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FB Netintegrou consórcio para Governo de Lajeado propõe % o 
tentar arrematar oedo certame. alterações nos limitedo hair ga py 

Trânsito confuso, perigo iminente 

Liberação de novas vias e aumento do fluxo com a chegada da Havan agravaram a situação do trânstio junto à Ponte Seca, em Lajea- 
TRÁFEGO DESORDENADO | 4 veículos e pedestres disputam espaços em meio à sinalização que gera dúvidas. Município estuda soluções INA | 5 

IMpO sra ermvnsema MULTIFEIRA 2021 
Vale quer expandir 
produção de lúpulo Evento su pera 

Um dos principais componentes — ridade entre produtores. Setor busca 
pa braço de Gra dia oo ama pa dd iportçõs m et a S e c o nfi rm a 

. 

e 

ado DRI rotagonismo Lajeado prepara a p 
aldeia do Pa pai Noel Feira no porto atrai mais de 52 mil pessoas e quebra recorde de público 

Inicia hoje no Parque dos Dick — maistradicionais do Natal no muni- 
a montagem de um dos elementos cípio. Confiraas atrações deste ano. A sétima edição da Estrela Multifeira alcançou o. dos negócios firmados ainda não foi concluído, mas à 

objetivo de se consolidar como o evento da retoma- projeção é de mais de R$ 12 milhões. Organizadores já 
” da após o periodo mais crítico da pandemia. Balanço . preparam a próxima edição, 9 
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EDITORIAL 

O mérito na 
desigualdade 

Bolsa Família conseguiu 
sultados importantes ao lon- 
go dos 18 anos de existência. 
e tornou o maior programa 

de transferência de renda do mundo. Foi 
por meio dele, que o país saiu do mapa da 
fome, da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Mereceu até reconhecimento de 
grandes pensadores, como o do sociólo- 
go polonês Zigmunt Bauman, que disse: 
“Ninguém, além do Brasil, conseguiu tirar 
22 milhões de pessoas da pobreza.” 

Nestes anos de existência, não cons 
guiu, e nem poderia, acabar com a deper 
dência das famílias carentes. O objetivo 
de um programa destes é ser temporário. 
Tanto que havia critérios a serem cumpri- 
dos para continuidade, 

(a 
gestões que 
gastam muito e 
mal, separar pelo 
menos 1% do PIB 
para alimentar 
famílias carentes 
é uma obrigação” 

Relatório do Ministério do Desenvolvi- 
mento Social, mostra que em uma décad: 
1,69 milhão de famílias sairam de forma es- 
pontâncado programa. Afirmavam ter con- 
seguido elevar a renda. Poroutro lado, o Tri- 
bunal de Contas da União detectou que das 
mais de 14 milhões de famílias cadastradas, 

a dinheiro de forma indevida. 
Uma distorção que ocorre dentro dos muni 

onsáveis pelos cadastros. 
Por mais que haja opinides críticas, há de 

se reconhecer a importância dessas políticas. 
m um pads com gestões que gastam muito e 

mal separar pelo menos 1% do PIB para li- 
mentar famílias carentes é uma obrigação. 
“Agora o Bolsa Familia encerra o seu ciclo. 
Que novo programa, o Auxlio Brasil, con- 
siga manter resultados contra a miséria. 

A Benjamin Constant, AO, Contr, Lfendo'$ 
ripar ethe/ CEPOSO0O-104 
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“A sensação de correr é maravilhosa” 

Integrante da Santiago 
Running e moradora de 
Bom Retiro do Sul, Lígia 
Catarina Pedroso dos 
Santos, 72, se destaca 
nas provas de corrida no 
Vale pelo bom humor que 
encara as corridas. 
| Erequittanãa 

Quando e por que come- 
çou a praticar corridas? 

Consciente dos diversos benefícios 
que atividade física nos proporciona, 
sempre pratiquei caminhada, porém 
quando minha filha Rosilene Jasper 
ingressou na equipe Santiago Running, 
de Bom Retiro do Sul, me incentivou 
afazer o mesmo. Após alguns treinos, 
meus familiares eo coordenador Juliano 

tiago disseram que tinha condições 
de correr. Como tinha curiosidade de 
sentir essa sensação de correr, disputei 
a primeira prova em 2018 e desde então 
não parei mais. 

Como foi a experiência 
nessa primeira prova? 

Aexperiência foi muito boa. Apesar 
de estar bastante apreensiva, completei 
aprovade três quilômetros, obtendo 
um resultado satisfatório e subindo ao 

Pódio, 

Qual é a sensação de 
correr? 

A sensação de correr é maravilho- 

Aqui-seu investimento? 

sa. Fico focada somente em atingir meu 
objetivo, ou seja realizar minha prova 
da melhor maneira possível, dando meu 
máximo, mantendo disciplina e otimismo. 
Correr para mim serve para desopilar a 
mente, Nos dias que não corro, meu corpo 
emente sentem falta, é como se o dia não 
foi bem aproveitado. 

Qual foi o maior desafio? 
Em 2020 com o início da pandemia e 

as incertezas que o período nos trouxe, 
principalmente com o isolamento social, 
suspendi minhas atividades fisicas e por 
vários meses estive insegura para retomar. 
Em meados do ano passado, em virtude da 
minha saúde mental, retomei as atividades 
com minha filha. Quanto a competições 
meu maior desafio foi quando completei 
uma prova de seis quilômetros, em um 
trajeto de chão batido e com elevações. 

reride mais do que dinhefãp: 

Pfizer testa remédio 
contra covid-19 no Rio 

INSS pode suspender 
85 mil benefícios 

FOI NOTÍCIA 

“Apesar das dificuldades fui muito bem, 

Tem algum desafio que 
pretende encarar no futuro? 

Sim, inclusive já estou inscrita junto 
com a minha equipe. Vou participar da 
Maratona do Vinho, em Bento Gonçalves, 
em fevereiro, Sou uma das integrantes do 
octeto. 

O que te motiva a sair de 
casa e participar de provas 
de corrida? 

Muitos são os motivos. Entrecies, 
buscar melhor qualidade de vida, estar 
inserida em um grupo de atitudes rele- 
vantes que visam os mesmos objetivos, 
onde prevalessem amizade, solidariedade, 
alegria, etrecutros. 

Como a corrida e caminhi 
da ajudam no teu dia a dia? 

Eles tornaram o meu dia a dia uma 
verdadeira terapia. O horário que mais 
gosto de correr e caminhar é pela manhã, 

de casa geralmente pelas 6h, Apesar 
de me considerar uma pessoa saudável e 
bem humorada, consigo refletir melhor, 
vero mundo e as situações do dia a dia 
com mais positividade. 

Se tivesse que convencer 
uma pessoa a começar 
praticar o esporte, o que 
argumentaria? 
Argumentaria que esporte é saúde 

equalidade de vida. Um agente muito 
poderoso, pois pode modificar diversos. 
hábitos. Acredito que a escolha da modi 
dade esportiva é muito pessoal, o impor- 
tante é que cada um se identifique e 
satisfação em fazer. 

Por que investir 
coma gente? 

a Sicredi 

A Pfizer começou a testarum 
remédio contra casos graves. 
de covid-19 no Rio de Janeiro 
ebusca voluntários a partir 
de 18 anos. Pode participar dapmidiae toepriara guem esteja postivado, na fapocidada epoca por fase iniciada doença ecom arca cu acidente Co cm À e A 
hamento deve durar 42 dias eira 

Segurados convocados In- 
stituto Nacional do Seguro 
Social (NSS) têm até quinta- 
feia, 11, para agendar peri- 

dios poderão ser suspensos. 

29 funcionários do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui- 
sas Educacionais Anísio Tebe- 
eira (inep), responsável prio 
Exame Nacional do Ensino Mé- 
dio (Enem), pediram demissão. 
Elesalegaram fragilidade téc- 
nica e administrativa da atual 
gestão e assédio moral. 
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NECO ARGENTA 

INGRESSO 
AQUI 

ANA LUIZA 
FERRÃO 

CARDOSO 
CEO nas 

Lojas Gang 

REALIZAÇÃO: 

GRUPOA HORA 

100 ACIL TS 

PAULO R. HERRMANN E a. 
x No final, integração com experiência gastronômica 

a GRUPO jo Sinodal 
atsicredi IMEC SOL FBNETZ EYALL EEB A cusisvs Adoro 
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Opiniãoanálise 

Indefinição no MDB 
Umdos maiores partidos do dele, onomemais forte o deputa- 
Estado em termos de filiados do federal, Aloeu Moreira. Gabriel 
representanteseleitosaindaestásob — Souza, presidente da Assembleia, 
intensa indefinição. O debateintemo — Cesar Schirmes, ex-prefeito de Santa 
giracm nome do futurocandidatos Maria, e José Cairol,ex-vioe gover- nc 
governador. De formamaistranqui-  nador, estão descartados. E quem 
la, o ex-governador JosélvoSartori aindacorreporforaéoempresário RODRIGO MAR 
segue como a principal aposta. Além do setor calçadista, Roberto Argenta. 

