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teamadrugada 5 comercial da cidade. Entre as intervenções previstas, estão a am- . espaço urbano compartilhado. ps 
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PRODUTOS SELECIONADOS ASDULLIUS dull us 

Espetáculo 
natalino 
prestes a 
começar 

Mais de 70 mil lâmpadas 
compõem a decoração natali- 
na na sede da Girando Sol, em 
Arroio do Meio. Evento ama- 
nhã à noite, com presença de 
Papai Noel e show de fogos, 
marca o início da atração, que 
ficará à disposição da comuni- 
dade até 9 de janeiro. 

Cidades 

Edemar Immich ajusta os. 
últimos detalhes do espetáculo 
que inicia neste sábado 
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EDITORIAL 

De olho na 
nova onda 

mundo observa com apreen- 
são o avanço da quarta onda da 
pandemia em países curopeus. 
Alemanha, Áustria e Hungria 

enfrentam um cenário desafiador após 
meses de trégua por parte da covid-19, A 
situação é delicada e força governos a ado- 
tarem novamente medidas enérgicas para 
tentar diminuir o ritma dos contágios. 

Hospitais à beira do colapso, pacientes 
transferidos a outros paises e volta do oc 
dowm, As mesmas nações que têm os pio 
res índices de vacinação do continente hoje 
formam o novo epicentro da epidemia. A 
grave conjuntura que se forma, quando 
tudo parecia melhor controlado, serve de 
alerta para o restante do globo. 
A pandemia não acabou e não pode ser 

tratada de forma irresponsável. A queda 
dos indicadores de óbitos, transmissões e 
internações no Brasi só foi possivel graças 

A qui 
nações que têm 
os piores índices 
de vacinação do 
continente hoje 
formam o novo 
epicentro da 
epidemia” 

ao avanço da imunização. Contudo, 
se que parte da população negligen 
conclusão do esquema vacinal ou mesmo 
senega a receber as suas doses. 
Apesar da eficácia comprovada da vaci- 

na, à comunidade científica não tem por 
certoo tempo deduração do periodo imune. 
Aoquetudo indica, a sociedade vai precisar 
renovar a aplicação de forma periódica 

Isso leva o governo federal a atualizar as 
diretrizes, com redução do intervalo entre 
doses e necessidade de reforço para toda 
a população. A sociedade precisa est 
atenta às mudanças e seguir as orientaçõe 

ra evitar novas surpresas, agora que 
orável. 
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“Sentíamos falta da liberdade, 
de conversar com as pessoas” 
Há quase oito anos, o 
técnico em Logística João 
Carlos Klein, 65, incorpora 
o Papai Noel coma 
proximidade do Natal, Sua 
trajetória de Bom Velhinho 
teve início nas festas de 
empresas e hoje também 
atua com outros públicos. 

Tornou-se conhecido nas 

idas aos hospitais e casas 
geriátricas de Lajeado. 

Vacinado, retomará as 

visitas presenciais este ano, 
após um 2020 diferente. 

[te tonta 

Quando iniciou o teu tra- 
balho como Papai Noel? 
Começou em 2014, Iniciiatraje- 

tóriacomo Papai Noel através de uma 
proposta de um colega da Secretaria 
Estadual de Educação, que era Noel 

há muitos anos. Foi através dele que 
conheci os “Bons Velhinhos”. Meus 
primeiros trabalhos foram em eventos 
corporativos de fim de ano aqui em 
Lajeado. Depois, passei a fazer nas 

casas de conhecidos e, com o tempo, 
idasem hospitais e casas geritri 
Como são os preparativos 

de um Papai Noel para a 
chegada do Natal? Tem um 
ritual, um cronograma a ser 
seguido? 

Existe sim um preparativo, maste 
diria que é até algo sutil. Pois envolve 
o espiritual eo físico. Vivemos um 

Brasil recebe 1 milhão 
de doses da Janssen 

Lei de Acesso à 
Informação faz 10 anos 

tempo onde todas as pessoas estão mais 
sensíveis, onde todos deixam suas emo- 
ções fluirem. E cabe a você saber lidar 
com tud 

No ano passado, por conta 
da pandemia, o Natal foi dife- 
rente e muitos papais noéis 
ficaram parados. Agora, com 
o avanço da vacinação, já 
surgem mais oportunidades. 
Como é este retorno ao tra- 
balho de Bom Velhinho? 

Esta pandemia trouxe para toda à 
humanidade lições muito importantes. 
Falamos há muito tempo da chamada 
Nova Era, Pois bem, ela chegou. Acho 
muito importante o avanço da vacinação 
tenho feito todos os testes recomenda- 
dos, devido à idade e também pelo fato 
de lidar com o público. Ano passado, 
muitos papais nois e shoppings se 
adaptaram, se aproveitando das tec- 
nologias da comunicação. Você fazia 
videoconferência, conversava com as 
crianças em tempo real. O Bom Velhi- 

nho também acompanhou as mudanças, 
ese adaptou. 

Em outubro, você partici- 

pou de um encontro inédi- 
to em Colinas, com outros 
papais noéis do RS. Qual o 
sentimento de reencont: 
os amigos depois de quase 
dois anos sem atividades 
presenciais? 

Nossa confraternização em Colinas 
foium momento mágico. À população 
co próprio município abraçaram esta 
ideia, que veio para ficar. Tivemos 25 

participantes, todos vacinados etesta- 
dos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

E o mais legal é que tivemos noéis não 
só aqui do Estado, mas também de 
Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, 
Eles gostaram muito da região. Alguns 
falaram até de vir morar em Colinas. E, 

claro, todos estavam com saudades dos 
nossos encontros. Sentiamos falta da 

liberdade, de poder ouvir e falar com as 
pessoas, 
Para você, que vive como 

poucos o Natal, qual verda- 
deiro sentido da data? 

E onde você mais sente a presença do 
amor, da gratidão. A mensagem deve 
ser lembrada sempre. “Nós não somos à 
mensagem, somos os mensageiros”. 

FÓRUM ESTADUAL DE EMPREENDEDORISMO, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO 

FOI NOTÍCIA 

Bombeiros participam 
de curso em SC 

13º injetará 
R$ ISbilhõesno RS 

O Mimo da Saude anunciou 
achegada demais 1 milhão de 
doses da farmacêutica Janssen 
contra a covid19.O volume é 
parte do total de 38 milhões de Vacinas encomendadas pelo 
êrgão até o fim de 2021. Nos 
próximos dias, estados Distrito 
Feceral receberão as remessas. 

A Controladoria-Geral 
da União contabiliza, em 
dezanos, 107 milhão de 
pedidos de informações. 
a órgãos e entidades do 
“governo federal via Lei de 
Acesso à Informação (LAN. 
As demandas são feitas a. 
partir da plataforma Fala 8R. 

Até o fim deste ano, a 
economia gaúicha deverá 
receber, a titulo de 13º 
salário, cerca de R$ 15. 
bilhões Valor representa 
aproximadamente 65% 
do total do país e 37,8% 
da região Sul. À estimativa 
foi divulgada pela Dieese. 
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Opiniãoanálise 

Coberturas e agendas 
A agenda da grande mídia do atual e do ex-presidente da 

é bastante clara, Ontem, a República. “Bolsonaro é fiasco 
Globonews exibia a seguinte internacional; Lula é sucesso”. 
manchete durante comentário Essa comparação é a tônica 
de Eliane Castanhéde acerca da cobertura jornalística dos. 
das agendas internacionais últimos três anos. RODRIGO MARTINI 

Guarda Municipal em Lajeado 
Ba governo de Lajea- 

do deve retomar 
no próximo ano 
o debate sobre a 

criação da Guarda Municipal. 
Em função da pandemia, e 
diante da lei que regulamentou 
o repasse de recursos da União 
aos municípios, o E; 
lajeadense está impos 
tado de criar novos cargos ou 
funções no poder público até 
o fim de deze 021.4 
partir de 1º de janeiro de 2022, 
porém, a administração poderá 
levar adiante a proposta. Claro, 
desde que haja o aval da Câma- 
ra de Vereadores. destaque (negativo) para o bairro 
A proposta inicial é criar 10 Universitário, nas proximidades. 

vagas para Guardas Munici- que contacomo entusiasmodo do campus da Univates. Hoje, o 
pais. É não haverá mais contra- — Secretário de Segurança Pública, — Departamento de Trânsito realiza. 
tação de Agentes de Trânsito, Paulo Locatelli. uma fiscalização quase velada 
Afinal, os guardas também e: Com a Guarda Municipal, desses problemas. Mas, não é 

estaa função do Agente de Trân- tarão aptos para a fiscalização avisa prefeito, será possível 
de abusos e licitudes nas vias controlar melhor os problemas de . sito. Da mesma forma, à Brigada 

perturbações gerados em alguns. Militar possui outras demandas urbanas, Trata-se de uma das 
propostas de governo apresen- pontos específicos da cidade, com mais relevantes. 

