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; EDITORIAL 

( fi . Eq) E 

A Som Uma história quase centenária 

s celebrações pelos as portas durante alguns destacar também o esfor- 
90 anos de funda- períodos de sua história, e, ço do Rotary Club Estrela. A 
ção do Estrela Foot- mesmo nos dias atuais, as entidade confecciona 90 ca- 

Ball Club são váli- dificuldades ainda são laten-  misetas alusivas às nove dé- 
das, é claro. Mas não deixa tes para a direção do Alviazul cadas de fundação do Estrela 

se ser uma homenagem um — de Lajeado. Definitivamente, FC. As peças serão comer- 
tanto melancólica. Afinal, a não é fácil manter vivasessas cializadas pelos rotarianos 

agremiação fechou as por- agremiações. E não é difícil durante o evento programa- 
tas ainda na década de 80 e, sucumbir às dificuldades, in- | do para o domingo e a ren- 
salvo algumas poucas tenta- felizmente. da arrecadada com a venda 
tivas de garantir sobrevida O governo municipal ace- será repassada para o Fundo 
ao histórico clube, o fute- na com a possibilidade de Municipal do Esporte. Desta 

bol profissional na cidade utilizar a marca do Estrela forma será possível investir 
passou despercebido nas FC para incorporar novas em projetos de formação de 
últimas três décadas. É uma formas de manter viva a tra- atletas e em escolinhas de 
pena. Afinal, no gramado da . dição do clube, Para tal, oes- futebol no município. Uma 
Rua Coronel Flores já pisa- paço do estádio Aloysio Va- jogada e tanto. 
ram grandes futebolistas do  lentim Schwertner deve ser O Estrela FC não será rea- 
cenário regional, nacional e recuperado para sediar prá-  tivado. Não será desta vez, 
internacional ticas esportivas. O anúncio ao menos, Por ora, o clube 

ENTREVISTA Pego Era A ba da mesilida, ds di. oficialooora nesta damniógo, que ol Vivo campédo. Bait 
culdades enfrentadas pelas dia 21, durante as celebra- cho da Série B de 1960 e 
mais diversas diretorias do . ções do aniversário do clube... 1977, bicampeão do Vale do 
Estrela FC são vivenciadas Além disso, está prevista a Taquari em 1950 e 1951, e 
na imensa maioria dos clu-. presença de ex-atletas, diri-. que recebeu o título da Zona 

O Jornal NG publica nesta 
semana mais um Cafezinho 
com o NG. Neste espaço, 
empresários, políticos, 
lideranças e representantes 
de comunidades da área 
de cobertura do semanário 
destacam experiências e 
ações nos seus respectivos 
setores e em beneficio de 
suas cidades. Nesta edição, 
o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Estreia (STR), Rogério 
Heemann, conta sobre sua 
trajetória e os desafios à 
frente desta instituição. 

Jornal NG - Como é estar mandato no STR 
a frente de um sindicato que 
representa grande parte da 

população de Estrela? presidência há mais de 30 bes de futebol profissional . gentes e pessoas ligadas ao Centro de 1985 e celebrou na 
Rogério Heemann anos. Em 2013, assumi à do interior do Rio Grande esporte estelense. Fes de-. 7º colocação no Campeona- 

jo Sul. O principal rival do vem disputar uma partida to Gaúcho da 1º Divisão em 
— Estar à frente de uma pes DES O QUEST EAR agp le 1978 seguirá apenas na me- 
entidade como Sindicato Jormal NG - O que jeadense, também fechou — Sobre as celebrações, vale. mória dos estrelenses, 
dos Trabalhadores Rurais considera sus maio, 
de Estrela é uma honra. nda Desta postem 
Alualmente, o STR representa agério Heemann 
cerca de 1400 agricultores Quando assumi em 01a, 
no município, defendendo rasebi o balanço reterento a oia Ro guEPÓRTER sindical. Estamos aqui para estava nada favorável. Depois q ajudar o agricultor no que ca fazer as contas, conclui ESTRELA TRELA ele precisar, seja nas esferas o sindicato enfrentava 
federais, estaduais ou dim momêçio ri 
municipais, sempre estando complicado. O balanço 
do lado do nosso associado havia fechado em R$ 240 
e auxdiando no que ele mil negativos, tinha muitas 
precisar. contas a serem pagas. Após 

a gestão de quatro anos, 
tuià reeleição, Vencemos 
de nova & hoje estou no 
final da segunda gestão, 
Posso dizer tranquilamente 

Jornal NG - Como foi sua 
trajetória no sindicato até se 
tornar presidente? 
Rogério Heemann - Fui 

funcionário do sindicato 
desde 1991 até 2000, atuava que nossa entidade está, MORSE mena, 
como despachante. Comecei su 
a trabalhar na Prefeitura Eae aver ora d Ouça a Rádio A Hora 102,9 Ec de R$184 mi. Neste ano Segunda 3 seta 
de Estrela, no Setor de MORTE DENT LN Aa no seu celular a pot diária 
Produção Primária, no ano Estaremos com um superavi Boletins de lurante. 
de 2000, e sem perder o Ra E E toda programação. 
vínculo coma agrculuras— fevertemos uma atuação O rádio fomato a serviço do x iva. Vou : y n nt coma roça fqueiaté 2010. iria E Escaneie RR Ea 
Em 2012 participei da minha oncon e percorre as ruas e balros da cidade. 
primeira eleição parao STR, o QR-Code 
colocamos nossos nomes e ouça RISO 
na chapa e fomos eleitos. Jornal NG - Qual a E iá SE 
Naquela época, vencemos importância do Sindicato para GRUPOAHORA.NET.BR 
uma diretoria que estava na os agricultores de Estrela? 

Rogério Hesmann - O 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais é visto como um = 

6 6 ponto de referência, aquilo EXPEDIENTE conaros incuLação 
que o grcultor precisa. E pe E 

Atualmente, o STR hua onlo o acao Jornal arrumar - Fa Voa vai para resolver questões Nova Geração | =smsegan Ei 
representa cerca de de energia, aposentadoria, fearcsrorag ret Ena 

1400 agricultores no e Fundado em 13 de Janeiro de 1966 e DESSSÉR A 
município, defendendo terra. Tudo que o agricultor estesiagm GRUPOA HORA 
as causas do precisa, ele encontra no Pe) E SPRR=A é a ; Tede 0 ego pr verão Dee e: A Vs movimento sindical Entra Elo Ea jo eus! paiaido Dee Meca Esta Fed 

E fefêrência pera ter uma Ce am Reg rio Gia Zeobial Dee e Mengão Sano Lucas Rogério Heemann orientação correta para o dia 
adia dele FAÇA JÁ SUA ASSINATURA: 3712.1250 - VALOR ANUAL: R$ 220,00 
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CRESOL INAUGURA 
AGENCIA EM ESTRELA 

Nova unidade faz parte do plano de expansão da cooperativa de crédito no Vale do Taquari 

cooperativa de crédito Cre- 
sol inaugura agência em 
Estrela, hoje, em solenida- 
le marcada para às 9h, no 

Rua Coronel Missnich, 36, no Cen- 
tro. Entre as autoridades estarão o 
presidente da Confederação Cresol, 
Cledir Magri, diretor administrativo 
da Central Cresol Sicoper, Volmir 
Oldoni, e presidente da cooperativa 
Vitoldo Scharneck. 
A abertura da nova unidade faz 

parte do plano de expansão da co- 
operativa no Vale do Taquari, con- 
forme conta o gerente regional, Ro- 
drigo Riffel. A unidade é a quinta no 
Vale do Taquari, estando presente 
em Teutônia, instalada em 2019, La- 
jeado, em 2020, Arroio do Meio e 
Encantado, inauguradas neste ano. 
A expansão se dá, conforme o ge- 

rente da agência estrelense, Jardel 
Ullerich, pela característica social e 
econômica próspera do Vale e tam- 
bém por ser berço de importantes 
cooperativas, como a Languiru, de 
Teutônia, e Dália, de Encantado. 
A maioria dos associados da Cresol 
são agricultores, pela própria his- 
tória de formação do cooperativa, 
que nasceu na região de Francisco 
Beltrão, no Paraná, em 1995. 
No época, agricultores familiares 

se uniram e criaram a cooperativa. 
"Mas a partir do momento que fo- 
mos desenvolvendo um portfólio 
mais amplo para os agricultores, 
esses produtos cobiam para o asso- 
ciado urbano e, também, para pes- 
soas jurídicas”, conta Riffel. “Já faz 
alguns anos que temos um portfólio 
completo para atender todos os pú- 
blicos”, complementa. 
A expansão na região também se 

justifica pelo setor produtivo e pelos 
conglomerados urbanos. Os produ- 
tos e serviços, para cliente urbano e 
rural, se diferenciam apenas pelas 
linhas de crédito espanca 
No setor produtivo, atualmente, o 

Sistema Cresolé omaioroperadorde 
Pronafjunto ao BNDES. "Isto demos- 
tra o quanto o setor agrícola é impor- 
tante para cooperativa”, destaca Ri- 
Fel. As pequenas e médias empresas 
de qualquer segmento também são 
atendidas com produtos específicos. 
Quanto à pessoa física, não há limi- 
te de idade para ser cliente, já que 

EX 
Pessoa fisica «ds 
Conta Corrente 
Conta Capital 
Cortões 

Crédio 
Investimentos 
Seguros 
Canais 
Pix 
Open Banking 
Consórcios 
Previdência Privado 

* Conta Corrente 
* Conta Copital 
* Crédito 
* Investimentos 

+ Meios de Pagamento 
(boleto e máquinas de cartão) 

+ Soluções de Recebimento 
* Seguros 
+ Consórcios 

Empreendimento Rural 
e + Crédito de Custeio 

+ Crédito de Investimento. 
+ Investimento Demais Linhos 
+ Seguros 
+ Consórcios 

GE . al 
OCRESOL ESTÁ PRESENTE EM 
17 ESTADOS BRASILEIROS, COM 
700 AGÊNCIAS, COM CENTRAIS 
NOPARANÁ. SANTA CATARINA, 
RIO GRANDE DO SUL E BAHIA. 

RODRIGO RIFFEL 
Gerente regional 

a Cresol disponibiliza o programa de 
educação financeira Mesadinha para 
crianças 
A agência de Estrela está instalado 

em sola térrea, com área de 354 mi, di- 
vídida em sola de autoatendimento, es- 
paço para atendimento presencial, coi- 
xas e demais dependências. O horário 
de funcionamento do autoatendimento é 
dos 7h às 21h e o presencial, das 10h 
às 15h. Uma equipe de quatro profissio- 
nais, coordenada pelo gerente Jardel 
Ullerich, estará à disposição dos clientes. 
“Estamos com bos expeciativas, com 
um espaço moderno e uma equipe co- 
pocitada para receber os associados.” 
O gerente regional destaca que a Cresol 
está presente em todas as plataformas e 
canais digitais e integrada ao Banco 24 
Horas. O associado tem a facilidade de 
realizar suas operações sem precisar 
sair de casa ou do trabalho. No entanto, 
a cooperotiva prezo pelo atendimento 
presencial para fociitar também a in- 
clusão digital. Alguns associados não 
tem tanta facilidade com as tecnologias. 