Um novo bairro Montanha 

governo de Lajeado ficamenteem uma áreaentreas  nãotrechos delas.” O projeto foi 
convocaosmoradores  ERSs 130,413€a Av. DosIpés elaborado na Seplan, conversado 
dos bairros Montanha (ver imagens). O assunto ainda com os presidentes de bairro e 
e Moinhos D'água vaidar oque falar. com as associações, as quais, 

para uma audiência pública. Em Secretário de Planejamento segundo Bervian, acolheram 
debate, a proposta de mudança (Seplan), Giancarlo Bervian a sugestão, * Analisamos aqui 
da divisão entre as duas localid todas as possiveis implicações 
des, O encontro está agendado impert e, inicialmente, somente algu- 
para o dia 23 de novembro, uma divisa que cortam alguns lotes no mas mudanças de CEP. E custos. 
terça-feira, às 19h, no Salãode meio.” Além disso, explicaele,o apenas quando houver necessi- 
Eventos da prefeitura, Em suma, — objetivo da mudança écriarme- dade de alteração nas matrículas. 
o projeto do executivo projetaa nos linhas sinuosas, “permitindo Como a venda (do imóvel), por 
expansão do Montanha, especi- — queruasseparemosbairrose exemplo”, avisa. 

Vida longa à Saidan 
Uma singela cerimônia ca entidade instalada no bairro 

realizada no sábado passado Santo Antônio, em Lajeado. 
celebrou o 68º Aniversárioda— Prefeito, vereadores, membros 
Saidan. A solenidade foi marca- — da diretoria, conselheiros, as- 
da pela inauguração da terceira — sociados, funcionários e acolhi- 
casa-lar do Serviço de Acolhi- dos da instituição celebraram o 
mento Institucional da históri- importante momento. 

Terça-feira, 9 novembro 2021 

4064.1400 
99909.1400 

TIRO CURTO 
+ Nacoletiva de encerramento da 7º Estrela Multifeira, 

o prefeito Elmar Schneider (PTB) pareceu incomo- 
dado com a composição da comissão organizadora. 
da próxima feira. Especialmente com relação ao 
nome sugerido para vice-presidente. 

+ Os vereadores de Encantado gravaram um vídeo nas 
redes sociais para convocar a população e divulgaro 
abaixo-assinado que visa a construção de um desvio 
ao pedágio da EGR. Mas, é preciso cautela. Afinal, 
dois erros não formam um acerto. 

+ O orçamento para uma nova ponte no Rio Taquari, 
divulgado pelo assessor parlamentar Douglas Sandri 
(Novo), é questionado por agentes públicos da 
região Eles afirmam que o valor de R$ 39 milhões 
serviria apenas para uma estrutura de 100 metros de 
comprimento. E a extensão da ponte entre Lajeado e 
Estrela, por exemplo, é de 262 metros. 

+ No Valedo Rio Pardo, um grupo com mais de 300 
ciclistas se uniu para reivindicar uma ciclovia de 22 
quilômetros entre Santa Cruz do Sule Sinimbu, no 
trecho da RSC-471. 

* Atéo fim da tarde de ontem, quatro pacientes esta- 
vam internados na UTI do Hospital Bruno Born com 
quadro de covid-19 (três confirmados e um suspeito). 
Todos de Lajeado. 

Civil investiga a prática de rachadinha na 
egundo a investigação, os CCs nela. prefeitura de 

eram obrigados a repassar de 5% a 10% dos salários 
ao MDB. Algo bem comum em prefeituras mais 
próximas, diga-se de passagem. 

+ O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está muito 
próximo de assinar com o PL. 

+ O PT do Vale do Taquarirealiza a plenária regional 
no próximo dia 12, a partir das 19h30min, no CT 
Pagos de São Rafael, em Cruzeiro do Sul. Entre 
as presenças confirmadas, o ex-ministro Miguel 
Rossetto, o deputado federal Elvino Bohn Gass, eo 
ex-prefeito de Taquari, o popular Maneco. 

O retorno obrigatório 
das aulas 
presenciais no R$ 

| & inpurrio |MJR— CP cumo och > a alli 
PAPO Cala) arsicredi 
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políticacidadania 

Desordem 

eleva risco 

no trânsito 
Tráfego intenso nos horários de pico e disputa 

de espaço entre pedestres e veículos são alguns 

dos problemas no viaduto da Ponte Seca 
O — ma 

Cidistas e pedestres disputam espaço com veículos vindos de todas as direções 

(YA 

início das atividades 
da Havan atrai grande 
público desde a inau- 
guração, na quinta- 

feira, 4. Em paralelo, escancarou 

EvacaRDOSO 

É fundamental 
as dificuldades enfrentadas pelos termos um ou 
motoristas nos arredores do em- F 
preendimento, sobretudo, para pas guardas 
quem vem da Rua Bento Rosa para cuidar 
e BR-386, na ponte seca. Quem 
sai da loja e tenta seguir para a daquele trecho. 
rodovia também enfrenta percal- a 
ços. Condutores definem o trecho Senão, se torna 

somo uma bagunça Moradora de Estrela, a operária. o 
Eva Cardoso afirma que o trânsi eninguém 
to é confuso, sem controle e fica ” 
ainda mais problemático em dias respeita: 
de pico. Dessa forma, seria impor- 
tante reforçar a sinalização e ga- 
rantir o monitoramento constan- Acesso à loja 
te, “É fundamental termos um ou O inspetor-chete da Polícia 
mais guardas para cuidar daquele — Trecho é monitorado pela fiscalização nos horários de pico e fins de semana Rodoviária Federal (PRF), 
trecho, Senão, se torna uma ba- Paulo Reni, afirmou que não 
gunça e ninguém respeita”, opina. de uma passarela, faixa de segu- . cisa se deslocar para o outro lado — pouco, não ocorreram colisões. havia recebido relatos de con- 
Para o casal Marlice Lauschner — rança ou sinaleira. Outra suges- da rodovia. Becker explica queomovimen- — gestionamentos na rodovia. 

e Aurelio Bronstrup, de Teutônia, — tão seria repensar a entrada da to maior é nas alças de acesso e — Contudo, será feita uma verifi- 
os visitantes deveriam ser melhor — Havan. “O risco é iminente. Vão na Bento Rosa. “O pessoal ainda — cação no trecho para avaliar a 
orientados, principalmente quem . esperar alguém ser atropelado Fiscalização não percebeu que é possível uti- — formação de filas. 
não conhece o trecho. e morrer para algo ser feito. Só Conforme o chefe operacional | lizar a rua nova, junto ao Parque “Estivemos reunidos com a 

olharam o capital e deixaram as. do Departamento de Trânsito da Ney Santos Arruda, como rota Havan na semana passada e a 
pessoas de lado. É lamentável”, — prefeitura, José Gabriel Becker, alternativa para evitar a Bento empresa se comprometeu a fa- 

Eos pedestres? reclamam. fiscalização ocorrem temporeal Rosa”, explica. cilitar o ingresso e a saída dos 
Um casal de idosos, que prefe- Areportagemdo Grupo AHora aos sábados e domingos. Nosde- Segundo ele, mudanças não — veículos no estacionamento. Se 

riu não se identificar, questionou testemunhou vários pedestres. mais dias, apenas nos horários foram definidas ainda, mas necessário, vamos conversar 
a falta de segurança do trecho. e ciclistas em situação de risco . de pico, como início da manhã, — deverão ocorrer de acordo com — novamente. Não podemos ter 
Eles moram no Bairro Carneiros quando tentavam passar pelotre- . ao meio-dia e final da tarde. On- o acompanhamento feito pelo reflexo na estrada”, afirmou 
e realizam caminhadas na nova . cho. Alguns chegaram a abortar tem, 8, mesmo com à presença setor de trânsito. O que já está o policial. Reni destacou que 
orla do Rio Taquari. Por isso, a travessia por conta do tráfego dos azuizinhos, foi possível fla- . previsto é um reforço na sinali- a concessionária CCR Viasul 
precisam utilizar a região. pesado e velocidade dos veículos... grar conversões inadequadas e zação para tentar amenizar os sobre a si 
A demanda é pela construção O gargalo maior é para quempre- — desrespeito às preferenciais. Por problemas. igilante. 

Langu faz 66 anos 

Va poe lona 
8h10 às 10h o ça 

Fernando Weiss Rodrigo Martini rn 

o F LANGUIRU 7é Sicrod) AANTARES Apóiieda 2) 
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Opiniãoanálise 

Faria Lima se rende Bs 
Negócios às criptomoedas 
em pauta eo ese Isis e amados ET seda 

virtuais já alcançaram RS 2,5 bilhões, em operações que funcio- 
es o o Ena 

THIAGO MAURIQUE No mundo, o total de captação das moedas virtuais ultrapassou. 
os USS 3trilhões, mais que o dobro do PIB brasileiro. É outro fa- 
asda O nec An . papo bebe o pi di 

Derrota e aprendizado no Leilão 5G Dor arcada aaa Si em 
mericano às megacorporações atingidas pelo estouro da 

FB Net participou . acessíveis apenas às grandes. bolha imobiliária, em 2008. 
do leilão que definiu empresas do setor. Conforme Acredito que nada mais segura esse avanço. Nesse fim de 
as operadoras de Bohn, também foi possível semana, o Bitcoin voltou a disparar ultrapassando os USS 66 mil 
serviço de internet perceber o tamanho do lobby emvalor nominal O Etherium registrou nova máxima histórica, 

5G. A empresa é integrante existente no setor, assim como alcançando USS 4.782, e outras seguem a mesma tendência. 
de consórcio com mais de a influência dos interesses Os números muito acima da média do mercado financeiro tradicio- 
400 pequenos provedores, políticos. nal atracm cada vez mais investidores e, evidentemente, aventureiros. 
que juntos apresentaram uma Formado em torno do leilão, Ainda assim, é preciso cautela e muito conhecimento. As criptomoe- 
proposta de R$ 70 milhões resultado. Segundo ele, o grupo o grupo de provedores da qual a das precisam ser percebidas com a mesma sobriedade dos investi 
para arrematar lote referente de pequenos provedoresmostra FB Net se reúne nessa semana mentos tradicionais, sem cuforias exageradas ou preconceitos, 
aos estados do Paraná, Santa força ao apresentar uma pro para tratar sobre novas possi- 
Catarina e Rio Grande do Sul. — posta competitiva, com diferen- . bilidades a partir da parceria. 
A proposta vencedora foide ça de valormuito pequenaem Para o Vale do Taquari, o crono- 
R$73,5 milhões. relação à vencedora. grama do governo prevê a im- 

Diretor da FB Net, Junior O principal aprendizado foi plementação da tecnologia SG FRASE DO DIA 
Bohn considera a partici compreender como funcionam entre 2027 e 2028, tarde diante 
pação positiva, apesar do esses processos, até então da importância da tecnologia. É preciso acabar com os mitos em torno das. 

criptomoedas no Brasil. Precisamosadotar  amunocanaron 
um discurso sóbrio e equilibrado para 
informar bem os investidores.” 

