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Chuva insuficiente mantém alerta 
Em semana de tempo seco e calor, bombeiros atenderam a 30 ocorrências em vegetações no Vale do Taquari 

A segu a recente de casos de fogo em áreas verdes preocupa autoridades na re- S e 15 milímetros contribuem na umidade do 
m, Institutos meteorológicos projetam novo gião. Mês de novembro concentra número de registros acima da média dos últimos 
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Epoca de y ”— 
aproveitar 

1, promoções 
Em busca de economia e 

bons negócios, consumidores 
devem ir às lojas nesta sexta-feira 

Black Friday chega à 12º edição 
no país eabrea temporada de 

compras de fim de ano. 
UI Ta 
Rio 

a + 
descontos de até 70% 

em diversos segmentos 
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Estudo aponta maior confiança | Fim de semana de espetáculos 
Pesquisa do Sebrae revela ambientefavo- 20% dos empreendedores ouvidos dizem Duas apresentações devem atrair centenas Eventos integram programação do Lajeado 

rável às empresas de pequeno porte. Quase tersuperado desempenho pré-pandêmico. | deespestadores ao Ginásio Nelson Brancher. . Brilhae contamas origensdo Papai Noel 
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EDITORIAL 

Sementes de 
conscientização 

hegou ao fim ontem mais uma 
edição do projeto Viva Mais Vida 
Sem Álcool, Criada em 2012, a 
iniciativa já se tomou tradição 

para a comunidade regional e exerce um 
papel relevante para a formação de cida- 
dãos mais saudáveis e conscientes. 
A estratégia congrega organizações 

para enfrentar um problema premen- 
te que assombra famílias independente 
de sua condição financeira. O objetivo 
é conscientizar crianças, adolescentes 
pais, por meio de palestras e atividades 
lúdicas, acerca dos riscos do consumo de 
álcool e outras drogas. 
Todo o ano, a estratégia mobiliza pro- 

fissionais das áreas de educação, saúde, 
segurança pública e justiça. Realiza ainda 
estudos e pesquisas acerca do uso e con- 
sequências de substâncias psicoativas du- 
rantea infância e a adolescência. 

(s Vida+Viva 
conseguiu avanços 
importantes e 
provoca uma 
reflexão à 
comunidad: 
proteger o jovem 
é salvaguardar 
o futuro” 

O consumo precoce de álcool e outras 
drogas interfere em diversos aspectos no 

nvolvimento do jovem. Conforme es- 
pecialistas, quanto mais cedo as pessoas 
fazem o uso de álcool, mais prejuizos tême 
mais suscetíveis ficam à dependência. 

Trabalhar a consciência desses indivi- 
duos, portanto, é fundamental para ajudar 
nas escolhas. Por meio das atividades do 
programa, abrem-se possibilidades reais 

ra uma nova sociedade, Desde que foi 
criado, o Vida+Viva conseguiu avanços 
importantes e provoca uma reflexão mais 
do que necessária à comunidade: proteger 
ojovem é salvaguardar o futuro. 
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"Sou criança. Posso ser tudo o que quero” 
Com apenas 11 anos, o 
lajeadense Augusto Piva 
Schneider é um dos atores 

principais do espetáculo 
“Alabaster em terras de 

Mira - À origem de São 
Nicolau” Este é o quarto 
ano que ele participa da 
apresentação e, vestido 
de dourado, interpreta o 
chefe dos duendes que 
busca manter a tradição 
do Natal viva todos os 

anos. A peça dirigida por 
Daniel Burghardt integra 
programação do Lajeado 

Brilha 2021 e convida o 

público a receber o Papai 
Noel nos dias 27 e 28, a 
partir das 20h30, no Ginásio 
Nelson Brancher (Claudião). 

tina ratero 

Quando iniciou o seu 
involvimento com o teatro 

eo que mais gosta na hora 
deatuar? 

Lembro que sempre acompanhei meu 
irmão nos ensaios do Lajeado Brilha, e 
sempre sonheiem fazer parte do espetá- 
culo, Então, na primeira série comecei 
a fazer aulas de teatro na escola. O que 
mais gosto em atuar é a energia que sin- 
tono palco, à mensagem que podemos 
deixar para o público. 

Como foi convidado para 

participar do espetáculo 
de Natal? Há quantos anos 
participa e como foram as 
outras apresentações? 

Fui convidado pelo Daniel Burghardt, o 
diretor do espetáculo e que foi meu profes- 
sor de teatro na escola. Este é o quarto ano 

que participo da peça do Lajeado Brilha. 
Na primeira apresentação eu tinha 8 anos. 
Cada história deixa algo para as pessoas, 
tenho certeza. No ano passado não tivemos 

público, foi o espetáculo ReNascer Natal 
mentes. Todosos anoso ponto alto éa 

chegada do Papai Nocl. No ano anterior fo 

resentaç 
Adair Weiss 

Diariamente 
ShásBh 

moves MR SP sumo ODAT q/A Sai 

Parma (us) Rê Sicredi uoamaoam (5: 

FOI NOTÍCIA 

o Expresso Natal: Embarque nessa aven- 
tura, que contou a história de uma menina 
aventureira chamada Eva, que revelou 
seus sonhos na companhia dos amigos e 
dos duendes, entre eles, o Alabaster. 

