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Oscilaçõesrabolsaemoutubro APL fortalece conceito do Vale a 
assustam investidores. a dos Alimentos. ati dh 

CONSULTA POPULAR 
Vale escolhe 
prioridades 

TRANSPORTE EM LAJEADO 

Governo quer prorrogar 

subsídio e evitar nova tarifa 
Sem auxílio do cofre municipal, empresa calcula que passagem urbana custaria R$ 7,50 

Assembleia hoje do Codevat de- 
fine projetos da região para receber O Executivo de Lajeado pretende prorrogar por mais seis me: os R$942 mildo governo do Estado, peido Lita subsídio da tarifa de transporte. O projeto foi encaminado aos vere 

s dores e estabelece a continuidade da passagem 

» base para o termo de concessão do serviço previa no mínimo 167 mil 
passageiros por mês. Limitações impostas pela pandemia afastaram. 

n R$ 4,50. Estudo — usuários e o total hoje chega na metade do previsto. PAGINA |S 

Insegurança 
motiva 

análise 

estadual 
Técnicos do Executivo gaúcho 
percorrem trecho de Estrela à 

Imigrante flagram riscos. Falta 
de acostamento, de sinalização 

epistaestre estão entre os 
apontamentos. Comitiva solicita 

ao Piratini ampliação da pista 
para haver espaço exclusivo 

para ciclistas. 

10 
Os quatro municípios 

integrantes do trecho pedem 
inclusão da ciclovia em 
programa de turismo 

Languiru projeta 27% de 
elevação no faturamento 

Cooperativa Languiru pretende bater rativa alcançará R$ 2,3 bilhões, ante RS 
recorde em 2021. Pelo estimado, coope- 1,8 bilhão no ano passado. 

7 

MERCADO DE TRABALHO 

Crie Oportunidades aproxima 
alunos das empresas 

Programação organizada pela Univates  tabelecer contato 
reúne 33 empresas e tem como propósito es- té 

estudantes dos cursos 
de graduação ou diplomados. 
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EDITORIAL 

Oportunidade 
democrática 

ngajamento, voluntariado e 
participação são pilares para 
o exercício da cidadania. Num 
momento de descrença em re- 

lação às instituições públicas « de inse- 
gurança com os rumos da democracia, 
tornam-se ainda mais relevantes. 

Hoje, o Conselho de Desenvolvimento 
do Vale do Taquari promove assembleia 
para definir os projetos que irão constar 
na cédula regional da Consulta Popular. 
A votação está prevista para ocorrer de 
22 a 30 de novembro, pela internet. 

O Estado destinou R$ 30 milhões 
para os Coredes. Para o Vale, estão 
prometidos R$ 942 mil. A verba será 
repassada ao projeto mais votado pela 
comunidade regional. 

(3 eai da 
instabilidade 
institucional 
vivida no 
país, reforçar 
os processos 
coletivos se torna 
uma exigência” 

Apesar dos baixos valores, trata-se de 
uma oportunidade para o exercício da 
participação cidada. Todo o ano a popu- 
lação tem a chance de escolher uma área 
para receber recursos que podem fazer a 
diferença em nivel local, 

Diante da instabilidade institucional 
vivida no país, reforçar os processos 
coletivos se torna uma exigência. Ainda 
que sejam necessárias mudanças estru- 

tanto na gestão como no modelo 
, 3 democracia 

hor sistema. E nada é mais democrático 
do que abrir a possibilidade de os eleito- 
res escolherem investimentos prioritá- 
rios às suas regiões. 
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“Queremos chegar às 
pessoas de toda a re 

Natural de Estrela, 
Josiane Schvan Holz, 
51, mora há 20 anos em 
Colinas. Desde criança, 
desenvolveu habilidades 

para o artesanato. Em 

2006, ajudou a fundar a 
Casa do Artesão. O espaço 

ganhou reconhecimento, 
com destaque para o Café 
Colonial e às parcerias 
com uma cervejaria e uma 
pousada do município 

Mateus Souza 

Você é uma das da 
Casa do Artesão de Colinas. 
Como começou teu envolvi- 
mento no artesanato? 
Meu envolvimento com artesanato se 

Iniciou ainda menina. Minha mão era 
habilidosa com agulhas (tricô, chochê) 
ecostura, e cu fui aprendendo cometa. 
Hoje trabalho com fios (bordado, tricô, 
crochê), pintura expansiva e outros. Sou 
uma das sócias fundadoras da Casa do 
Artesão. As reuniões para criação inicia- 
ram em agosto de 2005, junto ão Posto 
de Saúde do município e a fundação com 
registro ocorreu em 2006. São 15 anos de 
história e muitos projetos. 

ero nosso próprio espaço, para expor 
os artesanatos, bem como os produtos da 

agricultura familiar nos trouxe maior visibi- 
lidade e força junto comunidade, so poder 
público também aos visitantes da regido. 
Foimuito importante a criação deste grupo. 

Comoéa da comuni- 
dade ao trabalho dos artesãos 
deColinas? 
A comunidade em geral émuito parrtici- 

pativa. Mas como Colinas é um município 
Pequeno, com culturas diversas na área de. 
artesanato, nosso maior potencial é junto às. 
pessoas que nos visitam de fora, sendo de 
carro ou através de excursões pelo Roteiro 
Delicias da Colônia, so qual participamos. 
Também há os grupos diretos quenos 
visitam através de agendamento. 

A Casa do Artesão completou 
anna nec da Ca 

o hoje e o que se projeta para os próximos anos? 
O grupo da Casa do Artesão hoje está 
fabuloso. Somos um grupo unido, que 
trabalha junto, sempre com foco no cresci- 
mento de todos. Temos vários projetos para. 

ee 
ao 

o próximo ano. Entre els, adaptações 
melhorias do nosso espaço físico, comcria- 
ção de um espaço infantil, para aventuras 
uma área lúdica para fotografias. Quere- 
mos chegar cada vez mais atéas pessoas 
detoda a região, além de oferecer onosso 
tradicional Café da Colônia a empresas e 
agências de todo o Rio Grande do Sul, por 
quenão, do Brasil. Temos ótimas parcerias 
para atender o público, já que turismo não 
se faz sozinho. 

No fim de outubro, Colinas 
voltou a sediar eventos im- 

presença de público? 

um grupo muito comunicativo, amamos. 
estar em meio às pessoas, nem que seja. 
apenas para conversar e divulgar o poten- 
cial do nosso grupo da Casa do Artesão e 
também do município. 

e 
coscolhero mmmads de= tg atsSicredi 

FOI NOTÍCIA 

Pfizer pediráuso devacina - — Governo regulamenta Ministro afirmaque : STF mantém suspensão 
da Covid emcrianças o Auxílio Brasil “petróleo vai subir mais” | do orçamento secreto 

A Pfizer apresentou à Anvisa os. O presidente Jair Bolsonaro A maioria dos ministros dot Ad Opemtro au q E 
a vacinação de crianças de 5 a 11 lamenta o Auncio Brasil Um favor da liminar da ministra Rosa 
anos contra Covid- 19. Aagên- dos pontos prevê a migração Weber, que suspendeu os repass- 
inata qo pesada fone de todas as famílias atendidas es das emendas ao reator, con- 
da farmacêutica virá embreve. pelo Bolsa Família para o novo hecidas como orçamento secreto. 
Fora pad rn Enprirircopre eia pera atapes asd semquehajaa o devem ser transparentes doqueo habitual é dadederecadasramento doencaminharas verbas: 
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Em sessção solene, vereadores celebraram centenário da Acil 

Câmara adia abertura de 
concessão para venda 
de alimentos em parque 
Emendas modificativas 
geraram dúvidas no 
plenário e projeto deve 
ser votado na próxima 
semana. Sessão também 
homenageou os 100 anos 
da Adil 
namo Brites 

uas emendas sobre o 
mesmo ponto de um pro- 
jeto de li geraram con- 
fusão entre 0s partamen- 

ares e frustraram as expectativas da. 
base govemista para votação da pro- 
posta na noite de ontem. A matéria. 
que autoriza a abertura de concessão 
para exploração comercial do Parque 
Municipal Dr. Ney Santos Arruda, 
às margens do Rio Taquari, deve ser 
apreciada no dia 16. 
O lider do governo na Câmara, 

Mozart Lopes (PP), acredita que o 
projeto servirá como modelo para 
as demais licitações em árcas de 
lazer do município. “Que esse par- 
que seja um marco no serviço à co- 
munidade. Essa licitação vai ficar 
para a história”, 
O entusiasmo ficou para próxima 

semana após emendas apresentadas. 
pela bancada do MDB. À vereadora. 
Ana Rita Azambuja sugeriu modif- 
cações nos artigos primeiro e tercei- 
ro. Carlos Ranzi também quis alterar 
oprimeiro artigo. 
Os parlamentares até tentaram re- 
solver as mudanças em plenário, mas. 
não tiveram sucesso. Ranzi e Lopes. 

iniciaram uma discussão sobre pro- 
posta do emedebista em vedar a co- 
brança de estacionamento no local. 
O debate foi encerrado tendo em 

vista a solenidade para celebrar o 
centenário da Associação Comercial 
e Industrial (Acil) agendada para de- 
pois da sessão ordinária, Os vereado- 
res prometeram discutir a questão na 
reunião das comissões. 

Cem anos da Acil 
Para marcar o centenário da orga- 

nização, o prefeito Marcelo Caumo, 
promotores « representantes da Acil 
estiveram na Câmara. Discursos de 
enaltação a entidade e a entrega de 
uma placa celebraram o aniversário 
da instituição, 
O vereador Alex Schmitt (PP), 

que já presídiu a Acil, lembrou dos 
motivos pelos quais a entidade foi 
criada. De acordo com o partamen- 
tar, a alta carga tributária e dificul- 
dades burocráticas ainda são en- 
frentadas pelo setor produtivo. 