RÁPIDAS 
+ Rumo ao litoral A Di Hellen Cosméticos participa 

da Convenção Regional de Supermercados2021. 
Promovido pela Associação Gaúcha de Supermer- 
cados, o evento ocorre em Tramandai, 
11 de novembro. A empresa c 
do Vale do Taquari a visitarem o estande 82, onde 

grupoque tecnologias. espaço destinado a inscrição de promete boas surpresas, 

dias 10 € 
vida os conterrâneos 

O Taquari Valle 
reúne empreendedores, prof Podem participarempresas, mentores interessados em parti- 
sionais e entusiastas do universo. empreendedores estartups que  cipar do programa. As mentorias - É 1 5 poi coptas + Boletin Focus - A projeção do mercado financeiro da nova economia, lançou neste. necessitem implementar inova- ocorrem em sessões únicas 

para a inflação em 2021 subiu pela 31º semana conse 
cutiva e passou de 9,17% para 9,33%. Os economistas 

ibado, 6, 0 Mentoring TV, ção em um dos pilares: produto, — duas horas de duraç 
grama de mentoria gratuitaem serviço, processo, pessoasemo- o participante deve preenc 
inovação. À iniciativa promove. delo de negócio. Os interessados um formulário para relatar a ex- do mercado financeiro mantiveram a projeção para 
a conexão entre: devem acessar o site do Taquari periência. Uma ótima iniciativa. ataxa básica da economia no fim de 2021 em 9,2: 
profissionais qual Valley (https://taquarivalley. que pode responder uma das O relatório ainda mostrou nova queda, pequena, nas 
experiência no setor, que darão com.br/) € preencher o formulá- perguntas mais frequentes no : ; 
orientações para o desenvol- rio de solicitação. cotidiano empresarial: por onde projeções do PIB de 2021 e 2022. 
vimento ea incorporação de Na página, também há um começar a inovar? 

Ei/senaciajeado Wesenacrs BEsenaciajeado [senacrs O RS 
tmudandoavida 

VC QUER 'mudar de vida Cursos 
Técnicos 

SETE EE Ss à 
NÓS TEMOS (ocaminho )atricule-se. 

Técnico em Administração - 1000h 

Senac Lajeado êo E 
Av. Senador Alberto Pasqualini, 421 sa 

(61) 5748.4644 (9 (5)99666.5263  sonscrscombrajendo SENAC 
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Governo extingue Bolsa Família, 
com Auxílio Brasil indefinido 
Com mais de 50 milhões 
de pessoas atendidas, 
programa criado em 
2003 chega ao fim. 
Planalto promete 
substituir modelo 
de repasse de renda, 
garantindo valor mínimo 
de R$ 400 como auxílio 

Bolsa Família che- 
ga ao fim após 18 
anos. O governo fe- 
deral cria o Auxílio 

Brasil como substituto. A pre- 
visão é começar à pagar o be: 
nefício a partir do dia 17 deste 
mês, No entanto, há indefini- 
ções sobre como funcionará o 
novo programa de transferên- 
cia de renda, 
Com um universo de 14,6 

milhões de famílias atendidas 
no país, o temor é haver um 
lapso na reformulação. O go- 
verno garante a continuidade 
dos pagamentos, sem o risco 
de deixar famílias vulneráveis 
sem o auxílio, 

m caso de não ser possível 
instituir o Auxílio Brasil até a 
data prevista, o governo precisa 
editar uma nova medida provi- 
sória com uma nova data de re- 
vogação do Bolsa Família para 
mantê-lo em vigor até o novo 
programa ser viável. Outra pos- 
sibilidade é uma nova prorroga- 
ção do auxílio emergencial. 
As dúvidas chegam aos Cen- 

tros de Referência em Assis- 
ência Social (Cras). Conforme 

servidoras de Lajeado, muitas 

Programa para complementar renda começou a ser pago em 2004. Governo federal promete aumentar em 
111% o valor mínimo a partir do dia 17 de novembro, com pagamento mínimo de R$ 400 

pessoas têm buscado informa- 
ções. No Vale do Taquari, são 
pouco mais de 7,1 mil benefi- 
ciados, o que representa 1,8% 
da população dos 38 munici- 
pios. Por mês, os depósitos re- 
presentam pouco mais de R$ família consiga se recolocar no 
1,1 milhão. trabalho. Mas não seria em 18 
O presidente Jair Bolsonaro . anos que resolveria um proble- 

afirma que o Auxilio Brasil terá. ma histórico do pais.” 
pagamento mínimo de R$ 400. A tese de doutorado de Cinti 
No entanto, nem o chefe do Pla- — avaliou os impactos de progra- 
nalto nem a equipe de finanças mas assistências, em espes 
explicou como o governo chega- do Bolsa Família no Vale do 
rá neste total. Taquari. “Mudar o nome, não 

vejo problema algum. Faz parte 
do processo de apropriação. O 
que precisamos estar atentos é 
se muda a lógica do auxílio.” 

Pelas condições atuais, com 
aumento da pobreza e da per- 
da de renda, há mais pessoas 

Cintia Agostini, ressalta o pa- 
pel de programas como o Bolsa 
Família em reduzir desigualda- 
des. “O objetivo final é deixar 
de existir. De ser um auxílio 
temporário, para que aquela 

“É um pouco para 
muita gente” 

A 
Des 

'onomista e doutora em 
volvimento Regional, 

Investimento no Bolsa Família .»vinsesce ess 

20 16,5 dA, 
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TE coeso eee E Amaçã eae is ou) “Valores foram transferidos para o Auxilho Emergencial 

comunidade 
Na tese de doutorado, Cintia 

verificou o impacto econômico 
do Bolsa Família nas comuni- 
dades. “A média de comple- 
mentação da renda ficou em 
RS 70. Um dinheiro que ia para 
comprar pão, arroz, carne. 
Itens básicos para sobrevivên- 

E esses valores circulam 
dentro do comércio local.” 

Sobre o impacto nas contas 
públicas, afirma que se trata de 
0,5% do Produto Interno Bru- 
to. “É um pouquinho para um 
montão de gente,” 
Ainda que o governo te- 

nha extinto o Bolsa Família, o 
Conselho de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas Públicas 
(CMAP), avalia que o progra- 
ma “conseguiu com sucesso 
reduzir a pobreza no Brasil de 
modo significativo.” 
O CMAP é coordenado pelo 

Ministério da Economia, com 
participação da Casa Civil, vin- 
culada à Presidência da Repú- 
blica, e da Controladoria Geral 
da União (CGU). No relatório 
publicado em agosto, o conse- 
lho afirmou se tratar do maior 
programa de transferência de 
renda do mundo. 

ingressando no Cadastro Úni- 
co. “A mudança traz preocu- 
pações aos beneficiários, pois 
em um período de dificuldade, 
aumenta a preocupação. Mas 
não acredito que o governo vai 
deixar de fazer os repasses às 
famílias.” 

Diferenças dos programas 
Auxílio Brasil 

inciado 
riado por Medida Provisória e 

elo governa dia 20. a, o programa 

+ Conforme o Ministério da 
Cidadan o beneficio terá reajuste 

0% em relação ao 
amília 

«O pagamento seria de R$ 400 por 
ofimde ém de aumentar o númera de beneficiados 
do a 17 milhões de famílias. 

Tamb m renda por 

do programa: o Primeira Infância 
Familiar; e o Super. 

que fazem 
também 

AUXÍLIO 
BRASIL 
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Vale busca ampliar produção de lúpulo 
Indústrias e municípios 
incentivam o cultivo do 
insumo responsável pelo 
amargor e aroma da 
cerveja. Setor dependente 
da importação busca 

do lúpulo por R$50. 
Para este ano, ampliou a área 

em mais 60 plantas. “O plantio 
é feito uma única vez. Depois da 
colheita a planta seca e entra em 
dormência durante o inverno. An- 
tes da primavera surgem os novos 

a autossuficiência da expectativa de iniciar o plantio na brotos que precisam de poda”, de- 
matéria-prima primavera do próximo ano. talha Aroldi. 