Qual é o personagem que 
interpreta? 
Em todos os espetáculos que partici- 

pei, sempre fiz o personagem Alabaster, 
Eleéo líder dos duendes, o chefe, ese 
veste de dourado. À função dele é manter 
o Natal, a data mais incrível, fantástica e 
mágica, a cada ano 

Como estão os ensaios e pre- 
parações para o espetáculo? 
Osensainsestãoa todoo vapor, Para 

este espetáculo nos reunimos até quatro 
dias por semana. Dia 26 seráo ensaio 
geral, onde toda a equipe envolvida 
estará presente. A preparação de tudo está 
incrível, as pessoas que fazem acontecer o 
Lajeado Brilha são espetaculares e sempre 
dispostas a ajuda 

Qual é a história contada 
no espetáculo? 
Só posso contar um pouquinho. Cada 

ano que passa tem mais crianças no 
mundo, co Papai Noel está com pouco 
tempo para entregar todos os presentes, 
Então pede para Alabaster modificar a 
duração da noite de Natal, mexendo na 
máquina do tempo, mas algo acontece no 
meio disso. Venham assistir do espetáculo. 
Será mágico e inesquecivel, assim como 
o Natal, e tenho certeza de que as pessoas 
vão rire se emocionar. 

Quer continuar com o té 
tro daqui pra frente? 

Tenho 1 anos, então quero fazer e ser 
muita coisa. Quero fazer teatro, ser músi- 
co, quem sabe roqueiro. Eu sou criança, 
então inda possa ser tudo o que quero. 

Aprovado texto-base de HBB desativará UTI Conmebol decreta fim Reajustes salariais ficam 

MP do Auxílio Brasil Covid em dezembro do gol fora de casa abaixo da inflação 

fitáinara dos Degas apro: O Hospital Bruno Born (HB8) am- Oresjuste dos salários emout- 
nt Unciou, na manhã dessa quinta- ubro ficou 1,8 ponto percentual 
Rsoialrnab lidam o feira, 25, que irá desativar a abaixo do Índice Nacional de 

vereadora aca Unidade de Terapia Intensiva Preços ao Consumidor (INPC). A 
bimento do benefício, comincentr- :  (yrm Covid a partir de dezem- inflação nos últimos 12 meses 
vos ligados ao esporte, desempem- bro. Em caso de necessidade de até o mês passado é 10,8%. Os 
hono estudo einserção produtiva. ; “internação, os pacientes serão números constam no boletim. Na próxima tap, os parlamento: | — encaminhados para leitos com- da Fundação instituto de Pes 
res votarão os destaques. vencionais, em isolamento. z quisas Econômicas (Fipe). 
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FINAL DE SEMANA 
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POR MAIS 
60 ANOS! 

RODRIGO MARTINI 

o mesmo sem a Amvat. É fato, 
Aliás, poderia ser ainda mais forte 
se determinados agentes não 
tratassem com certo desdém, ao 

nossa região é uma 
potência com quase 
400 mil moradores, 

Ontem, nas dependências do 
requintado Clube Comercial de 
Encantado, foi registrado mais 

a cadaanoquese um importante capítulo da nossa 
passa, mais e mais pessoas bus- estimada Amvat. O lançamento longo da sexagenária história, a 
cam um lugar ao solnestesolo da nova plataforma digital da representatividade da associação. 
fértil, cercado pormontanhase entidade, com o necessário Banco A história que iniciou em 1961, 
sinuosos rios e arroios. A Amvat de Dados, ea justa homenagem com Francisco Borsatto Filho, 
foifundada no dia 4 de novembro aos 27 ex-presidentes vivoseaos ex-prefeito de Encantado, chegou 
de 1961, É a segunda associação 10ex-presidentes quejá parti- atéas mãos de Paulo Kohlrausch, 
de municípios mais antigado ram paraoutro plano corvaram o gestor da pequena corganizada 
Estado. Desde a fundação, 37 ainda mais o histórico aniversário — Santa Clara do Sul. Passou por 
prefeitos conquistarama honra. (foto). E o momento retrata a Lajeado, Estrela, Arroio do Meio 
de assumir a presidênciadesta tônica da associação: respeitar eTeutônia. Cruzou Taquari e 
tão importante entidade. E cada o passado e, ao mesmotempo, tantas outras. Acima de tudo, é 
um tem um pouco de responsa- atentar com firmeza inovação uma entidade democrática. 
bilidade neste case de sucesso parao futuro. Vida longa à Amvat. E que 
chamado “Vale do Taquari”. O Vale do Taquarinãoscria venhamos próximos 60 anos! 

