões em 
2022, R$ 4 milhões em 2023 R$ 
4 milhões em 2024. A professora 
Carla Zanon Picinini, que atua em 
quatro escolas municipais com 
atendimento educacional espe- 
cializado, acredita ser importante 

Muçum 15 de dezemiro 

PREFEITURA MUNICIPAL 

a implementação deste projeto, 
“A educação precisa sim de um 
planejamento e de metas, esse é 
o primeiro passo. Acredito que 
a educação é uma caminhada e, 
o quanto antes iniciarmos, mais 
cedo trará resultados positivos”. 

Tecnologia 
em sala de aula 

Durante o evento, houve a pa- 
lestra “Os desafios da educação do 
futuro”, ministrada pelo professor 
Rafael Korman. Além disso, foi 
apresentado a funcionalidade das 
lousas interativas que serão dis- 
tribuldas nas escolas e utilizadas 
pelos educadores. 
O município adquiriu 45 lou- 

sas a um custo unitário de R$ 32 
mil. O investimento total foi de 
R$ 1,44 milhão, oriundo do Con- 
sórcio Intermunicipal de Serviços 
do Vale do Taquari (Consisa). As. 
lousas possuem tela touchscreen, 
as quais podem ser operadas via. 
toque, incluindo o pacote Office, 
material didático e qualquer outro 
tipo deapp. 

Dez primeiras 
ações do plano 
educacional 

1- Escolas que inspiram 
2- Educação infantil para todos 
3-Foco no aluno, proposta 
pedagógic 
4- Gestão inteligente de 
pessoas 
5- Escola de professores 50 

Educação integral 
Prova encantado 

&- Diretor gestor 
9- Inovação e plataformas 
digitais de educação 
10- Atendimento 
especializado 
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Vitória, Valéria 
e Kelen são as 
soberanas de 
Doutor Ricardo 
A nova corte vai 
representar o município 
nos próximos quatro anos. 
Ao todo, dez candidatas 
concorrem ao título 

DOUTOR RICARDO 

“Terra do Filó” conhe- 
ceu a sua nova corte na 
sexta-feira, 10. Ao todo 
lez candidatas concor- 

reram ao titulo de Soberanas que 
visa representar o município nos. 
próximos quatro anos. O con- 

curso fez parte das comemora- 
ções do aniversário de 26 anos 
do Doutor Ricardo. 
Após várias provas e encontros 

preparatórios como de etiqueta, 
passarela, entrevista e teste de 
vídeo, os jurados Fernanda Ost, 
Gabriela Markus, Ilani Bagatini, 
Sérgio Seppi e Verônica Dadalt, ti- 
veram a missão de escolher o trio, 
O título de rainha foi para Vitó- 

ria Galeazzi Vian, 22; e de prince- 
sas para Kelen Paliosa, 20 e Valéria 
Luiza Radaelli Biolchi, 21. “Ser 
rainha de Doutor Ricardo é um 
orgulho muito grande para mim, 
pois é a forma de retribuir todo o 
amor, afeto e carinho que recebo 

das pessoas. É uma honra poder 
representar com muita simpatia, 
humildade e determinação a nossa 
Terra do Filó”, destacou Vitória. 
O prefeito de Doutor Ricardo, 

Alvaro Giacobbo, desejou suces- 
so à nova corte e agradeceu as 

demais candidatas que participa- 
ram do concurso. “As oportuni- 
dades vão se colocando no cami- 
nho, mesmo em situações em que 
não se tem êxito nos objetivos. O 
aprendizado fica”, pontuou. 
O destile ocorreu no Ginásio 

Município celebra aniversário com 
programação de “Um Amor de Natal” 
VESPASIANO CORRÊA 

A administração municipal pro- 
move, a partir de 19 de dezembro, 
a programação “Um Amor de Na- 
tal”, Até o dia 25 de dezembro, as. 
atrações artísticas e culturais des- 
tacam talentos locais e projetos de- 
senvolvidos pelo município. Shows 

tivistas e canto-coral marcam 
as comemorações dos 26 anos do 
município. A programação ocor- 
re sempre a partir das 19h30min, 
no Calçadão Central, em frente ao 
Centro Administrativo Municipal. 
A secretária municipal de Edu- 

cação, Cultura e Desporto, Marina 
Brustolin, explica que a intenção é 
promover os projetos e atividades 
desenvolvidas pela pasta durante o 
ano, apresentando-as à comunidade. 
como atrações natalinas. Mas antes. 
de revelar publicamente os talentos 
vespasianenses, a programação ini- 
cia com a final do Campeonato Mu- 
nicipalde Futsal. 