Agência da 
Cresolem 
Estrela fica na. 
Rua Coronel 
Massnich, 36, 
no Centro 

6 
ESTAMOS COM BOAS EXPECTATI- 
VAS, COM UM ESPAÇO MODERNO 
EUMA EQUIPE CAPACITADA PARA 
RECEBER OS ASSOCIADOS” 

JARDEL ULLERICH 
Gerente da 
agência Estrela 

“Mas se eles têm interesse, nós damos 
todo o suporte, baixando aplicativo, 
ajudando a utilizar. Neste sentido, 
buscomos casar a tecnologia com o 
atendimento”, afirma Riff 
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Cooperativas Escolares 
incentivam o espirito de equipe 
Estudantes são do 5º ao 9 ano do Ensino Fun- com que os associados se en- 
estimulados a atuarem damental. Todas as atividades. volvem nos projetos. 
como profissionais. são desenvolvidas pelos estu- Orientadora da Cooperdiel 

É ã dantes, com o apoio do orien- . desde 2019, a professora de 
Eles ocupam cargos tador no turno inverso. Língua Inglesa da Emef Ar- 

À professora de Educação - naldo José Diel, Daniele Gro- 
Física da Emef Pinheiros, Fer- dt, destaca a importância de 
nanda Bazanella, é orientado- abordar assuntos como finan- 
ra da Cooperpin desde feverei- ças, empreendedorismo e co- 
ro e relata que foram muitos operativismo, “Eles fazem o 
desafios. Ela entende que as livro caixa, atas de reuniões e 
atividades desenvolvidas em . preparam o objeto de aprendi- 
reuniões com Diretoria, Con- zagem' 
selho de Administração e Con- A Cooperdiel tem 53 alunos 
selho Fiscal geram um senso associados. Seus objetos de 
de participação, responsabili-. aprendizagem são a 
dade e comprometimento. ra de chocolate e o sal grosso 

O objeto de aprendizado temperado. Daniele acredita 
também é produzido pelos. que essas atividades desenvol- 
estudantes e pode se habilidades 
cializado dentro do ambiente Pedro Henrique Gregory 
escolar. À arrecadação é regis- — da Silva, 18, aluno do Colégio 
trada em livro caixa. A Coope- Santo Antônio, foi associado 
rativa da Escola Pinheiros tem da CSACooper, “Quero seguir 

de presidente e 
possuem conselhos de 
Administração e Fiscal 

ESTRELA 

om o objetivo de 
desenvolver o pro- 
tagonismo e a lide- 
rança dos alunos, as 

Cooperativas Escolares são 
espaços criados para que os 
estudantes adquiram conhe- 
cimento da prática coopera 
tivista e empreendedora. O cerca de 35 associados, à área do cooperativismo. 
projeto foi implantado nomu- — fortalecer a autonomia. Seis Eles formam uma associação, Maria Eduarda Bazanella, 15, A fomentadora do programa 
nicípio em 2017. escolas municipais, uma esco- — fazem assembleias e ocupam — participa da Cooperpin desde é a Cooperativa Sicredi Ouro 
O ambiente permite que la particular e a APAE Estrela cargos de presidência, tesou- 2018. À aluna foi presidente Branco R$, À instituição ofere 

os alunos aprimorem habi- — participam do programa. raria e conselho fiscal. Além — da cooperativa. “Aprendi a me . ce cursos de fotografia, edição 
lidades como administração Conforme a coordenadora disso, organizam eventos, expressar melhor, manteruma — de imagens, e dicção e orató. 

nanceira, planejamento de pedagógica da Secretaria de elaboram Estatuto Social e boa convivência e trabalhar | ria, além do suporte pedagó 
projetos e elaboração de do- Educação, Ticiana Hom An- atas e produzem os objetos de. em equipe”, afirma. gico e materiais. Conforme a 
cumentos. Além disso, são es- — geli, os alunos atuam como aprendizagem A secretária de Educação de coordenadora, Daniela Diehl, 
timulados desenvolver senso se estivessem em uma coo- Para serem associados, os Estrela, Elisangela Mendes, o programa faz parte do pilar 
de ética e responsabilidade e — perativa de nível empresarial. os devem estar cursando — destaca também a seriedade . social da cooperativa. 

DE 20:4 27: 
DE NOVEMBRO. 

NA LOJA FÍSIÇA, 

cozinha 
rose gold 

Lorenzetti 

Redemac 
MORELLI 

AS MELHORES OFERTAS 
DO JEITO QUE VOCÊ GOSTA 
O resemacmoreni (3 redemacmoretesteia (BD) 5137122100 

Angelgres 
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Moradores cobram área «4 
de lazer em Novo Paraiso “;::= 

crianças não têm 

Obra chegou a ser E onde brincar. A rua 
iniciada há quatro € está movimentada, 
meses, mas foi em função dos 
paralisada = caminhões, e é 

perigoso jogar bola. 

Gutier Pacheco Pereira 
Carlos Eduardo Schneider 
duduschneidere jornalng net br 

ESTRELA 

Paraíso cobram no- 
construção de uma 

ara as crianças. madeira foram substituídas 
por novas. Eles podem nos dar 
uma velha, mesmo. A gente 
lixa e pinta”, disse. 
Segundo o secretário Os 

o Sulzbach 
tem recebido cada vez mais 
casas, como a de Gutier Pa 
checo Pereira, 31, Ele e a espo- 

ns, de 34 anos, 
, de 7 

do pelo menos 20 crianças nos. local e depositou uma carga de faça a limpeza do terreno e ga: 
arredores. Há pouco mais de areia. Desde então, a á rante que os moradores podem 

caminhões, e é perigoso jogar. quatro meses, a Secretaria de abandonada fazer 0 restante do serviço, em 
bola”, reclama Pereira contan- — Infraestrutura Urbana roçou o Pereira pede que a prefeitura regime de mutirão, “Precisa 

4 

EM BREVE 
UTI MÓVEL 24 HORAS 

MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO s 

- 
ESTAMOS CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS, 
SEMPRE QUE VOCÊ PI 

é 

0.0190 (8) (51) 998.748.752 Q.0 P.a.íriais 
com.br () Rua Cel. Mussnich 672- Centro - EstrelajRS 
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Trem dos Vales retoma com 
passeios comemorativos 

Cerca de 30 mil pessoas 

devem fazer o trajeto 
entre novembro e 
janeiro 

Larissa Santos 
larissa jornalng.net.br 

VALE DO TAQUARI 

ercorrer 46 quilôme- 
ros em um carro é 
comum na região. 
Sobre trilhos, é mais 

dificil. Isso só é possível por 
meio do Trem dos Vales que, 
em 2h30min, possibilita aos 
turistas conhecerem 21 túneis 
e 17 viadutos. Os passeios ini- 
ciaram no dia 6 de novembro e 
ocorrem durante os meses de 
dezembro e janeiro. Duas ou- 
tras edições já haviam sido fei- 
tas, em 2019 e 2020, À atração 
turística deve receber cerca de 
30 mil visitantes este ano. 
A Ferrovia do Trigo comple- 

ta possui 289 km e demorou 
67 anos para ficar pronta. O 
trem, que possui 12 vagões, 
utiliza 1 litro de diesel para 
cada 500m percorridos. O pas- 
seio de 46 km incluí o viaduto 
mais conhecido na região, o 
V-13, considerado o maior da 
América do Sul, com 143m de 
altura e 509m de extensão, em 
Vespasiano Corrêa, além dos 
viadutos Pesseguinho e Mula 
Preta, em Dois Lajeados. 
Às 9h de domingo, 14, um 

grupo montado por uma agên- 
cia de viagens saiu de Teu- 
tônia, com destino ao Trem 
dos Vales, Durante a manhã, 
conheceram outros pontos 
turísticos do Vale do Taqua- 
ri, como a igreja São Pedro de 
Encantado e a Lagoa Garibal- 
di. À tarde foram até Muçum. 
O local é ponto de partida do 
trem que, devagar, a partir das 
14h, começou a andar sobre os. 
trilhos. O destino final foi Gua- 
poré, às 16h35min. A viagem, 

Diversas paisagens podem ser vistas durante o trajeto de 46 quibmetros entre Guaporé e Muçum 

porém, não terminou aí. Os tu- 
ristas puderam fazer compras. 
no Shopping Belas Guaporé, 
perto da estação ferroviária. Às. 
18h, retornaram à Teutônia. 

A viagem 
No vagão de número três 

tavam quatro irmãs: Irma Zilio 
Manica, 68, de Garibaldi, Elsa 
Camiel, 65, Olinda Zilio, 69, e 
Ivete Zilio, 63, ambas de Carlos 
Barbosa. Pela primeira vez fize- 
ram, juntas, uma viagem. Uma 
dupla em cada lado, visualizam 
pedras, mato e também natu- 
rezas exuberantes, com lagoas 
e cachoeira. Em alguns mo- 
mentos, ao passar pelos túneis, 
principalmente o mais longo, 
que durou cerca de 4 minutos 
para ser percorrido, o barulho 
do trem sobre os trilhos e o ar 
gelado foi a companhia delas e 
de outros passageiros. 
Olinda foi convidada pelo 

neto, David Benincá, 21, para 
fazer o passeio. Ela estendeu 
o convite às outras três irmãs 

que nunca usaram trem para 
locomoção. Apesar do medo, 
por conta da altura ao passar 

Quatro imãs sairam da Serra Galicha para conhecer o Vale do Taquari 

nos viadutos, todas ficaram 
felizes por conhecer mais do 
Vale do Taquari. “A gente qua- 
se nunca sai de casa, então é 
um evento diferente. Foi espe- 
cial”, destacam elas. 

Em 2021, a maior parte dos 
bilhetes foram comercializa- 
dos por agências de viagens, o 
que oportunizou a estrutura- 
ção de pacotes com a inclusão 
de outros atrativos turísticos 
da região. 
O Trem dos Vales movimen- 

ta em tomo de 20 pessoas 
entre maquinista, chefe de 
viagem, orientadores e aten- 
dentes. Nas estações, cerca 
de 25 pessoas desempenham 
as funções na recepção, se- 
gurança, venda de souvenirs, 
artesanato, lanches, bebidas e 
limpeza. Ainda, no transporte 
de retorno para as estações de 
origem, após passeio, em tor- 
no de 15 ônibus e respectiva- 
mente os motoristas. 
Conforme o coordenador do 

projeto, Rafael Fontana, foram 
mais de 100 agências de turis- 
mo que comercializaram 
lhetes e formaram grupos que 
contratam guias. Cada passeio 
movimenta no mínimo 1.250 
refeições em estabelecimen- 
tos da região. Além de postos 
de combustível, farmácias, lo- 
jas, hotéis e pousadas. 
“Além de conhecer e con- 

templar a estrutura e a pai- 
sagem que a viagem propor- 
ciona, os visitantes podem 
desfrutar das principais carac- 
terísticas que tornam o Vale 
destaque em acolhimento, 

entre elas, a gastronomia e as 
belezas naturais, gerando in- 
teração com o comércio, pro- 
dutos e serviços”, observa. 

Permanência 
dos passeios 

Para Fontana, o projeto vem, 
a cada ano, consolidando-se 
como um excelente atrativo 
turístico para a região. Integra 
roteiros turísticos, pontos de 
alimentação, serviços de aco- 
'modação e alojamento, além 
de visitação. Em agosto foi 
encaminhado à companhia 
ferroviária Rumo, responsável 
pelos trilhos, o projeto exe- 
cutivo com a solicitação de 
autorização para passeios de 
forma regular. 
“Estamos avançando. Po- 

rém o projeto definitivo é bem 
complexo e envolve uma séi 
de fatores. Estamos aguardan- 
do a análise para darmos se- 
quência nas próximas etapas. 
Enquanto isso, precisamos 
aproveitar os passeios que es- 

tão acontecendo e aprimorar 
os serviços e produtos”, afirma. 
A Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária (ABPF) 
é responsável por investir na 
operação do trem. À venda dos 
bilhetes, awélia nos custos e o 
excedente é aplicado em res- 
tauração de novos vagões e 
locomotivas que futuramente 
virão para a região, para a ope- 
ração definitiva do trem. 

