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OPINIÃO | THIAGO MAURIQUE 
Exemplo da Docile 

Empresa lança plataforma 
de Universidade Corporativa. 

OPINIÃO | RODRIGO MARTINI 
Uma nova ponte 

Ministério estima valor para es- 
trutura entre Estrela e Lajeado. 

FESTANO PORTO 

Multifeira reabre as portas hoje 
Pkcina 11 

Está na hora de tirar a máscara? 

Posicionamento do prefeito de Lajeado sobre flexibilização de um dos primeiros protocolos da pande 
listas e população. Enquanto empresários defendem fim da medida em locais abertos, infectologistas pedem cautela para evitar retrocessos. 

repercute entre líderes de entidades, especia- 
n 

LEILÃO DA ANATEL 

Pelo menos seis anos 
para o 5G chegar ao Vale 
Primeiros lotes da nova tecnologia foram 

arrematados ontem em leilão da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
Enquanto esperam por internet de maior 

qualidade, municípios da região ainda se 
mobilizam para garantir melhor cobertura 
do sinal 4G. Cidade de Sério está entreas 10 
localidades de pior cobertura no pais. 

9 

RETOMADA DO SETOR 

Indústria calçadista lidera 
geração de empregos 

Um dos segmentos mais impactados 
pela crise da pandemia volta a retomar 
crescimento, amplia produção e gera 
oportunidades. Em Teutônia, das 231 va- 

gas criadas entre agosto e setembro, mais 
de 86% são de empresas calçadistas. Dólar 
favorece exportações, e mercado interno 
faz aumentar a demanda. 

s 
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EDITORIAL 

Dê voz à ciência 

o estágio atual da pandemia, 
com redução nos índices de 
contágio e de internação, a exi 
gência do uso de máscara em 

locais abertos divide opiniões. Nesta hora, 
mais uma vez é preciso dar voz à ciência. 
Ela é a responsável por esse controle da co- 
vid-19 no mundo. 
O recomendado seria flexibilizar quan- 

do houvesse 70% da população com a imu- 
nização completa. No R$, esse percentual 
está bem próximo de ser atingido. Pelos 
dados da Secretaria Estadual da Saúde, 
algo próximo dos 60% dos gaúchos já es- 
tariam vacinados. 

Pelas ruas, já se percebe um relaxamento 
à norma. Mesmo nos períodos mais com- 
plicados da doença, não era a punição que 
fazia com que as pessoas estivessem com a 
máscara, mas o medo do virus. 

Cá uma 
sensação 
de quase 
normalidade 
entre diferentes 
esferas sociais. 
Ainda assim, é 
preciso saber 
que a pandemia 
não acabou: 

sse temor arrefeceu. Há uma sensação 
de quase normalidade entre diferentes es- 
feras sociais, Ainda assim, é preciso saber 
que a pandemia não acabou. Ao que pare- 
ce, está bem perto. 

Por isso mesmo é preciso precaução. 
A máscara, o distanciamento e a higiene 
constante eram e continuam sendo as for- 
mas mais seguras de prevenção. Qualquer 
decisão contrária a isso precisa de embasa- 
mento científico. 

cs Grito 
A: Mean Constant, 124, Contr LajeadoRS 
ponho mete / CEP S90O-104 

Astmaruna 51 3710-4200 

Edorcee da Contra de Joao: Ande Mor 
Contatos eletrônicos: 
astra mupoahora net be 
comerilidnuponhoranerbr 
faturamemoggrapoahoraeth 
Aang poor net br 
cetraldocalsmoDervponhora ne br 
Osartigos e colunas publicados não traduzem 
necessariamente a opinião do jornal são de 
inteira responsabilidade de seus autores. 
Impressão Zero Hora Gráfica 

GRUPOA HORA 
Diretor Executivo: Adair Wes 
Diretor de Mercado Estratégia: Femando Wcis 
Diretor de Marketing Inovação: Sandro Lucas 

ABRE ASPAS 

Sexta-feira, 5 novembro 2021 

“Não é apenas costurar, 
tem que colocar sentimento” 

Criatividade e empatia 
definem Thaisa Ayessa 
Radkelli, 34. A moradora 
de Lajeado criou a marca 
Ayessa, que completa 
10 anos neste més, com 
conceitos da moda 
sustentável e customização. 
Mais do que um negócio, 
a estilista leva o trabalho 
com amor e participa de 
projetos sociais com suas 
costuras. Além do Élas 
Social, com criação de 
acessórios para a geração 
de renda às mulheres do 
Santo António, hoje ela 
auxilia de forma voluntária 
a também moradora do 
bairro, Shayane Rodrigues, 
no concurso Broto RS. 
titan rateio 

Como surgiu o teu interesse 
por costura e customização? 

Desde criança eu queria ser costu- 

reira e estilista. Eu não entendia bem a 

proposta, mas me encantava muito com 
amágica decriar coisas, de fazer acon- 
tecer. Eu inventava um brinquedo, fazia 

roupade saco delio, sempre tive uma 
imaginação muito fértil e sempre gostei 
muito de roupa. Tenho memórias da 

minha mãe com uma camisa de onça que 

eutenho até hoje, eeu olhava pra cla e 
achava aquilo incrivel. Meus país sempre 

me estimularam também. Além disso, eu 
gostava deteatro, de expressões artísticas e 
de fazer moda, principalmente reutilizando 
coisas. Como tempo, a customização foi 
uma coisa natural e neste mês fazem 10 
anos queriamos a marca Ayessa, com esse 
conceito de exclusividade e sustentabilida- 
de e tudo feito deforma artesanal. 

Ra Apresentas 

Diariamente 
6hàs8h 

E pa Gus ff Sduraiy 

A Sicredi umdam $9SData 

FOI NOTÍCIA 

reto GE aÃ vedar 
PA? CRON ASrmeus 

O que te motivou a ajud: 
menina Shayane Rodrigues na 
participação do Broto RS? 

Eu fui convidada para ajudar no Debut 
Social do Santo Antônio e foilá que 
conhecia Shay, que era uma das meninas 
mais interessadas. Então agora, com o 
Broto RS me chamaram para participar 
dessa parte de moda, Tem outras pessoas. 
que estão ajudando também, tudo de for- 
ma voluntária. Como estamos trabalhan- 
do com doações, meu trabalho é adaptar 
as peças e deixar do jeito dela. Com esses 
encontros ela vaí se percebendo como 
alguém que pode estar nesse espaço de 
beleza, derepresentatividade. 

Além disso, você também 
produz os figurinos pro espe- 
táculo de Natal no município, 
certo? 

Sim, fui convidada a fazer o figurino 
do espetáculo da chegada do Papai Noel 
já no ano passado, É um projeto imenso 
pensando em todas as crianças da comuni- 
dade, Para muitas crianças esse é o único 

Natal que clas têm, então é importante que 

tenha esse encz 
costurar, tem que 
“entender que isso chega em crianças de 
todos os bairros, para que las sesintam 
parte de tudo isso. Eu levo esse mesmo 
conceito de ser algo que tem que sair de 
dentro de mim para o mundo, que não é 
trabalho, que é uma coisa maior. 

Nesses 10 anos, o que te fez 
continuar no meio? 

Eu espero que quando as mulheres 
vistam as minhas roupas, que se sintam 
especiais, não faço nenhuma 
peça igual a outra, quero que, quando 
vestirem um short, uma jaqueta, se sintam 
“como se estivessem sido transportadas 
para um lugar mágico. 