E sa rem vs costa 

Shows nativistas e canto-coral marcam as comemorações dos 26 anos 

Já na quinta-feira, dia 23 de de- 
zembro (veja programação abai- 
x0), será realizado um teatro com 
a participação da comunidade. O 
“Espetáculo de Natal” foi monta- 
do em cima das oficinas de canto, 
que criou o Coral Municipal, assim 
como reúne participantes das aulas 
de dança de salão. “Chegou a hora 
de mostrarmos o resultado das 
oficinas e projetos desenvolvidos 
durante o ano. Todos foram muito 
dedicados, participaram de muitos 
ensaios e também estão empolga- 

dos para participar”, dest: 
A criançada também terá seu 

espaço em Um Amor de Natal. Na 
terça-feira, dia 21, o Papai Noel, 
que chegará de uma forma inusita” 
da, vai trazer presentes para os alu- 
nos do município. “Será uma festa 
para toda a família, chamamos de 
Natal da Familia, com brinquedos 
infláveis e muitas atrações”, convi- 
da a secretária 

Marina explica que o município 
irá receber corais de outras cida- 
des, em uma apresentação especial. 

“Nesta data também vamos exibir 
um documentário feito com nos- 
sos grupos de terceira idade, que 
contaram como eram os natais em 
no tempo em que eram crianç 
Este evento está programado para 
o dia 22 de dezembro. Já na vás; 
ra de Natal ocorrerá u Missa c após 
a chegada do Papai Noel, “Esta é 
uma ação realizada pelas emp 
sas, e neste dia, as famílias progra- 
mama entrega de presentes paraas 
crianças”, complementa. 
Em 28 de dezembro, o mu- 

nícípio de Vespasiano Corré 
completa 26 anos de emancipa 
ão política. “A programação do 

aniversário começa na semana 
seguinte 30 Natal, no domingo, 
dia 26. Serão atrações populares 
junto dos talentos locais. No dia 
do aniversário, o Coral Italiano 
de Vespasiano Corrêa também se 
apresenta”, detalha a secretária 
Municipal de Educação, Cultura é 
Desporto, Marina Brustolin. 

Cultura e prosa 
de primeira com 

música de fundamento 

Quinta-feira 
ih às21h 
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omáão 

Nova corte vai 
representar Doutor 

Ricardo no quadriênio 

Municipal e foi transmitido ao 
vivo pelas redes sociais do face- 
book e youtube. 

PROGRAMAÇÃO 
Um Amor de Natal - Calçadão Central 
Domingo -19/12-16 horas. 

de Vespasiano Corn (Gind 
Terça-feira, 21/12-19horas 
Natal da Família: 

de municipios de Mortau 
Fagundes Varela Santo Antônia da Pa 

Quinta-feira, 23/12-20horas. 

rta-feira, 24/12 19h30min 
case é 6 chegada do Pa Not 

Sábado, 25/12 19h30min 

Anwetsásia do Municip 

Domingo, 26/12 - 19h30min 

Segunda, 27/12 - 19h30min 
m Moisés lamé e Banda; 

Terça-feira, 28/12 - 19h30min - 
sáio de 26 anos de Vespas 

a Banda San Marine 

Pam 
caimRa 
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Carnês do 
IPTU estarão 
disponíveis a 
partir do dia 3 
Pagamento com 

cota única garante 
20% de desconto 

TAQUARI 

s carnês do Imposto 
Predial e Territorial Ur- 
bano (IPTU) relativos 
ao ano de 2022 estarão 

disponíveis aos contribuintes a par- 
tirde 3 de janeiro de 2020. Para ter 

cesso aos valores, o contribuinte 

Ação monitora 
no Rio Taquari 

mata ciliar 

Técnicos do Departamento de Meia 
Ambianta do Bom Reto do Su perco 
tram as margoa da Ro Taquari atra 
“vês do usa da barca da secretaria para 
avaliação da mata carne brocho que 
so estande da Barragem Echusa atá o 
limit do municipio com Taquari 
A medida visa avaliação do trabalho 
“a recuperação desenvolvido em par 
cetia do Municipio com a Promotoria. 
da Justiça Esporializada de Estrla. O 
projeto denominado de Projeta de Re 
Cuperação do Corredor Ecológico do 
Rio Taquari tem como poincipai cbje 
tivos preservar recuperar à mata ca 
aro Rio Taquari, ecuindo os ricos 
de grandes alagamentos em seu 

O Municipio tem uma extensão de 
aproximadamente 15 km de margem 
“com oro, olaliando 172 imbveis que 
fazem frenta com o Rio Taquari 

Dose de reforço da Janssen 
Já está disponivel na UBS Centro a 
Jose de reforço da vacina da Janssen 
conira a Cova 
Serão atendidas neste primero mo. 
mento às pessoa que receberam à 
10 da vacina no da 25/06. 
O atendimento é do segunda a 
sentada, das 13h às 16h 

pode comparecer ao Setor de Ca- 
dastro ou Centro Administrativo 
da Prefeitura, das $h às 12h ou das. 
13h30min às 16h, ou emitir sua 
guia de forma online, pelo endere- 
qo wwwtaquari.s.gov.br, a partir 
da data citada, 