O investimento da cervejaria é 
caneranes de R$ 500 mil, com meta inicial 

de produzir quatro toneladas de Programa de 
lúpulo. A cervejaria, fundada em incentivo 
2016, será uma das poucas do pais 

m dos principais in- acontarcom plantação própria do 
gredientes da cerveja, . ingrediente que confere o amargor 
o lúpulo, cria opor: aroma à cerveja. 
tunidade de renda no “Nacervejaria Salva utlizamoso 

Vale, À planta trepadeira caracte- pulo dos nossos parceiros em vá- 
rística de locais de clima rio mos- rias cervejas da linha Quintas-Fei- 
traboa adaptação às condições da ras, que é como chamamos nossas 
região confirma o potencial pro- cervejas sazonais, masameta é pro- 
dutivo, As primeiras áreas foram  duzirtodoo lúpulo utilizado nas de- 
implantadas em 2018, com pro- . mais cervejas”, explica o engenhei- 
dutores de Lajeado, Santa Clara  roagrônomo Marcus Outemane. 
do Sule Sério. e os desafios está o estudo 

Diante da baixa oferta no mer- de adaptação das variedades o 
cado interno e alta na demanda. clima local, “Parte desse trabalho 
do setor, o plantio do “tempero”. já é fito em testes nas proprieda- 
da cerveja é incentivado por in- “des, no pós-colheita, uso de tecno- 
dástrias e municípios em buscade — logia e custo justo ao produtor”, 
melhor competitividade e altena- reforça o técnico da cervejaria. 
tiva de diversificação rural, Hoje, 
99,9% do lúpulo é importado da 
Alemanha c EUA. Produtividade 
No início do ano, a cervejaria É a partir das resinas e óleos 

Salva Craft Beer, de Bom Retiro. essenciais das flores fêmeas do lá- 
do Sul, adquiriu 12 hectares em pulo que vêm o amargor, além de 

A Salva criou em 2018 0 pro- 
grama de incentivo ao plantio 
de lúpulo no Vale do Taquari. A 
ideia é melhorar à oferta ao mer- 
cado local, gerar demanda para à 
agricultura familiar e oferecer um 
produto de alta qualidade com ca- 
racterísticas regionais, 
Em 2019, a Salva produziu 
dba cora orgia, com 
lúpulo da espécie cascade, 

Santa Clara do Sul. 
erementaram lúpulo fresco de ou- 
tros produtores da região. A ideia 
da marca é ser sustentável e suprir 
toda demanda de uso em cervejas, 
posteriormente, no o uso para 
óleos essenciais medicinais den- 
treoutros produtos. 

Natan Armange, de Lajeado, 
é também produtor parceiro da 
Salva. “A ídeia de investir na 
cultura surgiu em 2019 quando 

Paverama para desenvolver o cul- — sabores e aromas cítricos, florais, ONA ja a pa Aroldi, de Sério, soube dessa iniciativa da cer- 
tivo de lúpulo. Na primeira etapa .. frutados, herbais econdimentados. é um dos produtores pioneiros na região vejeira de Bom Retiro do Sul. 
do projeto, serão utilizadas 9 mil. O cultivo a partir de meio hectare Cultivamos 600 plantas, de nove 
plantas em área de 3 hectares. Téc- garante bom retorno 30 produtor. em 2020 0 custo de R$ 3 mil “A. até 2 quilos por pé. Tudo depende — variedades.” A primeira colheita 
nicos preparam o solo, antes us Roberto Arvldi, de Sério, montou planta bem nutrida e na fase adulta, — das condições de solo e clima”, ava- foi em março deste ano com pro- 
do no cultivo de eucalipto, com a a estrutura com 100 plantas ainda apartir da quarta safra, pode render. lia o produtor. Aroldi vende o quilo dutividade de 200 quilos. 

Estrela sediará evento voltado a agências de turismo 
Programação será organizada — ocorrerá em Estrela e terá como — pois reuniremos na nossa região é 
pela Secretaria de Turismo missão apresentar os novos pon- guias turísticos, turismólogos e a 
do R$ e ocorrerá no começo tos turísticos e colocar em de imprensa especializada, que irá 
de 2022. Idela é apresentar tivo as atrações dos municípios da — conhecer e divulgar nossas atra- 
roteiros para colocar região Fegilonarotado turismo estadual. — ções”, afirma. 

Conforme a secretária especial O evento, ainda sem data para 
na rota do turismo estadual qe Cultura, Esporte e Lazer de ocorrer, será organizado pela Se- 

Estrela, Carine Schwingel, o com- — cretaria Estadual de Turismo, e 
VALE DO TAQUARI promísso com o governo do Esta- — faz parte do projeto “Rio Gran- 

do foi firmado durantea 7º Estrela de do Sul, um grande destino”, 
O Vale do Taquari sediará, no Multifeira, no 4º Seminário Itine- — que tem por objetivo alavancar 

começo de 2022, um evento volta- rantede Guias de Turismo do RS. o segmento turístico no estado, 
do para operadores de turismo. O “Para nós é uma grande satis- ampliando o rol de atrações, por 
Famtour, organizado para agên- fação emplacar esta programa- meio da divulgação de destinos, 
cias, turismólogos e imprensa, — ção, já no início do próximo ano, — lugares e novas rotas. 

Oportunidade 
Conforme a diretora de Turismo 

da Secretaria Estadual de Turismo, 
4 2º MENSALIDADE Claudia Mara Borges, durante o Fa- 

APARTIRDE mtour o Vale do Taquari terá a opor- 
mm Pd tunidade de apresentar o seu poten- 

cial turístico para todo o Estado. 
“A ideia é levar um grande en- Acordo para Estrela sediar evento foi fechado durante a 7º Multifeira 

contro, com os profissionais de 
turismo, operadores, agências e — Associação Brasileira de Agências Segundo Claudia Mara, este tipo 

PRP q ujas, entre uma parceria da se-— de Viagens e Sindicato dos Guias — de encontro ocorrerá em todas as 
a a Crctaris de Turismo co Estado, do Rio Grande do sur”, destaca. — regiões gaúchas. 

/ 
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Multifeira alcança objetivos 
protagonismo no RS e ganha 

Com 52 mil pessoas em seis 
dias de atividades, evento 
quebra recorde de público 
em edição que marcou 
retomada no Vale. Também 

aumenta responsabilidade 
para 2023, com o desafio de 
inovar e se manter atrativa 

público regional estava 
com saudades de uma 
grande feira presencial, 
Após quase dois anos 

semeventos deste porte, o Vale do Ta- 
quari vivenciou, durante dois fins de 
semana, à tão esperada retomada. A 
7º Estrela Multifira, além de preen- 
cher esta lacuna, inovou, abrangeu 
áreas de forma inédita, como o turis- 
moca inovação, e colheuosfrutos. 
O sucesso do evento se traduz em 

números. Cerca de 52 mil pessoas. 
circularam pelo Porto de Estrela nos. 
seis dias de programação, entre ex- 
positores, trabalhadores e visitantes. 
Um recorde na história da feira. A 
projeção de negócios ainda não foi 
concluída, mas espera-se que atinja a 
marca de R$ 12 milhões, o que tam- 
bém seria um feito importante. 

Não foi apenas em nível local que 
a Multifeira ganhou notoriedade. Por 
ser um dos primeiros eventos do in- 
terior desde o começo da pandemia, 
teve atenção especial de autoridades. 
Prefeitos, deputados estaduais e fe- 
dleraís, secretários deestado catéovi- 
ce-governador Ranolto Vieira Júnior 
circularam pelos estandes da feira. 
“Conseguimos entregar aquela que 

eu já posso dizer: é a maior Multieira. 
que já tivemos”, disse o presidente 
Leandro Kremer, entusiasmado com 
o sucesso do evento. Com a sensação 
de dever cumprido, cle passa o bastão 
para Oscar Rudolio Hunemeie, pre- 
sidente da próxima edição. As datas já. 

Debates promovidos pelo Grupo A Hora em meio à programação abordaram temas como. 

LeanDRo 
KREMER 

estdo definidas:9, 10, 11e 12,€17,18 
e 19de novembro de 2023. 
Com maior visibilidade, também 

aumentará a responsabilidade da 
futura comissão organizadora em 
tomar 0 evento ainda mais atrativo. 
“A régua subiu. Precisamos avançar 
cada vez mais”, destacou o prefeito 

ar Schneider, que espera lançara 
próxima edição em Brasília. 

ver a feira em 2 
à pandemia, se mostrou certeira. O 
avanço da vacinação e a queda no 
número de casos permitiu a retoma- 
da segura dos eventos presenciais no 
municipio. 

Ainda assim, o martelo só foi bati- 

Só no último fim de semana, foram mais de 30 mil visitantes. No total do evento, 52 mil compareceram ao Porto 

do em julho, mesmo que a organiza- 
ção tenha iniciado em 2020. “Foi a 

partir de julho que intensificamos os 
trabalhos. Mas foi ótimo ver o Porto 
Totadoca satisfação das pessoas”, co- 
menta Kremer. 

Já a presidente da Câmara de Co- 
mércio, Indústria e Serviços (Cacis), 
Andreia Zwirtes Kich, destacou a 
alegria do reencontro dos expositores. 
com o público. “Circulei e conversei 
muito com o máximo possível de ex- 
pesitores e sentimos a necessidade 
deles em focar e enxergar as oportu- 
nidades, aproveitar este momento 
de retomada, de buscar novos negó- 
cias”, pontua. 

Desafios da 
próxima gestão 

Antes mesmo do anúncio oficial, 
o nome do presidente da próxima 
Estrela Multifeira já havia sido “va- 
zado”. E a escolha foi por um empre- 
sário conhecido na cidade: o diretor 
da Piastrela Embalagens Flexíveis, 
Oscar Rudolfo Hunemeier. 