O promotor Neidemar José Fachi- 
netto também foi ao púlpito. Fachi- 
netto considerou o desenvolvimento 
de 30 anos no município ao caráter 
empreendedor da cidade. Ele atri- 
buiu à entidade o papel de impul- 
sionar a pujança dos empresários 
locais, “Acil é um exemplo típico de 
uma comunidade que se engaja em 
aquilo que acredita”. 
A vice-presidente da organiza 

Graciela Ethel Black destacou as co- 
laborações com o Legislativo, como 
o plantio de mais de 100 mudas nati- 
vas nomunicípio. “A Acil ea câmara 
de vereadores defendem os direitos 
dasociedade”. 

Na retomada do público às sessões ordinárias da câmara, menos de 20 
pessoas estiveram na plateia. A maioria, assessores e servidores 
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NO URBAN CENTER 
(EM FRENTEÁ PRINCIPAL 
AV. DE CONVENTOS  LJEADO) 
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Opiniãoanálise 

O efeito Bolsonaro 
A provável ilação de Jair Bolsonaro líderes locais do partido. Em Estreia, o 

(sem partido) no PL vai mexer no tabu- PL éliderado por Renata Becker. Em 
Jeiro político, Na região, osprincipais Lajeado, o presidente é Everton Gio- TI R Ri 
representantes do DEM já estão com um vanela. O PL. também projeta receber 
péemceiono PL, É ocaso do pré-candi- — um pré-candidato ao governo estadual. 
dato a deputado federal, Felipe Dichl, Trata-se do Ministro Ônix Lorenzoni, 
quejá iniciou conversas comosatuais — quejá foi filiado ao partido. RODRIGO MARTINI + Em Encantado, e por um periodo de 15 dias, o suplente 

devercador Nédio Lasta (PP), o popular “Chaveiri- 

nho”, ingressou no lugar de Valdecir Cardoso (PP). 
ES e * Ainda em Encantado, o vereador Diego Pretto (PP) 

Violência contra a mulher si arenobção ditado bla prot oo a 
construída na orla do Guaiba em Porto Alegre, com as 

rodrig grupaah 

Univatespromove o tema será “Ações práticas de sabete Barreto Múller, Gisele 
hoje o 5º Fórum empoderamento da mulher”. Dheine Sandro Fróblich. Eles menidasproponçies 
Regional de Enfren- Porfim,o último quadrodo representam os cursos de Di- * En Estre, Ministério Público pegueintestigando a 
jamento à Violência fórum terá como tema principal. reito, Jornalismo e Psicologia, possível “preterição de aprovados em concurso público 

contra a Mulher, O evento “As várias faces da misoginia”, . além do Projeto de Extensão (Edital n.03/2018)" para os cargos de Assistente 
virtual ocorre a partir das 14h, com início às 19h. Na reta- Maria da Penha. As inscrições Social e Psicólogos. 
com o painel “A mulher no uarda da programação, Flávio estão no site da Univates z ; âmbito do trabalho”, Às 16h, Meurer, Regina Jungies Eli. gratuíto. E valemuitoa pena SAND paia e Taquari, dentro do projeto Caminhos do Rio Grande. O 

evento ocorre amanha, às 19h, no plenário da Câmara 
O APL eos ERS130e o de Lajcado, 

imóvel do DAER * O PPtambémealiza evento regional nesta quinta- 
feira, O encontro será na sede da SER São Cristóvão, 

novos negócios aa pais fm serio 
retificou o edital de licitação (brinde surpresa) para a caravana do município que 
para as obras de constru- tivero maior número de participantes. 
ção de vias marginais na * Sobreo MDB, segue intensa a disputa interna. Em La- 
rodovia estadual ERS-130, jeado, Márcia Scherer ainda precisa conquistar apoio 
po Eres o re dos vereadores locais para lutar pela cadeira na assem- BRF cas proximidades 
“com o acesso à rodoviária. blcia. Em Estrela, Rafael Mallmann segue cotado entre 
A concorrência será no dia empresários para ser candidato a deputado federal, 
10 de dezembro. Aobra * Na sexta-feira, a plenária regional do PT servirá para a 
está estimada em mais de 
RS 12 milhões, e será 100% 
custeada pelo município 

base apresentar as deliberações para os futuros candi- 
dlstos. O evento ocorre no CTG Pagos de São Rafa, 

que, emtroca, receberão em Cruzeiro do Sul, a partir das 19h30min. 
imóvel do Daer, localizado + Redesocial não é terreno para amadores. E o amadoris- 
no entroncamento entre as mo de alguns agentes públicos (incluindo um presidente 
avenidas Alberto Pasqualini de Câmara de Vereadores da região) chama a atenção. 
e Benjamin Constant, no 
centro da cidade. 

De acordo com a reti- 
O programa Arranjo Pro- pela CEO da Fruki, Aline Eggers ficação, ficam alteradas ar É 

dutivo Local (APL) tem como Bagatini. Já são 22 empresas algumas exigências. Entre Secretários na locomotiva 
principal objetivo estimular associadas. E, em entrevista essas, a troca de um uma “ 
alternativas que viabilizema ao programa Frente e Verso, a “obra de arte tipo viaduto” 
sustentabilidade social, econô- empresária instigou os empre- por uma “obra de arte espe- 
mica, ambiental e cultural das sários da região ao apresentar cial que contenha execução 
pequenas, médias e grandes uma lista de insumos que a Fruki de fundação e contenção de 
empresas (e empresários) deum precisa buscarem outras regiões. concreto armado”. Outra 
determinado setor. Na região, do estado, e que poderiam ser mudança é a exigência de 
além do APL das agroindústrias, . fabricadas dentro da nossa pró- Licença Ambiental das 
com atuação mais destacada instalações de britagem e 
nos picos mais altos do Vale de plástico, garrafas de vidro, usina de asfalto a quente, O secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, é mais um 
do Taquari, a recentecriação latinhas, aromas, filme plástico e Licença Municipal para integrante do alto escalão do governo de Eduardo Leite a cur 
do APL dealimentos e bebidas tampas plásticas. A mesma lista extração de argila e basalto, passeio do Trem dos Vales. Antes dele, Rodrigo Lorenzoni tam- 
trouxemaisumalento paraa — deveser apresentada pelas ou- etambém um registro de bém havia apreciado o belissimo roteiro entre Guaporé e Muçum. 
nossa economia. E, logo de cara, — tras associadas do APL, gerando licenciamento junto ao Aliás, durante os passeios do fim de semana passado, Santini 
já apresentou oportunidades. novas sugestões de negócios. E Departamento Nacional de tava acompanhado do também secretário de Estado, Luiz Carlos 

A equipe será coordenada isso já é um início etanto! Produção Mineral. Busato, responsável pela articulação com os municípios. 

A HORA | Adair Weiss A Balanço da 

BOM DIA ER By 7ºEstrela Muttieira 
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Governo propõe mais seis meses 
de subsídio ao transporte coletivo 
Projeto foi protocolado 

na câmara. Hoje, valor da 
passagem está em 
R$ 4,50. Pelos cálculos da 
concessionária, iria a 
R$ 7,50, 0 que 
inviabilizaria serviço 

governo quer man- 
ter o subsídio da 
tarifa do transporte 
público coletivo de 

Lajeado por mais seis meses 
O projeto de lei que autoriza a 
prorrogação do prazo foi en- 
caminhado à câmara de verca- 
dores. À intenção do Executivo 
é que o valor da passagem de 
ônibus siga sem aumento nos 
próximos meses. 

Hoje, à tarifa do transporte 
coletivo está fixada em R$ 
após reajuste ocorrido em ju- 
nho, quando a Expresso Azul 
completou um ano de opera 
ções. Contudo, usuários pa- 
gam R$ 4,50 pelo serviço desde 
junho, quando o Legislativo 
aprovou o subsídio emergen- 

ionária. Os 50 
centavos restantes são custea- 
dos pelo município. 

Pelo cálculo tarifário com 
base nu licitação e no contra- 
to de concessão assinado pela 
Azul, a passagem custaria R$ 
7,50 para garantir a manuten- 

Número de usuários cresceu nos últimos meses, mas segue bem abaixo da estimativa prevista na concessão 

ção do serviço com equilibrio 
orçamentário. Porém, o gov 
no entende que este valor invia- 
bilizaria a continuidade, já que 
afastaria usuários e prejudica- 
ria empresas que adquirem bi- 
lhetes aos funcionários. 

“gundo o prefeito Marcelo 
Caumo, a prorrogação do sub- 
sídio foi definida após uma con- 
versa com a direção da Expresso 
Azul, para evitar a correção do 
valor da passagem. A subven- 
ção semestral a ser repassada à 
empresa é de R$271,5 mil 

“O problema de manter o 
transporte público em valores. 

compatíveis com a necessida- 
de da comunidade é um tema 
discutido em todo o mundo. 
Felizmente, o município tem 
condições orçamentárias em 
manter o subsídio por mais 
tempo”, comenta. 

Menos da metade 
O edital de licitação do trans- 

porte coletivo que embasou o 
cálculo da tarifa tinha uma esti- 
mativa de 167,5 mil passageiros 
por mês. Porém, desde o começo 
da concessão, em junho do ano 
passado, o percentual médio de 
utilização do transporte chega a 
apenas 44,2% deste total. 
Conforme informado pela 

Expresso Azul ao município, 
nos últimos três meses o pe 
centual superou os S0% do total 
estimado no edital, mas a proje 
ção é de que o volume de pass: 
geiros se aproxime do previsto 

Usuários 
em 2021 
Mês Pagantes % previsto 
Janeiro GGI 3945% 
Fevereiro GlImil 36,64% 
Março 567mil 33,86% 
Abril 666mi 3979 
Maio Pam 473% 
Junho Bimi 49,00% 
Julho Bam S334% 
Agosto SB3ml  S871% 
Setembro 46mil  5650% 

apenas em 2022. 
Também impacta no valor da 

tarifa o aumento do preço do 
diesel, que é o principal com- 
ponente de custo da operação 
do transporte coletivo. Nos últi- 
mos seis meses, por exemplo, a 
alta no litro do combustível foi 
acima de 35%. 