Ao acessar o portal da adminis- 
tração na internet, deve-se clicar 
na área “Serviços ao Cidadão”, lo- 
calizada na parte superior do site 
Logo após, nos menus “Tributos” 
e “Imóveis”, Depois, basta digitar 
nos campos o número da matricu- 
la do imóvel cadastrado na Prefei- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM RETIRO DO SUL 

Campanha de prêmios 
Natal Mais Feliz encerra dia 
27 de dezembro 

o e 

A campanha de prémios Natal Mais 
Folz está chegando so fim Dia 27 de 

“e prémios 
Serão coitados 01 Geladeira 01 Forno 
Elio, 0% Lavadora da Roupas de 10 
kg. 07 Cama de Som. O! Foro da Pas 
sa 03 Ventilador, 01 Jogo de Panelas, 
Of Torradeira, 10 Vales-compra de R$. 
100,00. 05 Vales.compra de R$ 200.00 
e 01 Viagem para João Pessoa com 

Para concarter aos prémios. o consumi 
dor devera soar à Nota Faca do 
compra no coméreio de Bom Retro do 
Su com prestadores de serviço, pro 
cdutoe nua ou como contrbvints mun 
cipal A cada R$ 50,00 em compras ou 
Senvças, o consumidor terá cito um 
cupom, 

tura e o CNPJ ou CPF do proprie- 
tário ou possuidor. 

Pagamentos em cota única até 
30 de janeiro garantem 20% de 
desconto; até 28 de fevereiro, a 
redução é de 10%. O desconto é 

direi 

válido apenas para o imposto, a 
Taxa da Coleta de Lixo não tem 
o de desconto, Somente t 

rão esse benefício contribuintes 
que não possuírem qualquer tipo 
de débito com o município. Há, 
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o cumeracnconucaço 

Contribuinte pode 
comparecer ao Setor 

de Cadastro da Prefeitura. 
também, a opção de pagamento 
em 6x, mas sem desconto, com 
vencimento da primeira parcela 
em 28 defes ro, 

Secretaria da Saúde alerta para 
cuidados contra a leptospirose 
BOM RETIRO DO SUL 

A leptospirose é uma zoonoze 
que é transmitida entre animais e 
pessoas. Ela caracteriza-se como 
uma doença febril aguda grave, 
causada por uma bactéria presente 
na urina do rato e que pode levar à 
morte, tanto das pessoas como de 
animais domésticos e de produção. 

A Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Bom Retiro 
do Sul busca alertar a população 
sobre a necessidade de preven- 
ção, para evitar o contágio desta 

doença. Nas pessoas, os sintomas 
aparecem geralmente entre a pri- 
meira e segunda semana após a 
contaminação, mas pode ocorrer 
atétrinta dias após. 

Os sintomas mais comuns são 
febre alta, dor de cabeça, dores no 
corpo ou nos músculos, principal- 
mente na panturrilha. Podem sur- 
ir também náuseas, vômitos, can- 
saço e icterícia (pele amarelada). 

Nos animais os sintomas são 
prostração, febre, perda de ape- 
tite, vômito e icterícia (coloração 
amarelada das mucosas, pele e 

branco do olho). Existem casos 
que, mesmo contaminado, o pet 
não apresenta sintoma, mas que 
pode transmitir a bactéria para 
outros animais 
A recomendação é que, aos pri- 

meiros sintomas, a pessoa busque 
atendimento médico imediato. 

e-se levar a 
um veterinário € vacinar contra 
a doença pelo menos a cada seis 
meses, Apesar de ser uma patolo- 
gia perigosa, é fácil de ser evitada, 
adotando alguns cuidados básicos 
dehigiene. 

Escola municipal celebra 
30 anos e recebe homenagens 
TAQUARI 

Uma das instituições da rede 
municipal de ensino foi homena- 
geada nesta semana, pelos seus 
30 anos de fundação. Com a pre- 
sença de vereadores, servidores, 
alunos e do prefeito André Brito, 
a Escola de Ensino Fundamental 
Osvaldo Ferreira Brandão foi re- 
conhecida ontem pelo seu traba- 
lho educacional e inclusivo. 

Para o prefeito André Brito, o 
reconhecimento é uma forma de 
valorizar a educação taquarien- 
se, não só deste educandário, 
mas de todos os colégios. “Nos- 
sas escolas procuram atingir seu 
objetivo, proporcionando aos 
alunos condições para desenvol- 

ver suas potencialidades a fim de 
crescer como pessoa, de tentar 
ser livre, consciente de seus di- 
reitos e deveres, ser criativo e ser 
capaz de se transformar para vi- 
ver em sociedade”, destacou. 
O prefeito também destacou os 

investimentos realizados no de- 
correr de 2021. Nós estamos aqui 

Para o prefeito 
André Brito, o 
reconhecimento 
éuma forma 
de valorizar a 
educação 

para construir, e isso tem que ser 
fundamental na vida de todos 
nós. Investimos em infraestru- 
tura no decorrer deste ano, além 
de pagarmos o completivo do 
salário dos nossos professores. 
Para 2022, projetamos mais in- 
vestimentos”, prometeu o chefe 
do Executivo. 