Aulas 
presencia 
A Presidente da Associação 

de Mães e Pais pela Democra- 
cia (AMP), Aline Kerber, os. 
advogados da associação e o 
Procurador da PGE, John de 
Lima Fraga Júnior, participa- 
ram de sessão de mediação em 
busca de acordo sobre obriga- 
toriedade da volta ao ensino 
presencial, determinado pelo 
Governo do Estado. A AMPD 

Um dos pedidos é que a nota 
técnica que trata do tema dei- 
xe mais claro como deve ser o 
procedimento das escolas (pri- 
vadas, estaduais e municipais) 
para alunos e coabitantes, e 

De acordo com o TJ/R: que seja necessária apenas a 
a AMPD solicitou que seja apresentação de um atestado 
“divulgada em linguagem sim- — médico que comprove as co- 
ples as situações em que existe. morbidades. Uma nova sessão 
exceção à obrigatoriedade”. ocorre hoje, às 10h. 

retorno das aulas meses atrás. 

O legislativo de Encantado No mesmo periodo, os verea- 
já gastou R$ 82milemdiárias dores de Lajeado gastaram (em 
desde o dia 1º de janeiro de 2021. . diárias) pouco mais de RS I mil. 

Diárias 
pelo Vale 

Diariamen 
6hãsBh 

ls inpurrio | MIR €P mono 

Gala) Ze Sicredi poa. a GSData (Be 
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TIRO CURTO 

+ A administração de Lajeado aprovou o projeto de um novo 
hotel em Lajeado. Conforme já antecipamos, o empreen- 
dimento está previsto para ser construído na Av, Piraí, em 
frente aos novos prédios do Sicredi e da Unimed. O hotel é 
da bandeira Vuiello. 

* Afinal, e afora a pandemia, quais as razões para tantas 
diserepâncias entre a previsão de usuários pagantes 
prevista no edital de licitação, e o número real de usuá- 
rios do transporte coletivo público de Lajeado? 

+ Hoje, a Comissão Especial que trata da revisão do Regi- 
mento Interno da Câmara de Lajeado vai apresentar o texto 
final da proposta ao presidente do Legislativo, Isidoro 
Fornari (PP). À entrega oficial ocorre às 9h, no plenário. 

* Osvereadores lajeadenses Rodrigo Conte (PSB) e Lo- 
rival Silveira (PP) visitaram a diretora-geral substituta 
do IGP, em Porto Alegre. O presidente da Alsepro, 
Fabrício Schneider, participou do encontro. Na pauta, 
avinculação do posto de Lajeado à Coordenação de 
Perícias do Interior e a contratação de mais servidores 
parao IGP eo DML. 

* Em Arroio do Meio, o governo municipal decidiu retirar o 
projeto de lei que propunha o repasse de valores para os 
sgricultores realizarem terrapl: jagem nos terrenos, 

« Em Lajeado, o SESI estuda a implantação de um Con- 
traturno Tecnológico. A apresentação do projeto ocor- 
reu ontem, na sede do SESI de Montenegro, durante 
encontro que reuniu agentes públicos e empresários 
Injeadenses. 

Encontro do PTB 
Hojeocorre um encontro 

estadual do PTB em Estrela, 
O evento agendado para o 
Estrela Palace Hotel inicia às 
18h, coma presença do Pre 
sidente Estadual do partido, 
Edir Oliveira, e quatro depu- 

Sabino e Dirceu Franciscon. 
Será o primeiro grande even- 
toda sigla após a desfilia 
do vice-governador, Ranolfo 
Vieira Júnior. O tema do encontro é “Deus, pátria, família, vida 
eliberdade”. Também estarão presentes o prefeito estrelense, 
Elmar Schneider, e o pré-candidato a deputado federal, Ricardo 
Wagner (foto), que será o palestrante do encontro. 

Grupo atingirá 
R$1 bide faturamento 
em2021 

= 
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políticacidadania 

Moradores entregam 
abaixo-assinado 
contra algazarras 

Éa segunda petição da comunidade do Universitário em menos de um ano. 

Diante das constantes 

queixas sobre o 
excesso de barulho nos 
estabelecimentos no bairro 
Universitário, moradores se 

unem para tentar coibir os 
transtornos. Administração 
aguarda lei específica para 
intensificar fiscalização 

[es Sta o 

s perturbações do sossego 
nas imediações da Univa- 
tes seguem repercutindo 
na comunidade do bairro 

Universitário. Após mobilização 
de moradores, um abaixo-assinado 
com 130 adesões foi protocolado 
na prefeitura nessa quinta-feira, 18. 
Foi o segundo movimento do tipo 
nos últimos meses, com as pessoas. 
descontentes com os excessos nos. 
estabelecimentos «ruas do entorno. 
Um inquérito civil está em anda- 

mento no Ministério Público (MP) 
desde setembro. A última movimen- 
tação  solicitava . esclarecimentos 
para a Secretaria do Meio Ambiente 
Sema), quanto à autorização para 

música ao vivo na área externa de 
um pub na avenida Avelino Talin. 

As queixas dos vizinhos começam 
pelo som alto na área interna dos 
bares, passam pelo comportamento 
dos usuários e chegam à movimen- 
tação nas ruas próximas. De acordo 
com Grasicia Henz, moradora das 
proximidades, a situação começou 
asair do controle há doisanos. Exis- 
te um grupo que solicita providên- 
cias, inclusive em reuniões com à 
secretaria de segurança. 

Grasiela ainda relata que os testes. 
feitos em sua residência apontam 
que o som emitido pelos estabeleci- 

mentos chega a 90 decibéis (dB) 
que éequivalente ao barulho de uma 
máquina perfuradora, cujas condi- 
ções já colocam a saúde auditiva em 
risco. Mesmo com esses resultados, 
eladiz estar pendente de um parecer 
técnico sobre essa situação. 

Boemia espalhada 
pelo bairro 

O ponto na avenida Avelino Talini 
não é o único que gera reclamações 
dosmoradores da região. Outros ba- 
res na avenida Alberto Muller estão 
vinculados a outro procedimento do 
MP abertono último dia. Este, ins- 
taurado a partir de denúncias junto à 
administração municipal. 

“O bairro sempre foi conhecido 
por essa movimentação universitá- 
ria. Posso falar especificamente da 
Talini, mas nos solidarizamos com 
o pessoal da Alberto Múller. Nós 
sabemos de amigos e vizinhos que 
moram naquela região, que também 
é uma região de bares é muito fluxo 
de pessoas”, completa Grasiela. 

Entrave na 

legislação 

Adificuldade na fiscalização pas- 
sa por um desafio para a Sema. O 
titular Luis Benoitt conta que, com 
a alteração do plano diretor, foram 
alterados os tipos de zoneamentos, 
e legalmente a secretaria não pode 
notificar ou autuar estabelecimen- 
tos pela questão de ruídos. 