Transparência 
A chegada do projeto de lei 

repercutiu na sessão de ontem 
da câmara de Lajeado. Carlos 
Ranzi (MDB) lembra que en- 
caminhou ofício ao governo de 
Lajeado, pedindo maior trans- 
parência no valor repassado 
pelo município à Azul. 

“Até então, era segredo para 
todo mundo o quanto a prefeitu- 
ra destinava de subsídio, E cha- 
mou a atenção essa estimativa 
de 167 mil pessoas utilizando o 
serviço por mês. Não che; 
metade e o subs 

Vale define projetos para votação da Consulta Popular 

ALE DO TAQUAR! 

O Conselho Regional de Desen- 
volvimento (Codevat) escolhe dois. 
dos três projetos que vão compor 
a cédula de votação da Consulta 
Popular 2021. Hoje, a partir das 
8h30min, ocorre assembleia am- 
plíada virtual com a participação de 
prefeituras, entidades da sociedade 
civil dos 36 municípios da região e 
governo do Estado. 

Entreos temasaserem priorizados. 
na discussão estarão; a implantação 
do programa de uso, manejo e con- 

ação do solo e da água no Vale 
incentivo à produção para subsistên- 
cia de famílias em situação de vulne- 
rabilidade social e proposta na área 
de recursos hídricos e usos múltiplos. 
daágua. Asideias contemplam Agri- 

cultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rurale Assistência social. 
Além de definir os projetos, a as- 

sembleia vai discorrer se o âmbito 
será regional, quem deverá executar 
ou se O recurso será dividido pelos 
municipios que atingirem 2% dos 
votos. Se houver consenso, o Codevat 
também vai abordar a classificação 
dascidades eo valor para cada uma. 

Cicloturismo 
confirmado 

As propostas começaram a ser 
analisadas na semana passada, 
em Assembleia Regional Pública. 
21 sugestões foram avaliadas na 
primeira fase da Conulta por meio 
do aplicativo Colab e chancela- 
das pelo Piratini. Também houve 
a eleição dos delegados Rubiani 

Reginatto e Daiana Bald, que de- 
verão participar do evento entre 

tado. 
Com 62 curtidas no aplicativo, o 

projeto “Cicloturismo no Vale do 
Taquari” foi o mais votado na etapa 

Inicial e já está garantido na cédula. 
A indicação partiu da Associação 
dos Municípios de Turismo da Re- 
gião dos Vales (Amturvales). Fo- 
ram 37 sugestões. 
Segundo o presidente do Code- 

vat, Luciano Moresco, a escolha 
das propostas, obrigatoriamente, 
terá de levar em conta a distinção 
entre as áreas. Essa definição 
ocorreu ainda no evento de lan- 
camento da Consulta, em setem- 
bro. A entidade entendeu que o 
formato deveria ser mantido para 
contemplar variados segmentos 
e mobilizar a população de forma 
mais ampla. 

b 

Consulta Popular 

A votação está prevista para ser 
realizada entre os dias 22 e 30 de no- 
vembro, por meio do Colab ou pelo 
site da Consulta Popular, a ser dispo- 
nibilizado no periodo. O aplicativo 

Proposta na área de manejo dos recursos hídricos será uma das prioridades 

pode ser baixado tanto na Play Store 
quanto App Store. Qualquer cidadão 
maior de 16 anos poderá votar em 
uma das iniciativas. Os resultados 
vão ser divulgados em 2 de dezembro. 
Em 2021, o mais votado no Vale rece- 
berámaisde R$942mil, 



6 [AHORA Quarta-feira, 10 novembro 2021 

Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

Risco fiscal assusta 

investidores 
Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Merca- 

; - dos Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que outubro 
x par foi um dos meses de maior turbulência para os investidores 

THIAGO MAURIQUE da bolsa brasileira — que amargou recuo de 7% no més. O 
motivo para a queda está na percepção quanto ao risco fiscal, 
diante do noticiário político envolvendo a definição sobre a 

Trainees conhecem cadeia (ii: 
de distribuição captação líquida (depósitos menos resgates) ficasse nega- 

tivaem R$ 6,1 bilhões em outubro. É o pior valor mensal já 
registrado desde janeiro, quando o saldo ficou negativo em 
R$23 bilhões. 
Os fundos classificados como ações livres, que não têm o 

compromisso de concentração em uma estratégia espec 
ca, foram os mais impactados, somando resgates de R$ 3,6 
bilhões no mês. No acumulado do ano, a captação liquida 
ainda é positiva, em RS 2,6 bilhões. À classe renda fixa lide- 
rou em entrada liquida no mês passado, mas houve redução 
no fluxo de recursos, de R$ 35,8 bilhões em sei 
RS 17,4 bilhões em outubro. 

FRASEDODIA |. 
Os esforços das áreas de Compras, Logística e 

o lsEi (fra Ceara Ane proc decerto par e Manufatura das montadoras merecem 7a 
mateminsem — mentodoRioGrandedoSul | oaçougue. todos os elogios, mas infelizmente a wizcanos 
dezembro, quando (Ceasa), em Porto Alegre, onde O Grupo Imec considera os demanda reprimida, somada ao tradicional 

os participantes estarão aptosa conheceram o processo de Programas de Trainee como aquecimento de fim de ano, poderá não ser 
assumirem cargos de liderança distribuição de legumes, verdu- — fundamentais para atender o atendida pela oferta” 
nas unidades da empresa, ouno ras e frutas que passam pelos desafio estratégico de expansão 
mercado, Nos últimosmeses, a supermercados antes de chegar. dos negócios. O investimento 
turma passou por módulos teó- no programa de treinamento 
ricos e práticos, além de visitas setembro, a turma conheceu o garante excelente retorno tanto 

cad RA PIIDYAS 

Medical 
San no Rio 
de Janeiro 
Empresa que alcançou destaque no 

mercado nacional devido a criação de 
novas tecnologias para o segmento de 
estética e saúde, a Medical San partici- 
pou entre os dias 30 de outubro e 1º de 

* Aprender a inovar - Ainda restam vagas (poucas) parao 
workshop Negócios em Pauta que ocorre hoje noite, às 19, 
na Acil Em formato de oficina, o evento terá participação do 
gestor da Incubadora Tecnológica da Univates - Inovates, 
Michel Machado e do Diretor da FB Net, Júnior Bon, com 
o tema “Como sistematizar o processo de inovação nas em- 
presas.” Uma excelente oportunidade para descobrir como 
enfrentar esse desafio. Inscrições pelo telefone: 3710-4200, 

» Sistema S -A Associação Brasileira de Recursos Humanos. 

mano 2021, com destaque para três empresas do Sistema 
S com atuação no Vale do Taquari. São elas omo 

Novembro, do Exiltica in Rio. é case “O Empreendedorismo que transforma: Jeito de Sere O encontro reuniu os principais o Ultramed HIFU, lançamento foi montado em parceria coma de Piserão Setrae RES E e 
players do setor e somou mais de R$35 . mais recente da Medical San. distribuidora EHMEdical, con- np neon o paes aq 
milhões em negóciose 12milvisitan-— Conformeo gerente comer: toucom todos os equipamen- Docente, o Sesc, com as estratégias práticas adotadas 
tesnostrés dias. Entreasnovidades cialdaempresa, Cristiano tosdaempresae representou no combate à pandemia. 
apresentadas na eira, destaquepara Nogueira da Rosa, oestande grande sucesso em vendas. 

Va 
Segunda a sexta a 
8h10 às 10h Femando Renata Ardêmi Elizabete 

Fernando Weiss Rodrigo Martini Robaig Galiotto Hoinock Barreto Mui 

PÉS sans e cre res RGE notar O Ea ES ES 
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Languiru deve crescer 27% e 
faturar R$ 2,3 bilhões em 2021 
Expectativas foram 

apresentadas pelo 

presidente Dirceu Bayer 
durante programação da 
semana de aniversário. 
Cooperativa completa 
66 anos no sábado, 
13, e inaugura novas 
unidades da marca 

Felipe Naltaka 

VALE DO TAQUAR! 

pesar dos desafios im- 
postos pela pandemia, a 
Languiru deve registrar 
faturamento recorde em, 

2021. O valor estimado éde R$ 2,3 
bilhões, ante R$ 1,8 bilhão no ano 
passado. Para alcançar o resulta- 
do, a cooperativa aposta na di 
sidade de produtos e diferentes 
segmentos de atuação, 

Hoje, são mais de 45 unidades. 
de negócio, 500 itens, 20 mil pon- 
tos de venda, 6 mil associados e 
3,5 mil funcionários. Apresentar 
o tamanho da cooperativa à comu- 
nidade e mostrar a reestruturação 
da marca nas últimas décadas é o 
propósito da programação alusiva 
aos 66 anos da Languiry, a serem 
elebrados no sábado, 13, 
“A Languiru é a terceira maior 

do estado, Somos uma pequena, e 
o mesmo tempo, grande cooper 

tiva, so considerar o tamanho das 
propriedades dos associados, que 

COOPERATIVA LANGUIRU 

Agrocenter Máquinas Languin sediou sessão do Legislativo Vereadores homenagesram os 66 anos da cooperativa 

não passam de dez hectares”, disse 
o presidente Dirceu Bayer, ontem, 
em entrevista à rádio A Hors 

Bayer destaca também o início 
do abate de bovinos. Este é um in- 
vestimento importante, segundo o 
presidente da Languiru, ereforçaa 
estratégia de mercado. Enquanto 
a produção de aves e suínos exige 
um capital de giro maior, a bovi- 
nocultura vai absorver o plantel já 
alojado na região. 
Com este acréscimo, serão seis 

plantas industriais. Além disso, 

30% do faturamento vem de outros. 
segmentos, como supermercados. 
€ novo agrocenter, que recebeu 
investimento de R$ 2,2 milhões e 
coloca à disposição dos produtores 
tecnologia de ponta. 
Mesmo com números positi- 

vos, há uma preocupação com 
a alta nos custos de produção e 
escassez de insumos. Na avalia- 
ção de Bayer, há um movimento 
global de desindustrialização e 
incorporação de negócios por 
cooperativas maiores. 