Adair Weiss ffp RÁDIO 102.9 

A HORA 
deUnio 

IBGE inicia testes Governadores lançam Prefeitura de Lajeado Reino Unido aprova 
parao Censo 2022 Consórcio Brasil Verde. instala Gelotecana Júlio | pilula paratratara covid 

O instituto Brasileiro de Geogra- ;  Equardo Leite e outros 21 os lador de medica- o us eoutros érgão regulador de medica fat RCA começas * cheese Eecuos ançaram, mentos britânico anunciou a o primeiro teste do Censo. em Glasgow na Escócia O provação de uma pila ant 
foram escolhida localidade dos - Consárcio Brasi Verde Um dos vialcontraacovid19, desen. 

jue vão ser percor- primeiros objetivos é traçar pla- volvida por duas farmacêuticas. fidas por 250 recenseadores. Os * e estaduais de neutralidade Éo primeiro tratamento por via 
testes incluem desde os sistemas — go carbono, com o apoio de oralcontraa doença no mundo eequipamentos decoletsatão : aqeenesentidades pars en- eaapicação deve ocorrerem treinamento dos profsionais. .  frentar as mudanças imátias. até cinco dias apés os mtos. 
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Girando 

Se 
Compre, 
cadastre, 
concorra 

SORTEIO SEMANAL DE 

253 [0) mil 

GRANDE PRÊMIO DE 

R$100 mi 

[OFEADO] CADASTRE-SE NO SITE E CONCORRA* o) 

Wwww.girandosol30anos.com.br 

[ *Consulte o regulamento da promoção no site. 
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Opiniãoanálise 

Troca-troca de secretários 
Em Santa Clara do Sul, o gover: Mauro Heinen, que pediu exonera- 

no mudou a equipedesecretários.  cãodo cargo. A Secretaria da Gestão 
Edson Mallmann, queera Secretário — Estratégicae Desenvolvimento TI RO (E U) RTO 
de Gestão Estratégicae Desen- Econômico volta a ser conduzida por NEI 
volvimento Econômico, assumea Ana Paula Mallmann. Elajá atuou na : er ser 
Secretaria de Educação, Cultura, função e estava coordenando o De- po jeto pecar 
Desporto Juventude no lugar de partamento Municipalde Finanças. RODRIGO MARTINI + Aconstrução da nova sede da CACIS de Estrela deve 

custarem torno de R$ 1 milhão. De acordo coma 
presidente, Andreia Zwirtes Kich, parte do projeto. 

licenças já estão aprovados, Será um belissimo e 
Uma ponte de R$ 39 milhões inca id 

informação é do Ministério dos 
Transportes e chegou ao Vale do 
Taquari em função da reunião 
moço promovido pela Acil, na se- 

mana passada, e que contou com a presença 
do coordenador geral de Obras Públicas do 
Ministério da Infraestrutura, Roger da Silva 
Pegas, O fato é: com base em uma ponte 
construída no estado do Piauí, os líderes 
regionais aqui dos nossos pagos já sabem 
que uma nova ponte entre Lajeado e Estrela 
deve custar algo em torno de R$ 39 milhões, 

+ Cresce pressão por um movimento suprapartidá- 
riono Vale do Taquari. Para muitos articuladores, 
aunião de algumas siglas seria a melhor forma de 
garantir cadeiras na assembleia e na câmara federal 

+ Uma das dobradinhas mais citadas nos últimos dias 
é: Marcelo Caumo (PP) para Deputado Estadual, e 
Douglas Sandri (Novo) para deputado federal. 

» Em Encantado, e por iniciativa da Câmara de Verca- 
dores, foi criado um abaixo-assinado para solicitar 
ao Executivo a construção de uma via de escape para 

E i apraça de pedágio da ERS-129, E a novidade oi ora dos tr Pesquisas apraça de pedágio da a novidade foi 
Ihnos destaque na midia estadual 

eleitorais 
Os coordenadores « Osvereadores de Lajeado sugerem a criação da 

Vasend presen rep Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Esta 
dos coma pe de 20 522, as poe atribuição será incorporada à Comissão de Justiça e 

do passeio. Para tal, eleitorais seguem movi- Redação, 
cles iniciaram nes mentando os bastidores 
semana uma ampla da política nacional. A + Em Encantado, o projeto de iniciativa popular que 
campanha para a ndo ndo limita em uma só reeleição o quadro de vereadores taros turistas sobre entre eles XP-lpespe, ; 3 Sa pes sida foiencaminhodo para a Comissão de Constituição, 
rentes à Ferrovia do aponta para a vitória Justiça, Redação e Bem-Estar Social 
Trigo. Nomaterial os | doexpresidente Lula. 
voluntários refor- Nesta emana, uma d 
çam que o acesso de pesquisa da Brasmarket Con, | Dana Havan e os vereadores 
expressamente proi- Bolsonaro ainda no A nie : 
bido. Aliás, a Rumo primeiro turno. Ou seja, - H, Ay o! a 

“já vem batendo nesta tecla faz alguns anos. Mesmo assim, tem muita atenção, eleitor. mel do = 
e público que ainda incentiva a prática ilegal. 

Uso de máscaras 
Certo ou errado, o prefeito º vocou. “Com a consolida: O evento prévio de inauguração das Lojas Havan, realizado 

Marcelo Caumo (PP) tem Ludo eloa irc da vacinação e estabiliz: na quarta-feira passada, contou com a presença de diversos 
se posicionado durante a lee ap de casos ativos na cidade, vereadores de Lajeado. Entre eles, alguns parlamentares con- 
pandemia e sem se preocu- e RO Com a comenlção da podemos repensar o uso trários ao projeto de lei que altera as regras atuais do comércio 
par com o senso comum e vesração ação demos obrigatório”. A decisão final aos domingos, extingue as questionadas restrições, e dá maior 
tampouco com as reações de | Hisafecen ierentvomeno | 4 do governo estadual. liberdade nos comerciantes, Ocorre queo empresário Luciano 
eventuais lacradores. Desta locar spero governador Eduardo Leite Hang é um declarado defensor da proposta. Aliás, o seu em- 
vez, ele incita um necessário (PSDB), em campanha, pare- preendimento é um verdadeiro icone desta bandeira. Ou seja, 
debate: o fim da obrigato- No Instagram, o chefe do ce não estar disposto a mexer e diante de um breve momento de bajulação, os parlamentares 
riedade do uso de máscaras. Executivo lajeadense pro- agora neste vespeiro. deixaram a convicção em casa. 

Momento da avicultura e 

Segunda a sexta projeções para 2022 
8h10 ás 10h meros 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

2". 
PESE amou e sicredy AANTARES Apomedil (+) [Femacune 
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Late rs Feinelen (Un) Garrafa 
600 (Un) 

Móx. 24 Un. por Cliente, 

Linguiça Mista 
a Frangosul 8009 

Coxão de Fora Bovino (Congelado, 
kg (Resfriado/ Pedaço) Pacote) (Un) 

“Ovos Médios Brancos 
Lorena Stragliotto (Dúzia) Suco kg 

Toalha de 

rolos de 55 
Pão Rústico/Calabresa 
ou Sarrasin C/ Passas 
ou 6 Cereales ou 
Ciabatta ou Baguete 
(a cada 1009) 

Oiii da Sad ari lamenta metro eva fcçõs e largas é recomendados as da de sad qu ma 

rs das de 6 NR ou ga deu tg came ro de LAIO, Gota pda cad Ta is rd pr Pare intra mundos ão vendas por atacado reseramo-nes 

Papel Mil (C/2 

folhas cado) 

Tem 

= 

Espumante 
Moscatel Garibaldi 
750ml (Tradicional 
ou Rosé) (Un.) 

Móx. 12 Un. por Cliente. 
NORDESTE 

Massa C/Ovos Cortada Farinha de Trigo TI 
Orquídea 500g (Un) 

pelas 
a co 

Leite UMT PG 1 
litro (Exceto Zero 
Lactose) (Un.) 

Eca 

Nordeste 5kg Un.) 

imec supermercados 
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oe” 
Aa 

Costela Janela Tiras kg 
(Congelada) 

Vialivvtalv nd 

Óleo Soja 
Vitaliv Pet 
900ml (Un.) Leite Condensado 

Semidesnatado Moça 
Nestié TP 3959 (Un) 

Méx. 5 Un. por Cliente, Máx 5Un. por Cliente, 

sb 7, : é ato, 

Ad Esto da Cnça do Asc 

Queijo Mussarela. 
Fatiado Rodeio 
4009 (Un) 

Presunto Sadia Vácuo 
(Exceto Soltissimo) ou 
Seara Fatiado 2009 (Un.) 