Existe um projeto de lei na Cã- 
mara de Vereadores para regula- 
mentar as questões de pol 
sonora e perturbação do sossego 
público. Conforme Benoit, a ma- 
téria deve ser votada na sessão 
da próxima terça-feira, 23. Caso 
aprovada, a pasta do Meio Am- 
biente poderá voltar a exercer a 
fiscalização nos locais. 
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economianegócios 

Governo estuda 
mudanças na rua 
Júlio de Castilhos 
Projeto de'requalificação” prevê melhorias, como ampliação de 

calçadas e arborização da principal via do Centro. Inspirado em iniciativa 

da capital município busca escritório referência em urbanismo. Lojistas e 

trabalhadores apontam obras e ações necessárias ao trecho 

rincipal rua do Centro 
de Lajeado, a Júlio de 
Castilhos passará por 
uma — transformação, 

O governo prepara um projeto 
de requalificação urbana da via, 
Para isso, será contratado um es- 
critório de arquitetura e urbanis- 
mo que trabalhará na elaboração 
da proposta. A intenção é assinar 
o contrato ainda em novembro. 
A intenção do município é 

executar, a partir deste projeto, 
uma série de melhorias em toda 
a extensão da rua, que vai do cru- 
zamento com a rua Osvaldo Ara- 
nha até o entroncamento com as 
avenidas Benjamin Constant e 
Alberto Pasqualini. 

Projeta-se um desenho urbano 
diferenciado na rua, com inter- 
ções que incluem o alarga- 

mento « melhoria das calçadas 
e maior acessibilidade. Também 
está prevista a arborização, im- 
plantação de loreiras e equipa- 

mentos de lazer, 
Para elaborar as diretrizes, o 

secretário municipal de Planeja- 
mento, Urbanismo e Mobilida- 
de, Giancarlo Bervian, fez pes- 
quisas junto aos profissionais da 
pasta, em busca de referências 
em urbanismo. “O objetivo é ter 
projetos muito bem elaborados, 
detalhados e qualificados. Por 
isso buscamos informações de 
escritórios com capacidade téc- 
nica comprovada”, afirma. 
Arquiteto por formação, Ber- 

vian reconhece a qualidade dos 
escritórios locais. Contudo, 
aponta o exemplo da Orla do 
Guaíba, que teve o projeto e 
tado por um escritório de Curiti- 

con- 
tratação de uma empresa de fora. 
“Há situações que devem ser 

consideradas. Precisamos de 
alternativas que sejam extrema- 
mente eficientes e sem chances 
de equivoco. É um projeto com- 
plexo e que precisa de uma 
pacitação muito forte. Não hé 
exemplos aqui na cidade para o 
que buscamos”, justifica, 

Em etapas 
A Júlio de Castilhos 

quilômetro de extensão e faz 
esquina com outras 13 vias. O 
trecho da Osvaldo Aranha até 
a Marechal Deodoro é bastan- 
te arborizado, sobretudo pela 
presença da Praça da Matriz. 
Contudo, o restante do percur- 
so conta com pouquissimas ár- 
vores, o que é alvo frequente de 
reclamações. 

“A Júlio tem algumas condi- 
cionantes. O solo é bem compli- 
cado, e não é em qualquer ponto 
dela que se consegue fazer plan- 
tio de árvores. Mas a ideia é bus- 
car alternativas para deixá-la 

ais verde e menos sufocante”, 
detalha Bervian. 
A execução das obras, se- 

gundo o secretário, será feita 
em etapas. Primeiro, o governo 
pretende definir o orçamento 

total das intervenções, Isso fa- 
cilitará a busca por recursos. “A 
única maneira de conseguir ver- 
ba federal é apresentando um 
bom projeto. Chegamos a essa 
conclusão”, comenta, 
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Com a remodelação, intenção do governo é tornar via uma referência em 
espaço urbano compartilhado. Alargamento das calçadas é uma alternativa 

«Shopping 
céu aberto” 

A expressão “shoppi 
aberto” é frequentemente utili- 
zada por comerciantes e lojistas. 
para se referir à Júlio de Casti- 
lhos. O presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Lajeado, Aquiles José Mall- 
mann, corrobora a ideia e se co- 
locou à disposição do Executivo 
para um trabalho conjunto na 
revitalização da via. 
Mallmann considera acertada 

a ídeia do governo em iniciar a 
revitalização em um local espe- 
cífico. “Temos ruas transversais 
importantes, como a Benjamin 
Constant e a Bento Gonçalves, 
mas a Júlio merece e precisa 
dessas melhorias. Assim como a 
decoração natalina sempre inicia. 
porá”, compara. 

Entre as melhorias sugeridas, 
ele aponta a necessidade de mais 

espaços para as pessoas senta- 
rem e um cuidado maior com as 
calçadas. “Tem pedestres levan- 
do tombos. Isso não pode ac 
tecer numa cidade polo do Vale”. 

obre a arborização, também 
considera importante, dentro das 
possibilidades, “Muitos dizem 
que não querem árvore na frente 
do seu comércio, mas reclamam. 
da falta de sombra, sintetiza. 

cIANcARLO 
BERVIAN 

Precisamos de 

alternativas 

que sejam 

extremamente 
eficientes e 

sem chances 

de equívoco” 
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pedestres sem acessibilidade adequada 

O QUE PREVÊ 
O PROJETO 

* Acessibilidade universal; 

« Estudo de pavimentação dos 

passeios públicos; 

* Urbanismo tático e sinalização 
viári 

« Possibilidade de alargamentos das 
calçadas, em especial nas esquinas; 

« Readequação dos perfis viário, 
quando viável, e acordado com 
os técnicos do poder Executivo; 

« Indicação dos locais dos 

mobiliários urbano (bancos, postes, 
lixeiras, etc), considerando o 

Maior segurança os motoristas não confecções no Centro, Cristiane mobiliário indicado pelo município; 
Para o lojista Leandro Ribeiro, aponta. Lasta sente falta de um bicicletá- e 

que atua em um bazar próximo à inte Ana Lúcia de — rio nas imediações da rua Júlio de « Previsão de arborização da 
prefeitura de Lajeado, a seguran- Azambuja pede atenção à ilumi- E ela 

à via e paisagismo, incluindo o ça dos pedestres é um ponto que . nação da via, sobretudo nas 
deve ser considerado pelo gover- . diações da prefeitura e também na. zem a bicicleta para se locomover detalhamento de espécies. 
no na elaboração de um projeto . Praça da Matriz. “O prédio da pre-. até seus locais de trabalho. 
de revitalização da Júlio. Cita jus- feitura ficou muito bonito após a jo temos onde guardar nos- 
tamente o cri ento com a rua — reforma, mas chama atenção tam- cletas. Eu mesmo acabo 
Júlio May, devido aos acidentes bém pela escuridão à noite. Não 
ocorridos no local. tem nada ali. E a praça também é 
A solução, para Ribeiro, seria. um lugar lindo, mas que precisa de 

implantar um semáforo no local. . maior Segurança”, afirma. 

Falta verde no Centro 
Há quase dois anos, A Hora noticiava espera que, com a rev 

jo muitas pessoas, principal- via, surja espaços de lazer maio- em sua edição de fim de semana a 
mente crianças correndo riscos, Bicicletas res, como os parkdets. Ainda cita falta de árvores no Centro de Lajeado, 
quase sendo atropeladas. Deveria aretirada dos ios para diminuir a. sobretudo na rua Júlio de Castilhos. Mas 

ção maior á isso, pois Funcionária de uma loja de. poluição visualda via não era um assunto apenas da época. 
O problema é antigo e as soluções são 
buscadas também há mais tempo. 
À época, o então secretário de 
Planejamento, Rafael Zanatta, já falava 
da necessidade de uma revitalização 
davia. Propostas foram levadas à CDL, 
que apoiou iniciativas para tornar 
a via mais bonita e menos quente. 
Porém, não houve avanços. 