Semana de aniversário 

Projeto musical para jovens; 
«Languiru na Cozinha - edição nas casas penais; 
- Certificação do Programa de Inclusão Social e Produtiva no Campo; 
- Apresentação da turnê 2022 da Orquestra de Teutônia & Languiru 66 anos 
« Anúncio da retomada presencial do Grupo Vocal Languiru e homenagens. 
Quinta, 11 
« Inauguração do Agrocenter Languiru de São Lourenço do Sul, com palestra para 
produtores rurais 
Sexta-feira, 12 
- 10h, reunião de líderes de núcieo com entrega de certificados; 
- 13h30min, solenidades de inauguração em Westfália e Teutônia: ampliação do frigorifico 
de aves, frigorífico de bovinos, pavilhão de estocagem da indústria de laticínios; centro de 
distribuição do Agrocenter Insumos e Agrocenter Máquinas; 
- 19h, segundo sorteio da Temporada de Prêmios Languiru. 
Sábado, 13 
« 1lhá5min, live Languiru 66 anos - investindo na geração de renda no campo; com sintese 
dos melhores momentos da semana de aniversário no canal da cooperativa no YouTube; 
+ 12h30min, primeiro sorteio da campanha Languiru 66 anos — sua cooperativa, seus 
prêmios; específica aos associados. 

Referência regional 
Direto da sede administrativa 

da Languiru, em Teutônia, líderes. 
regionais participaram, ontem, do 
programa Frente e Verso, da rádio 
AHora 102,9, apresentado por Fer- 
nando Weiss e Rodrigo Martini. 
O prefeito de Teutônia, Cet- 

so Forneck, destacou a parceria 
institucional com a cooperativa. 
Segundo ele, é motivo de orgulho 
ser 0 chefe do Executivo de uma 
cidade com a expressão que tem o 
cooperativismo, 

“É graças ao avanço dessas em- 
presas que mais empregos são ge- 
rados no município. De 24%, no 
início do ano, o agronegócio hoje 
representa 32%. Toda a cadeira é 
responsável por quase 60% do va- 
lor adicionado fiscal ”, explica. 

Para a coordenadora administra- 
tiva do Tecnovates, Cintia Agostini, 
a Languiry é uma referência emino- 
vação. A cooperativa colocou profis 
sionais a pensar novos processos eo 
desenvolvimento da região. 

“Juntos construímos muitas 
coisas. Desde a análise sensorial, 
de embalagem, dos processos de 

legislação, as várias etapas que são 
entregues ao consumidor e o que 
antecede isso, tudo é pensado em 
conjunto”, destaca a coordenado- 
ra do Tecnovates. 

Representação 
noRS 

Os números alcançados pela 
Languiru mostram a relevância 
da marca para a economia do Vale 
e do estado. Conforme o secretá- 
rio de Desenvolvimento Econó- 
mico e Turismo do Rio Grande do 
Sul, Edson Brum, o resultado da 
cooperativa está atrelado ao mo- 
delo de gestão. 

“Aqui se trabalha com visão, 
pesquisa, pensando no futuro e 
não se desperdiça dinheiro. Este 
é o grande diferencial: a sericda- 
de, compromisso e visão de futu- 
ro para o produtor ter um ganho 
maior e gerar mais resultado”, 
avalia o secretário. 

Essa também é a compreen- 
são do presidente da Câmara de 
Indástria e Comércio do Vale do 
Taquari (CICNT), Ivandro Rosa. 
“A cooperativa se estende muito 
por Teutônia, Estrela e Lajeado, 
E, como se sabe, juntas as três 
dades representam 50% do PIB do 
Vale”, analisa, 

TV Languiru 
Entre as novidades apresenta- 

ide da câmara de 

o presidente da 
Languiry, Dirceu Bayer anunciou 
um canal próprio de comunicação 
da cooperativ: 
A TV Languiru será uma pla- 

taforma integrada ao site com 
boletins diários sobre as ações da 
cooperativa. Bayer apresentou a 

ção da jornalista Nádia. 
Strate, natural de Teutônia e que 
por9 anos atuou na RBS. 
“Vamos transformar o cresci- 

mento da cooperativa em notícia, E, 
através da internet mostrar todo o 
potencial, os bastidores co tamanho 
da Languiru”, destaca a jornalista. 
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“Precisamos nos unir para 
manter a competitividade” 
Kiko Weimer detalha a 
trajetória empreendedora 
eo desafio de representar 
mais de 4 mil empresas 
em 34 municípios do Vale. 
Presidente do Sindilojas- 
VT foi o entrevistado de 
Rogério Wink no programa 
multiplataforma do Grupo 
AHora 

Dica de leitura 

O CoAcH 

TRILHÃO 

DÓLARES 

ea O coach de um trilhão de dólares 
Celebrado como maior coach da 
mundo, Bi Campbell trabalhou 
para Steve Jobs para salvar a 
Apple ca fa terceira edição do pro- 

grama “O Meu Negó- 
cio” compartilhou expe- 

ncias do empresário e. Rejane Hom (e) e Kiko Weimer (c) participaram da terceira edição do programa apresentado por Rogério Wink(d) 
ente do Sindicato dos Lojis- 

tas do Comércio do Vale do Taqua- 
ri (Sindilojas), Francisco Weimer 
“Kiko” e da gerente executiva da 
entidade, Rejane Horn. Acesse o QR Code e 
“sorte ts cuca “O lojista deve ter o direito para 

decidir se abre ou não aos domingos” des no comércio de Lajeado foram 
ao ar em transmissão simultânca 
da rádio 102,9 e plataforma digital , 
do Grupo A Hora, na segunda-feira, Squad pap ao ag, 
8, Apresentado por Rogério Wink, apela once, acompanham o varejo? 

Kiko Weimer-Cada vez mais as. 
grandes redes estão se instalando 

Entrevista 

KIKO WEIMER + EMPRESÁRIO E PRESIDENTE DO SINDILOJAS-VT 

tigo, mas ainda não se chegou 
a uma decisão. Muito se fala 
em trabalhar no domingo, mas 
não se trata de uma obrigação. 
Defendo a liberdade ao lojista 

o programa tem a característica de 
trazer à história e ações de quem 
inspira no mundo dos negócios. 

Aexecutiva da Sindilojas passou em Lajeado e região. Com isso, os. em decidir se abre ou não. Já 
su infância no interior de Estrela pequenos negócios precisam com- temos exemplos de outras datas. 

= com a comunidade o levaram. prarbem para competir. Essa união 
ntar uma entidade com mais entreasempresas, seja através de 

eagora o caso da Havan. 
desculpa das creches e do trans- 

estudou no colégio técnico de 
tôniae concluiu o ensino médio no — pres 
Colégio Santo Antônio. Weimer, . de4 mil empresas associadas. sindicatos, associações ou grupos é porte público aos domingos não 
por sua vez, natural de Lajeado, uma forma de reivindicar em con- funciona. Precisamos também 

cresceu no bairro Centro, jogou Adaptação junto. Hoje, o Sindilojas-VT está + Quais os principais temas debater a situação do comércio 
bola na quadra da escola Fernan- em 3 municípios e conta commais — desenvolvidos pelo Sindilojas- ambulante, achar um espaço é 
des Vieira « cursou Administra- na pandemia de 4 mil empresas associadas. VT eserviços aos associados? tirareles das ruas do centro. 
ção, na Univate Weimer - Sem o valor do im- 
Weimer começou no comércio Durante o periodo mais crítico, A funçãotradicionaldosin- — posto sindical, asentidadestive | «Qualaimportânciaco 

como funcionário do centro co- da pandemia de covid-19, muitas gicato empregador negociar, ramdesereinventar, Prestamos . motivo de ser empreendedor e 
mercial Heemann, loja dos seg- dúvidas e dificuldades surgiram mentos de cama, mes, banho. para os comerciantes. Aexccui-  emnmumecia unção? oserizodo cercado digial. representante do varejo? 
calçados. “No fim de ano a loja — va do Sindilojas-VT, Rejane Horn Weimer - Nosso ex-presidente Conquistamos o reconhecimento Weimer — Para trabalhar no 
TO a a De Ten einegrantedoconschocmos-  decerficadorae ojejátemos comércio é preciso fazer que 
1987, nos cem anos da Heemann, beu-se à necessidade de altema- tivo Silvio Frobliché quemmais 14 postos com esse serviço na se gosta. E para ser presidente 
promovemos dois dias de liquida” tias ao formato de venda ad . entendeesseproceso. Também região. lsso ébomparaoempre- — de uma entidade como o Sindi- 
ão, onde foram vendidos 5 mil . cional. Propomos O treinamento tenho participado cadavezmais sário,o autônomo eo agricultor. lojas VT é necessário disponi- 
calçados em dois dias”, recorda. sobreousodeferramentasdigitais  dessastratativas. Hojencgociamos — que precisa do certificado digital idade, tempo aos interesses 