Colinas e Estrela 
no futuro 

De acordo com Fontana, em 
2020 foi possível manter o tre- 
cho anterior, entre Muçum e 
Guaporé, e incluir Colinas e 
Roca Sales, Para este ano, foi 
permitida a aprovação do tra- 
jeto entre Muçum € Guaporé. 
“Nosso projeto futuro inclui Es- 
trela, Colinas, Roca Sales, Mu- 
cum, Vespasiano Corrêa, Dois 
Lajeados e Guaporé”, ressalta. 
Segundo o coordenador, o 

trecho da ferrovia entre Estre- 
la e Colinas está desativado e 
necessita de melhorias para 
o transporte de passageiros, 
“No projeto executivo que en- 
caminhamos para a Rumo, es: 
tamos propondo a reforma do 
trajeto. Nossa demanda está 
em análise junto à concessio- 
nária, não temos um prazo 
ainda definido, mas trabalha- 
mos com a intenção de operar 
o Trem dos Vales desde Estrela 
até Guaporé”, frisa. 

Outras edições 
Em 2019, foram oito pas- 

seios com mais de 5 mil pesso- 
as. O trajeto contempla cida- 
des entre Muçum e Guaporé. 
Em 2020, quase 8 mil pessoas 
participaram das 12 viagens 
entre Colinas e Roca Sales, e 
22 passeios entre Muçum e 
Guaporé. 

2030ha 2º chamada, coma ardem do da: 

JEEP CLUBE VALE DO TAQUARI 
CONVOCAÇÃO 

O Jo Clube Esta. localizado à Rua Jacob Halimann sr em Estet-RS, vm ras de sa atua 
ietr, convocar lodo seus ssacidos qua com as suas anuidade para Assembléia Geral 
Entraoinária aliar-se em sum sede no dia 07/12/2021 às 19:30h sendo 1º cam, às 

01 Adequação Estos 
2 Presação de Contas 
O3- Eleição Na Deo bio 202242003 
OR Novos Assados 
OS - Assuntos Discos 

Esta, 07 de Novembro de 2021 
Chao Fer 
Presidente 
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Projeto pretende fortalecer relações 
comerciais entre Estrela e outros países 
“Nossa Estrela pelo 
mundo” tem o intuito 
de trocar informações 
e firmar acordos de 
cooperação técnica 

Larissa Santos 
larissa jornalng.net.br 

ESTRELA 66 
Mencionaram o 

interesse de trazer 
uma base do país 

para cá. É assim que 
vamos conseguir 
colocar o Vale do 

Taquari no mapa de 
muitos países por aí.” 

7 Estrela Multifei- 
ra já passou, mas as 
sementes — plantadas 
lurante o evento co- 

meçam a ser colhidas. Uma 
delas é o projeto de interna- 
cionalização “Nossa Estrela 
pelo mundo”, que consiste no 
mapeamento de todas as ci- 
dades do mundo com relações. 
de compra e venda com a ci- 
dade, À parceria entre o gover- 
no municipal e uma empresa Rodrigo Kich 
de consultoria busca firmar E a A 
acordos de cooperação téc- — Segunda etapa do projeto, que já está em andamento, busca femar acordos com outros países Trovão e Suede 
nica para apresentar Estrela a 
outros países, 
O projeto foi desenvolvido 

em duas etapas: a de diagnós- 
tico e a de consolidação das 

de exportação. 

relações exteriores, Conforme = o sécio dir da empresa de ES trgentina re Reino Unido 
consultoria Roedel Intl Advi- 
sor, Cezar Roedel, os estudos quem PU! na 
iniciais apontaram que Estrela form Bolívia Equador 
possui uma balança comercial 
diversificada e com intensida- ma Cmdia 
de tecnológica. “O município 
fica apto para assumir uma ST trugua 
identidade internacional, com — —— 
possibilidade de intercâmbio . Projeto foi apresentado durante a Mutlira por Cezar Roedei e Rodrigo Kich 
tecnológico, atração de inves- sein 
timentos e participação em — inglês e espanhol. Em que pese, outros Estados Principais produtos exportados 
editais internacionais”, explica. Segundo Kich, um docu- já possuem cidades interna- 
De acordo com o secretário mento será enviado para as cionalizadas. Os princípios da Reservatórios e barris Couros preparados 

de Desenvolvimento, Inova- futuras cidades parceiras de nossa administração exigem, Plásticos e suas obras Vestuário 
ção e Sustentabilidade, Rodri- Estrela, bem como aos orga- por exemplo, a publicidade. Reboques e semi-reboques  Acessóri 
go Kich, a pesquisa também  nismos internacionais, uma É a partir daí que surge a ne- Mobiliário cirúrgico 
mostrou que a tradição cultu- — vez que um dos objetivos do. cessidade de profissionalizar- 
ral e folclórica do município — projeto é a prospecção de re- mos o processo, pelos padrões 
pode atrair turistas estran- cursos internacionais não mundiais”, destaca. 
geiros, a partir da assessoria reembolsáveis, para eventu- Argentina, Uruguai e Para- 
internacional. especializada. — ais ações com adesão. “A as- — guai já estão em contato com 
“Além disso, o Porto de Estre- — sessoria internacional que o Estrela, com o objetivo de 
la possuí um forte apelo aos município contratou já está ampliar a troca de informa- hislição e is e o S E totanca O oro investidores internacionais, em contato com outras autori- ções sobre tecnologia e rela mm 

[e => uma vez que integra hidrovia, dades diplomáticas, para ave- ções comerciais. “O Paraguai = 
importante para escoamen. riguar novas oportunidades, mencionou um interesse mm Noentina BR semen: 
to a outros países, como o afirma. muito grande do país, que é 
Uruguai, por exemplo. Outra maior fompiador Susa TE ssa 
questão importante é a mão- a jo de Estrela, em E a 
“de-obra qualificada, que fa- Reputação prospectar a potencialidade Ds = o 
cilita as interações internacio- — inbernacional do município para possível E uruguai Ee Reino Unido nais”, pontua. implantação de uma Câmara === 1 
A segunda etapa do “Nossa Conforme o secretário, a de Comércio, bem como uma 

Estrela pelo mundo” iniciou interação internacional das agenda futura com a visita incipai i 
com o lançamento da pregra- cidades deve ser pensada es do Embaicador paraguaio Principais produtos importados 
ma, na Multifeira, na sexta- — trategicamente. Desta forma, no Brasil. É assim quevamos Laminados Máquiás Saqiuipiimantos 
feira, 5. O diagnóstico possi- — Estreia poderá criar uma re- conseguir colocar o Vale do qicos doe 
bilitou a criação de um Perfil. putação internacional “Paraa Taquari no mapa de muitos q 
Internacional, que está focado maioria dos prefeitos gaúchos, países por aí”, ressalta o se- Peles e couros Químicos 
em três idiomas: português, . o tema ainda é uma novidade. — cretário municipal. 
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Mulheres querem caminhar ao lado dos 
homens no mercado de trabalho 

Nesta sexta-feira, 19, 

é celebrado o Dia do 
Empreendedorismo 
Feminino. A data 
destaca a importância 
do protagonismo 
feminino e a busca 
cada vez maior por 
cargos de liderança 

Larissa Santos 
larissa jornalng.net.br 

ESTRELA 

o pais, as mulheres 
ainda são minoria 
à frente das empre- 
sas. No entanto, em 

Estrela, este número cresce 
cada vez mais, segundo da- 
dos da Câmara de Comércio, 
Indústria e Serviços (Cacis). 
Martina Brônstrup, 36, é a 
prova disso, Arquiteta e urba- 
nista, em 2006 se tornou sócia 
da CBF Urbanizadora e Ter- 
raplanagem. A empresa é fa- 
miliar e o movimento para se 
tornar proprietária foi natural, 
diante das funções exercidas 
e das responsabilidades assu- 
mida 
Aos poucos as mulheres 

ocupam posições de lideran- 
ça, mas ainda há muito a se 
conquistar. Segundo Martina, 
houve uma mudança no com- 
portamento feminino, de se- 

rem mais corajosas e enfrentar 
as mesmas dificuldades que os 
homens. “Isso diz muito sobre 
a nossa postura e não da nossa 
incapacidade. Eu sempre falo: 
não quero andar na frente nem 
atrás, mas ao lado”, ressalta. 

Preconceito 
Martina acredita que o pre- 

conceito em ser mulher e atuar 
em um cargo de liderança es- 
tava dentro dela. Por isso, pa- 
rou de reclamar e decidiu fazer 
diferente. Saiu do escritório e 
colocou "o pé na obra”. Passou 
a ter mais contato com sócios, 
equipe de trabalho, técnicos 
envolvidos e fornecedores. 
Além disso, investiu em conhe- 
cimento técnico, autoconhe- 
cimento e inteligência emo- 
cional. “Desde então me sinto 
autoridade no que faço. Todo o 

processo, não é fácil e exige re- 
siliência, mas é gratificante. Es- 
tou muito satisfeita mas nunca 
conformada, sempre há algo 
que podemos aprender e isso 
me move” afirma. 

Cacis Mulher 

A Cais, de um modo geral 
tem colocado as mulheres em 
evidência, desde ter uma re- 
presentação em cargo de pre- 
sidente, até a composição da 
diretoria. A Cacis Mulher é um 
projeto criado dentro da enti- 
dade para fortalecer e incenti- 
var as mulheres nas empresas. 
De acordo com a coordenado- 
ra, Aline Magalhães Krabbe, 
o grupo promove encontros 
com troca de experiências, 
proporciona conhecimentos 
técnicos e de todas as áreas 

Apesar do 
número crescente 
de mulheres 
empreendedoras, 
elas ainda são 
minoria 

que abrangem o universo do 
empreendedorismo feminino. 

“Além de darmos visibilida- 
de para as nossas empreende- 
doras, nosso objetivo é fomen- 
tar os negócios, por meio da 
fidelização dos serviços e pro- 
dutos dentro grupo. Quere- 
mos mostrar que as mulheres 
podem empreender tão bem 
quanto os homens e serem va- 
lorizadas por isso”, destaca. 
Sociedade mais justa 

Aline ressalta que a sensibi- 
lidade, aliada a resiliência e a 
flexibilidade em se adaptar das 
mulheres, contribui nas roti- 
nas das empresas. Além disso, 
o empreendedorismo femini- 
no colabora para a construção 
de uma sociedade mais justa, 
pois gera oportunidades de 
liderança, valorização e inde- 

pendência financeira 
“Favorece a diversidade de 

negócios, destacando  pers- 
pectivas inovadoras. Apesar 
dos desafios, muitas mulheres 
estão tomando a dianteira e 
fazendo a diferença no mun- 
do, por meio de negócios de 
impacto social e econômico”, 
salienta. 

Para Martina, as pessoas são 
diferentes umas das outras e, 
desta forma, possuem pers- 
pectivas e habilidades diferen- 
tes. Isso é positivo em um ne- 
gócio. "O poder definitivo está 
no espírito, é hora de abando- 
nar a desculpa do preconceito 

nhar com os nossos objetivos e 
sonhar grande”, frisa. 

cd) 
Queremos mostrar 
que as mulheres 
podem empreender 
tão bem quanto os 
homens e serem 
valorizadas por isso.” 