Ração Cães Bolt 
7kg (Un) sá 

Areia cam moderação São pés a venda a raça da Dbidas lnólicas mor de 18 Meo nes 

| €] supermercados.imec 
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economianegócios 
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Setor calçadista abre vagas e 
puxa retomada de empregos 
Em agosto e setembro, 
indústria aumenta produção 

e busca portrabalhadores. 
Em Teutônia, das 231 vagas 
criadas nos dois meses, mais 
de 86% são de empresas 
calçadistas 

ftp Fera 

período de baixa 
nos pedidos, queda 
na produção € ins- 
tabilidade, começa 

a ficar para trás. A indústria 
calçadista do R$ registra alta 
na empregabilidade. Pelos da- 
dos do Cadastro Geral de Em- 
pregados e Desempregados 
(Caged), em setembro, o setor 
foi o que mais empregou na 
indústria, com mais de 2,2 mil 
novos postos. 
No Vale do Taquari, munici- 

plos com manufatura de calça- 
dos seguiram essa tendência. 
Com destaque para Teutônia. 
Dos 231 empregos em agosto 
e setembro, 200 foram em fá- 
bricas do segmento, conforme 

timativa do Sindicato das 
Indústrias Calçadistas e do 
Vestuário de Teutônia e Região 
(Siticalte). 

“Entre o ano passado até o 
primeiro trimestre de 2021, 
foram pelo menos mil postos 
perdidos. Agora temos uma 
retomada. Pelo nosso acom- 
panhamento, ainda não foram 
todas repostas”, afirma o pre- 
sidente do sindicato, Roberto 
Muller. 

Essa elevação deve se manter 
para os próximos meses, avalia 
o presidente da Câmara Indu: 
trial e Comercial de Teutônia 
(CIC), Airton Kist. De acordo 
com ele, as duas maiores in- 
dústrias do setor no município 
elevaram a produção. Isso fez 
com que os ateliês, que pres- 
tam serviço, também pre 
sassem aumentar o quadro de 
funcionários. 
Com a alta do dólar, as ex- 

portações estão atrativas. “O 
setor de calçados é muito di- 
nâmico. Da mesma forma em 
que demite devido a alguma 
instabilidade, também retoma 
o patamar anterior em caso de 
reação do mercado”, diz Kist. 
Além de Teutônia, também 

houve aumento nas contrata- 
ções da indústria de calçados 
em Arroio do Meio, Santa Cla- 

Dólar alto favorece 
exportações de 
calçados. Aliado 
aisso indústria 
também percebe 
aumento da demanda 
interna. Perspectiva 
é de continuidade 
da retomada nos 
próximos meses 

ra do Sul, Travesseiro, Mato 
Leitão e Bom Retiro do Sul. 
Conforme a Associação Brasi- 
leira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), a perspecti 
para esse ano é de um cresci- 
mento de 12,2% na produção 
ante o resultado de 2020. 

Vagas abertas 

Proprietário de uma fábrica 
de calçados em Teutônia, Van- 
derlei Weiand, enaltece o mo- 
mento para o segmento. “Está 
muito bom. Há muita demanda 
e estamos contratando”, diz. 
No ano passado, relembra, a 

empresa chegou a fechar por 
falta de pedidos. “Ficamos 21 
dias sem produção entre março 
e abril. Não havia faturamen- 
to e os custos seguiam. Houve 
uma pequena volta nos meses 
seguintes, mas a demanda era 
de 50% do que tinhamos antes 
da pandemia.” 
A empresa presta serviços 

para indústrias de grande por- 
te do município e nos meses de 
agosto e setembro contratou 
20 funcionários. Apesar das 
novas vagas abertas, encontra 
dificuldade em fechar a equipe. 
“Temos uma grande rotativida- 
de. Os trabalhadores do muni- 
cípio migram entre calçados e 
indústria de alimentos.” Junto 
com as perdas de funcionários 
para outros segmentos, ainda 

nosento 
MÓLLER 

relata a falta de qualificação da 
mão de obra em diferentes ní- 
veis de trabalho. 

“Não temos 
mão de obra 
suficiente” 
As afirmações de Weiand 

também estão presentes no de- 
bate da CIC. “As empresas es- 
tão buscando trabalhadores de 
fora de Teutônia. De fato, não 
temos mão de obra suficiente” 
destaca Kist. Pelas estimativas 
da instituição, das mais de 10,3 
mil carteiras assinadas na cida- 
de, quase 2 mil trabalham no 
setor calçadista. 

Pela representatividade nas 
atividades produtivas do muni- 
cípio, a CIC, em conjunto com 

o Senai e com o governo muni- 
cipal, elaboram um programa 
específico para qualificação da 
mão de obra nesta área, 
“Sabemos que é um trabalho 

que precisa de tempo pai 
consolidar. No entanto, pres 
samos reconhecer a importã 

na nossa cadeia econômi- 
comenta Kist. Para ele, é 

preciso intensificar a sintonia 
entre os diferentes elos, se: 
tor privado, público e escol 
para soluções conjuntas para 
os negócios. 

Isso começa com uma revi- 
são de prioridades inclusive 
sobre políticas públicas e in- 
vestimentos, diz. “Olha o or- 
camento de Teutônia. Supera 
os R$ 150 milhões. Se formos 
analisar o quanto vai para cada 
secretaria, vamos perceber que 
a pasta da indústria e comércio 
tem poucos repasses. À clas- 
se empresarial é praticamen- 
te autônoma. Isso não é bom. 
Precisamos de projetos con- 
juntos para o desenvolvimento 
local e regional. 
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políticacidadania 
NO URBAN CENTER 

Orçamento será f VEM COMPRAR O rir 

15% maior em 2022 

PANDEIRO ARRIZURSMOTISIG ; GrDDESOM -  LBTETONGAMOS - LETE CONDENSADO: AGUDO Or; he DA 
ORQUDEAMS - BRANDOUPARBDILTADO LOM : LANGIRIEGRAN? TALACIOSG ONU SE SG “sis 

70% do orçamento será aplicado em três áreas: Saúde, Educação e Obras. o | 

Governo conclui camentária anual aprovada em À 
elaboração da Lei 2021, a receita de Lajeado para que 2022" registra um crescimento ; Orçamentária Anual, rota : Ro CENSE  UNçÇASCAM ascoromuu : de 18,52%, Cê emb que porte | MGM | FU | cre e est menor do que a projetada do aumento se dá pela inflação. | MEBIAGSBRASAM 
inicialmente paro próximo “Ela afeta bastante o orçamen- 

h A to. Há pouco ganho real, pois a 
ano, Cenário instável. com infisção deve ficar em torno de 
alta da inflação e projeções 10,5%", projeta o secretário. 
de crescimento do PIB Quanto comparada com a 
influenciam números ceita atualizada de 2021 do mu- 

nicípio, o orçamento previsto 
para RAS Er DA ie LM CARNE MOÍDA DE SEGUNDA FL DEPTO DEFRANGO COMA ESOBRCONA DE FRANGO! PIA TRESGAROTOS .  REPGERANTE 

TR PO CUSCO | SEMDE TMN | ORI 

: e EE Br 7 
CERVEI MONGEN ESPUMANTE MOSCATE AGUMADENTE VELHO, ENERGÉTICO BAAL a TATO meo Pesar | cosa rm o a TM | TR RO DORMS 

Vi, 

ed RR 
— 

df 

[Em o último levantamento da Secre- 
taria da Fazenda, a arrecadação 

ro. deste ano já está em RS 426,8 
milhões. | 

Instabilidade “econôm- 
ea que vive o pois nos Áreas com 
últimos meses alterou mais recursos 

projeção das fin: 
de Lajeado para 2022. Na leior- Pouco mais de 70% do orça- 

imentária anual (LOA), proto- mento de Lajeado em 20225 
colada esta semana na câmara de — aplicado em tré: 
vereadores, à estimativa é de que cas. 
o município tenha uma rei a lista das secretaris 
R$422,3 milhõesno próximoano. — recursos, seguidos pela pasta 