Entreidasevindas, Weimerteve impulsionar vendas”, destaca. comtrêssindicato laborais. Todos. e, é bom paraaentidade ajudaa comuns. Essa é uma atividade 
três passagens na loja Heemann. Ainda de acordo com a gerente. osanostratamosdareposiçãocom manter aestrutura. voluntária, não recebemos por 
Era gerente do segmento esporti-— executiva, a entidade foio ponto de basenainflação eaperíeiçoamos isso. Agora em dezembro ocor- 
vo e responsável por patrocínios — apoio dos empreendedores. “Nos-  osbeneficios. Nossoparâmctroéo  «Comoestáodebateequal  reacleição da nova diretoria. O 
e eventos nas comunidades do in- so foco é fazer a empresa gerar lu- Conselho de Relações Sindicaise sua avaliação sobre o comércio empresário Giraldo Sandri deve 
terior. A experiência obtida no co-  cro. Todos tivemos de nos reinven- doTrabalho (Copersind) daFeco- aos domingos? me substituir, mas ainda vou 
mércio o encorajou para criar seu tar à força, mas no fim das contas mércioRS. Weimer-O debatejáéan- continuar na executiva. 
próprio negócio, faz 27 anos. Sua deu certo e agora avançamos com 
força de vontade e envolvimento — novos desafios”, ressalta. 
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Evento aproxima alunos = 
« Batuca 
« Benoit 

e diplomados do trabalho :” 
« Diamaju 
- Grupo Diersmann 
«Docike 
« Evelise Ribeiro 
Arquitetura e luminação 

Crie Oportunidades 
promovido pela 
Univates, terá edição Tee d «Fruki virtual pelo segundo ano lise 
consecutivo. Mais de 30 Pins Ince 
empresas participam do q apela Platatormade Carrera, pin cas 
evento, com bate-papos e seguem com bate-papos coletivos pied 
coletivos e espaço para cindividuais hoje. Nai * Nelogica 
conversas individuais Pura ncooniienadinra de grstêndio, + Nutritec carreiras da Univates, Janaina Sch- 
Mateus Souza neider, o Crie Oportunidades apro- *Plecadity 
Ng xima os alunos dos profissionais de =Plastreia 

recursos humanos das empresas, o « Racaza 
LAJEADO que geralmente ocorre somente nas eRetta 

entrevistas de emprego. Estudantes poderão interagir de forma virtual com empresas duranteoCrie - Saúde Univates 
studantes dos cursos  “Háespaço para estasinterações. * Scala Logística 
técnicos e de graduação, Eles podem fazer perguntas, ques- . ções. “A ideia É que deixe as por- . versaram”, salienta. + Grupo Scapini 
além de diplomados da  tionamentos, algo que nem sem- tas abertas na empresa para uma «Share 
Univates terão, atéa noite — pre é possivel quando encaminha situação futura. Nós não olhamos Formato Sicredi 

de hoje, a possibilidade de um con-. currículos”, frisa, Entre as partici- . tanto para o resultado, pois o Crie «Stone 
tato direto com o mercado de traba- . pantes, há empresas de Lajcado,de — Oportunidades tem foco a médio A edição de 2019, última antes -Unicred VTRPP 
lho, O Crie Oportunidades está em — outros municipios daregidocatéde e longo prazo. É uma sementinha da pandemia, foiaqueteveomaior  - Unimed/VTRP 
sua quarta edição e terá como tema Porto Alegre. Muitas delas, lembra — que gera frutos”, comenta. número de empresas participante «Univates 
“Descubra um novo caminho”. Janaina, são da árcadatecnologia. Contudo, Janaina diz ter rece- — 40. Segundo Janaina, a intenção é. Atlas 

Este ano, novamente ocorrerá em bido feedbacks das empresas que. retomar 05 encontros presenciais 
formato virtual. participam do evento. “Algumas do Crie Oportunidades em 202: 
o todo, 33 empresas parícipa- Médio é ONO Prazo Corgrtam já após Crie no espa: Porém, uma pare dele dee cont limitado, conforme a disponi 

rão do evento, que tevemaisde 500 Janaina ressalta que o objetivo ço para interações individuais. E. nuar no formato virtual, o que já é — bilidade do recrutador, Já nos 
inscrições, entre alunos e egressos do evento não é necessariamente — há relatos de empresas que fizeram . uma tendência em entrevistas. bate-papos coletivos, os parti 
da universidade. As atividades ini- que o aluno saia do evento empre. contato após o evento e contrata- As conversas individuais com — cipantes podem interagir livre- 
ciaram ontem à noite, com trans- gado. Mas, sim, de construir rela- ram estas pessoas com quem con- as empresas possuem tempo . mente com as empresas. 

Matrizeiro ASA será inaugurado 
pela Dália Alimentos em dezembro 
A programação alusiva ao 75º ank- a biosseguridade de todas as depen- primeiro loteno núdleo de recria, cujas. 
versário da Cooperativa Dália Alimen-  dências € processos. A granja dispõe . aves permanecem pelo período de 22. 
tosterácomo primeiro grande evento de modema tecnologia, com sistemas semanas e, posteriormente, são trans- 
inauguração do Matrizeiro ASA -Amé- automatizados de pesagem, distribui- . feridas ao núcleo de produção, onde 
rica Sociedade Avicola, nalocalidadede ção de ração e com climatização para. são alojadas durante 44 semanas, “Te- 
Monte Alegre, na ERS-244, município. asseguraro bem-estar animal. mosmuitoacomemorar poiso Progra- 
de Vale Verde. Seráno dia 10 dedezem-  Acoletados 1.3milhão ovosmensais . ma Frango de Cort dispõe de excelen- 
bro, marcando o início das festividades é manual, porém todos os ninhos são te tecnologia em todas às suas etapas 
que ocorrerão até junho de 2022. automatizados, assim como o trans- . e, assim como as granjas de produção 
A granja iniciou as operações em porte por meio de esteiras, com equi . leiteira, tem servido como modelo de 

junho de 2020 e agora, com 100% da. pamentos que garantem que todos os. arranjo produtivo para as pequenas 
capacidade instalada e em produção, —. processos intemos ocorram dentro do propriedades rurais viabilizarem suas 
será inaugurada seguindo os proto- . prazo estipulado, avalizando o padrão . atividades”, comenta o presidente 
colos sanitários devido à pandemia. das atividades e do controle sanitário. Executivo da Dália Alimentos, Carlos. 
O Matrizeiro ASA contempla um dos — Selecionados, os ovos são destinados — Alberto de Figueiredo Freitas. 
programas de produção mais inova- ao Incubatório, em Mato Leitão, se- Na visão de Freitas, uma porcen- 
doras da Dália Alimentos:o Programa. gunda etapa do Programa, de onde . tagem baixa de empresas se mantém 
Frango deCorte. saem os pintinhos com um dia de da... atuante e em constante crescimento ao 
O Matrizeiro ASA contempls nú- para serem terminados nos nove con- longo dosanos. “Próximo dos 75 anos, 

clens de recria de aves ede produçãode . dominiosde produção, que constituem a Dália Alimentos, que atua sob o pris- 
ovos férteis, estruturado em uma área. a terceira etapa da cadeia produtiva. A . ma ético de operar de acordo com a k- 
com barreiras sanitárias que garantem fase final ocorre no Frigorífico, para o . gistação, é uma cooperativa que busca. 

abate produção dos cortes destinados. por novidades e sistemas de produção, 
à comercialização, em Palmas, cidade. como objetivo de assegurar a eficiência 
de Amvio do Meio. e a rentabilidade, Estamos festejando 

Granja localizada em O Matrizeiro é de propriedade de. o crescimento de uma empresa social- 
Vale Verde faz parte do um grupo de 37 funcionários da Dália. mente responsável, que promove o de- 
Programa Frango de Corte Alimentos, cuja cooperativa também senvolvimento econômico e social de 
da Cooperativa Dália possui uma cota no empreendimento. . todosos que dela fazem parte”, finaliza 
Alimentos Em 25 de junho de 2020 foi alojado o. oexecutivo. 
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Municípios cobram inclusão de 
ciclovia em programa de turismo 
Técnicos do Estado 

percorreram trecho 
de Estrela a Imigrante 
e pediram prioridade 
ao governador para 
construção de faixa 

exclusiva aos ciclistas. 
Trajeto é considerado 
perigoso devido ao fluxo 
de veículos e pista estreita 

Creloia regional pla ERS-T39E orçada em mai de R$ mulhe 

MOBILIZAÇÃO 
EM SANTA CRUZ 
Noale do Rio Pardo lclstas 
iniclaram mobilização para constrição de uma cidofa na 

os três municípios “comprem a A$C471 ente Santacruz do Sul 
briga” e atuem de forma conjunta. e Sinimbu Assim como na ERS- 
“Não adianta apenas um prefeito. 1230ttech de 2 qulbmetros 
fazer sua parte e os outros não. coqii-doto Avise quem utliza a bicicleta a lazer, Essa é uma construção coletiv aaporisoi sido da focohnção 

“onho antigo de autoridades. 
e de ciclistas, a ciclovia re- 
gional, que cruza trés mu- 
nicípios do Vale do Taquari, 

se tomou uma obra prioritária para. 
a Secretaria de Turismo do Estado, 
Técnicos da pasta, que percorreram 
o trecho levaram a demanda direta- que deve a liderança de uma en- O movimento ganhou nome até 
mente ao governador Eduardo Leite. tidade como a Amturvales e nós, nome:"Bicicletada” E a adesão. 
A intenção é incluí-o no programa — de pontos de parada que o trecho saia do papel, seja feita na inte- — prefeitos, fazendo o trabalho po- foitão grande que, no sábado 
Avançar no Turismo, que será lança- — possui, Por isso, consideram a obra — gralidade, ligando Estrela a Imi-  lítico para que a obra tenha início, passado, houve um ato com a 
doembreve pelo Palácio Pati. como “necessária” noestudo que oi . grante, “Não se sabe 0 quanto é. meioe fim”, destaca Parscpsção de 30 eta No 

O projeto inclui 37 quilômetros de — levado ao govenador. possivel conseguir de recursos. É Parar rd 
fixa para ciclistas, a partir de Estre-  “Jáexiste neste percurso um movi- um investimento alto. Uma coisa é 
la, na ER$-129, até o município de — mento turístico, com pontos instala- . sensibilizar o Estado da importân- 
Imigrante, passando também por — dose funcionando. É um movimento — cia da obra. Outra é viabilizá-lana de discussão 
Colinas. O trecho se tomou muito inverso do que ocorre em outras re- . totalidade, envolvendo os três mu- 
frequentado nos últimos anos, so-  gides. À iniciativa privada criou o ci- . nicípios”, frisa A construção dacicloviaregional À época, a obra foi orçada em 
bretudo para a prática esportiva e. cloturismo neste espaço. Agora falta O prefeito de Imigrante, Germa- é uma demanda antiga. Mas só foi. mais de R$ 6 milhões e a demanda 
também do cicloturismo. Porém, o. a participação do Estado na constru- no Stevens também ressalta a ne- incorporada pelo poder público a. foi levada tanto 20 Estado quanto 