Tem pedestres 

levando tombos. 

Isso não pode 

acontecer numa 
cidade polo” AA PNARA enem as cai == 

idem espaços com pedestres devido à falta de local adequado para as bicicletas 
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Opiniãoanálise 

Gota Limpa 

Negócios 
em pauta 

amplia ações 
de sustentabilidade 

om 55 anos de 
história completados. 
em outubro, a Gota 
Limpa lançou nesta 

semana o projeto Reciclando 
Para o Futuro. À empresa 
instalou pontos de coleta de 
resíduos recicláveis nas escolas. 
EMEF Santo Antônio, EMEF 
Arco Íris e na sede da indústria. 
O material será coletado e 
caminhado para reciclagem, na 
empresa Lorenzon Plástici 
projeto prevê benefícios par: 
escolas, impactando direta- 
mente mais de 600 pessoas. 
A empresa anunciou recen- 

temente o investimento de R$ 
mulações que 
água, em emb 

15 milhões na ampliação da para reduzir, 
fábrica e lançou a campanha transportado. 
Gota Eco, com foco na sustes Amarca uti 
tabilidade. Todas as linhas de 
produtos estão em processo de 
reformulação. O foco são os. 

produção ds 

Luiz Bohn 
angaria apoio 
em Lajeado 
O atual presidente da Fecomércio-RS, Luiz. 

Carlos Bohn, esteve em Lajeado na noite dessa. 
terça-feira, 16, para um jantar com representantes 
de sindicatos do varejo, no Imperatriz Hotel. O 
encontro teve a presença de líderes empresariais de 
outros municípios como Venâncio Aires e Gravatal. 
A agenda institucional de Bohn no Vale teve 

“como objetivo o fortalecimento das bases, con- 
siderada um dos pilares de sua gestão. Também 
falou sobre o momento econômico do país e as 
expectativas para as vendas no setor do varejo 
no fim do ano. Ainda, defendeu a liberdade do 
empreendedor, quando perguntado sobre o im- 
passe em relação ao projeto de lei que possibilita 

Va 
Segunda a sexta 
Bh10 às 10h 

produtos concentrados com for- 

mente plástico reciclado na 

promove ações periódicas de 

educação com os colaborado- 
res. Também reestruturou a 
gestão de resíduos interna, com 
à implementação de minho- 
cários para compostagem dos 
resíduos orgânicos. Ações que 
reafirmam o slogan da campa- 
nha: “Tudo fica bem quando o 
planeta está bem.” 

utilizam menos 
alagens menores 
inclusive o volume 

liza majoritaria- 

embalagens e 

a abertura do comércio aos domingos em Lajeado. 
Contudo, o jantar também teve ares de campanha. 

Bohn, que preside a Fecomércio desde 2014, busca 
um novo mandato na entidade. As eleições ocorrerão 
em maio de 2022. Paulo Kruse, presidente do Sindilo- 
jas Porto Alegre, também está na disputa. A colabora- 
ção foi do colega Mateus Souza. 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

PS mm já Sire ARES 
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Otimismo opera 
em baixa na bolsa 

Pesquisa mensal realizada pelo Bank Of Amefica “La- 
tAm Fund Manager Survey” mostra que apenas 21% dos 
investidores esperam que as ações tenham desempenho 
superior às outras classes de ativos no Brasil nos pró- 
ximos seis meses. É o menor nível de otimismo desde o 
início da pesquisa, em março de 2018. 
O levantamento do banco norte-americano ouviu 29 

gestores que juntos administram cerca de US$ 71 bilhões 
em ativos. Para os entrevistados, os principais fatores de 
risco dos ativos brasileiros são a deterioração fiscal, as 
eleições do próximo ano, além de impactos em relação a 
China e as commoditi 
Mesmo assim, a maior parte dos gestores espera que o 

Ibovespa encerre o ano negociado entre 110 mil e 120 mil 
pontos. Ontem, a bolsa chegou a operar abaixo dos 103 
mil pontos. Para alcançar os números projetados, espe- 
ra-se uma alta considerável até o fim do ano, apesar do 
cenário considerado adverso. 

FRASE DO DIA 
Nas próximas décadas, o 
metaverso tem potencial 
para se tornar uma parte de hd 
vários trilhões de dólares o 
da economia mundial.” Em 

RÁPIDAS 
* Languiru no topo — A cooperativa Languiru é a única 
empresa do Vale do Taquari a figurar no ranking das 50 
empresas gaúchas com maior faturamento em 2020. A 
cooperativa, que completou 66 anos de história no dia 13 
de novembro, aparece em 35º lugar com faturamento de 
R$ 1,7 bilhão, número 20% maiordo queo R$ 1,3 bilhão 
registrado em 2019. O ranking faz parte de levantamento 
do Grupo Amanhãe PWC Brasi 

* Nova unidade Cresol - Cooperativa de crédito com matriz. 
no Norveste do Estado, a Cresol Santo Cristo inaugura 
hoje, às 9h, a unidade de Estrela. Localizada na rua Coronel 
Mussnich, 36, Centro, é a quinta agência da coopera 
no Vale do Taquari em cerca de dois anos. Além de Estrela, 
aCresol Santo Cristo tem unidades em Teutonia, Lajeado, 
Encantado e Arroio do Meio. 
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economia 

“Se há um cooperativismo para 
olhar e se inspirar, é o do Vale” 
Presidente do Sistema almoço de ontem, promovida pela 
Ocergs, Vergilio Frederico Associação Comercial e Industrial Números do 

de Lajeado (Acil). Sob olhares de Sail, Perius foi o palestrante presidentes, dirigentes e funcio- cooperativismo 
da reunião-almoço da nários de diversas cooperativas do no Vale 
Acil e destacou papel das . Vale, destacou como sistema bene- Eee 

ã ficia e transforma as comunidades 
cooperativas da região, onde clas atuam de forma efetiva. * 396,4 mil associados 
que somam quase 400 Os números levados por Perios «7,9 mil empregados 
mil associados comprovam, na sua avaliação, o su- «R$ 5,3 bilhões em 
Ena cesso do modelo. Mesmo em mio à > ingresso de receitas 
[are pandemia e crise econômica, houve » As * R$ 380 milhões em 

crescimento em indicadores como . Força do cooperativismo do Vale fio assunto principal da reunião da Aci sobras 
LAEADe a geração de postos de trabalho, «R$ 2,3 bilhões em 

“O cooperativismo gaúcho não de- do Vale do Taquari”, salienta. o papel das cooperativas. Conectou patrimônio líquido 
s 17 cooperativas sedia-  sempregou ninguém em dois anos. O presidente da Ocergs ainda o tema também coma politicacfoi  «R$9,7 bilhões em ativos 
das no Vale do Taquari — São mais de 68 mil trabalhadores abordou temáticas como a ino- . enfático em seus posicionamentos. ro secos 
contabilizam quase 400 . empregados hoje no Estado, quase. vação nas cooperativas, as ori-— Ao final da apresentação, defendeu 

nil associados. Número 8 mil aqui no Vale”, afirma. gens do modelo, as cooperativas uma “Constituinte Autônoma Ur- 
maior do que a própria população Outro fator destacado por Pe-— habitacionais e os investimentos — gente, com questões como o voto A abordagem de Perius se re- 
regional, Um dado que mostra a riusé as sobras orçamentárias. Em — da Sescoop para capacitar jovens . distrital, o sistema partamentarista  laciona com o próprio dilema da 
relevância do sistema coopera- 2020, foram R$ 380 milhões redis- . que queiram permanecer nas co- co fim da reeleição. região, que não consegue eleger 
tivista para o desenvolvimento tribuídos aos associados no Vale, . munidades rurais. “O cooperativismo hoje é par. representantes aos parlamentos 
econômico e social. E que, nas pa- crescimento de 21% na compara- lamentarista. Temos um grande. gaúcho e nacional. "O voto distrital lavras do presidente do Sistema. ção com 2019. “Sã recursos que Parlamentarismo  cojcgadoque súmiisraascoope- valoriza a regido. Desperdçamos 
Ocergs/Sescoop-RS, Vergilio Fre- — permanecem aqui, e isso faz toda e voto distrital rativas em conjunto. É um modelo votos porque há candidatos fortes 
derico Perus, inspirao Estado. a diferença. Se temos um coopera- de gestão que dá certo, etemosque  emtodo o Estado, que derrubam as 

Perius foio convidado da reunião-  tivismo para olhar e seinspirar,éo — Periusnãoselimitoua falar sobre. pregar na política também, frisa. aspirações locais”, aponta. 

Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta 

estival 19,20e 21 
Cultural de novembro 

de [Me JiTe [eo Parque dos Dick 
música e feira de artesanato 

19 19h - BateCasco 

NEN 21h - Eletro Radio 

41) 19h - Dois de Voz 

NJÃ 21h - Nenhum de Nós 

21 18h - Alma Crioula 

NM 20h - Guri de Uruguaiana 

“Forta som 1305 deixem Qe- Ly 
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culturaeducação 

Sexta-feira, 19 novembro 2021 

Expressão e arte para dizer 
não ao uso de drogas 
Cinco escolas se 

apresentaram no primeiro 
dia de mostra cultural do 
projeto Vida Mais Viva. 
Estudantes expuseram 

trabalhos nas áreas de vídeo 

eteatro. Na próxima semana, 
será a vez das categorias de 
dança emúsica 

primeiro dia da 
Mostra Cultural do 
Programa Vida Mais 
Viva Sem Álcool 

ocorreu na tarde dessa quinta- 
feira. No auditório do prédio 
11 da Univates, alunos de cinco 
escolas da região exibiram os 
materiais produzidos durante 
os últimos meses. 
O objetivo do programa é in- 

centivar os jovens a produzirem 
materiais culturais e lúdicos so- 
bre otema da prevenção ao con- 
sumo de substâncias psicoati- 
vas, “Essa é uma oportunidade 
de formarmos novos agentes 
sociais, novos propagadores 
de uma ideia de intolerância 
ao consumo de álcool e drogas 
por menores de 18 anos”, diz o 
coordenador do programa, pro- 
motor Neidemar Fachinetto. 

Nesta primeira etapa da mos- 
tra, foram apresentados os con- 
teúdos desenvolvidos nas à 

de vídeo e teatro. Os materiais 
foram desenvolvidos pelos pró- 
prios alunos. A peça de teatro, 
feita por alunos de Tabaí, mos- 
trou uma pessoa que se envol- 
veu com bebidas alcoólicas e 
drogas, e teve a ajuda da família 
e amigos para superar os vícios. 
“Queremos mostrar que existe 
um problema e quem são os ato- 
res desse problema. Mas tam- 
bém precisamos mostrar que a 
solução está no próprio jovem e 
no seu processo de formação”. 
O programa teve dez meses 

de execução e foi desenvolvi- 
do pela Associação Lajeadense 

Alunos de cinco escolas participaram do primeiro dia da mostra cultura do programa Vida Mais Viva 

Pró-Segurança Pública (Als: 
pro) e financiado pelo Conse 
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Com- 
dica) de Lajeado. A exibição dos 
conteúdos produzidos nas cate- 
gorias de dança e música serão 
apresentados na próxima quin- 
ta-feira, dia 25. 

Capacitação 
Todos os alunos envolvidos 

no desenvolvimento dos pro- 
jetos passaram por oficinas de 
capacitação. Foram 20 horas 
de atividades em cada uma das 

Lajeado recebe show em 
Artista que marcou 
o rock brasileiro será 
interpretado pelo cantor 
gaúcho Lucas Ricco no 
Teatro Univates 

z mais de 30 anos que o 
país ouviu a voz de Age- 
nor de Miranda Araújo 
Neto, o Cazuza, pela úl- 

tima vez. E, para homenagear o 
artista que morreu em 1990, o 
cantor gaúcho e performer Lucas 
Ricco, 27, fará um show tributo 
no dia 5 de dezembro, às 20h, no 
palco do Teatro Univates. 
Ao longo da vida, Cazuza co- 

lecionou 120 canções gravadas 
e 246 composições. O artista 

foi um dos cantores pioneiros a 
pisar no palco do Rock in Rio na 
edição de 1985, com faixas como 

Primeiro show do cantor gaúcho foi em 2019. Em dezembro, será a retomada 

“O tempo não para”, “Pro dia 
nascer feliz”, “Ideologia”, “Bra- 
sil” e “Down em mim”, carrega- 

áreas do programa (vídeo, te; 
tro, dança e música) e mais 20 
horas de temas relacionados à 
cidadania. 

No formato de mostra, o pro- 
grama oportuniza que todos os 
jovens tenham a oportunidade 
de apresentar seu trabalho para 
a comunidade. De acordo com 
Fachinetto, as escolas recebem 
ajuda de custo para viabilizar os 
conteúdos e um valor adicional 
no encerramento do programa. 
“É importante valorizarmos 

todos que participaram do Vida 
Mais Viva. Assim todos g: 
nham. Precisamos valorizar o 

das de critica social. 
Parao show em Lajeado, Ricco 

estará ao lado do baterista Ma- 
teus Mussatto, guitarrista Dante 
Jr., baixista Vico Grimberg e te- 

ante. 
“Agenor foi e ainda é minha 

maior inspiração como artista e 
como compositor! Sem dúvidas 
foi um dos maiores divisores de 
água da música brasileira e inter- 

Ele conta que o show de es- 
treia do Tributo a Cazuza foi 
em 2019, depois de um convi- 
te para fazer parte do projeto. 
O evento no Testro Univates 
é o retorno do show durante à 
pandemia, e Ricco garante uma 
experiência única e nostálgi 
de um dos maiores talentos da 
música brasileira. 

TRABALHOS 

APRESENTADOS 

Categoria vídeo: 
+ EMEF São José de 

Conventos, de Lajeado 
Projeto:"O que levo para 

a vida é a vida mais viva!” 

« Instituto Estadual de 

Educação Monsenhor 
Scalabrini, de Encantado 

Projeto: A Sociedade 
como um palco para o 
consumo de álcool entre 
os jovens” 
« EEEF Otília Corrêa de 
Lima, de Lajeado 
Projeto:*Vida a Viva sem 
álcool” 
« EEEM Santo Antônio, 
de Lajeado 
Projeto:*Vídeo sobre 
alcoolismo” 
Categoria teatro: 
« EEEM Pedro Rosa, de 
Tabaí 
Projeto:“Em busca de 
uma saída (superação) 

protagonismo de cada aluno e 
dos professores, que agora são 

s nas escolas e 
hinetto. 

tributo a Cazuza 
Ingressos 
Com valores entre R$ 55 e R$ 

150, é possível adquirir os bi 
Ihetes no ponto de venda fixo, 
que fica no Prédio 1 da Univates, 
ou pelo site do Teatro Univates, 
em teatrounivates.com.br. Para 
mais informações, contate a 
equipe do Teatro pelo e-mail tea- 
trogiunivates.br ou pelo telefone 
(51) 3714-7000, ramal 5946. Os 
alimentos não perecíveis para a 
aquisição do ingresso solidário 
devem ser entregues no Teatro, 
no dia do show. 
No dia do evento, além do com- 

provante de vacinação contra à 
covid-19, também é necessária à 
apresentação da carteira de estu- 
dante ou doador de sangue para 
o público que adquiriu ingre 
com valores de meia-entrada. 
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Apenas 17 municípios 
do Vale chegaram a 90% 
da população vacinada 
Novas regras do governo 
gaúcho permitem às 
cidades que alcançaram 
este percentual o fim da 

exigência do comprovante 
de vacinação para acesso 
a atividades de alto risco 

Ramiro Betes. 

os 38 municípios do 
Vale do Taquari, pou- 
'co menos da metade 
já atingiram a meta de 

90% da população com esquema 
vacinal completo contra a covid-19, 
De acordo com as novas regras 

governo do E 
região podem deixar de exigir o 
comprovante de vacinação para o 
acesso a atividades de alto risco. 