à! 

Na coletiva de imprensa que deta- 
lhou os números da Multifeira, Hu- 
nemeier discursou e se disse pronto 
para o desafio de fazer um evento 
ainda melhor em 2023, “Vamos ava- 
liar tudo o que deu certo e o que não 
funcionou tão bem para que na prós 
ma isso esteja melhor, E, claro, fazer 
uma Multieira que seja propagada 
paratodoo Estado”, afirma. Aequipe 
de trabalho, conforme Hunemeer, já 
está formada. 

Painéis especiais 
O Grupo A Hora esteve presente 

durante os seis dias de programa- 
ção da Multifeira, com seu estande. 
montado próximo ao pavilhão do 
comércio, No último fim de semana, 
a Rádio A Hora promoveu diferentes. 
painéis, onde foram debatidos temas 
relacionados com o evento. 
No sábado, um dos destaques foio 

painel sobre inovação « empreende- 
dorismo. Participaram o presidente 
da Associação dos Municípios do 
Vale do Taquari (Amvat) e prefeito de 

inovação, infraestrutura, turismo e agronegócio 
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NÚMEROS DA 
72 ESTRELA 
MULTIFEIRA 
5S2MIL 
foi o público circulante 
da feira nos dois fins 
de semana, entre 
visitantes, expositores e 
trabalhadores, O maior 
da história do evento, 
33 MIL 
pessoas estiveram 
no Porto de Estrela 
somente no segundo 
fim de semana, quase o 
mesmo público total da 
edição anterior; 
270 
expositores participaram 
da Multifeira, divididos 
entre os salões da 
inovação, turismo, 
comércio, agronegócio 
e praça alimentação. Um 
recorde em sete edições; 
SMIL 
foio público 
registrado no show de 
Armandinho & Banda, 
na noite de sábado. Fol 
a apresentação mais 
prestigiada do evento; 
209 
veículos antigos 
participaram da 
Exposição de Motos 
e Carros Antigos, no 
último domingo; 
95% 
dos entrevistados 
em uma pesquisa da 
Faculdade La Salle 
afirmaram que o evento 
superou ou atendeu as 
expectativas criadas. 

Santa Clara do Sul, Paulo Kohlraus- 
ch o secretário de Desenvolvimento 
e Inovação de Estrela, Rodrigo 
eo economista Eloni Sal. 
No domingo, um dos debates 

como foco o futuro do Porto de E: 
ta, área que sedia a Multieira desde 
a quarta edição. O ex-prefeito Rafael 
Mallmann, é os empresários Henri- 
que Purper é Juca Richter foram os 
convidados par o. 

Ainda no domingo, “O Meu Negó- 
cio”, atração revente da emissora, teve 
uma edição especial, Rogério Wink 
entrevistou o prefeito Elmar Schnei- 
dere dois empreendedores de Estrela: 
Caruline Morel, da Redemac Morel- 
11, e Neri Xavier, da Launer Química. 
O debate oi gravado e será disponibi- 
Jizado nas redes sociais do programa. 

oscar 
1 HUNEMEIER 
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Novas experiências 
para o paladar 

Uma noite agradável para 
os amantes de vinhos e espu- 

harcou a sexta-feira, 

anos de tradição no estado. 
As bebidas foram escolhi- 

das pela enóloga Amanda 
5, na Eduarda Reschke, de ape- 
Delazeri. proporci nas 20 anos, que conduziu 
encontro especial to a harmonização com muita 
à degustação de seis rótulos — propriedade, 
premiados da Casa Valduga, Confira alguns cliques do 
empresa com mais de 140. encontro! 

a Nostra. 

Terça-feira, 9 novembro 2021 

b Eno 
Nathaniel Delazeri, Amanda Eduarda Reschke, Morgana Alm, Dormei Delazeri e Pablo de Paulo 

Bem-vindos 
de volta 

A comunidade também marcou 
presença em peso no evento que 
retomou os shows do Teatro da Uni- 
vates. Depois de dois anos, o espaço 
abriu as portas com o espetáculo 
Queen Celebration In Concert na 
última sexta-feira. A performance 
de André Abreu fez os fãs reviverem 
bons momentos e cantarem os su- 
cessas junto com a banda 

Ao lado, alguns registros da noite! 
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Aulas presenciais retornam em 84 

das 85 escolas estaduais do Vale 
Alto Índice de vacinação 
da comunidade escolar 
e protocolos sanitários 
garantem volta segura 
na região. A exceção é a 
escola indigena Gatén, em 
Lajeado, que passa por 
reformas 

Ramiro ari 

uase todos os alunos 
de escolas de Educa- 
ção Básica retorna- 
ram ontem às aulas 
presenciais, Decreto 

publicado em 30 de outubro 
tornou obrigatória a volta à pre- 
sencialidade. 
A retomada é possível em ra- 

zão do alto indice de vacinação 
da comunidade escolar. No Vale 
do Taquari, 92% dos profes- 
sores foram imunizados, Dos 
alunos entre 12 anos e 16 anos, 
68% já receberam a vacina, 

Decreto estadual determina retomada integral desde ontem 

A adesão ao primeiro dia letivo 
obrigatório ainda não foi conta- 
bilizada. De acordo com a coor- 
denadora regional de Educação, 
Cassia Benini, os números no En- 
sino Fundamental já eram satista- 
tórios, mas a situação do Ensino 
Médio é irregular entre as escolas, 

“As escolas de Ensino Funda- 
mental já estavam com um per- 
centual bastante grande, O mais 
preocupante sempre é o Ensino 
Médio. Eles vinham mediante a 
opção dos pais. Em algumas es- 
colas, estávamos com um percen- 

tual baixo de alunos”. 
Até a semana passada, O retor- 

no às atividades presenciais cor- 
respondia a 65% dos estudantes 
de Ensino Médio da região. Já no 
fundamental, o número chegou a 
90% dos alunos. 

Mudança no 
revezamento 

Com falta de espaço físico para 
atender aos protocolos sanitá- 
rios, 12 escolas da região preci- 

sam revezar o número de alunos 
que voltam ao ensino totalmente 
presencial, Nesses colégios, parte 
da turma assiste a aula na escola, 
enquanto os outros alunos fazem 
atividades em casa. 

Nesses casos, a secretaria es- 
tadual de Educação determinou 
uma mudança no sistema de re 
vezamento. Antes, os alunos in- 
tercalavam de forma semanal as 
aulas presenciais e remotas. Ago- 
ra, a troca de turmas é diária, 
A mudança do sistema exige 

uma reorganização de grupos fa- 
miliares diversos, uma vez que o 
problema se repete em diferentes. 
cenários. “Tem turmas de Ensino 
Médio, tem de Ensino Funda- 
mental, Tem escola com apenas 
uma turma em revezamento, e 
todas as outras funcionando nor- 
malmente”, relata Cassia. 

80% retorna à maior 
escola do Vale 

Colégio Castelo Branco, no 
a escola centro de Lajeado, 
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PROTOCOLOS 
SANITÁRIOS 

estadual que atende o maior nú- 
mero de estudantes na região. A 
equipe diretiva estima que 80% 
dos estudantes voltaram às aulas 
presenciais no primeiro dia de 
obrigatoriedade, 
A maioria dos alunos que não 

foram à aula são do 3º ano do 
Ensino Médio. Para o diretor 
Marcos Dalein, grande parte dos. 
estudantes que não retornaram 
conciliam o estudo com trabalho. 

“Havia uma preocupação mui- 
to grande das famílias também 
com relação ao retorno. Alguns 
por causa do contágio de covid e 
outros pelos filhos estarem traba- 
lhando. Tanto à escola quanto a 
família estão se reorganizando”. 
O colégio Castelo Branco tra- 

balha de manhã, tarde e noite, 
No contra turno, há uma equi- 
pe de limpeza para higienizar 
os corredores e dependências 
comuns. À estrutura do colégio 
permite ainda que as turmas se- 
jam realocadas conforme o nú- 
mero de alunos. Dessa forma, 
não é necessário o revezamento 
deturmas. 

LIBERDADE PARA VIVER BEM 
O Sundoy Vilage Care é um condomk 

par?! impar no Rio Grande do Sul 
to Imobiliário instolações 

o sonda, qualidoda do vida o Indepondore 
Idoghizado pora compreander as nacassidados de fomos e de 
pessoas com grande exporiência de vida, à Sunday Viloge Cara 
oportuniza que vivam de forma Ira, tranquit, segura e confortável 
contando com serviços de assistência à saude 24h, além de uma 
completo Ifrcstrutura para realzação do atrdod 

14 hectares 
O momento para viver uma vida plana e faiz é agora 
VIVA NO SUNDAY VILLAGE CARE! 

NTO. 

] 
SUNDAY 

Village Care 

Concomo com Soude Assistida 

Endereço: Br 386, km 270, Fazenda Vilanova - RS Entre em contato com uma imobiliária local e garanta seu lote, 
www.sundayvillagecare.com,br Dúvidas: 51 99966.2939 
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qo Es: 
NEGÓCIOS MA AUTO PEÇAS Poças « CACHORRÃO do Fen 

BRIKÃO DOIS IRMÃOS. a TSE Pu Antônio Or a 

moouros meme a. Pinturas CANDY Modas Venha com 

cantante Es CASA BRICK - Mova no 

Dna CENTER blcatos po 

CMAVUIRO JK. Fechaduras 

SALÃO DE 

PROFISSIONAL DE VENDAS 
Atividade: 

Requisitos — 

SALÁRIO ATRATIVO + COMISSÃO 
Egrupoahora.net.br 

A HORA 

ERICH HAINS SCHWIN- 
GEL, 64, faleceu ontem, 8.0 
sepultamento foi no Cemitério 
Evangélico de Nova Westfália, 
em Fazenda Vilanova. 