Aline Magalhães Krabbe 
coordenadora da Cac 

Primeira etapa de provas do Enem começa neste domingo 
Larissa Santos 
larissa jornalng.net.br 
ESTRELA 
Os dois próximos domingos, 

dias 21 e 28, serão marcados 
pela aplicação das provas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Promovido 
pelo Instituto Nacional de Es- 
tudos e Pesquisas Educacio- 
nais Anísio Teixeira (Inep), os 
inscritos puderam escolher 
entre a opção impressa ou di- 
gital. Em Estrela, duas escolas 
foram preparadas para rece- 
ber os 329 candidatos. No pri- 
meiro dia o exame é composto 
por 90 questões divididas en- 
tre Linguagens e Códigos, Ci- 
ências Humanas e redação. 
Conforme a coordenadora 

pedagógica da 3º Coordena- 
doria Regional de Educação 
(CRE), Regiane Mallmann, nes- 

te ano a Secretaria Estadual da 
Educação disponibilizará kit 
de alimentação aos candidatos 
que comprovarem inscrição 
no Enem. “Cada estudante da 
rede estadual recebe dois kits, 
um para cada dia, que serão 
distribuídos antes da data das 
provas. Além disso, quem ne- 
cessitar da utilização de trans- 
porte intermunicipal, também 
poderá ter o ressarcimento do 
valor, mediante o comprovante 
da passagem”, afirma. 

Preparação 
A professora da área de ciên- 

cias exatas, Amanda Arenhart, 
42, aunilia estudantes na prepa- 
ração para as provas do Enem 
desde 1998. Para ela, os candi- 
datos, na reta final, estão foca 
dos em esclarecer dúvidas de 
atividades feitas anteriormente. 

“Este fim de semana que pas- 
sou foi bem intenso, mesmo 
com o feriado e outras ativida- 
des locais, a grande maioria dos 
alunos se dedicou para o estudo 
epreparação”, observa. 
Conforme Amanda, é neces. 

sário focar em assuntos trazi- 
dos nos últimos anos, treinar 
para administrar bem o tempo 
de prova e, na véspera, des- 
cansar. “A prova não avalia só 
o conteúdo, mas a resistência 
e o psicológico do aluno. En- 
tão, estar física e psicologica- 
mente descansado ajuda na 
busca de um resultado me- 
lhor”, salienta. 
A professora destaca que, 

durante a prova, é importante 
começar pelas questões mais 
simples e não “perder tempo” 
com as difíceis. “No dia da re- 
dação, obviamente, iniciar por 
ela”, pontua. 

Universidade 
Geovani Antônio Brancher, 

18, é aluno do 3ºano do Ensi- 
no Médio na Escola Santo An- 
tônio. Aluno de Amanda, faz 
o curso pré-vestibular para se 
preparar melhor e conquistar 
vaga na Universidade Federal 
de Santa Maria. “Como nos 
outros anos, acredito que terá 
questões fáceis, médias e difi- 
ceis. Então me preparo bem, 
pois quero muito cursar enge- 
nharia aeroespacial”, aponta. 

Geovani Antônio Brancher 

Não esqueça 
O Enem 2021 ocorre nos 

dias 21 e 28. Em Estrela, as 
ocorrem no Colégio 
Luther e na Escola 

Estadual de Ensino Médio 
Estrela. A abertura dos por- 
tões é às 12h e às 13h são 

fechados. 
No primeiro dia, a prova 

é composta pela redação e 
90 questões idas entre 
Linguagens, Códigos e suas. 
Tecnologias e Ciências Hu- 
manas e suas Tecnolo; 
O início da aplicação é às 
13h30 e o término é às 19h. 
Já no segundo dia, o exa- 

me também tem 90 ques- 
tões e são relacionadas 
a Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias e Mate- 
mática e suas Tecnologias. 
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Dia da Consciência Negra marca a 
luta por representatividade e respeito 

Eventos marcam a data, 
e exaltam as tradições e 

valores da cultura negra 
no Vale do Taquari 

Carlos Eduardo Schneider 
duduschneider&jornalng net.br 

BOM RETIRO DO SUL 

fa 20 de novembro é 
celebrado o Dia da 
Consciência Negra. 
A data resgata a me- 

mória e as tradições da cultura 
afro, mas reforça, sobretudo, a 
necessidade do respeito. Nas 
cidades de cobertura do jornal 
NG, a população afrodescer 
dente representa 3%. Os maio- 
res percentuais, segundo os 
dados de 2010 do Instituto Bra- 
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a maior população ne: 
gra está em Fazenda Vilanova, 
5,5%, seguida de Bom Retiro do 
Sul, com 5 

A costureira Cátia Andrea Soa- 
res de Melo, 51 anos a advoga 
da Alineda Rosa Ajardo, 25 anos, 
são as protagonistas destas nar- 
rativas da vida real. Elas relatam 
racismo estrutural, preconceito 
relígioso, mas também força, 
coragem e anseio por mais res- 
peito e representatividade. En. 
tre os caminhos para alcançar 
os objetivos, um ingrediente é 
fundamental: a educação. 

faz parte do Candomblé 
Segundo ela, a discriminação 
religiosa está muito ligada ao 
racismo. “Todas as religiões têm 
seus rituais. A nossa também 
tem. Não temos que ser aceitos, 
Temos é que ser respeitados. 
Afinal, nós existimos”, enfatiza 

Tanto o racismo quanto 
a intolerância religiosa são cri- 
mes previstos na lei”, lembra. 
A candomblecista reforça 

que os novos médiuns não po- 
dem deixar morrer as tradições 
da religião afro. “A religião, as- 
sim como o povo negro, foi tra- 
zida a força, sim, mas faz parte 

66 
Quando o negro 

tem conhecimento 

de como veio parar 
aqui, ele consegue 
se posicionar bem 

melhor. A educação é 
a base de tudo.” 

Cátia Andrea Soares de Mello 

da nossa cultura e precisa ser 
preservada.” Cátia acredita que 
a cura para o preconceito com 
a raça negra está na educação. 
Segundo ela, este é o é o único 
meio de frear este processo. 

“Quando o negro tem conhe- 
cimento de como veio parar 
aqui, ele consegue se posício- 
narbem melhor. À educação é a 
base de tudo. O conhecimento 
me proporciona o poder de me 
posicionar. Enquanto eu não ti- 
ver opinião, continuarei sendo 
escrava”, sublinha 

Consciência 
negra é marcada 

por atividades 

culturais 

Em Estrela, no dia 20, a par 
tirdas 14h, haverá tarde cultu 
ral com contação de histórias, 
roda de conversa e show de 
talentos. O evento será encer 
rado com roda de samba. A 
programação ocorrerá na rua 
Augusto Frederico Markus (an- 
tiga Saraí), no Quiosque 820, 
próximo ao Posto Superporto. 
Em Bom Retiro do Sul, a cons. 
ciência ea cultura negra serão 
tema de dois eventos, no do 
mingo, dia 21. Às 9h30, ocor- 
re um ato de Axé, em frente à 
prefeitura de Bom Retiro do 
Sul. Já das 17h às 22h, ocorre 
o festival “Somos Todos Black 
- Ancestralidades e Contem- 
poraneidade”, no Parque Pôr 
do Sol. Todas as atividades são 
abertas ao público em geral e 
são formas de reforçar a im- 
portância do Dia da Consci- 
ência Negra na região. 

SAVE THE DATE 
26 A 28 DE NOVEMBRO 
EEE EEB ESSO EZO 

Racismo estrutural 

Aline faz parte da Comissão 
Estadual de Igualdade Racial da 
seccional gaúcha da Ordem dos 
advogados do Brasil (OAB). Ela 
considera que as cotas são uma 
forma de reparar a história. “As 
cotas das universidades são um 
exemplo do que funciona. [ 
veria haver cotas também no 
mercado de trabalho”, relata. 
Seguindo na militância em prol 
do espaço de fala em relação à 
consciência negra, Aline diz que 
a luta é muito grande. “Não te- 
nho um objetivo específico, É 
um trabalho de formiguinha, 
que vai gerando resultados. 

O que mais reflete a desigual 
dade é realmente o mercado de 
trabalho. Quero ver o negro em 
posição de igualdade, não ap 
nas ocupando lugar na limpeza, 
no café, na cozinha.” Aline con- 
ta que sofreu ao trabal 
uma repartição pública. Ao s 
admitida como estagiária, re 

cebeu a advertência de que não 
deveria fazer muitas perguntas, 

Além disso, e diferentemente 
de todos os colegas, ela tinha 
que almoçar fora da sala de tra- 
balho. “É o rac 

sobre racismo, € 
mas então por que eu fui tra- 
tada com toda essa diferença?” 
questiona a advogada. 

66 
Quero ver o negro 
em posição de 
igualdade, não 

apenas ocupando 
lugar na limpe; 

Aline da Rosa Ajardo 

al é maior no mercado de trabalho 

FRIDAY 
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“COM AIRTON 
aepan.ongegmailcom 

Família Lima no Natal 

de Estrela 

A Família Lima subiu ao 

palco e surpreendeu-se com 
a multidão que, mesmo com 
achuva, lotou a rua Júlio de 
Castilhos para o principal es- 
petáculo do “Natal na Praça 

de 2014, 
Os fãs que chegaram cedo 

e com cadeiras e guarda-chu- 
vas, ficaram perto do palco. 
O show foi um mix entre 

em 2014 
a 

o clássico e o pop, passan- 
do por músicas natalinas e 
sucessos do DVD especial: 
Raizes, gravado com músicas 
apenas de autores gaúchos. 
Assim que a chuva pa- 

rou, os músicos desceram e 
tocaram em meio ao público. 
Foi realmente um show à 
parte, algo que marcou nossa 
comunidade. 

Estrela F.C. - Meninos 

bons de bola! 
Na categoria de aspirantes o Estrela EC. sagrou-se bicam- 

peão do Alto Taquari 1962-1963. Na foto: em pé: Ebenor, 
Jurandir, Lui, Normélio, Lampião e Beco. Agachados: Zé 
Luiz, Nuti, Adilson, Carlinhos e Roque. 

Aleixo foi Vereador Constituinte! 

O ex-vereador, em três 
mandatos, João Aleixo 
Akvwa, visitou o Memo- 
rial de Estrela e lembrou 
de sua participação na 
Assembleia Constituinte 
Municipal que elaborou a 
Lei Orgânica de Estrela em 
1990. 

Alei orgânica, são nor- 
mas que regulam a vida 
pública na cidade, sempre 

respeitando a Constituição 
Federal e a Constituição 
do Estado. Sendo ela um 
instrumento para fazer 
o poder público assumir 
obrigações de interesse lo- 
cal em favor da população. 
A lei orgânica age como 
uma Constituição Muni- 
cipal, sendo considerada 
a lei mais importante que 
rege um município. 

Atlântico - Campeão 
de Estrela em 1996 

Em julho de 1996, o G. E. 
Atlântico de Costão, com 
uma vitória sobre o Juven- 
tude da Glória, levantou a 

taça de campeão municipal. 
OG. E. Atlântico jogou a 

partida final com: Marco, 
Elemar, Luiz Carlos, André e 

O Preguinho 
do Estrela F.C. 

O ex-jogador de futebol, 
Djair Dutra - “Preguinho” 
visitou o Memorial de 
Estrela para contribuir 
“com a mostra “90 Anos do 
Estrela EC. - O Clube que 
Nasceu para Brilhar”. 
Com a ajuda do acervo 

do Castelinho, foi encon- 
trada notícia da vitória do 
Estrela EC. sobre a equipe 
do Pelotas, por 1 X 0, no 
estádio Walter Jobim, pelo 
Campeonato Gaúcho de 
Futebol de 1978. 
Preguinho considera 

esse um dos maiores 

les 
jogos que participou. O gol 
foi assinalado após uma 
jogada sua em velocidade 
na ponta esquerda, que cru- 

Anderson; Dartora, Roberto 
e Nelsinho; Jorge (depois 
Giovane), Vinicius (depois 
Gionane) e Marcelo Trssel. 

zou na área, para cabeçada 
fatal do centroavante Cuca, 
para o delírio da torcida do 
Estrela EC. que lotava o es- 
tádio. Naquele ano o Estrela 
EC. ficou em 7º lugar no 
Gauchão. 
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Correspondência recebida: 
O Opala do Sr. Flávio Jaeger: 
Me chamo André Dal 

Pont Mendes, sou de 
Cricitima/SC. O motivo do 
meu contato é que achei na 
Coluna do Airton, repor- 
tagens sobre o Sr. Flavio 
Jaeger, e pelo que li e veri- 
fiquei, é uma pessoa impar, 
empreendedor, idôneo e de 
um caráter sem igual. 
O que ocorre: Como sou 

um apaixonado e colecio- 
nador de carros antigos, 
apesar da pouca idade, 33 
anos, eu acabei comprando 
um opala diplomata 1988 

que pude constatar que era 
de propriedade da Srs Ilse, 
esposa do Sr. Flavio Jaeger. 
O fato curioso é que, eu 

como colecionador de car- 
ros antigos, também gosto 
da história dos mesmos. 
O carro está em um es- 

tado impecável, desde que 
foi adquirido pelo meu 
colega e agora está comigo, 
ou seja, é um carro que 
ao longo de seus 33 anos 
(a minha idade) está em 
pleno vigor, e apenas com 
3 donos. 