Quatro anos que protocolara um projeto. 
Junto ao governo do Estado. 

tráfego de veiculosem determinados. ção daciclovia”, afirma Carine. cessidade da obra, por se tratar de partir de 2017, quando os prefeitos — à Brasília, Contudo, nunca houve 
horários tornao passeio perigoso. um trecho perigoso, e lembra que. de Estrela, Rafac Mallmann, e de . avanços significativos para viabil- 

A secretária de Cultura, Turismo Sonsibilizar abordou o assunto com o secre- Colinas, Sandro Herrmann, se reu- zação da obra. “Enxergamos como 
é Esporte de Estrela, Carine Sch- tário de Turismo do RS, Ronaldo niram pela primeira vez para tratar uma boa possibilidade a inclusão da 
wingel, comenta que a insegurança O Estado Santini, durante uma visita deste dotema. Como tempo, ganharamo — ciclovia neste programa do Esta 

tas chamou a atenção dos ao município, em junho. apoio do governo de Imigrante, que — É uma necessidade dos ci 
técnicos, bem como a quantidade Carine espera que, caso a obra Para Stevens, é importante que — tambémestavanarota dosciclistas. destaca Herrmann. 

Estado anuncia investimento de R$ 
54,7 milhões em projetos esportivos ed 

ave Avançar no Esporte conta comvalores  trutura Esportiva prevé a construção, 
exclusivamente de origem no Tesouro a melhoria ea reforma de espaços es- 

O governo do Estado anunciouon- Estadual, portivos em municípios gaúchos. As. 
tem mais investimentos do programa  “Viabilizamos essa capacidade de . prefeituras interessadas em receber o 
Avançar. O Piratini destinará R$ 54,7. investimento que precisa ser reverti- . incentivo podem estabelecer convênio 
milhões a quatro projetos estratégi- da para a população em projetos que. coma Sel 
cos da Secretaria do Esporte e Lazer façam a diferença, e sabemos que o Além dos R$ 54,7 milhões para o 
(Sel), que contemplam desde melho- esporte faz muita diferença na vida . esporte, o programa Avançar já anun- 
riase reformas em espaços esportivos. da população”, avalia o governador . ciou aporte de R$ 280,2 milhões para 
em municípios do RS atéa promoção Eduardo Leite. asegurança, R$ 1.3 bilhão parao Pla-— Programa foi apresentado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. 
deeventos desportivos. O secretário estadual de Esporte e . no de Obrase R$ 60 milhões do Pavi- 

Desse total, R$ 30 milhões serão Lazer, Danrlei de Deus, acreditaqueo . menta, sem contar a parte dos munici- 
aplicados no Programa Estadual — programa irá beneficiar atletas desde. pios, em infraestrutura. AS QUATRO FAIXAS DO PROGRAMA 
de Infraestrutura Esportiva; R$ 15 . a categoria de base ao alto rendimen- Também foram divulgados R$ 250 g Race tus CAGE ER é z E RSA - municipios com até 20 mi habitantes municipios acima de 50 mi até 100 mi milhões no Ilumina Esporte; R$ 7,5 . to. “Avançar na saúde, no lazer e no milhdesparaasaúde,R$76imilhões lato de sté habitantes podem apresenta atá its 
milhões em Kits e centros estaduais. bem-estar das pessoas. Avançarnain- . para cultura, R$ 112,3 milhões para AS300 mi cada est ce aá 900 rd end 
detreinamentoesportivoe R$2,2mi- . clusão de todos e na integração coma inovação e mais R$ 1,2 bilhão para .municipiosacima de 20milaté Som -muniiplosacima de 100 mil habitantes 
Ihesemeventosesportivos. comunidade. E avançar na educação, . educação. São, no total, R$ 345 bi- habitantes podem apresentaraté 15. podem apresentar até inca projetos de 

Assim como os demais projetos já. na segurança ena qualidade devida”... Ihões em investimentos do programa projetos e até R$ 600 mil cada; atéRS 1 2milhão cada. 
anunciados do programa Avançar, o O Programa Estadual de Infraes- — Avançar, aserem aplicados até 2022. 
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Quatro dias 
de rock em 
Imigrante 

Na 73 edição, o Dia 
Mundial do Rock 
do município está 
programado para 11, 12, 
13e 14 de novembro, na 
praça Henrique Bruckner, 
com entrada gratuita. Na 
quinta-feira, programação 
éparaas€ colas, com 

hows de bandas regionais, 
encontros de motos e de 
carros antigos marcam a 
7º edição do Dia Mundial 

do Rock de Imigrante. A programa- 
ção inicia nesta quinta-feira, com 
palestras e workshop de guitarra, 
contrabaixo ebateria nas escolas do 
município, e se estende até domin- 
go, na praça Henrique Bruckner. 
Secretário de administração e in- 

tegrante da Associação Cultural de 
Imigrante, Charles Porsche, conta 
que a tradição do município como 

PRATAS 
(O DA(ASA 
Talentos da música 

regional em destaque 

Depois alguns anos sem evento, a 7º edição do festival conta com 17 atrações. 

incentivador do rock iniciou em 
2014, com um grande público que 
gostava do estilo musical. Naquele 
ano, quatro bandas se apresenta- 
ram em cima de um caminhão com 
um palco improvisado. Com o tem 
po, outras atividades foram incor- 
poradas ao evento e, neste ano, 17 
bandas se apresentam no festival. 

Na sexta-feira, a programação 
será aberta ao público com a Or- 
questra Municipal de Imigrante 
e show da Bico Fino Brother 's 
Band. O evento é gratuito eaberto 
à comunidade. Mas, todo ano, à 
organização pede a doação de ali- 
mentos não perecíveis que serão 
destinados a entidades do munici- 
plo e famílias em situação de vul- 
nerabilidade social 
O festival também conta o 4 

Encontro de Motos e o 5º Encon- 
tro de Carros Antigos e os expo- 
sitores interessados terão acesso 
livre ao parque. No doming 
evento encerra com o show da 
banda Vera Loca, às 21h30min. 
Além da música « da velocidade, 
também haverá praça de alimen- 
tação com lanches e bebidas, e 
comercialização de camisetas e 
acessórios. À estrutura começa a 

Programação 
Quinta-feira, 11/11 -comas. 
escolas do município 

Sábado, 13/11 

Domingo, 14/11 

ser montada nesta quarta-feira, 
n tendas e um palco coberto. “A. 

gente conta com tempo bom no es- 
paço aberto, que tem gramado em 
muitos lugares agradáveis para os 
visitantes”, destaca Charles. 

Segurança 

para a volta 

O evento, que antes era on 
nizado em apenas um dia, hoje se 
estende por quatro, e espera um 
público de diversos locais do es- 
tado. Todos os anos, grupos de 
Soledade, Porto Alegre e Caxias 
do Sul visitam o evento e apro- 
veitam para conhecer a res 
Charles destaca que o evento setor- 
nou querido na comunidade. “Ele 
se caracterizou por ultrapassar ge 
rações. É para crianças, adultos, 
idosos e quebrou alguns preconcei- 
tos sobre o rock ao longo dos anos. 
As pessoas foram percebendo que é 
umevento legal”, reforça. 

Este é o primeiro grande fes- 
tival organizado pelo município 
desde o início da pandemia. Para 
a entrada no parque será exigi- 
do o passaporte vacinal e uso de 
máscara. O evento também terá o 
apoio da Brigada Militar de Imi- 
grante, Bombeiros Voluntários e 
Equipe da Saúde para garantir a 
segurança do público. 

Sandro QUARTA-FEIRA 
20hàs21h 

Lucas 
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Mostra sobre identidade afro e influências da cultura vão até dia 26 

Exposições na Casa 
de Cultura integram a 
programação do Mês 
da Consciência Negra 
Visitantes podem 
conferir as 
exe es até o dia 

26 de novembro 

A programação do Mês da Cons 
ciência Negra de Lajeado tem mais. 
atrações. Evento organizado pela 
administração municipal, por meio 
da Secretaria da Cultura, Esporte 
e Lazer (Secel), a Casa de Cultu- 
ra recebe duas novas exposições. 
A abertura será com "Negré”, do 
artista Gin Arts, e “Marias: resis- 
tências afetivas numa comunidade 
afro-brasileira”, da Prof. Dra. Ja 
naina Schvambach. Os visitantes 
podem conferir as exposições até o 
dia 26 de novembro. 
A exposição “Negré” é feita com 

técnicas de grafite. O artista retrata 
bustos negros com traços marca: 
tes. O artista, Giovane Giovanela, 
mais conhecido como Gin Arts, ex- 
pica o uso da técnica e qual o obje 
tivo daarte 
“Eu gosto de trabalhar com essa. 

temática dos povos. Na minha arte 
eu procuro não trabalhar com o 
realismo, gosto de quebrar o este- 
reútipo e também de colocar o meu 
toque eas minhas vivências dentro 

jo meu trabalho. Além disso, para 
mim é muito importante expor na 
Casa de Cultura, pois sei da repre- 
sentatividade desse patrimônio 
histórico”, disseGin Arts. 

Já a exposição “Marias: resis- 
tências afetivas numa comunidade 
afro-brasileira” mostra mulheres 
que, além de mães, são detentoras 
do seu território, mulheres que 
mantém um sentimento de perten- 

Exposições 

cimento às regiões onde habitam, A 
exposição retrata a beleza das mu- 
Iheres e das crianças que moram na 
Comunidade do Loteamento 17. 