Dos maiores municípios da 
gião, apenas Arroio do Meio al 
çou o percentual de 90% dos cida- 
dãos vacinados. A maior parte são 
idades com população inferior a 5 

mil habitantes, como Canudos do 
Vale, Pouso Novo e Sério. 

Por outro lado, cidades como La- 
Jeado, Estrela, Teutônia, Encanta- 
do e Taquari ainda precisam exigir 
O passaporte vacinal para acesso a 
casas noturnas e demais eventos 
sociais, competições. esportivas 
atividades artísticas, como ci 
mas, teatros e shows; parques de 
diversão, feiras e expo 

No Rio Grande do Sul, já são 236, 
municípios - quase metade do total 
— com mais de 90% da população 
adulta dentro do esquema vacinal, 

ses ou dose 
O Índice passou a ser con- 

siderado como corte para algumas 
atualizações em protocolos pelo 
governo do Estado. Na média, o 
RS tem 83,5% da população adulta 
completamente vacinada. 

Cidades com 90% 
sda 
“capião 
- Coqueiro Baixo 
+ Doutor Ricardo 
«Imigrante 
+ Muçum 
+ Nova Bréscia 
«Poço das Antas 
+ Pouso Novo 

«Santa Clara do Sul 

«Travesseiro 

CLUBÉSocial 
Felicitações as irmãs, Maria. 
Júlia Dichl Berti e Ana Paula 
Diehl Bert, que vivem 
momentos muito especiais, 
Fest im, neste mês, 17 

antes, no Clube Tiro e 
Caça 
As jovens estudam no Colégio 
Madre Bártara e são filhas 
de Ana Cristina DichlBertie Homens miliares 

Como anunciar neste espaço 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 
O Município de Canudos do ValefRS TORNA PÚBLICA. por meio deste estao, a 
convecação para a radização das provas cbwtva e prática, a serem reaizadas em BEN NI20R1, O eai contendo o locais é horários das provas está csponivel no Quadro de Publicações Oficiais da Brefeitura e nos tos É] 
pc gta com br Paulo Case Berna, Pri ar da serviço cem tarindado o ca 
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energia 
setar 

Você sabia que não precisa 
instalar baterias para 
utilizar a energia & noité?) 

O sistema chamado On Grid opera conectado à 
rede da concessionária e parte da energia 

gerada durante o dia é exportada para a rede. 
O medidor registra e a concessionária faz a 

compensação todos os meses. 

amenergiasolarcombr (BD) 519.9978-6781 

EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 

OS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE LAJEADO. por seu 
alo Brmado, CONVOCA odas os ancas assaciados do sind, e em pleno 

gozo de ses dos sindicais, para a ASSEMBLÉIA GERAL OROINARIA à ser ez no dia 25 
“e Novembro de 202, ra sec ca enicdde, tà Fa Mio Ca, 116, ra cidade de Ledo 
R$. As 17.30 (demecte horas eira mito) em mea convocação Não havendo quim. 
legal estro, er la segura e era cocção, às 18 (dezoito) hocas om qualquer 
número de associados presents, ro mesmo ca e loca, ora dbeaem sobe a seguinte: 

ORDEMDO DA 

Apresentação, ciscuasão e votação da Previsão Orçament gra o ano de 2022 

Acsunos dvsos 

Lady RS, 19 de novembro de 

Esso Anti Lidos 
Presidente 

«5%, PREFEITURA MUNICIPAL 
155) DE IMIGRANTE 

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 - EDITAL Nº 189/2021 
O Map de IniandeS lama pico qu staá recebendo, às 50h do ia 02/12/2021 
o Sie vo potaldecompras publicas com. propostas e documentação de Ilação, bj 
“had a aquisição de comptadores é toupmenkos, par as Secretarias Municipais Ea 
ceras irfrmações podem se obtidas pel fo (51) 3754-1100, no Department e Compras 
e Lctações ouso wu imigrante 

Preto Municiçal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

TOMADA DE PREÇOS 13-02/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA 
DA REDE ELÉTRICA DA EMEF VITUS ANDRÉ MORSCHBADHER, VISANDO À PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSVA DE MICRDEMPRESAS (ME) E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PF). ses 
polca ogprerá no da 07/12/2021, 0 horas, a ata de Nações da Prflura Munioipal de 
LajeadoRS, Ra Cel dio May 242, 3º andas, Bart Ceno LajadaYRS O ea ess anos 
podem ser otdos aravés da portal wo ado s gov, ou poco ser slclado pel 
“na procuradora Hacao lead gov LisadoRS, 18 e novembro de 2021 Natan 
Zara - Subprocador 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 33.07 
DEMANDA, DE EQUPAMEN EN 
NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS EDUPAMENTOS 

porldecompaspubicas comr O edital e ses anexos podem ser cbúdos 
woe lgado 1 gov em porildcompraspubicas co 
Era rocaradai Ncacan( ado gov Lado, 18 de rover de 2 
ata — Sbrocurador 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

PREGÃO PRESENCIAL 66-06/2021 

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE MOBLLÁRIO LRÉANO PARA Q PARQUE NEY SANTOS AGRUDA, BELVEDERES E ESPAÇOS 

OS NA OLA DO RO TAQUARL NO MUNCÊO DE LAJEADOIRS. VISANDO À PARTIDPAÇÃO 
DE MICRDEMPRESASAME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP A sessão pública 

ore na da 3/12/2021, Domin nasaladeitações, 3 anda, da Petra Minicial de 
LBjento RS, fuaCel dói May, 242, Barra Cento Leco, O ea ess aneos podem ser 
olidos atras do oram ado gu, ou godeão sr ofcados po ema procuradoria 

apado gov, 

LajeadoRS. 18 de novembro de 2021 Natanael Zara -Subprncarado 
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WeVilciassiticados 

servidos Rae orvcrsos | 
ms 

cemxasuL. ram 

lsguel 109 VENDE-SE equipamentos 

CABAL Acessónios. no 

CHAPEAÇÃO + pintura 74 cia] 

cuincho Ramoão, ser 

VAGA JORNALISTA 

Requisitos: 

Atividades: 

TÉCNICO DE ÁUDIO 

Com ou sem experiência. 

rupoahora.net.br 

A HORA 

ARE: PREFEITURA MUNICIPAL 
vi DE ESTRELA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 121-01/2021 

O Prefeito Este nous de ss riçõs e acenda pec da Assessoria uia srado 
ropocesso 121-01/2021, dci Dispesaca citação, com undamento nat 24, inciso, 
ali 665/03, pac a contaação eres penil de senáços asa a nsalação lc atraves da 
empresa caco Ellicações La CNP 08.908 778/0001-05, no ar nad R$370.00 

Esta, 18 de novemino de 2121, 
ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER 

Pet 

= 

Sindilojas 
Vele do Tequeri 

MINUTA RELAÇÃO DAS CHAPAS REGISTRADAS 

SINDICATO DO COMÉRCIO VATERJISTA DE LAJEADO/ 
SINDILOJAS VALE DO TAQUARI 

Em cumprimento ao deposto no axtigo 50 do Esto Social Primeira e artigo 51 faço saber 
ue, oa 1 de movem, orgia seguinte ca para conorers eleições que srdo 
realizadas nest ico, no da 12 e deembro de 2017. Chaga única de Diretoria Eleivos 