Na Let de Diretrizes Orçamen- — de Obras e Serviços Urbanos. | game dama 
tárias, peça anterior que define as — Esta terá um valor menor do 
metas para 0 orçamento munici- que o projetado para 2021. Pas- | HM 
pal, a projeção era de uma receita sa de R$ 34 milhões para R$29 | [NE 
de R$ 424,6 milhões. O valor ha- — milhões. 
via sído fechado em agosto. Se- Segundo Guilherme Cé, a 
gundo o secretário municipal da. queda não significa que o a pas- 
Fazenda, Guilherme Cé, fatores . ta terá menos recursos a serem is [nn Eira o e 
como a inflação e a projeção de. investidos. “A secretaria tinha Gota À cf | ie tr a 
crescimento do Produto Interno saldo de um financiamento, 
Bruto (PIB) influenciam na esti- — que são as obras do viaduto da 
mativa final, Benjamin Constant. São recur- 2a LA 

“Desde agosto, quando fecha- sos de financiamento federal e =. — pm 
mos a LDO, houve mudanças — que entra no orçamento. Como pa 
no cenário. Se a lei orçamentária as obras devem acabar nos pró- - 
anual fosse fechada daqui 15 dias, — ximos meses, afeta o próximo 
por exemplo, o valor seria maior orçamento”, explica. e 772 
ou menor do que o atual. Então, j < 
sempre procuramos ajustar para... = tra Lane Eos: 
ue à estimativa de receita fique o o 
cai próximo possivel da reali Maiores “GG matt mai buido fed de”, explic ie “E podido a venda de bebidas colas paro menores de 18 anos” Fotos meramente ustrativas, salvo rode impressão. 
A lei orçamentária anuat sima” destinações Ofertas válidas de 03/11 a 09/11/2021 ou enquanto durarem os estoques 

asreceitas e fia as despesas parao E T T 
dnovesnintedesdminisradiomo- SAÚDE 
nicipal. Pela lei orgânica, cla deve R$ 123,7 milhões 
ser votada até o 15 de dezem- EDUCAÇÃO bro, ntesdo recesso parlamentar. 251209 milhões 

OBRAS 
Comparativos R$ 29,9 milhões 

Na comparação com a leior  esessereo 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
segunda a sábado: 08:00 - 20:00 sem fechar ao meio dia 
ENCARNAÇÃO 

ViSA O [DR] 
[1 
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Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

THIAGO MAURIQUE 

Docile lança Universidade Corporativa 
á está no ar a plataforma da 
Universidade Corporativa 
Docile, projeto criado pela 
empresa para oferecer 

cursos de desenvolvimento p 
profissional e pessoal aos seus 
colaboradores. Disponível no - 
google play store, o aplicativo foi 

esenvolvido pela empresa Woli 
logia e Gestão e disponibi 

za cursos em diferentes formatos. 
Cada colaborador terá um 

portfólio individual, comas 
formações realizadas «o tempo 
dedicado às qualificações. O apli- 
cativo está disponível para todos 
os funcionários, incluindo as. 
fábricas de Lajeado e de Vitória. 

anto Antão, Pernambuco, 

Fruto de meses de trabalho 
conjunto entre a equipe de RH da 
companhia de doces e otime de 

de desenvolvimento da Woli, a ferra- 

a ME, 
A Estrela Multifeira 2021 Quem visitou a feira nos três. 

carrega o simbolismo da primeiros dias de evento pode 
retomada dos grandes eventos perceber o entusiasmo das em- 
presenciais na região. Mesmo presas em apresentar novida- 
não sendo um evento com foco des, prospectar clientes e firmar 
específico nos negócios, a feira parcerias. Uma das novidades 
também serve de vitrine paraas — desse ano, o Salão da Inovação 
empresas do Vale do Taquari. merece destaque especial. 

Venha para a FB Net e escolha o 

plano que mais combina com você! 

RURAR 
EA 

Não basta funcionar, 
| tem que se a! | 

menta visa, além de incentivar a 
busca de conhecimento, ampliar 
“engajamento dos cerca de 900 
colaboradores da Docile 

Desafio das startups na Estrela Multifeira 
A partir de hoje, o espaço 

receberá o Sebrae Like a Boss, 
desafio que consiste em uma 
“competição entre as startups 
inscritas. A grande vencedo- 
ra será premiada com uma 
avaliação de pré-investimento 
no valor de R$ 350 mil da Stars 
Aceleradora. O segundo e o 
terceiro colocados receberão 
uma pré-incubação no Tecno- 
vates/Univates. 

Todos os destaques ainda 
ganharão isenção de um ano 
de assinatura da Associação 
Gaticha de Startup (AGS) e 
exemplares dos livros Trans 
formação Radical e Testing 
Bussiness Ideas. Uma ótima 
oportunidade para aprender 
um pouco mais sobre o univer- 
so das startups. 

Não basta ser rápicia, 
tem que ser T 

Sexta-feira, 5 novembro 2021 

Educação financeira e 
negociação de dívidas 

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) eo Banco Central 
(BO) lançaram na quarta-feira, 3, uma plataforma voltada para 
aeducação financeira. A Meu Bolso em Dia (meubolsoemdia. 
com.br) se distingue de outras existentes de educação financeira 
no ambiente digital por ser a primeira do gênero a fazer uso de 
inteligência artificial para oferecer 30 usuário recomendações. 
personalizadas a seu perfil ou necessidade financeira. 

A Febraban também organiza mutirão para renegociar dívidas 
dos clientes de até 160 organizações financeiras O evento vai 
até o dia 30 de novembro, pelo site mutirão febraban.org.br, Na 
página os clientes de bancos recebem orientações financeiras e 
aprendem a mandar as propostas de negociação para a platafor- 
ma de mediação de conflitos. 

Os interessados também podem acessar o ink do Relatório 
de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que mostra uma lista 
de dividas o usuário com os bancos. Na página ainda é possível 
calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser destinado ao 

a negociação e consultar.o Índice de pagamento mensal em 
Saúde Financeira (ISF). 

FRASE DO DIA E 
Estamos no momento mais revolucionário 
do setor desde a privatização. Tínhamos um 
monopólio e abrimos para vários, que foram se ssranariiia 
aglutinando. Agora, o momento é de expansão cmo 
do mercado, a partir do leilão do 5G” Cd 

+ Retorno ao presencial - O Tecnovates realiza no dia 19 de 
novembro, às 8h30min, um café da manhã para marcar o 
retorno das atividades presenciais. O evento terá apresen- 
tação dos novos residentes no parque tecnológico e dos 
novos projetos incubados na Inovates. Interessados em 
participar devem se inscrever até o dia 10 de novembro. 

* Inscrições prorrogadas — Programa criado pelo governo do 
Estado para incentivar 0 empreendedorismo e a inovação, o 
Programa Centelha teve as inscrições prorrogadas até o dia 
22 de novembro. O programa destinará um total de R$ 3,3. 
milhões para ideias inovadoras, com limite de R$ 66 mil por 
projeto, além de bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão 
Inovadora do CNPy, no valor máximo de R$ 26 mil. O edital 
detalhado e inscrições podem ser realizadas no site www, 
programacentelha.com.br. 

EtatekRojojojo) 
Contrate agora! 

até mesmo no quintal de casal 
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economia 

Região terá de esperar 
mais de seis anos pelo 5G 
Leilão dos primeiros 
lotes da nova tecnologia 
ocorreram ontem. Pela 
projeção da Anatel, 
só em 2029 cobertura 
alcançará 100% dos 
municípios brasileiros. 
Por enquanto, no Vale, 

expectativa é pela 
ampliação do 4G 

té julho de 2022, as 26 
capitais do pais e o Dis. 
trito Federal deverão 
ontar com o 5G 

geração de internet móvel. Só que 
esta tecnologia não chegará tão 
cedo ao interior dos estados. Há 
localidades, inclusive no Vale do 
Taquari, onde nem a 4G é uma 
realidade, com baixa qualidade do 
sinal ou áreas onde sequer existe. 
O leilão do 5G, iniciado ontem 

pela Agência Nacional de Teleco- 
municações (Anatel), teve como 
grandes vencedoras as três prin- 
cipais empresas de telefonia do 
pais: Vivo, Claro e Tim, que leva- 
ram os lotes da faixa de 3 GHz da 
tecnologia, considerada mais 
cobiçada. Já o lote 6, que cobre 
municípios do Sul com menos de 
30 mil habitantes, teve como ven- 
cedor o Consórcio SG Sul. 
No Vale, a expectativa é que a 

tecnologia 5G chegue nas cida: 
des mais populosas, como Lajea- 
do, Estrela e Teutônia somente a 
partir de 2028. Por isso, líderes. 

cima 
AGostinN 

[=s 

poaHORA ACIL = 

da região não criam grandes ex- 
pectativas quanto a esta tecno- 
logia neste momento. O ne 
sário, para a economista Cintia 
Agostini, é fortalecer o 4G, o que 
está previsto com o leilão. 