OLIVIA CALEZARI VICEN- 
TE, 73, faleceu ontem, 8.0 
sepultamento foi no Cemitério 
Municipal de Guaporé. 

PEDRO ARIZI, 69, faleceu 
no domingo, 7. O sepultamen- 
to foi no Cemitério Evangélico 
de Estrela. 

VICTORINO ANTONIO GE- 
LATTI, 84, faleceu ontem, 8. 
O sepultamento foi no Cemi 
tério Católico da Linha Alegre 
em Muçum. FLAVIA HELENA CHIA- 

RELLI, 63, faleceu no do- 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 
AL Nº 0972021, O Município de Canudos do Vale - RS comunica a resização de Listação Pública na messisde Pregão Presencial para coniração de empresa para miar casos de 

À propostas terão recebúdas às 08:00 horas do dia 18 de Novembro de 2021, na Profotra Municipal. Setor de Lictações. sta à Rua João José Bresch = nº 487 — 
Centro = Canudos do Vie - RS. 
Eta! completo poderá ser obtido na Prefeitura de Canudos do Vale em harávio de 
expediente ou no site se cansado rx go br no portal da Transparência na Prefetura ou pelo telefone (81) 3616-1147. 
“Gabinete do Prefeito, em 08 de Novembro de 2021. Paulo Cesar Bergmann Pretto 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TRAVESSEIRO 

Pregão Presencial 028/2021 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR Pecebimenta dos 
emeloes 22/11/2021 às ONG, na sede a Prdetua Mc Tipo mena preço por tem 
Pregão Presença! 029/2021: Objeto: AQUISIÇÃO DE O (UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA 
Fecebiment do emeloes: 2/11/2021, às, ras da Pra Munic. Tipo: menor 
preço porem 
Ens. uu avesso 1 goi. torções. (51) 3759-1122 cu e-mail Nctatavessio 
gorhe Tess, 08/1202 Gm Lt Sair Pri Municipal 
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mingo, 7, Foi cremada no 
Memorial e Crematório 
Ecumênico Jardim Mon- 
tanha dos Vales, em Santa 
Cruz do Sul. 

SILVIO ADRIANO 
KATSCHOS, 44, faleceu no 
domingo, 7. O sepultamento 
foi no Cemitério Municipal 
de Novo Paraíso, em Estrela. 

ALESANDRO SILVA DE 
ALMEIDA, 23, faleceu no 
domingo, 7. O sepultamen- 
to foi no Cemitério Munici- 
palde Sobradinho, 

OLIVIO FUSINATO, 86, 
faleceu no domingo, 7. O se- 
pultamento foi no Cemitério 
Municipal de Guaporé, 

AIRTON WAGNER, 59, 
faleceu no domingo, 7. 
Foi cremado no Memorial 
e Crematório Ecumênico 
Jardim Montanha dos Va- 
les, em Santa Cruz do Sul. 

SIDINEI DELAZZARI, 
46, faleceu no domingo, 7. O 
sepultamento foi no Cemité- 
rio da Comunidade de Linha 
Argola, em Encantado. 

JULIA GUIOMAR 
CHAVES BERTO, 87 
faleceu no domingo, 7, Foi 
cremada no Crematório de 
Caxias do Sul. 

IVONNE MARIA AN- 

O Municipio de Poema comunica que ta Lclçã, a moduidade de Pregão Eleônc. 
po mec peço por hem con à iralicdade de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ba 
CBO, masa e eso sic À ta para encerameto des propos e ico deles 
sec 242 às OO hora, echunvamete no se tu poiidecampraspubicas com. 
e onde encna-edporel o el Mass inomações pod e cds ft Setor de 
Uiaçõs da Petra Murcia, são à Jacob Fa 22, pelo ore 51 3761-1044 ainda 
pelo era ita amenas porte 

Pora BS, 8 denovo de 221 
FABIANO MERENCE BRANDÃO 

Preto Munoal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA: 10372021 - bt: CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DE VAS MARGNAS DAS 130 INOLNDO MATERAL E MÃO DE CERA. CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA MEMORIAL CESCATO PLAMLHA ORÇAMENTÁRIA PRETOS. O Muripo 
Ladra pt pão cnpecneto secas quem lemos dog 4 
a Lex 8 666/93 fica retficado o eta! de lictação com a alteração da data da sessão que ocorrerá rod 1122021, DO hos, a sal de ações da Pra Municipal de Lajedo, fa 
Cel bo May, 242. Barro Centro. Lapeado/RS. O estal é seus anexos podem ser obtidos através 
do pol wo dos gor ou pod sr oco pelo era prada can 
dsgados gore Leo, 8 de over de 202] - sr ae - Sra 

EXTRATO DO EDITAL Nº 187/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 

O Murici de ig toma púbico que está receendo é s 85 do da 
ANN VEN, ro se wi price pps com br, raposas é documentação de 

telação cesar asa des retuscavaderas em endement an Corri 
SO520 40 - Pam» Br Et e eras maçãs psdem e cp fre 
(6) 37510. no Deestamento de Compras e ictações ou ie a migas comb 

CERVANO STEVENS 
rele Muncial 

DRIGHETTI, 95, faleceu 
no domingo, 7. O sepul- 
tamento foi no Cemitério 
Municipal de Guaporé. 

VILMO PANAROTTO, 
72, faleceu no domingo, 

O sepultamento foi no 
itério Jardim da Paz, 

em Serafina Correa, 

GESSI BRAGA ROSA, 
94, faleceu no domingi 
7. O sepultamento foi no 
“emitério Municipal de 

Taquari. 

OLGA DORNELES DE. 
OLIVEIRA, 78, faleceu no 
sábado, 6. O sepultamento 
foi no Cemitério Municipal 
de Capitão. 

LUIZ CARLOS DA COS- 
TA DASILVA, 46, faleceu 
no sábado, 6. O sepulta- 
mento foi no Cemitério 
Municipal de Novo Paraf 
so, em Estrela. 

OLMIRO PRASS, 72 
faleceu no sábado, 6.0 
sepultado foi no Cemitério 
Evangélico Luterano de São 
Caetano, em Arroio do Meio. 

MARIA APARECIDA DE 
FREITAS POSTAL, 85, 
faleceu no sábado, 6. O 5 
pultamento foi no Cemité- 
rio Municipal de Guaporé. 

Para informar falecimentos: 
«WhatsApp: (51) 2487689 
«Fone: 37104200 
« Email: 
exmtraldejomatisoDeruponhoraethr 
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culturaeducação 

Aldeia do Papai Noel 
começa a ser montada 
Visitação à Casa do 
Noel faz parte da 

programação do Natal 
no Coração, lançada 
nessa sexta-feira. Na 
tarde de ontem, árvores 
natalinas também foram 
montadas ao redor do 
lago no Parque dos Dick 

uem passa pelo Parque do aa aaa CSS 

Dik já pode ver o Nata Não 
tomar forma em Lajeado. 
Depois do pinheiro hm- Programação 

noso Na grde de ontem, as árvores Abertura da Aldeia do Noel 
Chegada Do Papai No! (CDL) 
Apresentação Slan - 0/1 
Natal Mágico com Kronnus «04/17. 15 20130, no Espaço Show 
Rústica de Natal -05/12, às 8h, no Parque do 
Natal no Coração dos Bairros - “= 0) a Zi 

adotadas pelas entidades do muni- 
cípio foram instaladas, 

ao redor do lago. O pinheiro da Cã- 
mara de Dirigentes Logistas (CDL) 
foi o primeiro a receber os enfeites. 
Nos próximos dias, Rotarys, CTGs, 
Apues € outras instituições também 
levam suas ormamentações ao par- 
que, que será palco das atrações do 
Natal do Coração 2021. 
A programação foi divulgada pela. 

prefeitura de Lajeado em parceria 
com a CDL Neste ano, o tema das 

7 Bh30 às 20h30, no Parque dos Dick 
Orquestra de Teutônia - 11/72, 55 20h30, no Espaço Show 

h com saia no Parque 
no Espaço Show 

O Natal Da Menina Que Falava Palavrão - 7/]7 
Espaço Shov 
Trupe do Noel - 15/17 € 19/12, 18h30 as 2053 
Espetáculo de Ballet“O Quebra Nozes”, Escola de Dança 
Alessandra Espíndola - 15]? no Espaço Show 

Caravana Iluminada e Notal no Coração dos Bairros - 15/17 
com saída do Parque dos Dick 
Grupo Teatro da Pernas Pro Ar0s Trovadores Do Natal” = 

às 20h30, no Espaço Show 

com o slogan: 
presentear o amor”. 

Nestaterça-feira, a Aldeia do Papai 
Noel começa a ser montada. À parti 
de 23 de novembro, o Bom Velhinho 
estarátodasasnoitesnolocalparare- | Oelaje - Orquestra de Concertos de Lajeado -7:/]2 5 
ceberascrianças eas famílias. Ofun- Espaço Show 
cionamento será de segunda a quin- «++ 
ta-feira das 19h às 22h, e em sextas, 
sábados e domingos das 1$h às 22h. 