Mais uma vez parabéns 
pelo belíssimo trabalho, 
pois através de sua coluna, 
eu pude admirar e mais do 
que nunca, manter o carro 
ea história viva! 

h wi: 

Glauco e a Oficina Interativa de música! 

—— O NG Noticiou 
Na edição de 8 de novem- 

bro de 1991, 0 jornal Nova 
Geração destacou a inaugu- 
ração da Emei Estrelinha. 
Em clima de festa e com 

muita emoção, a comunida- 
de do bairro das Indústrias 
inaugurou no domingo, 
três de novembro de 1991, 
as instalações da Creche 
Estrelinha, construída pela 
Prefeitura de Estrela em 
conjunto com a Associação 
dos Moradores (AMBI). 
O prefeito Leonildo José 

Mariani, lembrou que a obra 
era a principal reivindicação 
da localidade que estava 
sendo atendida. 

F 
= 
Depois do corte da fita 

simbólica, autoridades e 
comunidade conheceram 
as instalações da Creche 
Estrelinha, com 516mº e 
atendendo imediatamente 
120 crianças. 

O musicista Glauco Ro- 
drigues, em parceria com a 
Secretaria Especial de Cul- 
tura, Esportes e Lazer (Se 
cel), realiza a Live: “Oficina 
Digital Interativa de Más 
ca? duas vezes por semana: 
na segunda-feira às 18h e 
na sexta-feira às 13h30min, 

sempre em pontos turísticos 
do nosso município. Recen- 
temente o artista realizou 
uma oficina no Memorial 

de Estrela. O evento pode 
ser acompanhado nas redes 
sociais do Glauco. 

Coluna do Folclore 
be 

Andréas Hamester q 

Grupos Folclóricos 
se preparam para o 
Nat de Estrela 

1: Início do ensaio de terça-feira dos Casais. 
ua 

2: Apresentação 
na Multa 

&: 54 dançarinos das principais categorias. 

noites de confraternização 
entre as diversas turmas 
como momentos de final 
de temporada 202 

R 
RUCKERT 

VH 
Funilaria HERMEL 

As categorias principais 
farão duas apresentações 
na programação de Natal 
de Estrela. Momentos im- 
perdíveis para quem quer 
assistir de pertinho esses 
espetáculos. 
À categoria Esperas e Ca- 

sais farão também apre- 
sentações no Espetáculo 
de Natal e no Encontro de 
Grupos em dezembro, no 
Parque Princesa do Vale. 
No dia 28 de novembro 

haverá a Noite das Lanter- 
nas com apresentação dos 
titulares no palco principal. 
Juntamente desta pro- 

gramação, haverão várias | 
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RuaTiradentes, 131 / Estrela 

Kumath 
FÉ putomóveis 

cRECISAS) Ganhos% cnc | Tp 
le cashhack al IMOBILIÁRIA 

ESTRELA 
POSTO CARLINHOS 11 ice Rua Fernando Abott, re 528 - Estrela «R$ 
Rua Bruno Schwertner, 100 - Centro - Estrela Fone:(51) 3712-1403 /51 9 9640-0023 

Vagas em aberto 

y de Detonação. Pintor Me a/operador de um 
Morador da acessórios hovel de bombeamento) 
Guido do Cubo Ostra (RETIRE 1/02 comcoo 
Nndiar de procução Blaster 

Desenhista/Projosta Interessados - Oporadorde Perfuairiz 
enviar curriculo para 

vagasrhodesecom br 

Partindo do Centro: | Partindo do Centro: 

Waldir Goulart Machado 
ADVOGADO 

Augusto Diehl Machado 
ADVOGADO 

ADVOCACIA OAB/RS 19.945 

Vanessa Zimermann 
ADVOGADA 

Rua 13 de Maio, 32. Estrela/RS - waldirmachadowmadvocacia adv.br 

mm o. 

pat Íncores et... 

Tintas Prediais, Automotivas e Industriais 

-incores | MIRÉMI 
TINTAS, 

Rua Coronel Mússnich, 520 
1 3712-1955 9.844: 

la 

LS 
TOPCON 

Rua Cel. Mússnich, 370 - Centro 

E Telefone * Medicamentos + Perfumaria 3n21222 
-Material de Convalescença WhatsApp 

9316-3557 
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Depois de quase dois anos, 
Cacis retoma reuniões-almoço 

Evento ocorre nesta sexta - Paróquia Santo Antônio 
Sábado, dia 20: 

S 
o Isis Comunidade 

“ 

ESTRELA 
São João 
15h: Missa na Comunidade 
Arraio do Ouro Esteio. Once 16h30min: Missa na Comuni 

esrreres. dade São José Operário 
posse der senão GA 17h: Missa na Capela do Hos- Ares poses pé 

18h30min: Missa na Matriz EgcAPRICÓRNIO: furto = 
Ê herança de fam o 18h30min: Missa na Comu 

Elite a atenção e quiser 
epois de 23 meses, 
a Câmara de Co- 
mércio, Indústria e 
Serviços (Cacis) de 

strela retoma nesta sexta- 
-feira, dia 19, as reuniões-al- 
moço. O primeiro convidado 
para palestrar é o prefeito El- 
mar Schneider, que abordará 
o tema “Estrela, nossa terra, 
novos caminhos 
A reunião inicia às 

41h45min no Estrela Palace 
Hotel e reúne associados da 
acis e demais interessados. 

pa gestos po nidade Auxiliadora com 1º Bica ac posemaero idade Auiliado ! ssa pai uma Dea Eucaristia 

com atada dee opa gere rula cucuera, 8h30mim: Missa na Matriz 
atas é o pet quo paca tansomundo — (Santa Cecília e Dia na Igreja) 
Errei É roemams tera 9h30min: Missa na Comunida. 

É a oportunidade para os de Porongos 
associados e classe empre- ni, papiro 10h: Missa na Comunidade 
sarial também apresentarem feso » farsias Santa Rita com almoço comu 

pesa sobe temas 

[Es AQUARIO: sei Domingo, dia21 

suas demandas ao Executi-  Elmar Schneider será o palestrante | fl seam=* Espe 
vo”, lembra a presidente da 
Cacis, Andreia Zwirtes Kich. Carlos Rafael Mallmann, que 
A última reunião-almoço foi abordou o tema “Gestão para 
presidida pelo ex-prefeito o Desenvolvimento 

1h: Retirada do almoço da 
Sociedade Santa G 

a Matriz 
19h: Missa na M 
pela Rádio 102.9 
Não esquecendo do uso das 
máscaras, 
Paróquia São Cristóvão 

Hi HE e * 
Sexta-feira, dia 19: 
19h: Terço dos homens na 
Matriz 
20h: Casamento de Mat 
Altmann e Marcela Maria 
Eidelweinn 
Sábado, dia 20: 
16h: Missa em Colinas com 
entrega da Lei de Deus 
18h: Missa na Matriz 
19h30min: Missa na Aparecida 
com entrega da Lei de Deus e 
Batizado 
Domingo, dia21: 

HH 8h30min: Missa na Matriz 
Tlm OR 10h: Missa na Nossa Senho- 
hop eee ly ra do Rosário, Linha Lenz, 

com entrega da Lei de Deus e 
T Batizado 

Terça-feira, dia 23: 
19h30min: Missa na Nossa 

fa ES Senhora Imaculada Conce 
Es pe Pinheiros 

a E) Quinta-feira, dia 25: 

Z 1h Missa da Sade na Apare 
pt cida, Bairro das Indústrias 

19h30min: Encontro do Grupo = da ração Fogo Novo na 
EM Matriz Ed Asiocigões pára cabsquesa == pes de Eca e Crisma pode EE FER dd oe ias due oPu 

bro e dezembro. Par a Primeira Buceta, podera so inscias do cn fa que connpletaer 10 an Sin si 2/20. Para Etta, quem já tiver toa Primeiia Encavstia ou 12 
completos. 

Paróquia Evangélica Luterana 
Domingo, dia21: 
BhiSmin: Culto na Boa União 
na Creche Colmeia 
Sh4Smin: Culto em Linha Wink 
19h30min: Culto no Centro 
Terça-feira, dia 23: 
15h: Encontro da OASE 
Acompanhe diariamente as. 
mensagens no Facebook da 
IECLE. 

CONTRATA 
VENDEDORA 
PARA LAJEADO E ESTRELA 

MEC 
“i É 

Entregar curriculum na 

loja ou enviar email para <Ê Ê 

propagandawsapatto.com.br 

NG 

PROFISSIONAL DE VENDAS 
Atividades —— 
« Prospectar e visitar Y 

[w RA 

Hm H 

e] 3 [ HE EZ “| 

Y 

ESTE: É Ê H Ê 
«il 

ui 
fecham! IM RE Sara 

ça ep 

» 
E Requisitos Ê = [a 
BANCO PRECO ESSO rea mole — pita as 

SALÁRIO ATRATIVO + COMISSÃO 

rhegrupoahora.net.br 
Solução 
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Crianças de Colinas 
participam de Oficina 
de Participação Infantil 
promovida pelo Estado 
O município de 

Colinas, pelo fato de 
possuir políticas pú- 

licas próprias vol- 

tadas para a primei 
ra infância, como 
o Projeto Colinas 

1000 Dias para Mu- 
dar uma Vida Intei 
ra, é a única cidade 
galicha convidada 
que não participa do 
PIM (Primeira Infán- 

cia Melhor), progra- 
ma coordenado pela 
Secretaria Estadual 
da Saúde, com apoio das secretarias da Cultura; da Educa- 
ção; de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e de Traba- 
lho e Assistência Social, Justamente por conta do Projeto 
Colinas 1000 Dias, o município foi convidado a participar da 
Oficina de Participação Infantil, que acontece entre os dias. 
16 e 19 de novembro, em formato online. 
A Oficina, que traz como tema neste ano “Inventário sobre 

as Infâncias que queremos”, é um evento especial de diálogo 
e participação criativa e lúdica das crianças de quatro a seis 
anos de idade, na XIX Semana Estadual do Bebé promovido 
pelo PIM (Primeira Infância Melhor do Estado do Rio Grande 
do Sul). A oficina dará visibilidade e valorizará falas e olhares. 
de uma pluralidade de crianças sobre a infância que sonham 
viver na sua comunidade, cidade e no mundo. Temas como o 
livre brincar, a sustentabilidade, os cuidados com a infância, 
diversidade, acesso à educação, acesso à cidade, diferenças 
culturais e identitárias, entre outras, serão abordados para 
pensarmos qual mundo podemos construir com as crianças 
pequenas e para as crianças pequenas. 
A oficina está sendo coordenada por Rita da Silva, antro- 

póloga e diretora executiva da Usina da Imaginação e uma 
equipe sensível na escuta das crianças. Contação de histó- 
rias, conversas, arte e muita música são algumas das ativi- 
dades trabalhadas com as crianças. 
Valentin Antônio Messer Fornari (5 anos), Isabela Jasper 

Horn (4 anos) e Vicente Wilrich (5 anos), são os pequenos 
colinenses que participam da Oficina 

Formatura do Curso de Técnicas 
de Cuidado com o Idoso 

Na quarta-feira, 10, nas dependências da Casa da OASE, 
aconteceu a formatura das duas turmas do curso de 
cuidadores de idosos. O curso, ministrado pelos competentes 
profissionais do SENAC e financiado integralmente pela 
Prefeitura Municipal de Colinas, capacitou 26 colinenses para 
o trabalho como cuidador de pessoas idosas. 
“Isto significa que nossos idosos e idosas estarão bem 
cuidados, sendo assistidos por profissionais capazes, além 
de gerar trabalho e renda para estas pessoas”, comentou a 
secretária da saúde Angelita Herrmann. 
As turmas iniciaram as aulas em setembro, com encontros 
duas vezes por semana, somando ao final uma carga horária 
de 40 horas aula. As avaliações dos participantes foram 
muito positivas, tanto para quem já trabalha nesta área e fez 
o curso para qualificar suas técnicas, quanto para aqueles 
que ainda não trabalham no cuidado com os idosos e 
ingressaram no curso para se capacitar. 