Principal tecnologia de internet 
móvel presente na região, ao 4G 
deve ter sua cobertura ampliada 
pelas empresas de telefonia a par- 
tir de “O 5G vai demorar 
para chegar até aqui em termos de 
pessoa física. Há um prazo longo 
pela frente, O que vai acontecer, 
e isso é muito positivo, é que elas 
terão possibilidade de trabalhar 
melhor a cobertura do 4G. À inte- 
gralidade desta tecnologia é yan- 
tajosa para nós”, pontua. 

Sinal complicado 
Um relatório da Anatel aponta 

que, dos dez municípios brasi- 
leiros com a pior cobertura de 
sinal de celular, quatro são do 
Rio Grande do Sul. Uma delas 
está localizada no Vale do Taqua- 
ri. Pelo estudo, Sério conta com 
34,79% de cobertura, 
Hoje, apenas uma antena de 

telefonia está instalada no muni- 
cípio, junto à zona urbana. “Mas 
mesmo na cidade há muitos lo- 
cais onde o sinal de telefone não 
pega. É uma cobertura muito 
pequena. Isso acaba afastando 
investimentos”, relata o prefeito 
Moisés de Freitas. 
Sem expectativas com a che- 

gada da tecnologia 5G, Freitas 
acredita que a instalação de uma 
nova antena de telefonia ajudará 
a solucionar parte do problema no 
município. “A Tim solicitou auto: 
rização para instalar e nós fizemos 
nossa, até pela dificuldade que en: 
frentamos”, comenta. 
No momento, a empresa está 

em negociação com proprietários 
de terrenos para instalação da tor- 
re. À tendência é de que a libera- 

ção ocorra em 202º 

«Sério (R$) - 34,79% 
«Rio d 

|ERRA soe E 

Precariedade 
No Vale do Taquari, a pre 

riedade no sinal de telefonia 
internet já foi levada até ao Mi- 
nistério Público Federal. Cintia, 
que presídia o Conselho de De- 
senvolvimento do Vale do Ta- 
quari (Codevat) à época, lembra 
queas respostas das operadores 

não deixavam a região satisfei- 
ta. “Falavam sempre que esta- 
vam cumprindo o contrato, que 
havia sido assinado naquelas 
condições”, recorda. 
O Codevat, em conjunto com 

a Associação dos Municípios 
do Vale do Taquari (Amvat) 
buscou, de diversas formas, a 
elaboração de um plano de ação 
das operadoras para a região, o 
que nunca ocorreu. 

Pesquisas também foram feitas 
com a comunidade. A mais recen- 
te, entre março e abril de 2019, 
mostrou que a insatisfação com 
a qualidade do serviço era grande 
entreos entrevistados. 

AHORA | 9 

Cronograma da 
instalação do 
5G no interior 

Até 31 jul/2026 
« Cidades com mais di 
200 mil habitantes com 
uma estação rádio-base 

Até 31 jul/2027 
« Cidades com mais de 
100 mil habitantes com 

habitantes 

Até 31 jul/2028 
- Pelo menos 50% das 

ades com mais de 
il habitantes com 

uma ERB a cada 15 mil 

Até 31 jul/2029 
«Todas as cidades 
“om mais de 30 mil 

habitantes com uma ERB 
a cada 15 mil habitantes; 

Cidades com 
até 30 mil 
habitantes 

Até 31 dez/2026 
té « Instalação € 

inco ERBs em 30% dos 

Até 31 dez/2027 
até 

nco ERBs em 60% dos 

Até 31 dez/2028 

município: 

Até 31 dez/2029 
« Instalação de até cinco 
ERBs em 100% dos 

FÓRUM ESTADUAL DE EMPREENDEDORISMO, 
ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO 

atsicredi GRC SOL rencTZ EYALL UM (ED à custo 
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Oncologista desmistifica tabus e 
alerta para diagnóstico precoce 

=— AHORA 
Na Live Conversa Franca 
desta semana, médico 
Fernando Gugel convoca 
os homens para prevenir 
o câncer de próstata 
ptrenetnot 

odos os anos, o No- 
vembro Azul serve de 
alerta para o público 
masculino. O mês é de 

conscientização para a impor- 
tância do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, o se- 
gundo que mais mata homens, 
ficando atrás apenas do cân- 
cer de pulmão. Para reforçar a 
relevância do autocuidado, o 
oncologista e cirurgião geral, 
Fernando Luís Gugel, partici- 
pou na quarta-feira, 3, da Live 
Conversa Franca — Saúde em 
Debate, apresentada pelo onco- 
logista do CRON, Hugo Schd- 
nemann, e transmitida ao vivo 
pelo Facebook do Grupo A Hora 
epela Rádio A Hora 102,9. 
O convidado aproveitou para 

desmistificar tabus e reforçar 
que cuidar da saúde também 
deve ser uma preocupação mas- 
culina. “A expectativa de vida 
dos homens é mais curta porque 
muitos ainda têm resistência de 
procurar seus médicos e fazer 
exames de rotina. A maioria tem 
receio do exame de toque e de 
descobrir algo errado, mas não 
adianta fechar os olhos para 
o problema. É preciso parar 
com a ideia de que 'quem pro- 
cura acha". Ninguém precisa ir 
atrás da doença, porque cla vai 
chegar. À diferença, que pode 
salvar uma vida, é descobrir an- 
tes”, enfati 

66 mil casos 
porano 

Gugel alerta que, por ano, são 
diagnosticados cerca de 66 mil 

os no Brasil, resultando em 
torno de 16 mil mortes. “Muitos 

Música boa e 

positividade 
no aquece do 

A HORA 

Oncologista Fernando Luis Gugel com o apresentador Hugo Schúnemann 

pacientes poderiam ser salvos 
de deixassem o medo ou a ver- 
gonha de lado, e buscassem os 
serviços de saúde para a preven- 
ção”, constata. O oncologista 
salienta que todos os homens, 
a partir dos 50 anos, devem 
manter uma rotina de exames 
preventivos. Mas avisa que para 
pacientes com casos de câncer 
de próstata em familiares de 
primeiro grau, obesos e negros, 
que têm maiores chances de de- 
senvolver a doença, o recomen- 
dado é antecipar a investigação. 

Sobre os exames, cita que ain- 
da existem muitos tabus, mas 
reforça a importância da com- 

SEXTA-FEIRA 

fimdesemana  19hãs21h 

binação do toque retal e do PSA 
(Sangue) para um diagnóstico 
mais eficaz. Para casos confir- 
mados, avisa que há diferentes 
tratamentos, que são avaliados 
e discutidos em conjunto com o 
paciente. “São opções cada vez 
menos invasivas, e com gran- 
des chances de dar certo e do 
homem voltar à ter uma vida 
normal, mas que também passa 
por ter um diagnóstico cedo e 
de contar com a positividade do 
paciente.” 

Hábitos saudáveis 
Além de ter iniciativa de cui- 

EXPERIÊNCIA 

PRÓPRIA 

Na Live, Gugel contou 
que também descobriu 
que era paciente 
de alto risco para 
desenvolver a doença. 
“Meu pai faleceu com 
um câncer de próstata 
grave e minha mãe é 
acompanhada pelo 
Cron. Sou uma pessoa 

de alto risco e sempre 

tive isso claro e queria 

para mim o que busco 
para o meu paciente: 
ter diagnóstico cedo. Fiz 
um teste genético, que 
comprovou o meu risco. 
Fiza cirurgia e seguirei 
em acompanhamento. 
Mas estou muito bem” 
A experiência do 
oncologista mostra o 
quanto pessoas com 
predisposições devem 
antecipar a busca por 
resultados."Quando 
tem uma luz amarela na 
família, precisamos ficar 

atentos para que essa 

luz não fique vermelha. 
O diagnóstico cedo 
deve ser a regra” A Live 
Conversa Franca é uma 
promoção do Centro de 
Oncologia (CRON), com 
apoio do Grupo A Hora. 

dar da própria saúde de forma 
preventiva, Gugel destaca a 
necessidade dos homens adot: 
rem um estilo de vida saudável, 
com alimentação equilibrada, 
prática de exercícios físicos, 
não fumar e evitar o consumo 
exagerado de álcooL. 