"As “Marias” estão em todos os 
lugares, mas, principalmente, na 
Comunidade do Loteamento 17, 
calizada no Bairro Morro 25 em La- 
jeado onde, no decorrer dos enc 
tros, consegui registrar delicadeza. 
e momentos que passavam desper- 
cebidos”, disse Janaina. 

A programação do Mês da Cons- 
ciência Negra de Lajeado se esten- 
lerá até o dia 20 de novembro, com 
a realização de palestras, oficinas, 
atividades de dança e música, 
O evento tem apoio do Centro de 

Referência de Assistência Social 
(CRAS), Centro de Cultura Afro- 
Brasileira de Lajeado, Univates, 
Instituto Federal Su-rio-grandense 
(IPSUL) Campus Lajeado, Emater 
e Conselho Municipal de Cultura, 
pormeiodos 
clore. 

SINTONIZE 102, 
PELO NOSSO 
CRUPOAHORA.MET. 

(Rg PÁDIO 102.9 

A HORA 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
. DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 

CONTRATO N.º 094/2021 
1º CONTRATANTE MUNCIPO DE BOQUERÃO DO LEÃO 
2 CONTRATANTE: CONSTRUTORA GIOVANELIA LIDA. 
OBIETO. Execução de ova de engenharia. pra pavimentação de Vi Lara no Municipio. 
VALOR: R$ 247665 01 (dizendo e quanta e set mi sescenos e sessenta e Cinco rei e 
um cento) 
PRAZO: 05 de renemêro de 24021 a 05 de novembro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

PREGÃO ELETRÔNICO 32-07/2021 
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO. NOLUNDO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA DE UMA ACÁDENIA AO AR LIVRE NO CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO E REC 
PERAÇÃO DE ALOOUSMO, NO MUNCÍPO DE LAEADOIRS, VISANDO À PARTICRAÇÃO 
BXCLÍSVA DE MCROENERESASME E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTERPP À sessão 
bica oco pda 251/2021 ON, o perl e orders com 
da O tal e es anexos podem sr co atraves do portal va jedo 1. gv e 
eralecamprspubhca emb u pod ss cds plo ra prod ota 
odor govbe Lapa, 9 de novembro de 202. Nata Zanata- Sprouado 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 3007/2021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E BANQUEDOS 
PEDAGÓGICOS, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FANT DO MUANCÍRO DE LANEADO/ 
RS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTL 
7 FNDE - MÓDULO EI - MANUTENÇÃO À sesão pa oco no da 2/1/2021, às 
lime opera ea graca gruács com be O ea e e anos pedem 1 
ode atas do porta o Ido ou be wu pradecomprspucs com qu 
pede se satadas pelo em procuradora taco gado 1 gov Lada, 05 
de novembro de 2021. Natanael Zaruta - Sutyrocurador 

ij 
AESCON 

Eleições AESCON 
Pelo presente ata, ca comocado todo o quo soca da AESCON Associação ds Empresas de 
Serviços Cotábeis, Aesseramento, Pesca, intmações e Pesquisas do Vl d Taquari, em da 
coma tesourai, para participar das lições para composição da Dieta e Conselho Fiscal pura o 
bar de O de jane de 24022 a 31 de dezembro de 2023 a raliarem-e no dia 18 de novembro 
de 221, o hocário das 7 às 1710 horas, a ed da eia st à a Venceu 
Bs 1º 055, Bai São Cretino — Lapada 

Segue aa a Nomírua que compõe a Cha concomene à eeição 

AESOON - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBES, ASSESSORAMENTO, PER | 
AS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO VALE DO TADUMA! 

NOMINATA 2022/2023 

DIRETORIA EXECUTIVA 

teemvos 
Presidente Dara José Pery 
1º, Vice Presidente Administrativo. 
2º. Vice Presidente Administrativo 1+' Vice Presidente Executiva. 
Ze. Vice Presidente Executivo. 

Vice Presidente de Finanças 
2º Vice Presidente de Finanças 

Josê Cáudo Suratta 
Edion Alexandre Schneider 
Ale Isabel Fur 
Telmo Ronaldo Wessal 
Roberta Sat 
Cintia Cretino Stefens Fortes 

consELHO FISCAL 
Efetivos Suplentes Peso Salton Lorao Maria Water Kocn 
Dava da Siva Pehren Jerge Lus Berech 

Lendo, RS, 09 de Novembro de 2021 
Contador Dar José Petry 

Presente 
AESCON, UM ELO ENTRE O PROFISSIONALISMO E O DESENVOLVIMENTO 
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RS determina 
uso obrigatório 
de máscaras 
nas escolas para 
crianças acima 
dostrês anos 

s escolas do Rio Gran- 
de do Sul convivem com 
uma nova regra. Segundo 

ortaria divulgada pelo 
Governo do Estado, todos os alu- 
nos com mais de três anos passam 
a ser obrigados a usar máscaras 
em sala de aula. À novidade ocorre 
apenas um dia após o retorno obri- 
gatório dos estudantes ao regime 
presencial na rede pública gaúcha. 

Até então, só as crianças com 
mais de 12 anos eram cobradas 
quanto ao uso da proteção. A medi- 
da prevê que a máscara só não seja. 
exigida de pessoas diagnosticadas 
comtranstormo do espectro autista, 
deficiência intelectual, deficiência. 
sensorial ou qualquer outro tipo de 
condição que impeça o uso adequa- 
do, 

Nestes casos, pais ou responsá- 
veis precisam solicitar uma decla- 
ração médica, que pode ser emitida. 
pela internet. Outra regra queentra. 
em vigor hoje é quanto dos bet 
douros; a utilização direta do equi- 
pamento segue proibida, mas está 
liberado o acesso para reposição de 
água em garrafas individual: 

JOSÉ LEONELTOMA- 
ZINI, 88, faleceu ontem, 
9, O sepultamento foi no 
Cemitério Municipal de 
Bela Vista, em Arroio do 
Meio. 

CENY LOPES DA SIL- 
VA, 82, faleceu ontem, 
9. O sepultamento foino 
Cemitério dos Almeidas, 
em Taquari. 

MARINA RODRI- 
GUES, 87, faleceuna 
segunda-feira, 8. Foi 
cremado no Memorial 
e Crematório Jardim 
Montanha dos Vales, em 
Santa Cruz do Sul. 

JURANDIR PRU- 
DÊNCIO, 79, faleceu na 
segunda-feira, 8. O sepul- 
tamento foi no Cemitério 
Municipal de Muçum. 

Para informar falecimentos: 
= WhatsApp: (51) 248768 
«Fone: 37104200 
+ E-mail 
cemraldeonatisno(Periponhora mehr 
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LAEADO 

iretor da Kappel 
Imóveis de La- 
jeado, — Alberto 
Kappel, será um 

dos palestrantes do Even- 
to Academia Imobiliária 
360º, em Balneário Cam- 
boriú, no dia 12 de novem- 
bro. O HAI360º ocorre das 
7h30 às 19h40, com foco 
em técnicas e estratégias 
inteligentes para o mer- 
cado imobiliário. 
Kappel é um dos 12 pa- 

lestrantes do evento e o 
único do Vale do Taquari 
Segundo ele, é um desafio 
representar a imobiliária 
no meio de tantas outras 
referências do mercado 
nacional. “É uma grande 
responsabilidade com a 
nossa história que, neste 
mês, completa 45 anos” 

intitulada “800% Es- 
calando Resultados”, a 
palestra de Alberto Ka- 
ppel abordará as trans- 
formações da empresa 
nos últimos dois anos. 
“Implementamos . novos 

VALEDO TAQUARI 

A primeira edição do 
evento "Celebrar Histórias 
com a Diersmanrr ocorreu 
no sábado, 6 de novembro, 
no Memorial e Crematório 
Jardim Montanha dos Va- 
les, em Santa Cruz do Sul 
O evento reuniu dezenas de 
pessoas dos Vales do Ta- 
quari e Rio Pardo para ho- 
menagear a morte de entes 
queridos. 
O “Celebrar Histórias com 

a Diersmann' teve a partici- 
pação especial do violinista 
Luis Kaufmann, da pastora 
Anelise Lengler Abentroth, 
do padre Fabrício Niederle 
e do cerimonialista Jôna- 
tan Hoffmann. 

Diretor do Grupo Diers- 
mann, Régis Diersmann, 
afirma que o evento foi per- 

Espaço do Departamento Comerla! do jornal A Hora 

processos em todos os se- 
tores da imobiliária, desde o 
atendimento e venda até o 
marketing interno”. A Kappel 
Imóveis cresceu 825% neste 
1º trimestre, em comparação 
ao mesmo período de 2020. 
Além disso, é no evento da 

Academia Imobiliária que a 
Kappel Imóveis se oficializa- 
rá como imobiliária labora- 
tório. A empresa estará em 

E 

Kappel Imóveis 
participa de evento em 
Balneário Camboriú 

constante testagem de 
novidades do mercado 
imobiliário internacional, 
“Vamos — experimentar 
sistemas e processos da 
Europa e Estados Unidos. 
Tudo aquilo que é novida- 
de no mercado”. 
Interessados em partici- 

par do AI360º podem ad- 
quirir o ingresso pelo site 
academiaimobiliaria net. 

Grupo Diersmann realiza evento 
alusivo ao Dia de Finados 

O evento teve participação especial do violinista Luis Kaufmann 

sado para as famílias que, 
neste período de pandemia, 
não puderam se despedir de 
seus familiares. "Foi muito 
gratificante perceber que con- 
seguimos tocar o coração das 

pessoas presentes e talvez 
ajudá-las a passar pelo luto”. 
A próxima edição do evento 

está marcada para o dia 5 de 
novembro de 2022 e é aberta 
ao público em geral. 