Concurso de ornamentação 
começa a iluminar a cidade 

Vivian Klein tenta conquistar quarto prêmio de melhor ornamentação natalina 

Residências, comércios Karine Pinheiro 

emgeraleentidades  karinejornalngnetbr 
do município COLINAS 

podem preticipinda olinas iniciou as deco- 
competição natalina rações de Natal. A 12º 

Edição do Concurso de 

CÂMARA DE VEREADORES 
DE COLINAS 

CÂMARA DE VEREADORES DÁ NOME AO PLENÁRIO EM 
HOMENAGEM AO EX-VEREADOR NORBERTO ANDRADE 

Projeto foi aprovado em sessão dessa quarta-feira 

Vesedors aprovaram és projetos em sessão resta nest quai ia | Estilo À 
O Plenário da Câmara de Vereadores 
de Colinas será denominado “Plenária 
Vereador Norberto Andiade”. O Projeto 
de Resolução nº 001-01/2021. que dá 
a denomiração oficial ao plenário, foi 
aprovado em sessão realizada nesta 

ii, 17. 
Projeto de Resolução, apresentado 

pelo Legisttvo, é ua homenagem ao 
ex-vereador Noberto Andrade. popular 
mente conhecido como Xipa. alecido no 
da 17 de março deste ano, os 70 anos 
de idade ipa mercou sua atuação como 
vereador por quaiolegisisras de 1993- 
1996, 1997-2000, 2001-2004 e 2005- 
2008; porém não completou a última 
vereança por motivos proesonais. Ele 
fo presidente a Casa em 2001, sendo 
umdos espoees da polca loca trab 
Bendopeio e desenvolvimento 
eta Aémsso, bruma lideança 
raparicigação de emancipação domun- 
ipi. Coma cidatão sempre se dedicou 
à fama, como pa esposo ex. Além do Pro de solução, pus 
dois pojetos de lei, de origem execu- 
tha. focam aprovados: o Projeto de Lei 
1 048-0/2021, que estima a Receta 

a fia a Despesa do Município para o 
erccio fmanceio de 2022, e 0 Pijeo 
deles” 049-01/2021, que regulamenta 
à concessão de bencis eventuais da 
Política da Assistência Social 
A mensagem de veto nº 01-01/2021 
telerente à Emenda Ada 30 At3 do 
ProlodeLeir” 044 0/2021 oia 
pelo Poder Eeculvo nesa quarta-eira, 
17 O Becuivo justica que à retirada 
se dá ara poder cerca respostaà o- 
missão de dusiça e Feação, conome 
socitado, com mandestação no pram 

Fusiges (PTB) usou a tribuna par contar 
asua esperiéncia de peticipação emuma 
oficina que procura inserir as cinças no. 
plnejameno utero, Também sentou 
que seádendiaa solicitação de coloca- 
code trocadores nos banheiros daPraça 
dos Pássaros e do Ginásio Municipal 
e parabenizou os alunos que eram a 
formata no Projeto Agolescer 
A próxima sessão da Câmera de Vera- 
“res de Colinas est marcada para o da 
1º de dezembro. 

Ornamentação Natalina foi 
lançada e todas as residências, 
comércios, lojas, entidades so- 
ciais, culturais e religiosas po- 
dem participar. Os locais que 
estiverem decorados até o dia 
12 de dezembro estarão auto- 
maticamente inscrit 
As decorações serão fotogra- 

fadas pela comissão julgadora 
e avaliadas entre os dias 13 e 
15 de dezembro nas categorias 
comércio/entidade e residên- 
cia. Os critérios de julgamento 
serão baseados em criativida- 
dee iluminação. 
A proprietária da Floricultu- 

ra Cidade Jardim, Vivian Klein, 
participa do concurso desde a 
primeira edição e sua vitrine 
venceu três vezes. Além das or- 
namentações natalinas, ela já 
venceu outras competições de 
decoração no município. 
A Nlorista busca transmitir 

seus sentimentos por meio das 
decorações. “Eu escolho um 
dia que eu estou com o cora- 
ção feliz e tento colocar isso na 
minha vitrine”, afirma. 

Para o secretário de Educa- 
ção, Cultura, Desporto e Tu- 
rismo, Edelbert Jasper, decorar 
o município torna o convívio 
na comunidade mais fraterno, 
além de incentivar o turismo. 
“Uma cidade enfeitada, com 
as casas e ruas ornamentadas 
se torna mais agradável de visi- 
tar, sendo um diferencial para 
atrair o turista”, destaca. 
Adivulgação do resultado será 

feitano dia 17 de dezembro ces- 
tará disponível no mural da Pre- 
feitura e nos canais de comuni- 
cação oficiais do município. Os 
vencedores das duas categorias 
vigentes receberão medalha e 
umvale-compras no valor de R$ 
200 cada. Os segundos coloca- 
dos receberão um vale-compras 
novalor de R$ 150. 
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Câmara aprova 
orçamento de R$ 23 
milhões para 2022 

Vereadores aprovaram a resolução que denomina a Casa Legislativa como Plenário Vereador Norberto Andrade 

Maior parcela dos 
recursos serão 
destinados para 
as Secretarias de 
Educação, Saúde, 
Agricultura e Obras 

Karine Pinheiro 
karineGjornalng net.br 

COLINAS 

a sessão da Câmara 
de Vereadores desta 
quarta-feira, 17, foi 
aprovada a Lei Orça- 

mentária Anual (LOA) para 2022. 
O teto orçamentário foi fixado 

em R$ 23 milhões, sendo R$ 5 4 
milhões destinados à Educação, 
R$ 4,9 milhões à Saúde, R$ 3 
milhões para a Agricultura e R$ 
3,6 milhões para Obras, O orça- 
mento para a Casa Legislativa 
ficou em R$ 650 mil, represen- 
tando 2,8% do total fixado. 
A regulamentação de eventu- 

ais benefícios referentes à Polí- 
tica de Assistência Social, como 
aundlios-natalidade, funeral, ali- 
mentação e moradia também 
foi aprovada por unanimidade. 
A avaliação dos requisitos para 
recebimento dos benefícios será 
feita por profissionais de Servi- 
ço Social, ou em sua ausência, 
profissionais de Psicologia. 
Além dos projetos de Lei, 

foi aprovada a resolução que 
denomina a Casa Legislativa 
como Plenário Vereador Nor- 
berto Andrade. O projeto foi 
feito em homenagem ao ex- 
vereador, conhecido como 
Xipa, que faleceu neste ano. 
Sua vereança iniciou em 1993 
e foi até 2008, além de ter pre- 
sidido a Câmara em 2001 
No uso da tribuna, a vere- 

adora Sandra Fusiger (PTB) 
falou sobre o pedido que fez 
para que sejam instalados tro- 
cadores nos banheiros da Pra- 
ça dos Pássaros e do Ginásio 
Municipal. Ela salientou que 
a Secretaria de Educação de 
Colinas já deu andamento na 
solicitação. 

Vereador pede melhorias 
em rua do bairro São João 

BOM RETIRO DO SUL 

O vereador Jairo Martins Gar- 
cias (PL) solicitou a instalação 
de uma lombada modular na 
rua Cecília Koche Brackmann, 
no bairro São João. Segundo o 
parlamentar, a via proporci 
na alta velocidade, colocan- 
do em risco os pedestres que 
transitam no local. “Entrei em 
contato com a Administração 
Municipal, e nas próximas se- 
manas o local deve receber o 
dispositivo", explica Garcias. 
À estrutura atua como redu- 

tor de velocidade. A lombada 
usa borracha reciclável, sendo 
resistente às intempéries cli 
máticas. Segundo o Executivo, 
esta espécie de quebra-molas 
tem cerca de 10 metros de lar- 
gura por 1,5 metro de compri- 
mento. 

Na sessão ordinária, três 
projetos de lei foram aprova- 
dos por unanimidade. As três 
matérias referem-se à aber- 
tura de créditos suplementa- 
res, totalizando R$ 355,7 mil. 

pedestres em 
fisco 

Entre elas, R$ 8 mil para a 
contratação dos profissionais 
que irão se apresentar no 
festival “Somos Todos Black 
— Ancestralidades e Contem- 
poraneidades”, que faz par- 
te do projeto “Consciência 
e Cultura Negra”. O evento 
ocorrerá no Parque Pór-do- 
-Sol, domingo, dia 21. 

DÁLIA É NOVAMENTE PARCEIRA 

NA LIMPEZA DO RIO TAQUARI 

Cooperativa Dália Alimentos, mais uma vez, parti 
cipou do Mutirão de Limpeza do Rio Taquari, que 
nesta edição completou 15 anos no dia 23 de ou 
tubro. Representaram a cooperativa junto ao grupo 

de voluntários os funcionários Graziela C. C. Botega, Diana 
Bagatini Soga, Luís Felipe Dalprá e Alana Uebel 
Foram recolhidos 0,50 toneladas de resíduos por uma equipe 

“composta por aproximadamente 100 voluntários, além de pes: 
cadores divididos em nove barcos. Além disso, também foram 
reclusos das águas do Rio Taquari 900 quilos de resíduos ele- 
trônicos, que foram destinados a uma empresa especializada. 

A ação contou cam o apoio da Prefeitura de Roca Sales, do 
Conselho Municipal do Meio ambiente, da Emater-RS/Ascar, 
da Cooperativa Dália Alimentos, do Sicredi, do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR), do Corpo de Bombeiros, da RH 
Reciclagem e do Rotary Club. “Todos os anos fizemos qu 
180 de participar deste importante momento em prol do meio 
ambiente, pois para a Dália Alimentos o Rio Taquari é de fun 
damental importância devido à captação da água proveniente 
dele em nossas indústrias, a qual reconduzimos como efluen 
tetratado com o maior respeito e cuidado”, relata Graziela. 