Sexta-feira, 5 novembro 2021 

ROQUE BALBINOTT DA- 
MIN, 87, faleceu ontem, 4.0 
sepultamento foi no Cemitério 
da Linha São Roque, em 
Encantado. 

JOÃO SILVEIRA D ÁVi 
LA, 91, faleceu ontem, 4.0 
sepultamento foi no Cemitério 
Católico de Canabarro, em 
Teutônia. 
SERENA JOSEFINA BA- 
SETTO DORS, 85, faleceu na 
quarta-feira 3, O sepultamen- 
tofoino Cemitério Jardim da 
Paz, em Serafina Corr. 

BENNOTIETZ, 92, faleceu 
naquarta-feira, 3, O sepulta- 
mento foi no Cemitério Evan- 
gélico Luterano de Imigrante 

MAURICIO GOMES DA 
SILVA, 27, faleceu na quarta- 
«feira, 3.0 sepultamento 
foino Cemitério Evangélico 
Luterano de Conventos, em 
Lajeado. 

PAULO BRUXEL, 69, 
faleceu na quarta-fei 
sepultamento foi no 
Católico de Colinas. 

Para informar falecimentos: 
+ WhatsApp: (51) 92487689 
«Fone: 37104200 
» E-mail 
trama rua met br 
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Fim do uso obrigatório de máscaras 
em locais abertos divide opiniões 

Prefeito Caumo defende 

medida por avanço da 
vacinação e estabilidade 
da pandemia 
prato 

prefeito de Lajea- 
do Marcelo Caumo 
manifestou a inten- 
ção de flexibilizar o 

uso da máscara ao ar livre. Ele 
afirmou que o município não 
possui autonomia para decidi 
pois se trata de uma norma esta” 
dual. Assim, o objetivo é buscar 
que o governo altere as regras 
vigentes e dispense a utilização 
nos locais abertos. Ou então, 
permita às prefeituras discorrer 
sobre o tema. 
De acordo com o chefe do 

Executivo, o próprio avanço da 
vacinação, a ocupação reduzida 
nos leitos hospitalares e a estabi- 
lidade dos casos de Covid-19 jus- 
tificam a medida. Caumo relem- 
brou o pioneirismo local quanto 
à obrigatoriedade da máscara, 
cuja determinação vigora desde 

crusmam 
ERGESCH 

do foi uma das cidades do R$ a determinar o uso obrigatório de máscar: 

abril de 2020. 
“Temos 80% do público a par- 

tir dos 18 anos com a segunda 
dose. Entendemos que as alte- 
rações devam ocorrer de forma 
gradual e é oportuno iniciar 
pelos locais abertos. Quanto 
menos interferência do poder 
público na vida da popul: 
melhor”, conclui. A reportagem 
repercutiu a iniciativa com a co- 
munidade (confira ao lado). 

Nesta linha, o secretário de 
Suúde de Estrela, Celso Kaplan, 
informou que o tema também 
será discutido nos próximos 
dias, em especial a partir de se- 
gunda-feira, 8. Por enquanto, o 
foco é a Multifeira e a própria 
vacinação. O município se apro- 
xima de 97,5% da população 
imunizada com a primeira dose 
82% referentes ao esquema va- 
cinal completo. 

Repercussão 
O presidente da Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Lajeado, Aquiles Mallmann, de- 
clarou ser favorável à iniciativa, 
mas com atenção ainda aos lo- 
cais fechados ou com circulação 
limitada de ar até que se chegue 
a um determinado número de 
vacinados. “Está na hora de co- 

em abril de 2020 

cuumenme 
DECAMPOS 

meçar uma flexibilização e esse 
é o primeiro passo. As pessoas 
já transitam sem a máscara e 
só a colocam quando entram 
nos estabelecimentos”, observa 
Mallmann. 
Na visão do presidente da As- 

sociação Comercial e Industrial 
de Lajeado (Acil), Cristian Rota 
Bergesch, quem trabalha e for- 
nece emprego depende de uma 
economia “100% funcional”. Por 
isso, é importante que a socieda- 
de se comprometa a seguir os ca- 
minhos apontados por cientistas 
e autoridades. 

Cautela 
Para o infectologista Guilher- 

me de Campos Domingues, não 
há problema com a flexibiliza- 
ção em si, prática de esportes 
individuais, porque diversos es- 
tudos apontam para o baixo ris- 
co de se contrair o virus pelo ar. 
“É algo interessante, pois o uso 
da máscara é desgastante para 
alguns. Mas não pode ter aglo- 

. rodas de chimarrão. 
É preciso ter cuidado e não le- 
vantar a bandeira de que a covid 
acabou”, finaliza. 

Sobre o tema, o médico Fabia- 
no Ramos ressalta que a grande 
questão não reside no fato do 

Enquete 

O que você pensa sobre a utilização 

da máscara em locais públicos? 

TARSITADE 
OLIVEIRA aAlRROS 

Depende da 
quantidade das pessoas 
que estão circulando no 
espaço público. Então, 
cabe a cada pessoa 
prestar atenção ao seu 
redor no ambiente e 
avaliar se é preciso” 

R | 
emenson tus 

CHAGAS 

Euacho que agora não 
precisaria utilizar, pois 
agora quase todo o 
mundo já recebeu a 
vacina. Com a chegada 
do verão, também fica 
mais complicado, até 
para respirar” 

Não seria mais 
necessário para quem 
já tomou a vacina” 

MARILENE 
TEREZINHA 
perto À 

Nós temos de nos 
prevenir de todas 
as formas possíveis, 
inclusive na rua. Usar 
a máscara para ir na 
farmácia, no mercado, 
lavar as mãos 
adequadamente e 
passar as informações 
aos amigos e 
familiares” 

wznmio 
DEOLIVEIRA 

local ser aberto ou fechado, pois 
m alguns é impossível manter 

a máscara, como restaurantes 
Segundo ele, a simples liberação 
tende a não ser eficiente. Portan- 
to, seria necessário pensar em 
alguma medida complementar, 
até para evitar problema com a 
pandemia no futuro. 

Outros Estados 
No Rio de Janeiro e no Distrito 

Federal, a utilização da proteçã 
não é mais exigida ao ar livre. 

Santa Catarina e São Paulo pro- 
jetam seguir por esses mesmos 
caminhos entre novembro e de- 
zembro. Em território gaúcho, o 
assunto ainda não é publicamen- 
teabordado pelo Piratini. 
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Noticias 
ra 

Construindo uma 
Lajeado melhor. 

Aprovada isenção de taxa ambiental para entidades 
assistenciais que recebam apoio do municípi 

os empreendiment 
no Bain 

Novo Tempo 1 e II 
Santo Ant 

açõ 
hm Ainda durante a 

foi o Projeto de Lei nº 087- apr 
essão, os vereadores 

Projeto de Lei nº 096-01/2021 
01/2021 que dispõe sobre a isenção da ndustrial de Lajeado, 

- enclamento ambien des e diretrizes para 
in empresas e utilização da área. 
A ão da Administração Municipal é 

tenção é auiar — regulorizar os lotes que foram cedidos, bem 
possibilitar que 05 lotes que aindo 
omercializados estejam em acordo sistência soc om o legis ção, criando segurança jurídic 

para os empreendedores e para o Município, 
Todas as matérias legislativas citadas no 
texto estão disponiveis para consulta no 
site da Câmara (https://lajeado. reg br). 
A próxima sessão ordinária será realizada 
na próxima terça-feira (09/11), a partir 
das 17h, com transmissão AO VIVO pelo 
Facebook e YouTube. 