Na programação, também estão a 
rústica de Natal, caravana iluminada, 
eo Nataldo Coração nos bairros, com 

duas exibições do espetáculo “Ala- 
baster em terras de Mira — a origem 
de São Nicolau”, no Ginásio Nelson 
Brancher, A atração integra a progra- 
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HORÓSCOPO 

ARES: As franças devem. é [BRA No trstalha éhora feeirne ind Es fe = ES Ts Pesci 
eso ssa Em rr =. O EE O == Ene Emses EE 
stars ge E E E era Ss E E Ee 
geo geme, E indeed rara onde dado ema inicia ra conquista 

th Assam AQUARIO Ga de os Voce adeus % EE 
quer des, e e lguémda maneramas reservada pode Ea pd aa ada fa ro um resutado melhor apare dé uma micra doque se espera 

VIRGEM So os assuntos PEIXES: Hj aci amenos que reabem as Sea olmhe paras mer nes je Pasão us sons e voc 
Spreesa vita pode lar seu ndo deve e contentar 
cação be mas tiida. om qualquer cota 

O do islamismo não [E exercido sabre a” ESA consome e Yo | isa mma v 

Et Th Hegóra de mir olcre polir Em mel Y Y 
es [po 

EA pt 
pes feito, A 

Vias 
Ná Pes al tri 
excelente |Ratoei (7, EA 

[elas E jones ER E mas + 
oa E ei EA 
ira id 

a AS sm Em bp 
do) (pres passo 
u da HA 

atrações musicais itinerantes que mação do Lajeado Brilha 2021 e tem Erro] | |, 
passarão nos 27 bairros. Com finan- direção geral de Daniel Burghardt. ig E jpeasta de 
ciamento da Lei Federal de incentivo Outra atração retomada nesta edi- | rosternsGslsiredeare 13010014 | Haro eai E 
àCulturae de Pró Cultura RS, o Nata! ção é o Cedelinho, que inicia dia 27 | fepiprda Guia tato ia | Mora 
também contará com apresentações . de novembro. As saídas ocorrem no | era aan Es) gústes 1 ea 
no Espaço Show, no Parquedos Dick... Parque dos Dick até o dia 30 de de- | juncipa styáfua — EA T 

zembro, com exceção dos dias 29/11 | Cesto Mnciço de 8 
Chegada do Noel €06, 1327/12. O ingresso seráco- |  resnciemen de frmuéro peso Eclid 

Nos dias 27 e 28 de novembro, — mercializado pelo custo de R$ 8, e | SS oo de mea SO = FE 
o público poderá conferir de perto — criançasaté4 anos não pagam. Emas Lie Sou - preteto Mico! | freada acione | Saba de 

amo era Pimp” teto abre) 

o EDITAL DE LEILÃO ONLINE cus E ' — 
scheid 1º LEILÃO: 29/11/2021 e 2º LEILÃO: 13/12/2021 - 14h00min — 

RI Leilão online - www.scheidleiloes.com. br E 
LUCIANO  SCHEID, Lelbeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Excelentissimos) Senhores) Douti(es) Cd 
na iceadade ONLINE, aravês do endereço elróic: wi seheicialoas com br s ben a segar desertos referente tr dos processos abaixo mencionados. IMÓVEIS: > Area de 11273 G3m sem bentatorias, síuaco ná na Berto Roca) BAND. ASSES] PTOS ni ii a 
Hidráulica, matricula nº 06.975 do Ri de PIVERSOS: 715 peças de vestuário feminno e rril. Vea do 
Talho de Lajeado Prog: 02125767 2017 508 de Jesus Costa e Outro X Arcol Engenharia Lila, 
ano Tables de Encantado” Pros: 09208701 2010 5 04 0791 = Joice Mary Arca X Argaica Modas Comércio 

Representação Lida, O leião será realizado EXCLUSIVAMENTE na modalidade Onine (Resolução nº 236 do Conselho 
Nacional de Justiça cio At 882, 61º do CPC), através do sie. www Scheidieiloes.com.br. A venda, em qualquer dos 
leilões, dar-se-á pelo maior lance, nos termos do artizo 888 ca CLT. À comissão do leloeiro será de 6% para a arrematação 
de bem imóvel é 10% para móvel, a não ser que já fado pelo ju Todas as orientações e documentos necessários para 
participação do lelão estão disponíveis no referido site. Caso não houver licitantes no 1 Leia cia. BRO 
2021, ditos bens serão levados a novo Lelão, no mesmo horário, da presente esttal ficam devidamente intmadas as partes. INFORMAÇÕES PELO TELEFONE (61) 3720.1295 ou pelo (51) S8945.6449 
(Whats App). Email: contatofischeidioiloes com br 

rmicoqueal com 1 O Revistas COQUETEL 

Solução 
DOG 000 
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PATROCINADORES: 
A MORA 

ESPORTES CUECAS A 

FUTEBOL AMADOR 

OS PRIMEIROS SEMIFINALISTAS 
Ecas e Boavistense 
confirmaram 

o favoritismo e 
avançaram de fase 
na Copa Aslivata 

rr 
jom a chegada de novem- 
bro, os campeonatos 
amadores do Vale vão se 
encaminhando para reta 

final. O destaque do domingo ficou 
para a Copa Aslivata que conheceu 
os primeiros semifinalistas nas ca- 
tegorias titular aspirante. 

Atual campeão, o Boavistense 
confirmou a vaga ao vencer nova- 
mente 0 Juventude, dessa vez em 
Brochier, Já em Imigrante, o Atlân- 
tico venceu o Ecas por 2 1, como 
havia perdido a partida de ida, a 
decisão foi para os pênaltis, onde o 
Ecas levou a melhor, 

No aspirante, Juventude, de Bro- 
chier, e Ecas eliminaram Imigrante. 

MINIFUTEBOL 

+ Sicredi (JCertel | 

Sempre Unidos empatou em 1 a 1 com o Flamengo, no amador de Progresso. Jogo da volta será no dia 21 

e Atlântico. Os outros semifinalis- 
tas serão conhecidos no próximo 
domingo. 

COPA INTEGRAÇÃO 
A competição promoveu a parti 

dade ida da rodada extra. No clássi 

co de Arroio do Meio, o Sete de Se- 
tembro perdeu cm casa para o Rui 
Barbosa por 2 a O. No outro jogo, 
Nacional e 7 de Setembro ficaram 
noda 
PROGRESSO 
A comunidade de Xaxim rece- 

CAMINHOS TRAÇADOS 

a o) id 

[| 

O sábado de tempo instável foi 
de definições no Clube Tiro e Caça 
e na Soges. Os jogos apontaram 
todos os times classificados para 
as semifinais. Em virtude do feria- 
dão, os jogos eliminatórios ocor- 
rem no dia 20 de novembro. 

Supérfluos ficou com a última vaga semifinal da Série Prata da primeira divisão no CTC 

No Clube Tiro e Caça o destaque 
ficou para a primeira divisão. O Le- 
sionados venceu o Coroas Mirim/ 
Lyalpor2a teconfirmou a vaga para 
semifinal, A outra vaga da semifinal 
ficou com o Aliança que venceu o 
Amnésia por 2 1. O resultado elimi- 
nouo EPTG. Na Série Prata, a última 
vaga ficou com o Supérfluos que ven- 
ceuoLosCharruas por 230. 

SOGES 
Pela primeira divisão, Brocado- 

rese Super 10 ficaram coma última 
vaga da Ouro. As equipes venceram 
o Super 10 Original e o Sem Bron- 
ca. Ainda na primeira divisão, o Tó 
Com Sede perdeu por w.o e foi eli 
minado da competição. Com isso, 
o Sem Bronca já está garantido na 
final da Série Bronze. 

beuas partidas de ida da semifi 
No veterano, o Cruzeiro de Tiri- 
rica venceu por 1 a O com gol de 
Almir Eugênio. No jogo principal, 
Sempre Unidos empatou em 1 a 1 
com o Flamengo, de Xaxim, Alex 
marcou o gol para o Flamengo, en- 
quanto que Mateus descontou. 

SEMIFINAIS CTC 

Primeira divisão 

Série Ouro 
Amnésia x Lesionados 
Aliança x Coroas Mirim/Lyall 
Série Prata 
Donos da Bola x Los Charruas 
Supérfluos x Ghost 
Segunda divisão 
Série Ouro 
Capitão América x 100 Pressão 
Smurfs x Exoctraciasse 

Na segunda divisão, o SPC per- 
deu para o Só Resenha e ficou de 
fora da semifinal da Série Ouro. Os. 
classificados foram Interditados, 
Firma, Tsunamic Fúria. 

SETE 
A competição promoveu a tercei- 

Terça-feira, 9 novembro 2021 

Compacta 
SERVIÇOS DE LNPEZA URBANA 

RESULTADOS 
Dto tr] 

isa ] 

Destas 3 x 2 
ei tos tro] 

trt 1 O tapa 
pe 

dede 3 2 imgane 
fon 0% 0 Aedo meat 

Semp Und 1 1 Homen 

See desen 18 O Cray 
Ledo 1 O decir 

Sombrio 0 e 2 Rida 

Soges 
Primeira Divisão 
Série Ouro 
Xtotz United x Brocadores. 
Sokanelinhas x Super 10. 