RENATO ZIGLIOLIÉ PROPRIETÁRIO DO 
TRANSPORTES ZIGLIOLI, QUE PRESTA 

SERVIÇOS À DÁLIA NO RAMO DE LÁCTEOS 

E RAÇÕES HÁ MAIS DE 40 ANOS 

“Meu pal Alcides Zigliol (in memoriam), fundou a nossa empre: 
sa no município de Dois Lajeados, começando como transporta 
dor de depois associado. Desde criança tive uma ligação muito 
forte com a Dália Alimentos, pois em 19817 o pai iniciou no trans 
porte de suínos em 1983 ingressou no transporte de leite in natu- 
ra também para a cooperativa, época que trabalhávamos como 
autônomos. Em 199 foi fundada a empresa Transportes Ziglioli 
Ltda e dois anos após, em 1998, a Dália também nos oportuni- 
zou à prestação de serviço de ração a granel. Em 1983, quando 
criança, lembro que sentava no caminhão e acompanha o meu 
pai durante o trabalho, que consistia em coletar o leite in natura 
produzido pelos associados. E foi neste período que comecei a 
despertar o interesse pela área, dando sequência ao trabalho que 
o meu pai iniciou há quatro décadas. A Dália Alimentos é nossa 
parceira de vida & com nosso esforço e dedicação montamos 
uma empresa que preza pelo bom atendimento, nos fazendo 
crescer em âmbitos pessoal e profissional Sou extremamente 
grato pela oportunidade recebida e pela confiança depositada em 
meu mim é agora em mim. A Transportes Ziglioli Ltda cresceu 
com o incentivo da Dália e, assim, conseguimos empregar várias 
pessoas, fomentando o crescimento e a geração de renda de 
diversas famílias. Trabalhar para a Dália é motivo de satisfação, 
pois na retaguarda de uma cooperativa que preza pela qualida: 
de, estão os associados que depositam em nós, transportadores, 
a confiança para que a matéria-prima produzida e entregue por 
eles chegue até a indústria com total qualidade. Hoje administro 
a empresa com a ajuda da minha esposa Lidiane e sempre que 
passível viajo com um graneleiro para outros estados”. 

luzido por- Ala Dá Alimentos 
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7º Dia Mundial do Rock 
reúne mais de 10 mil pessoas 

Vera Loca realizou segundo show desde 

Evento reuniu cerca 

de dez mil pessoas. 
Executivo Municipal 
estuda a realização do 
festival em novembro 

Karine Pinheiro 
karinefjornalng.net.br 

IMIGRANTE 

7º Dia Mundial do 
Rock marcou a reto- 
mada de eventos em 
Imigrante. O festival, 

que ocorreu nos dias 11, 12, 13 
e 14, reuniu mais de dez mil 

pessoas na Praça Henrique 
Briickner. Festival de Bandas, 
encontro de carros e motos 
antigos, Orquestra Munici- 
pal de Imigrante, palestras e 
workshops fizeram parte da 
programação. 

Tradicionalmente realizado 
em julho, em alusão ao dia do 
Rock, esta foi a primeira edi- 
ção feita no mês de novembro. 
Conforme o prefeito Germano 
Stevens, o Executivo planeja 
tornar a data como a oficial do 
evento. “Acho que essa data de 
novembro chegou para ficar, 
até porque o mês possibilita 
condições climáticas melhores 
que julho”, afirma. 
Além disso, Stevens garante 

retomada dos eventos. “Fol gratificante”, dz o vocalsta Fabrício Beck 

que a administração segue no 
trabalho de elevar o patamar do 
evento, que já é regional, para 
estadual. Segundo ele, a troca 
da data pode contribuir para 
que as pessoas se sintam mais à 
vontade de participar e que as- 
sim poderá “criar 0 8º dia Mun- 
dial do Rock de Imigrante”. 
Leocardia Stapenhorst, de 

Roca Sales, decidiu comemo- 
rar seu aniversário durante o 
festival. Ela também participa 
da Orquesta de Imigrante e se 
apresentou durante o fim de 
semana. “Eu vim nos três dias. 
Na verdade, vim em quase to- 
das as edições, mas neste ano 
pude comemorar meu aniver- 
sário aqui”, afirma. 

Leocardia comemorou seu aniversário em Imigrante com os amigos 

Retomada 

Após um ano e meio para- 
dos, os integrantes da Vera 
Loca fizeram seu segundo 
show depois da retomada. 
Para Fabrício Beck, vocalista 
da banda, voltar aos palcos 
depois de muito tempo longe 
é gratificante. “É sempre um 
prazer levar nossa música. 
Hoje chegamos cedo e conse- 
guímos curtir o show de outras 
bandas”, afirma 
Um casal que descobriu a 

banda durante a pandemia tam- 
bém foi prestigiar o evento. Bru- 
na Machado e Gustavo Laner 
vieram de Caxias do Sul para 
assistir ao show da Vera Loca é 

Gustavo Laner e Bruna Machado 

conhecer o Festival. “Descobri- 
mos o Dia do Rock por causa da 
banda e com certeza vamos es- 
taraqui nos próximos 
Osecretário de Administração, 

Planejamento e Finanças, Char- 
les Porsche, atribui o sucesso do 
evento aos cuidados sanitários e 
afirma que o Dia do Rock é um 
evento pedido pela comunida- 
de. “Imigrante ama esse even- 
to, o pessoal daqui pede que 
seja realizado”, Ele garante que 
com esse ritmo de retomada, 
Imigrante está preparado para 
outros eventos, incluindo a pro- 
gramação de Natal ea Paixão de 
Cristo no próximo ano. 

66 
Descobrimos o Dia 

do Rock por causa da 
banda e com certeza 
vamos estar aqui nos 

próximos”. 
BRUNA MACHADO 

27º edição do Dia do Músico mantém tradição municipal 
Karine Pinheiro 
karinefjornalng.net.br 

IMIGRANTE 

Em comemoração à data ofi- 
cial, a 27 edição do Dia do Mú- 
sico de Imigrante ocorrerá dia 
25 de novembro, às 19h. Um 
desfile de músicos pela avenida 
to João Snel, com apresenta- 
ções individuais e coletivas, e 
um jantar de confraternização 
marcam o evento. 
Conforme o secretário de 

Administração, Planejamento 
e Finanças, Charles Porsche, 
Imigrante possui muitos gru- 
pos musicais. Ele afirma que a 
gestão municipal incentiva o 
estudo da música nas escolas 

do município e na Associação 
Cultural. Por estes motivos, co- 
memora a data do dia 22 de no- 
vembro. 
O evento ocorre desde 1994 

e busca manter as tradições da 

música, além de reunir canto- 
tes e instrumentistas. “É mais 
um dos eventos que marcam. 
É uma felicidade poder contri 
buir, tanto como gestor muni, 
cipal, quanto como músico”, 

Evento 
ocorre 
oficialmente 
desde 1994 

afirma Charles. 
O empresário Emani Birkheuer 

participa das confratemizações 
há23anoscomabandaZabadak. 
Além de ser vocalista, ele toca 
saxofone e guitarra. O empresá- 

rio afirma que o Dia do Músico 
sempre garante encontros emo- 
cionantes com os artistas, “Em 
2010 consegui tocar sopro pela 
primeira vez em público, isto me 
marca até hoje”, relata. 
Além disso, Birkheuer declara 
que é comum ver crianças de 10 
anos até idosos de 80 anos par- 
ticipando da celebração. O em- 
presário diz estar ansioso para 
o evento, já que não ocorreu 
em 2020 devido à pandemia. 
“Esse ano vai ser emocionante 
se apresentar com público e ver 
todos poderem voltar a cantar. 
Sempre foi emocionante tocar 
coma turma”. 
O jantar de contratemização 

será no espaço Hops Haus com 
início às 21h. 
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Moradores solicitam redutores de 
velocidade para evitar acidentes 

O local é conhecido pelos acidentes e atropelamentos. Prefeitura busca alternativas junto à CCR ViaSul para garantir segurança 

Larissa Santos 
larissaQjornalng.net.br 

FAZENDA VILANOVA 

o fim da tarde 
de quinta-feira, 
21 de outubro, à 
professora Cláu- 

dia Dornelles da Silva, 52, 
saiu de casa, no centro de 
Fazenda Vilanova, e fez a 
caminhada de rotina. Geral- 
mente, o exercício é realiza- 
do na companhia de colegas 
de trabalho e pelo interior,. 
naquele dia, porém, fez o 
exercício físico sozinha e em 
perímetro urbano. Ao parar 
na via lateral da BR-386, pró- 
ximo à prefeitura, um carro e 
uma moto pararam e sinali- 
zaram que ela poderia atra- 
vessar a faixa de pedestre. No 
entanto, antes de completar 
a travessia, uma moto em 
alta velocidade lhe atingiu. 
Cláudia é uma das vítimas 

que sofreram com atrope- 
lamentos e acidentes neste 
local. Alguns perdem a vida 
e outros ficam com sequelas, 
como é o caso da professora, 
que teve lesões nas pernas, 
costelas e rosto. As duas vias 
laterais são motivos constan- 
tes de solicitações e recla- 
mações de municipes que se 
sentem inseguros com o trá- 
fego e a falta de sinalização. 
Conforme Cláudia, que 

mora há 32 anos no municí- 
, desde a duplicação da 

BR, as laterais ficaram desas- 
stidas. À área é de conces- 

são da CCR ViaSul, portanto 
a empresa gerencia à manu- 
tenção das rodovias. “Perde- 
mos pessoas por irresponsa- 
bilidade de motoristas, mas 
se tivesse condições de se- 
gurança, com certeza muitas 
vidas seriam preservadas”, 
afirma. 
Na sexta-feira, 12, foi feita 

a colocação de uma lomba- 
da. Para a professora, não é 
suficiente. “As laterais fica- 
ram reclinadas, então a moto 
pode passar por ali. Inclu- 
íram de forma rápida, mas 
não fizeram pintura. Isso é 
uma falta de respeito grande 
com a população”, pontua. 

Para ela, seria necessário 
ainda a implantação de fis- 
calização eletrônica de velo- 
cidade. “Tiraram o pardal e 
não deram satisfação”, com- 
pleta. 

Na sexta-feira, 12, foi implantado lombada. Na quarta-feira, 17, o local ainda não estava completamente sinalizado 

No máximo 

30 dias 
A via paralela 

à rodovia fe- 
deral será con- 
templada com 
três lombadas 
de cada lado, nas 

O gerente de Atendi- 
mento da CCR, Dio- 
go Stiebler, lembra 
que a concessio- 
nária fez estudos 
técnicos no lo- 

características geo- 
imediações da ele- a métricas e comporta- 
vada. Além disso, 
será incluída mi 
uma — eletrônica 
próximo ao trevo de acesso à 
ERS-128, na Via Láctea. Cerca 
de R$ 100 mil serão utilizados 
para concluir as obras de me- 
lhorias no local. 
A equipe da CCR ainda 

trabalha nas vias laterais, 
que contempla a colocação 
de redutores de velocidade, 
placas e pintura. À sinaliza- 
ção definitiva está em fase 
de licitação para aquisição 
e esse processo deve levar, 
no máximo, 30 dias até a im- 
plantação. Enquanto isso, 
permanece a sinalização 
provisória, que segue todas 
as exigências do manual do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor- 
tes (DNIT). A pintura hori- 
zontal das lombadas deve ser 
feita até esta sexta-feira, 19, 
caso o tempo permita. 

Amarildo Luis da Silva 
oreco 

mento dos moto- 
ristas. Além disso, 
solicitou junto à 

municipalidade, informações 
complementares em relação a 
origem e destino de pedestres 
na região. “Logo teremos esse 
retorno e daremos um parecer 
técnico para aplicação de dis- 
positivos que possibilitem a 
redução de velocidade. Desta 
forma, vamos aumentar a se- 
gurança das pessoas”, afirma. 