Projeto de Lei nº 

Comissão Especial finaliza revisão do Regimento Interno 

revisão do texto de atualiz » na reunião 
m como presidente o jornalista e 

chmitt (PP); relatora vereadora Paula 
Cin (PSDB). A avaliação, artigo 

ticipação do assessor jurídico da 

o texto ainda vai receber a revisão 
ta etapa, dent ro Fornari 

je duas semanas para a leitura Será aberto um pe 

a se reunir para que as sugestões sejam incorporadas 
ar pela análise das Comissões Permanentes da 

ar a atual realidade 
tação ortográfica, 
Parlamentar. Esta 

ASSISTA ÀS SESSÕES E ACOMPANHI 
O TRABALHO DO SEU VEREADOR 
Toda às 17h, via conais oficiais do Câmero 
na intermer = = (51) 3982.1154 
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culturaeducação 

Multifeira reabre portões hoje 
para último fim de semana 
Programação no Porto 
de Estrela reinicia após 

quatro dias de intervalo. 

Comissão organizadora 
espera alcançar projeção 
de 50 mil visitantes até o 

fim do evento 

ESTRELA 

partir das 10h de hoje, 
os portões do Porto de 
Estrela estarão aber- 
os para o segundo e 

último fim de semana de pro- 
gramação da 7º Estrela Multi- 
feira. Serão mais três dias de 
atividades culturais € técnicas, 
além da oportunidade para a 
comunidade visitar os estandes. 
das diferentes áreas da econo- 
mia regional, 

Desde segunda-feira, a comis- 
são organizadora trabalha para 
corrigir situações pontuais que 
ocorreram durante a primeira 
metade do evento e deixar o Por- 
to pronto para a chegada dos ex- 
positores e do público. 
Na programação desta sexta, 

um dos destaques será a assem- 
bleia mensal da Associação dos 
Municípios do Vale do Taquari 
(Amvat), entidade que comple- 
tou 60 anos de fundação. Tam- 
bém haverá encontro dos se- 
cretários de Desenvolvimento e 
Inovação do Vale do Taquari, no 
Auditório Conexão, e reunião da 
Associação dos Secretários Mu- 

pais de Educação, no Audi 
tório E-Log. 
A inovação terá amplo espaço 

no fim de semana. Entre as ati- 
vidades previstas, está o Desafio 
de Pitches Sebrae Like a Boss, 
uma competição entre startup 
da região. As etapas iniciam ain- 
da na sexta ea grande final ocor- 
reno sábado, às 18h. A startupr 
vencedora será contemplada 
com uma avaliação de pré-inves- 
timento no valor de R$ 350 mil 
da Stars Aceleradora. 

Já no Salão do Agronegócio, 
um dos focos é a divulgação dos 
ganhadores do 1º Concurso Ls 
teiro, no sábado à noite. A ini- 
ciativa é uma das novidades da 
edição deste ano da Multifeira. 

Carros antigos 
No domingo, 7, uma das atra- 

ções da Multifeira será a Exposi 
ção de Carros e Motos Antigos. À 
atividade, organizada pelo gru- 
po Carros Antigos Vale do Ta- 
quari reunirá dezenas de aman- 

50 mil 
No primeiro fim de sem: 

a Estrela Multil registrou 
um público de 19 mil pessoas. O 

tes das reliquias automotivas. Os. 
participantes terão acesso livre 
ao Porto e terão dois ingressos 
cortesia para a feira 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL Nº 04272021 - PREGÃO ELETRONICO Nº 09272021. 

Aquisição de Equipamentos (grupo gerador computadores) para à Unidade Básica de Side do Muni 
Recabimento das propostas: da dia 081/2021 às 9:00h. no dia 1871/2021 às 9:00h — Dt pára impugnação so car aê o dia 12/11/2021 às 09.00h 
Abertura das propeatas: a 18/11/2021, ds 801%. inlio da sestão de disputa da lances: dia 18/11/2021, às 90h, exchivamente no o onde “estão. dspotios os. edtais e Informações. Disponfos tambêm na Brafetra ou no ate woe canudo oval 1 gov br ra portal da ransparência “Gdbinete do Prefeito, em 04 de Novembro de 2021. Pauso Cesar Bergman Prefeito 

No primeiro fim de semana, Multifeira recebeu 19 mil visitantes, número considerado acima das expectativas. 
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SERVIÇO 
2º fim de semana 

da Multifeira (*) 

HOJE (5/11) 
10h às 18h - gratuito 
18hàs22h-R$ 10 

sr SÁBADO (6/11) 
10has22h-R$ 10 

» DOMINGO (7/11) 
10h às 18h-R$ 10 

(*) Opção de compra 
on-line, pelo site ww. 
estrelamultifeira.com.br 

bém em pleno fim de mês, cujo 
impacto financeiro é grande 
para muitas famílias. 
A projeção final é que a Multi- 

feira receba até 50 mil pessoas. 
O presidente Leandro Kremer 
acredita que é possível alcançar 
esta marca, visto que o último 
fim de semana, tradicional- 
mente, costuma ser o periodo 
mais frequentado pelo público 
nas grandes feiras. A edição 
passada do evento teve um pú- 
blico total de 34 mil pessoas. 
Até as 18h de hoje, o acesso 

à área portuária é gratuito aos 
visitantes. Após este horário, 
bem como para todo o sábado é 
domingo, os ingressos custam 
R$ 10. Menores de 12 anos não 
pagam, assim como exposito- 
resetrabalhadores. 

número foi considerado acima 
do previsto pela comissão orga- 
nizadora, por ocorrer durante 
um feriadão prolongado e tam- 

Gem 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 

Preto Munic Es ora pico que ada 30 de embed 212 às, rata 
deicsções da Petra Este fa Ji de Cos, 30 - ES eo os 
ax Eme Proa Decumentação va Pego de Preços pr Seas de Araem 
Espe cotorme Edital e aves Copas do Ed e aevos pode sr bas os 
estes got bemconoineações complementares pelo ec (5) 398 125 rotor 
dass he as 13:50h 1 Estela O de Nove de 21 

ELMAR ANDRÉ SOMEDER 
Prego 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

PREGÃO PRESENCIAL 60-06/2021 

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA DIERSAS SECRETARAS DO MUNCÍPIO DELAJEADORS Asessãopública 
core na da 22112021, OOHOO, a sala de fações, 3º andar da Pei Municipal de 
LajeadoRS, Ra Co. io ay, 242, Bio Cano, Lajendo/RS. O esitl e seus avos podem 
er Obidos atra do portal mn eado gov, ou poderão ser solicitados pel e-mail 
procuradoria ictacan (aja gov. Lajeado RS, DÁ de novemino de 202! — Natel 
Zanata - Sibprcurados 

A rem mca 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 

DE EDITAL 
O Preto tora polca a aração do feto Ea e maca ada de O de dezembro de 2021, no 
mesmo oie lcal constantes do Eta, pra o eceoment dos emeles de Documentação 
Proposta ca presente ictação, que irado Pego de Preços pa aquisição ce maes de impers 
Cópiadaslerações poderão ser bis o te Wo estta gov. bem coma ifomações com 
plementres pelo tlfoe (51) 2081-1025, no há ds hs 1 Oem ea 1a às 17 

Esta, 0d de nove de 2021. 
ELMAR ANDRÉ SCHNEDER 

Peão 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 07-04/2021 
Obi: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUFÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E EXPLO- 
RAÇÃO DE ATMIDADES DE DIVERSÃO E LAZER, A SEREM DESENVOLVIDAS NA FORMA DE UM 
TREM NATALINO NO LAGO. DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS PROGRAMAÇÕES DO 
SP NATAL NO CORAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMERO A DEZEMBRO DE 2021 Os inresados. 
ee apresentar vel contendo documento de abiltação juro setor de compras da 
Pefeiura Munic de Lajeado, Rua Cel io May, 242, 3º anda, Bro Cento, Lajeado. 
O esital pode se cido através da portal Wa edo sou, ou poderás soco pelo 
ea procurador iitacso jar goebe, Lajeado, 11 de oxtubro de 2021 Natas! 
Zesata- Sibprocradr Gel 
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JOGOS ESCOLARES 

CEAT VENCE CAMPEONATO 
NACIONAL DE BASQUETE 

Atletas serão recebidos hoje em Lajeado com carreta. Time venceu torneio no Rio de Janeiro 

Equipe sub-14 do 
Colégio Evangélico 
Alberto Torres 
foi campeã do 

Jogos Escolares 
Brasileiros 

No mesmo palco das Olim- 
piadas de 2016, o time de bas- 

quete do Colégio Evangélico 
Alberto Torres (CEAT), de La- 
jeado, foi campeão dos Jogos 
Escolares Brasileiros (JEB's). 
A competição não era disputada 
há 17 anos. 
O evento ocorre no Parque 

Olimpico da Barra e encerra 
hoje. Entre delegados, técni- 

5, árbitros e equipe de orga- 
nização, os Jogos reúnem quase 
sete mil pessoas. 