Série Prata 
Diretoria x Saídera 
Limitados x Super 10 Original 

Série Bronze 
Demonhos Jrx Nárnia FT 
Segunda divisão 
Série Ouro 
Interditados x Fúria 
Firma x Tsunami 
Série Prata 
SPC x Cevaria 
Os Kururus NC x Só Resenha 

Série Bronze 
Meia Boca Jrs x Dinos 
Estrelas do Futuro x Manguaça. 

ra rodada da segunda fase. O desta- 
que ficou para a goleada do Tocafo- 
go por 6a O sobre o Tabajara. Com 
o êxito, o time assumiu a liderança. 
da Série Ouro. Na segunda divi- 
são, o Saragossa está muito perto 
de confirmar a classificação direta 
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Compacta 
SERVIÇOS DELNPEZA URBANA. 

GRÊMIO PRECISA DE APROVEITAMENTO 
DE LÍDERES PARA NÃO ! SER REBAIXADO 
Tricolor necessita 
de ao menos seis 

vitórias nas últimas 

nove rodadas para 

permanecer na 
primeira divisão. 
Primeiro desafio 
é na noite de hoje, 
contra o Fluminense 

peresrmes 

ém de lutar contra os ad- 
versários diretos na tabela. 
de classificação, o Grémio 
"omeça a disputar uma ba- 

talha também contra os números. A 
derrota para 0 Internacional no Gre- 

ARENA, 21H30MIN 

“Na 34 deu Tricolorcom 90% Senno À 
dechance de ser rebaixado à Série B. k Pedra Geromel Emnorerodadas,precisadeno mink Pedro Gerom 
mo sis vitórias para permanecer na Rafinha 
elite do futebol brasileiro. A primeira LucasSiva dasnove finais ocorre hoje noite na Mateus Sarará Arena, contrao Fluminense Ens 

O Grêmio terá de buscarum apro- a 
veitamento próximo doslideresdo . campaz [e 
Brasileirão para não ser rebaixado. Dágo sou 

Depois de perder o clássico e ver o 
Bahia vencer o São Paulo, o principal Técnico: Vagner Mancini 

O Intemacional terá pelo menos 
ês desfalques na partida de ama- 

nhã, contra o Juventude. O goleiro 
Daniel voltou a sentir dores nas 
costelas e seguirá fora. Já o lateral 

Com Daniel ainda no 
departamento médico, 
Marcelo Lomba 
permanece titular 

A 

APRESENTAÇÃO: 
RoDRico VEDOr CRETANO PRerTO, EZEQUIEL NEITIXE 

FLUMINENSE 
Marcos Felipe 
Samuel Xavier 

Nino 
David Braz 

Marion 
André 

Martine 
Jon Arias 

Luz Henrique 
Job Kennedy 

Fred 
Técnico: Marcão 

Premiere 

INTERNACIONAL 

COLORADO DEVE PRESERVAR ATLETAS 
Saravia e o meia Patrick estão sus- 
pensos, enquanto o atacante Taison 
é dúvida por conta de dores muscu- 
ares. À lista de baixas ainda pode 
aumentar devido ao desgaste da 
vitória no Gre-Nal. 

Já há algum tempo a comissão 
técnica manifesta preocupação 
com a condição física do grupo, 
uma vez que a pandemia impos- 

HORA 

ESPORTES 

Sicredi (a (SCertel 

ESPORTES 
SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h 

adversário contra a queda éo Santos, 
16º colocado com nove pontos de BRASILEIRÃO 
vantagem. CLASSIFICAÇÃO 
O clube trabalha com uma proje- 

cão de seis vitórias nos move jogos ENCHENTE 
restantes. Assim, somaria 18 pontos a Deo do no Seres : Mane MMA A e chegaria aos 44, totalizando um gta MT AN 
aproveitamento de 60% no periodo. Eai no mp a Older Atéico- MGtemhoje6Spon- Bim gg e a 
tos e 72,2% de aproveitamento. O o qr MT 
vice Palmeiras acumula 55 e 61,1%. tda mano 
Jo Fame em temo oa 
c63,1%. EEE 

Ou seja, para evitar o terceiro re- gua rama 
baixamento da história, o Tricolor gua E E 
precisará de um rendimento igual ao a a 
dosmelhorestimesaolongode30jo- Judo 729 0% 
gos na competição. grope a 

De acordo com o Departamento cs mechas b E í 
de Matemática da Universidade F Fr) a a 
deral de Minas Gerais, que calcula as Em rapa da dad Do 
chances das equipes a cada rodada, o fase 
Grêmio tem 92,2% de chance de ser eg SON USE 
rebaixado. rp 
DESFALQUES 
CONTRA O FLU «esquerdo Cortez, expulso no Gre- 

-Nal, e o volante Thiago Santos, que 
O Grêmio chega à partida de hoje, recebeu o terceiro cartão amarelo, 

às 21h30min, extremamente pres- — Alémdeles, o goleiro GabrielChape- 
sionado. São quatro derrotas con-  có, o volante Villasanti e o atacante 

Bo secutivas e vários desfalques para 
Vagner Mancini. 

Para a partida diante do Flumi- 
nense, o técnico não terá o lateral- 

lesfalcarão a equipe nos pró- 

suas respect 
natórias. 

sibilitou a realização de uma pré- 
«temporada no inicio do ano, ea meia Maurício. Caso Taison seja 
sequência de jogos voltou a ser in-. vetado, Boschilia deve ser atração 
tensa em novembro. Porisso, atéo no meio-campo. 
final do Brasileirão, a equipe deve Ainda com uma lesão nas coste- 
conviver com preservações pontu- . tas, o goleiro Daniel seguirá sendo 
ais devido ao cansaço. desfalque. O atleta era preparado 
Para a vaga de Saravia, suspen- . para voltar no Gre-Nal, mas voltou 

so pelo terceiro cartão amarelo, a sentir dores. Por isso, Marcelo 
o substituto deve ser Heitor. Já. Lomba seguirá na equipe titular. 

no lugar de Patrick, deve entrar o 

PREPARO 
GERAL 

Ea Cysa 26 q BD 



data rr AHORA CF EE | 
DIVISÃO DE ACESSO 

LAJEADENSE A UMA 

VITORIA DO GAUCHAO 
Rs Alviazul empatou em 1 a 1 o jogo de ida das 

semifinais contra o União Frederiquense. 

Partida de volta ocorre no próximo domingo, 
em Frederico Westphalen 

Ie escorou de cabeça e Wendel mandou 
parao fundo das redes. O lance levou 

penas uma vitória separa o a torcida ao delirio, que quase foi 
Lajeadense do tão sonhado . maior três minutos depois, quando 
retorno à elite do futebol. Nascimento quase virou o jogo. Mas 
aúcho. No domingo, 7, 0. o placar não foimaisalicrado 

clube recebeu o União Frederiquen- 
se empatou em 1a Inapartidade QUALQUER 
idadas semifinais. Uma Arena lotada A 
impulsionou o Alviazul ao empate VITÓRIA SERVE 
nos minutos finais O regulamento da Divisão de 
Antes da partida o elenco eo técni- Acesso não prevê saldo qualificado 
coGelson Conte falavamsobreojogo nos mata-matas, Dessa forma, a 
ser uma espéxie de final. O sentimen- equipe que vencer no tempo normal 
to foi refletido no público, o maior no — avança para a finale também para o 
estádio nesta Divisão de Acesso. Em — Gauchão de 2022. Qualquer empa- 
campo, no entanto, a supremacia foi te leva a decisão para os pênaltis. A 
do União Frederiquense. partida de volta ocorre no domingo, 
A equipe adversária foi quem teve 14, às 15h30min, na Arena União, 

as melhores chances da partida. No. em Frederico Westphalen. 
primeiro tempo apenas O time de 
Daniel Franco conseguiu finalizar TRANSMISSÃO DA 
em goL. Já no segundo, logo aos 7 mi a 
nutos, Gabriclabriuo placaremuma RÁDIO A HORA 
bobeira defensiva do Lajeaden: 
O gol acordou a equipe de Gelson Assim como no jogo de ida, a Rá- 

Conte, que foi para cima com as en- dio A Hora 102.9 estará presente na 
tradas de Maycon Bamberge, princi- partida de volta das semifinais, que 
palmente, Érison. O empate dos do- vale o acesso para o Lajeadense. O 
nos da casa ocorreu aos 40 minutos. Concentração abre às 14h30min, 
Após cruzamento de lago, Maycon coma bola rolando às 15h30min. 

VOLEIBOL , 
AVATES CLASSIFICADA PARA O ESTADUAL SERIE OURO 

mmscação 
Equipe agora Maria), garantiram a vaga na EG à | a disc 

viaja para o final, marcada para o dia 5 de é 
dezembro. 

Equador, onde A mesma equipe embarcou 
na madrugada de ontem para 

participa de Cuenca, no Equador, onde dis- 
competição puta o Challenger de Las Amé- 

j ricas. Doze atletas viajaram 
internacional acompanhadas do técnico Es- 

tanislao Vachino, o “Vacho”, 
A equipe Infantojuvenil do — e do preparador físico Alexan- 

CML/Avates garantiu a clas- — dre Joanella, o “Roca 
sificação para a Série Ouro O torneio ocorre entre os 
do Campeonato Estadual, em dias 11 e 14 de novembro e 
disputa que ocorreu nesse do- reúne equipes da categoria 
mingo, no Ginásio Ito Snel, Sub-19 (meninas nascidas 
em Estrela. entre 2003/2004/2005) de 
As vitórias sobre Colégio sete paises latinoamericanos: 

Sinodal (São Leopoldo), e As- il, México, Bo- E p — 
ão Vôlei Futuro (Santa lívia, Peru, Chile e Colômbia. Equipe garantiu vaga na final, marcada para o dia 5 de dezembro 