Presidente FRANCISCO C. W. DOS SANTOS: Vice-Presidente 1: GRALDO JOÃO SANDA 
Vice Presidente 2 GERSON AURÉLIO GRÁBIN. ice Presidente 3 HEINZ JOSE ROCKENBACH. 
Vio-Prsidente de Firanças Patria: ADM LAS SECCO Deo De Finanças E Patimônio: 
VANDRO KUNZEL: Vice Presidente Adminéstativo: VERA LÚCIA SOHNEIDER SOHEIBEL. Dior 
Amintas JANANA ELENAPOL; Deo Do Conselho De Relações Do ralo: ALEXAN: 
DRE PATUSSS Vice-Deetor Do Corsi DeFetações Do Tra: GERSON AURÉLIO GRABIN, 
Des Do Conseia De Deserwoliment De Pros Seios EVANETE DEL: Vice Dieta Do 
Coto De Desenvolvimento De Preços JULIANE STEFFLER, Detoa Do Conslho. 
De Formação Empresa ÉRICA BETTO, Dieta Do Conselho De Eventos E Promoções 
DÉBORA JAQUELINE SCHEIBEL. Dor Do Conselho De Micro Pequenas Empresas RENAN 
JOSÉ BORELLI Devir Do Conselho De Média E Grandes Empresas: MARCOS BOTH. Cone 
Ines Fcis Tres: LUZ ROQUE SCHWERTNER, MARCOS ANORE MALUMANNE PAULO 
BRA. Conselhos Fiscais Suplente: SO SANDRU HUGO JOMANH E JORGE FRIEDAICH. 
SUPLENTES DOS DIRETORES ANABEL ZAGONEL SAVER, ADRIANA VONHAUMLEN, CAROLINA 
HAN, FABRICO LEONHARDT, LOVANE SANDAL MARCOS AURELIO MORIGG! PATTUSS 
MARIA FR MODESTO BETTIO. Delegados Representantes Tila: GRALDO JOÃO SANDRI e 
FRANCISCO WEMMER DOS SANTOS Suplente [LIZ ROQUE SOHWERTNER E MARCOS ANDRÉ 
MALIMAN Conseio Consul: DONALD SEBASTIÃO JOHANN, DEOCLÉCIO PEDO, ANDRÉ 
GURHERVE SANDER, SERO SAND: LUZ ROQUE SOHMERTNER, SÁVIO HENRIQUE FROHLIOA, 
MARCOS ANDRÉ MALLMANB, GRÁLDO JOÃO SANORL FRANCISCO CARLOS WEIMER DOS. 
SANTOS. Fica pat da data de pubicação desta ração, aberto o pro de cinco (5) ias 
pasa impupração de cansa Lajedo, 10 e Novembro de 2021 Francisco C. Weimer 
os Santos - Presidente 

Estac po mo orunoe vo su 

Sexta-feira, 19 novembro 2021 

JOÃO VANGELIO 
VIEIRA, 72, faleceu on- 
tem, 18. O sepultamento 
foi no Cemitério Munici 
palde Roca Sales. 

ARMANDO FACHINI, 
80, faleceu ontem, 18. 
O sepultamento foi no 
Cemitério Católico de 
Nova Bréscia, 

IGNEZ ONGARAT- 
TO LEITE, 75, faleceu 
ontem, 18. O sepulta- 
mento foi no Cemitério 
da Linha Cordilheira, em 
Coqueiro Baixo. 

IRENE BAGATINI 
SALTON, 86, faleceu 
na quarta-feira, 17.0 
sepultamento foi no 
Cemitério Santo Antão, 
em Encantado. 

DELMO IRENO SA- 
LING, 84, faleceuna 
quarta-feira, 17. O sepul- 
tamento foi no Cemitério 
Municipal de Colinas. 

Para informar falecimentos: 
Vhats Apps (51) 92487689 

+ Fone: 37104200 
- E-mail 
ceraldejomaleoyrupoahoru mehr 

4; PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM RETIRO DO SUL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 
Licitação pública para aquisição de 
pneus e câmaras de ar Sessão pública 
2/12/2021 às 13h30, alas do ie 
von progamas comb Ea 
disponivel em ww. bomvetirodosul 
god 
Edilson Busato - Prel Munic 

o PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM RETIRO DO SUL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292021 
Licitação pública para aquisição de 
lanche para cias, Sessão pública: 
OR/A2PRODO às TON, aravs do são 
wi pregacontinebanrsul com br, 
Ea! disponivel em va amet 
dosulss goubr 
Edmilson Busato - Preta Municipal 

AHORA 

PUBLICAÇÃO LEGAL 
ÉNOAHORA 

3710-4200 
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ESTRELA 

cooperativa de cré- 
dito Cresol inau- 
gura, hoje, 19, uma 
nova agência em 

Estrela, A solenidade está 
marcada para às 9h, na Rua 
Coronel Mússnich, 36, no 
Centro. 
A abertura da nova uni- 

dade faz parte do plano de 
expansão da cooperativa no 
Vale do Taquari, conforme 
conta o gerente regional, 
Rodrigo Riffel. A unidade é 
a quinta no Vale do Taqua- 
ri; a primeira foi Inaugurada 
em Teutônia, em 2019. A 
Cresol tem agências tam- 
bém em Lajeado, Arroio do 
Meio e Encantado. 
A unidade de Estrela está 

instalada em sala térrea, 
com horário de funciona- 
mento das 7h às 21h e 

LAEADO 

A farmácia de manipu- 
lação CiclosFarma com- 
pletou 14 anos no dia 08 
de novembro. Inaugurada 
em 2007 pelas sócias An- 
gélica Veloso e Fernanda 
Motta, a empresa segue 
pautada na excelência do 
atendimento e na qualida- 
de dos produtos. 
Sócia e administradora 

da CiclosFarma, Angélica, 
conta que a empresa surgiu 
da vontade mútua de ter um 
negócio próprio. “Eu e a Fer- 
nanda nos conhecemos no 

O Colégio Madre Bárbara 
— Rede ICM realiza, neste 
sábado, 20, a Mostra Peda- 
gógica 2021 do Ensino Fun- 
damental — Anos Ini 
O tema deste ano é "Arte: 
Tecendo Saberes” e os tra- 
balhos de alunos do 1º ao 
5º ano estarão expostos. O 
encontro ocorre das Bh às 
11h30min, nas dependên- 
cias da escola. 

Espaço do Departamento Comercial do joat A Hora empresasenegociossigruposhora net br 

Cresol inaugura hoje 
nova agência em Estrela 

Gerente regional, Rodrigo Riffel, e gerente da agência Estrela, 
Jardel Ullerich 

atendimento presencial das 
10h às 15h. Uma equipe de 
quatro profissionais, coor- 
denada pelo gerente Jardel 
Ullerich, estará à disposição 

Sócias da CiclosFarma, 
Angélica e Fernanda 

As turmas puderam esco- 
lher temas para aprofundar: 
nas áreas de música (vocal, 
instrumental e performance); 
artes cênicas (dança, circo, 
teatro, desenho, pintura, mo- 
saico, gravura, escultura, gra- 
fite e fotografia); arte urbana, 
arte clássica e arte moderna. 