A competição foi aberta a es- 
tudantes de 12 a 14 anos e con- 
tou com representantes dos 27 
estados brasileiros. 
Os meninos e meninas dis- 

putaram as medalhas em atle- 
tismo, basquete, futsal, hande 
bol, judô, vôlei, vôlei de praia, 

tação, tênis de mesa, xadrez, 
ratê, wrestling, ginástica ar- 

tística, ginástica rítmica, bad- 
minton, ciclismo e tackwondo. 

Tm tê 8” &| à É ] ê 

1 

Feliz aniversário, Nati Eerinh 

Hoje é um dia feliz e especial para nós. 
É dia de celebrar mais um ano de vida da 
pessoa que é nossa inspiração. 

inha companheira Nati, 
o seu sorriso Iluminá os meus dias, e sem você a vida” 
não seria tão especial. Sou grato ao destino e a todas 
as escolhas que fiz no meu passado, para ter você 
hoje ao meu lado. És uma empreendedora de sué 
e multo admirada por todos. Eu me orgulho muito de 
você Você é o presente mais precioso que a vida me 
“deu Obrigado por me compreender e ter escolhido. 
estar ao meu lado. Te amo imensamente. 

Márcio Dick 

Nãe Nati, 
você sabe que tem um lugar especial no meu coração. 
Muitas vezes esqueço de expressar por palavras e 
gestos o sentimento gigantesca de amor e ratidã 
que nos une. Todos os dias agradeço os sacrifícios 

que você fez para que eu crescesse forte e feliz Para 
mim você é a mulher mais inspradora do mundo. Te 
amo muto! 

Guilherme Perin 

Desejamos gue tocas as sete soriiosse concaeiliemé que SS 
consiga conquistar passo a passo a felicidade que você tanto merece. 
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ESPORTES 

ATLETISMO 

PATROCINADORES: 

LUCAS A 

ENTRE OS 
MELHORE 

Oberdan Brune, 
Matheus Carvalho 
e Clara Ruckert 
ficaram nas 

primeiras colocações 
dos Jogos Escolares 
Brasileiros 

pessoa 

equipe de atletismo do 
Colégio Teutônia segue 
conquistando bons re: 
ultados. Nessa quarta- 

, Os atletas Oberdan Brune, 
Matheus Carvalho e Clara Rúckert 
terminaram entre os melhores em 
suas modalidades nos Jogos Esco- 
lares Brasileiros 
A competição reuniu competi- 

dores entre 12 e 14 anos de ida- 
de de todos os estados do Brasil 
Oberdan terminou em primeiro 
lugar no hexatlo. Matheus foi o 
melhor nos 800m, enquanto que 
Clara no pentatio. 

Para o professor Laudenor Bru- 
ne, as conquistas mostram que o 
trabalho de longa data está dando 
certo. “Fomos apenas com três 
atletas e todos voltaram premia- 
dos com medalha de ouro.” 
O professor destaca que essas 

2º 
RODRIGO CAETANO VEDOr PRETO. 

APRESENTAÇÃO: 
nei 

a “AH 

Atletas do Colégio Teutônia conquistam três medalhas de ouro nos. 
Jogos Escolares Brasileiros 

medalhas significam muito para à 
sequência do projeto. “O resultado 
também é para os nossos apoia- 

dores e patrocinadores que fazem 
a coisa acontecer juntamente com 
atletas e treinadores.” 
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MENOS ÓDIO, 
MAIS AMOR 
icamos um ano e meio 
longe das arquiban- 
cadas. À pandemia 
fez com que apren- 

dessemos a torcer diferente, 
escutando o rádio ou assistin- 
do pela televisão. Fiquei em 
casa imaginando como que 
seria o retorno. As cenas eram 
lindas, com muita festa e in- 
tegração entre as torcidas. E 
isso aconteceu. Vimos vários 
exemplos positivos em todo 
Brasil, mas também vi cenas. 
lamentáveis. E geralmente é 

o fato ruim que é lembrado. 
No futsal tivemos um repre- 
sentante de quadra agredido 
por um torcedor. No campo, 
as cenas vistas na Arena, no 
domingo, doeram, principal- 
mente naqueles que vão para 
+ futebol e se divertir. 
Torço para que esses exem- 

plos negativos que tivemos 
no esporte profissional não 
ocorram também no futebol 
amador. Que possamos dar o 
exemplo positivo de como se 
faz festa! 

NO CAMINHO CERTO 
o e vemos 

ncerrou a participaç 
Gauchão Feminino. À equipe 
foi eliminada nas quartas de 
final, mas apesar do resultado 
ruim dentro de quadra, tem que 
se parabenizar o que foifeito 
foradele. A organização co 
planejamento dessas mulheres 
servem de exemplo para outras 
equipes profissionais do Vale, 
No próximo ano, além da Alaf, 
teremos a participação da Teu- 
tônia Futsal no Gauchão, Assim 
a modalidade segue crescendo e 
ganhando mais adeptos, 

“ HORA DEAPOIAR 
O Lajeadense joga no domingo a partida de ida das semifinais. A 

partida ocorre às 19h no Estádio Alviazul. O momento é de apoio 
máximo do torcedor e lotar o espaço liberado. Para isso, os ingres- 
sos estão a venda ao preço de R$ 15 (arquibancada) e R$ 25 (cadei- 
ra) e podem ser adquiridos pelo whatsapp do clube no 37101911, 
na secretaria do estádio, DMF Esportes, Mercado do João, Tonho 
Automóveis e Posto Fascina. 

PREPARO 
GERAL — 

SEMANAL -TERÇAS SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h 

Um panorama dos esportes que 
AVale do Taquart. 
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MTB LAJEADO 

QUARTA 
EDIÇÃO 
OCORRE EM 
DEZEMBRO 1,75 

do. O objetivo é explorar as be- — As belezas naturais de Lajeado poderão ser apreciadas pelos ciclistas do Vale do Taquari 
lezas naturais da região por meio 

evento com dois da prática esportiva. mento, barra decercaleadesivo. DESAFIO DA SERRA | nhaocorrea prova, 

percursos: 30655 que dos Dick, com duas modali- . pet o sucesso das elções pas. DO RIO DO RASTRO (poção, Fabrício Meneghini conta 
quilômet pi pia + Cerca de 25 citas de Loja... que é quarta vez que o VleClcie 

longo (55kam), A eg q Midi, o pratcipoms Hsto Hs o pe. ao COPA A, “É Na ds 
O participantes te jnds qe la no io bilidade da Sera o RO o alpes pias de clamado Bea 

sião pontos de hidratação e al. comb, nas ls Ponto da Bike, Rastro. São do Vale no sábado si esteano er 1283 participantes 
grupo de listas Va... mentoção, ambulância e caros esta e Bl Center, 86 pela madrugada, chegando por “e é um Dessa multo grand, pos 
leCicilsmo promove . de apoio Além disso ganharão Kit. prsço de R$ 55, Mais informações, volta das 8h, em Santa Catarina, a graude dificuldade é enorme são 
no dia 12 de dezem. ateta com soco plástico, preslhas, na página do ValCiciamo no Face. Já passam o ia vstando o local. 24 am de subida, atingido quase Bro 0 4º MTE Lea. telefones da organização, suple- book do io Ni oo Ea. oi aação 

Produtor rural: você já sabe que as nossas raízes estão no agro Estámos aqui para Viabilizar tódos 
O que você ainda não sabe é que o Banrisul prepárou o Plano Safra à 1 
2021/2022 com condições especiais; pensados para apoiar todas = 7 29 SeUS projetosipara a nova Safral 
as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado, Acesse banrisul.com.br/planosafra e saiba mais. 

te e pda £tovinao Banrisul 