Restauração 
O prefeito Amarildo Luis 

da Silva destaca que o viadu- 
to fica no coração da cidade 
enão tem infraestrutura ade- 
quada para a população. Por 
isso, trabalham com o intui- 
to de municipalizar a área e, 
com isso, ter o aval para res- 
taurar o espaço. Na quinta- 
-feira, 11, foi protocolado o 
projeto junto à CCR. O docu- 

mento será analisado e, nas ar 
próximas semanas, haverá o 
retorno da solicitação. 
“Queremos melhorar a faixa 

de pedestres embaixo da ele- 
vada, organizar um estacio- 
namento, ponto de táxi para 
embarque e desembarque e 
melhorar à iluminação pública. 
Além disso, pretendemos criar 
uma área de convivência com 
bancos e lixeiras e canteiros de 
jardinagem, pois é a passagem 
que se tem de um lado da cida- 
de para outro”, salienta. 

Cláudia Dornelles da Silva 
pressa 

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO 
LUTERANA DE ESTRELA 

CNPJ: 25.640 32/0001-08 
ua Piero Machado 149, Den Estela (AS) CEP 95880-000 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Comidade Eamgdicade Conf Luecana de Estela posa prsidene bao, CONVOCA tados 
os memos da Comunidade conforma eeminao at 2 do Esta Entidade, ara Assembleia 
Ga On que seriado no da 24 de novembro de 2021, às 19h em púímeia chamada 
as 1 Sin em segun chamas no salão a OASE à nã Pero Machado, 149-cenro. 
Teremos a seguinte ordem do da 

= Previsão orçamentária pra o ano 2022: 
2 - Fra conrição dos membros para ano 2122 

Este 6 novembro de 2021 

Anel och Setm 
Presidente 
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Esporte amador é 
DIVERSIDADE ESPORTIVA 

A 4 porta de entrada” 
para uma vida mais saudável 

Em Estrela, atletas amadores de rugby, 
futebol e corrida destacam a importância 
do exercício para a saúde física e mental 

Larissa Santos 
larissafjornalng.netbr 

esporte é essencial 
para se ter uma vida 
saudável e prevenir 
doenças. Segundo a 

Organização Mundial da Saú- 
de (OMS), uma pessoa que in- 
clui a prática física como pe- 
dalar, nadar ou se exercitar ao 
menos três vezes na semana, 
durante 30 minutos, já é con- 
siderada atleta amadora. Em 
Estrela, correr e jogar futebol 
e rugby são algumas das ati- 
vidades não profissionais que 
mais ganharam adeptos nos 
últimos anos, Até metade de 
2021, atletas de rugby partici- 
pavam de treinos durante três. 
dias na semana. Com o can- 
celamento de competições, 

atividades foram mantidas 
apenas aos sábados. Aque- 
cimento e exercícios que en- 
volvem força, agilidade e con- 
dicionamento fisico fazem 
parte dos treinamentos, 

onforme a presidente do 
Centauros, Jeniffer Harth, o es- 
porte tem se difundido no cená 
rio regional e nacional, embora 
ainda esteja em desenvolvimen- 

to, “Já evoluímos muito no sen- 
tido de tomar 0 rugby mais co- 
nhecido, mas percebemos que 
muitas vezes O preconceito e 
falta de informação sobre a prá- 
tica acaba afastando as pessoas 
da possibilidade de aprender 
mais”, afirma. 

Para Jeniffes, as pessoas acre- 
ditam que o rugby é um espor- 
te violento, por ter muito con- 
tato físico. No entanto, ainda é 
um dos poucos esportes com 
regras disciplinares e de con- 
duta praticados entre atletas 
e simpatizantes, dentro e fora 
de campo. "Aos poucos temos 
tido conquistas importantes 
no sentido de ampliar o acesso 
à informação e ao esporte” 
A presidente afirma que, 

devido a importância do ru- 
gby e os benefícios, em breve, 
o Centauros fará a inserção 
decrianças no esporte. "É um 
projeto em parceria com o 
governo municipal, que con- 
siste em aulas de rugby para 
todas as crianças residentes 
do município. É um sonho do 
clube voltar a executar ações 
como essas”, ressalta. 

Soges 
Em campeonatos promo- 

Atietas do 
Centauros 
treinam aos. 
Sábados 
em frente 
ao Parque 
Princesa 
do vale 

vidos pela Sociedade Gi- 
nástica Estrela (Soges), 600 

atletas distribuídos em 25 

equipes participam de jogos. 
De acordo com o coordena- 

dor de Futebol da Soges, Ro- 
drigo Ramminger, o número 
de pessoas que praticam o 
esporte de forma amadora 
deve ser ainda maior em Es- 
trela. “Talvez alguns recebam 
alguma ajuda de custo para 
jogar, mas a maioria faz por 
amor ao esporte e ainda paga 
para poder praticar”, conta. 
Segundo ele, quanto mais 

praças esportivas tiver a dis- 
posição, maior será a parti- 
cipação da comunidade. Por 
isso, é necessário ter um local 

adequado. Desta forma será 
possível manter as pessoas 
no meio esportivo e melhorar 
a qualidade de vida delas. “O 

porte sendo praticado traz 
inúmeros benefícios e atua 
como fator de prevenção a 
doenças e motiva as pessoas 
a procurar um estilo de vida 
mais saudável”, salienta. 
Referência regional 
O estrelense Roger Boessio 

corre há seis anos em com- 

petições esportivas. Durante 
a semana, faz treinos 0--+.de 

corrida, futebol e academia. 
Além disso, joga em socieda- 
des de minifutebol e pedala. 

Para ele, a prática de corrida 
em Estrela, aumenta. “Quem 

Roger Boessio corre há seis anos 
em competições esportivas 

frequenta o Parque Princesa 
do Vale, percebe o grande nú- 
mero de pessoas praticando 
atividade física. Acredito que 
devemos fazer ainda mais 
om ajuda da prefeitura, po- 
demos ser referência.” 

Estrelas do futuro 
Gilberto Gewehr começou 

no esporte amador em 2005, 
ao oferecer aulas em esco- 
linhas de futebol. Em 2017, 
criou o projeto “Estrelas do 
Futuro” com o intuito de 
utilizar o esporte como fer- 
ramenta de construção da 
educação e respeito. “Pro- 
curo oportunizar às crianças 

e ensiná-las 

Fans omucdo 

Antes da pandemia, 250 crianças participaram das Estrelas do Futuro. Hoje, este número está em 150 

Rodrigo é coordenador 
de Futebol da Soges 

a competir e treinar. À ideia é 
proporcionar felicidade e um 
futuro melhor”, afirma. 
O projeto social atende alu- 

nos de forma particular, mas 
também pessoas de baixa ren- 
da. Cerca de 150 crianças par- 
ticipam dos treinos. Segundo 
Gewehr, a maioria começa 
devido ao incentivo dos pais. 
“A região é apaixonada por fu- 
tebol. Praticamente todas as 
cidades têm pelo menos uma 
escolinha de futebol. Para 
manter o esporte amador é ne- 
cessário desde criança os pais 
incentivarem os filhos, além 
de políticas públicas que ofe- 
reçam acesso gratuito a estas 
atividades”, finaliza. 
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APRESENTADO POR: 

este sábado dia 13/11 foi aberta a temporada de piscinas 
do clube, sendo que continuaremos mantendo todos os 
protocolos impostos pelas autoridades sanitárias. 
Para acesso à piscina o sócio deverá adquirir a taxa tempo- 

rada na Secretaria do clube, no valor de R$55,00 por pessoa toda a 
temporada, 

20/Nov 
2000 e 24h 

De terça à sexta- feira 
Manhã das 09h às 12h 
Tarde: 15h às 20h À 
Sábados, Domingos e Feriados das 09h às 20h sem 
fechar ao meio dia MICHEL HORN 

Usufrua do seu Clube, passe momentos agradáveis com sua família 
junto a natureza, com churrasqueiras, ampla área verde, gramados, LUAU ABERTURA 
piscinas, área de esporte com padel, tênis, vôlei de areia, futmesa, 
playground e uma estrutura montada para o seu bem estar, conta DAS PISCINAS 
te com nosso ecônomo Ademir (51)98048-6686 para reservas de 
hirrasiquelrei, almoços feria Neste sábado dia 20/11 nos- ca, espaço gourmet com petis- 

sóis sa Sede Campestre será palco cos, bebidas, drinks, será uma 
de um descontraido Luau, onde noite especial, convide seus 
nosso associado e público em amigos e familiares e venha 
geral poderão desfrutar de mo-. desfrutar de momentos agradá- 
mentos de lazer com boa músi- . veis neste lugar privilegiado. 

É dia 20/11 - Agende-se para esta data especial! 
Valor dos ingressos [ 
Sócio: R$15,00 
Não sócio: R$25,00 

Os ingressos estão a venda na Secretaria do clube e na Sede Campestre 
com o ecónomo Ademir 
O evento será ao ar livre ! seguindo todos os protocolos de distancia 
mento. 
É obrigatório portar da carteira de vacinação para o acesso ao clube. O 
Sócio poderá fazer o cadastro de sua carteira de vacinação Covid na se- 
cretaria, dispensando assim a apresentação na hora do acesso. 

Desde o dia 03 de novembro A SOGES firmou uma parce- SOGES + PROLIF| 
ria com o Centro de Saúde e Condicionamento Físico PRO- 

LIFE, que está coordenando as atividades em nossa aca- 

demia. Informamos que os associados da Soges e seus AGORA 
dependentes, continuam tendo os mesmos benefícios de JUNTAS PARA 
sócio. Fica o convite para conhecer o trabalho da nova ad- 
ministração e sua equipe. Nosso objetivo é um bom atendi- O SEU MAIOR 
mento, garantindo um bem estar físico e mental BEM ESTAR! 
« Continuamos com o mesmo atendimento para os paga- 
mentos da mensalidade da academia na secretaria para 
sócios e não sócios. 
* Avaliações continuam sendo marcadas na ACADEMIA 
pelo telefone 3720-1261 

Sedes: 5137121140 | Academia 51 3720.1261 | Sede campestre: 513712.1377 

sogesesoges.com.br f Sociedade Ginástica Estrela 
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Na busca por uma vaga na final 
Equipes iniciam neste sábado a disputa das semifinais. Jogos iniciam às 12h15min 

Primeira divisão 
Série Ouro 
47h10min - Super 10 FO x 
Sokanelinhas 
18h20min - Brocadores x 
Xtotz United 
Série Prata 
14h50min — Limitados x 
Super 10 Original 
16h - Saidera x Diretoria 
Série Bronze 
13h40min — Nárnia x 
Demonhos Jr 
Segunda divisão 
Série Ouro 
47h10min = Tsunami x Firma 
18h20min — Fúria x 
Interditados 
Série Prata 
14h50min - Só Resenha x 
Os Kururus NC 

Ezequiel Neitzke 
ezequieletjornalaho: 

joges inicia neste sá- 
AR a disputa de ida 

das semifinais nas 
éries Ouro, Prata e 

nas duas divisões. As 
iniciam às 12h15min. 

s se voltam para os 
confrontos da primeira divisão. 
Na Ouro, o Super 10 FC es 
o Sokanelinhas. Já o Xtotz Uni- 
ted, dono da melhor campanha 

encara o Broc: 
dores. Pela segunda divisão, as 
atenções se voltam para o duelo 
entre Fúria e Interditados, 

Ebr 

Entenda a fase 
Os jogos são de ida e volta 

com saldo de gols. Ou seja, se a 
equipe À vencer por 3 a 0, força 
a equipe Ba vencer por um sal- 
do maior na partida seguinte. 
O time de melhor campanha, 
joga por dois resultados iguais. 

12h30min - Manguaça x 
Estrelas do Futuro FC 
13h40min — Dinos x Meia 
Boca Jr 

ASSEMBLEIA ESTÁ COM 

Moderno e interativo, o novo site da Assembleia 
Legislativa abre espaço para os gaúchos 

acompanharem os principais debates, opinarem 

em diferentes projetos e ficarem ainda mais 

próximos de tudo o que acontece na Casa do Povo. 

Assemblela 