O tema deste ano 
é Arte: Tecendo 

Saberes” 

dos clientes. “Estamos com 
boas expectativas, com um 
espaço moderno e uma equi- 
pe qualificada para receber 
os associados” 

CiclosFarma completa 14 anos 
trabalho, em outra empresa. 
Ela é farmacêutica e tinha 
experiência em manipula 
ção, então decidimos abrir 
aCiclos” 
A empresa começou com 

apenas uma funcionária e 
hoje, 14 anos depois, a Ci- 
clos já é uma marca conso- 
lidada em Lajeado, salienta 
Angélica. Conforme ela, a 
CiclosFarma tem muito a 
crescer, assim como o mer- 
cado magistral na região. 
“Temos uma equipe com 
prometida e qualificada, 
pronta para atender as ne- 
cessidades dos clientes” 

Colégio Madre Bárbara realiza 
Mostra Pedagógica no sábado 

AHORA | 13 
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SOLIDARIEDADE 

EZEQUIEL NEITZKE pra 

Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Cul- 
tura, Esporte e Lazer (Secel), doou SO caixas de leite, 
com 12 unidades de um litro de leite UMT em cada 

cledade Lajeadense de Atendimento à 
Crianças e te (SLAN). Os itens foram doados por 
equipes durante as inscrições da 32º edição do Campeonato Piá, 

O tradicional tomeio do do torneio, o valor será de 
Campo do Lodi ocorre no dia R$ 160. A premiação vária 
4 de dezembro. As inscrições. em dinheiro e carne para os 
antecipadas podem ser fei-. quatro primeiros colocados. 
tas até o dia 3 de dezembro — Ainda haverá um torneio de 
pelo valor de R$ 135. No dia. pênaltis em duplas. 

SÃO GI 
Giordan Marmitt 
teve uma noite 
para ser lembrada 
para sempre, Com 
duas grandes 
defesas no tempo 
normal e outra 

ta dos 
is, ajudou o 

EPTG a conquis- 
tar o título da CTC 
Diamond League. 

Cerca de 130 pilotos disputarão as provas em 22 categorias, neste sábado 

VELOTERRA 

COLINAS RECEBE 
A SEXTA ETAPA Gabriel Vanzin, 

grande destaque É 
Prova ocorre na olinas recebe neste sá- longo de sábado. co se end 

bado a sesta etapa do As provas iniciam às 19h15min ita dia Diamond 
pista localizada Campeonato Pirelli — e tem a transmissão ao vivo pela League CTC. 

Taça Guinchos Fassina página no facebook da André Pro- Com dois gois na 
no Parque de de Veloterra. O evento ocorre na duçõese Eventos. final, terminou 
Rodeios, a partir das . pista localizada no Parque de Ro- A organização da prova pede como artilheiro 

E deios, a partir das 19h!Smin. para que as pessoas venham de isolado da com- 
19h15min de sábado As inscrições podem ser feitas máscara e apresentem o com- petição. 

no site fgm.esp.br. Os treinos li-  provante vacinal ao entrar no 
heeresomracoaçõo vres iniciam já na sexta-feira ao local do evento. 



Sexta-feira, 19 novembro 2021 A HORA ESPORTES | 15 

PATROCINADORES: 

ESPÓRTES & 525" aesicredi $a (BCertel | Compra 

INTERCAMPING EQUIPES 
Forçalivre 

TUDO PRONTO PA RA [EE 
MAIS UMA EDIÇÃO 

Chave C - News Car Os Gus da 24 
E Parceiros, Distribuidora Reis e Os. 
Penetras, 
Chave D - VC Amigos, Cruzeito FC, 
Boteco do Jar e Os Guris da 24 A 

Sub-21 
gue da p: : Chave A - CHE FC, Ser Picada Flor e Sete jogos de futebol ; Frita 

abrem competição Chave - Bote Farra, Bragantino é 
ê Desimpedidos 

neste sábado à tarde 
Feminino 

qessettota Chave Única - São Luis, Trave City, 
Amusa é Meninas do Gole 

Veterano 
Chave Única - Veteranos do Picada 
May 100 Fira, Futuros Velhos e 
Lendas do Movimento 

Intercamping, a maior 
competição — esportiva 
de Marques de Souza e 
região, começa neste sá- 

bado, O tomeio reúne cerca de 600 
atletas em 33 times de futebol 7. 

Sete partidas abrem a primeira 
rodada a partir das 12h30min, no 
Camping do Germano. Os jogos 
iniciam às 12h30min. O ingresso 
custa R$ 5, À expectativa dos or- 
ganizadores é reunir mais de 500 

1º Rodada - Camping do Germano 
12h30min - Ser Picada Flor 
Bragantino (Sub-21) 
13h20min Lasgados x Nova Berbm (Ure 
14h 1Omin = Neves Car x Os Parceiros. 
(uv) 
15h - Ve. Picada May x Futuros " Velhos (Veterano) 

a K 15h50min - Galatassarafo x Só nos pessoas por rodada. E IS Aporeihos (Livre) 
Nesta edição, três balneários DB E eos * 16h40min - São Lu nave Cy 

sediam os confrontos: da Pedra Egas k (Feminino) 
(Picada May), Germano e Riacho E ' sais | 17h30min - franca Toto x eat 
Doce (Linha Perau). Realizada faz 17 anos, a competição inicia neste sábado com jogos no Camping do Germano Matismo (irc) 

BEACH TENNIS 

CTC PROMOVE COMPETIÇÃO PARAM COMUNIDADE 
OClubeTiroe Caça promoveen- custa R$ 60 e a segunda, R$ 30. - | era 
treosdias 10e I2dedezembroa 1º Cada participante receberá uma 
edição do Aberto de Beach Tennis. . camiseta do 1º Aberto de Beach 
O evento terá disputas nas ca- Tennis CTC 2021. 

tegorias Masculino (Open, B, Ce As inscrições podem ser feitas 
DJ, Feminina (Open, Be C) eMis- . atéodia3 de dezembro pelo telefo- 
tu(Open, Be). Cadaatleta pode- ne (51) 3726-4980, pelo WhatsA- 
rá fazer até duas inscrições, sendo pp (51) 98153-12220u pelo e-mail 
uma delas na categoria Mista. esporteDetclgjeado.com br 

Os valores da primeira e segun- 
da inscrição para sócios são de R$. 
30€RS 15, respectivamente. Para Asinscrições podem ser feitas 
não sócios, a primeira inscrição atéo dia 3 de dezembro 

A 

EUA = 
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CRAQUES DO VALE 

RAFAEL 
FERNANDES 
É CAMPEÃO 
EM SC 
Natural de Lajeado, profissional é responsável 
pela preparação física no Figueirense 

processo é Rafael Fernandes. Na- 
tural de Lajeado, está desde feve- 

midos clubes mais tra- reiro de 2020 no clube atuando 
dicionais de Santa Ca- — como preparador ísico. 
tarina, o Figueirense Nessa segunda-feira, foi campeão 
passa por um processo — da Copa Santa Catarina. “Conquis- 

de reestruturação. Um dos profis- tar um título no ano do centenário 
sionais que está ajudando nesse — do Figueirense é muito gratificante.” 

LAO LET Spa 

Crédito Cons 
5 516 1 Banrisul 

Mais facilidade para os seus planos: . 

Servidor municipal, estadual ou federal, 
tem até 35% de margem no — 
Crédito Consignado Banrisul e 

até 120 meses para pagar. 

Fernandes avalia a temporada 
como positiva, pois o clube passa 
porum processo de reestruturação 
€ tinha como principal meta o re- 
torno para Série B do Brasileirão, 
o que não foi atingido. “O clube 
passa por um momento delicado, 
mas conseguimos deixar um fim 
de ano bom para todos.” 

Para 2022, a projeção é ter um 
ano melhor. Os atletas se apresen- 
tam no dia 3 de janeiro para a pré- 
temporada, que vai ser mais curta, 
pois no dia 20 já está agendado o 
jogo pela Recopa Catarinense con- 
trao Aval, atual campeão estadual 

Sobre à permanência no clu- 
be, Fernandes disse que apesar 

gnado 
Tim 

Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, 

pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento. 

Consulte as condições do seu convênio 
em banrisul.com.br/consignado 

9 ft O vino 

SAC; 0800.646.1515 | Deficientes Auditivos e de Fala 0800.648.1907 | Ouvidoria: 0800.644.2200 | Defic 

ajudou o Fi 
na conquista da Copa 

Santa Catarina 

de receber algumas propostas de 
outros times, vai ficar no Figuei- 
rense, “Quero tentar ficar o maior 
tempo possível aqui no clube” 

» Banrisul 
ntes Auditivos e de Fala: 32151068 