HORÓSCOPO 

TOURO: Alguém de fora pode ra ss atenção se busca 
amoo ame Ao asi e om mer vem ane as 

CANCER: Mo tah parceria CAPRICÓRNIO: Poe ser 
“aspira de odeme ndo siendo rum ro por Dique puder o to coma para spaveco espec claeração de outras pessoas mer se puder contr com a 

companhia dos amigos 
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BRASILEIRÃO 

SEQUÊNC IA 
DE CLÁSSICOS 
Após vencer o Grêmio 
no Gre-Nal, Inter 

encara o Juventude 

em Caxias do Sul 

[ES 

Gre-Nal 434 e ajudar 
a afundar o maior i- 
val, o Internacional 

se prepara para mais um clássi- 
co, Na noite de hoje, enfrenta o 
Juventude no Estádio Alfredo Ja- 
con, às 21h30min, 
O objetivo do time 

Aguirre segue sendo a Com a moral elevada após vencer o Gre-Nal, Inter tem a 
ção direta para a próxima Copa — segunda melhor campanha do returno no Brasileirão 
Libertadores. Para chegar a ela, o 
Colorado se ampar: tabela geral de classificação, 
campanha no segundo tumo do o Colorado é o sétimo colocado, 
Brasileirão, onde está atrás ape- com 44 pontos. Está três atrás do 
nas do líder Atlético-MG. Corinthians, sexto colocado e o 

primeiro dentro do G. 
Para a partida, Aguirre terá de 

lidar com as ausências de Saravia 
é Patrick, suspensos. Heitor e Ga- 

ESPORTES 6 1.575" qe Sicredi (SCerrel | 

ALFREDO JACONI, 21H30MIN. 

Quarta-feira, 10 novembro 2021 

Compacta 
SERVIÇOS DELNPEZA URBANA 

ESCALAÇÕES 

JUVENTUDE 
Douglas 
Michel Macedo 
Quintero (Did) 
Forster 
Wiliam Matheus 
Jadson 
Dawtan 
Guilherme Castilho 
Wescley (Capixaba) 
Sorriso 
Ricardo Bueno 
Técnico: Jor Ventura 
briel Mercado disputam a posição 
na Iateral-direita, enquanto que 
Maurício entra naturalmente no 
meio-campo. Ainda no meio, Tai- 
son saiu com dores do Gre-Nal e é 
dúvida, Caso não atue, Boschilia 
será titular. 

JU APOSTA NO 
RETROSPECTO 

Por conta do adiamento da 
partida contra o Atlético-GO, o 
Juventude não atuou no fim de se: 
mana. A equipe de Caxias do Sul 
não vence há sete rodadas c ocupa 
à 18º colocação. 

A aposta para o jogo é no retros- 
pecto contra o Inter como man- 
dante. Em 11 duelos na história. 
do Brasileirão, foram sete vitórias, 
um empate etrês derrotas. Dentro 
de campo, o zagueiro Vitor Men- 
des, suspenso, é desfalque. Quin- 
teroa Didi disputam sua vag: 

JULGADO HOJE NO STJD, RAFINHA PODE 
PEGAR ATE SEIS JOGOS DE SUSPENSAO 
O lateral-direito Rafinha será jul- — oficial do tribunal. 

gado por condutaantidesportivano O jogador foi enquadrado no 
Superior Tribunal de Justiça Des- artigo 258 do Código Brasileiro 
portiva so se envolver em contusão — de Justiça Desportiva por “assu- 

m um gandula após a derrota do. mir qualquer conduta contrária à 
Grêmio para o Santos, na Vila Bel- . disciplina ou à ética desportiva. 
miro, na 25º rodada do Brasileirão. — pena é de suspensão de um a seis 

partida na súmula, também será 
julgado e pode ficar suspenso de 15 
a 180 dias. Rafinha tem outro jul- 
gamento sem data definida. Ele foi 
denunciado por ofensas citadas na 
súmula da derrota para o Palmeiras, 
quando sequer estava relacionado, e 

INTERNACIONAL 
Marcelo Lomba 

Mercado (Heitor) 
Bruno Méndez 

Cuesta 
Moisés. 

Rodfigo Dourado 
Rodrigo Lindoso 

Edenilson 
Taison (Baschilia) 

Mauricio 
Premiere Yuri Alberto 

Técnico: Diego Aguirre 

BRASILEIRÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

pr 
Gui MA 
Eai 82015 
pn 
Aastato 3783 1 M sm NUTUS 
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AGENDA 

x» cEssssus= 
mts temer davtção 

Rafinha tem outro 
julgamento sem 
data definida. Ele 
foi denunciado por 

A Terceira Comissão Disciplinar jogos. Rafinha já cumpriu uma . foi enquadrado no artigo 243-F por ofensas citadas na 
do STJD fará a sessão hoje, às 10h, — partida pela expulsão. “ofender alguém em sua honra por súmula da derrota 
com transmissão ao vivo pelo site O gandula, citado pelo árbitro da . fato relacionado ao desporto.” para o Palmeiras 

PREPARO 
A HORA GERAL — 

aU o pu APRESENTAÇÃO: 
ExEquiEL PRETO NEITIKE 

ram “A HORA st57s" atsicredi A (Cortes | Comme | Om Gr ED D qui 7 
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MINIFUTEBOL 

NOITE DE VOLTAS OLÍMPICAS 
Clube Tiro e não contará com o goleiro Ma- 

4 theus Navacosquy, o “Poio”, que 
Caça conhecerá está suspenso. 
os campeões da Do outro lado, o EPTG vem 

embalado após eliminar o Amné- 
Diamond League sia no tiro livre. À equipe aposta 
CTC, a partir das em Ricardo Maria, um dos desta- 
19h 1 Eri ques da competição. 

Exqutttto SEGUNDA DIVISÃO 
a denis dese 

novembro . nha nesta temporada na segun 
é detinições no. da divisão, 100 Pressão é Smuris 

Cube Tio e Caça, A. buscam o primeiro título da Dia- 
riisir dos deles, mona League; Sor bata na 

ocóre nést. nole, a pai des tratem S01B quando perdeu o 
19h15min, quando serão conhe- título para o Amnésia nos pénal- 
cidos 06 campeões da Diamond tis 10 100 Pressão chega pola 
League CTC, Já a Copa CTC/ primeira vez na final. Em 2018, 
Construtora Diamond de Mint... foi climinado para o Dk logo no RN 
futebol agendou as finais para 27 primeiro mata-mata. Jogos de hoje apontarão os primeiros campeões da temporada nas três divisões do Clube Tiro e Caça 

O Lesionados busca o seu ter- Ã para isso aposta no entrosamento 

ceirotitulonaprimeira divisão. TERCEIRA DIVISÃO aro pure Tedve Biluca Jão | AGENDA 
equipe chega na decisão apóstrês | Depois de ser vice-campeão da Dinamo chega pela primeira vez 19h15min - Ser Sodabeb x Dinamo (terceira divisão) 
vitórias por goleadas e ainda não segunda divisão em 2018, o Ser na decisão da Diamond e aposta | 20h30min - 100 Pressão x Smurfs (segunda divisão) 
tomou gol. Para o jogo, o time co- — Sodabeb tem uma segunda opor- na dupla de ataque formada por | 21h45min - Lesionados x EPTG (primeira divisão) 
mandado por João Paulo Weyand . tunidode de conquistar um tio, Douglas Alves e Wesley Schule 

CICLISMO 

ATLETAS VENCEM O DESAFIO 
DA SERRA DO RIO DO RASTRO 
PREMIADOS 
Talane de Araújo Gilson Saldanha 
4º colocada a categoria Estrada Open... 3º colocado MTB Master D2 Masculino 
Feminino -Elte-+ Junior +Sub23 G5aG9anos 
Daniel Scartezini Letícia Lohmann 
3ºcolocado na estrada master At Campeã master At Feminino 
30334anos 30234anos 
Sara Scherer Valdir Weber 
Campei Estrada Master Cl Feminino aecolocadona MTB MasterC1 

Cidistas do grupo ValeCicismo, de Lajeado, estiveram nesse domingo, em S0a54anos Masculino - 50 a 54 anos. 
Lauro Múller, participando da 14º edição do Desafio da Serra do Rio do Rastro 

Sara Scherer conquistou pela terceira 
mo, Fabrício Meneghinidestaca que Serra do Rio do Rastro, pois conse- vez consecutiva a prova na categoria 
apesar da chuva, frio eneblina, apro- . gue desfrutar das belezas que o local Estrada Master C1 Feminino 

Ciclistas do grupo ValeCiclismo, . va foi muito boa de disputar “Valeu oferece. “Desafiar a montanha e as 
de Lajeado, estiveram nesse domin- muito cada esforço.” 284 curvas em cima de duas rodas é 
go, em Lauro Múller, participando Sci mesmo | E — pareçe E 
da 14º edição do Desafio da Serra Ã deseja o corpo alcança, nunca foi ou à sempre alguém 
do Rio do Rastro, um percurso de TRICAMPEA DA será fácil, mas nada jamais éimpossi- Mundo / 
24 quilômetros ladeira acima, com PROVA vel Não é somente conquistar títulos, ctitando por você! 
aproximadamente 1,4 mil metros de omaior desafio é você se superar.” 
altimetria. Mais de 1,2 mil ciclistas Dos 27 ciclistas que participaram, Sobre o título, Sara sabia que nes- 
de diversos estados do Brasil mar- seis retomaram com troféu de Sant . seano seria difícil pelo nível das ate- 
caram presença no evento seguindo — Catarina, dentre elas, Sara Scherer tas inscritas, mas depois de muito 
todos os protocolos exigidos pela que conquistou o tricampeonato na treino ficou com troféu. 
Federação Catarinense de Ciclismo. categoria Estrada Master CI Femi-  Agoraclase prepara para a última 
contra a pandemia da Covid-19. nino —50 a 54 anos. Apaixonada por . prova do Campeonato Brasileiro, em 

Coordenador do grupo ValeCici- . provasdeescalada, gostada provada Goiânia, neste fim de semana. 
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