Eys. b 

VIRS 
Segunda a sexta 
Bh10 às 10h : Fernando Renata 

Fernando Weiss Rodrigo Martini =" = 

Langue 74 Sicredi Antares ngjSmas. apóiiaaa CD) 

Fa 
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+ Prefeito de Lajeado, a principal cidade do Vale do Taquari, 
Marcelo Caumo (PP) não participou da festa em home- 
nagem aos 60 anos da Amvat. Ele também é ex-presidente 
da entidade. Por sinal, outros ex-presidentes também 
faltaram ao encontro. 

+ Marcelo Caumo, aliás, segue obstinado em busca da incor- 
poração do prédio do INSS, que será repassado ao Hospital 
Bruno Born. Segundo o prefeito lajeadense, o município 
obteve parecer favorável da Procuradoria Geral do INSS para 
concretizar a negociação. A expectativa do gestor éassinaro 
acordo ainda em 2021 

+ Em Encantado, o projeto de lei do legislativo que “inclui o 
conteúdo sobre a cultura tradicionalista nas escolas públi- 
cas da rede municipal de ensino de encantado e dá outras 
providências” segue engavetado. 

+ Omesmo ocorre com o PL do legislativo que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas 
nas creches das unidades escolares de educação infantil da 
rede municipal de Encantado”. 

* Em Estrela, a servidora Elisângela Origuella está auxilian- 
do a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer na organiza- 
ção dos eventos natalinos. 

+ O MDB develançar a senadora Simone Tebet como pré-car 
didata a presidente da República. Já a decisão sobre o candi 
dato a governador do Rio Grande do Sul deve ser oficializada 
emmarço de 2022. 

* Também em âmbito estadual, a esquerda parece disposta a 
construir uma chapa com Edegar Pretto (PT) a governa- 
dor, Beto Albuquerque (PSB) a vice, e Manuela D'ávila 
(PCdoB) para o Senado. À estratégia é garantir, também, 
um novo palanque para Lula no RS. 

Escravagistas 

O movimento é nacional 
chegou ao Vale do Taquari. O 
debate programado para a Pra- 
ça Menna Barreto, em Estrela, 
ecujo centro da discussão é 
o próprio fundador daquela 
cidade, homenageado com o 
nome da praça, é uma forma 
de manter a história viva. Não 
há espaços para depredações 
ou atos radicais, como visto em 
o Paulo, por exemplo, onde 

aestátua de Borba Gato foi in- 
endiada. Mas, sempre há es 

paços para novas e pertinentes 
reflexões. No caso, o assunto 
éaescravidão, ea forma como 
certas atrocidades eram natu- 
rais no fim do século retrasado 
cinício do século XX. 

ENTRE ASPAS: 

& HOMO Ardêmi Elizabete Dr. Hugo 
Heine Barreto Mer | schúnemana 
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Ato questiona homenagem 
ao fundador de Estrela 
Grupo de Cultura 
Afro Black vai 

promover bate- 

papo sobre 
estátua de 

Menna Barreto 

estátua de Antônio Vi- 
tor Sampaio Menna 
Barreto, considerado 
o fundador de Estrela, 

será tema de um bate-papo na 
tarde deste domingo, 28, a partir 
das 15h, na praça que leva o seu 
nome, Promovida pelo Grupo de 
Cultura Afro Black, a atividade 
visa, do ponto de vista históri- 

co, contestar à homenagem. O 
monumento foi inaugurado em 
maio de 1988, 
Segundo a coordenadora do 

movimento, em Lajeado, Camila 
Marques, é preciso indagar sobre 
“as razões pelas quais existem, em 
pleno 2021, representações de in- 
divíduos que escravizaram e pren- 
deram outras”. “É um questiona- 
mento que queremos trazer para a 
comunidade, em especial quando 
sabemos das marcas deixadas pela. 
escravidão. Somos frutos de uma 
sociedade racista, que não respei- 
ta 0 ser humano por causa da sua 
cor”, argumenta Camila. 

Contexto 
Uma das participantes será a 

doutora em ciências pelo Progra- 
made Pós-Graduação em Ambien- 
te e Desenvolvimento (PPGAD), 
da Univates, Karen Pires. “Esta- 
mos em momento que não pode- 
mos mais conviver com simbolos e 
monumentos que oprimem, signi 
fiquem violência, como foi o caso 
do escravismo”, justifica. Assim, a 

xanenpiRES 

Estamos em 
momento que 
não podemos 

mais 

conviver com 
ímbolos e 

monumentos 
que oprimem, 

nifiquem 

violência, 

como foi 
ocaso do 

escravismo” 

intenção é problematizar o signifi- 
cado, a expressão da estátua. 

Para Karen, a população local 
desconhece o panorama € é im- 
portante levantar esse tipo de dis- 
cussão, difundir o conhecimento 
junto à comunidade a respeito do 
passado, seja sobre Menna Barre- 
to ou de outros nomes envolvidos. 
com mão de obra. “O sistema es- 
cravista na região sempre foi 
tado como brando e dava a ideia 
de que negros e senhores brancos 

sem uma relação amistosa. 
s junto ao PP- 
um grande volu- 

me de documentos que mostram 
uma escravidão grande, uso de 

+ conclui. O poeta la- 
Rodrigues e o 

músico Gustavo Coimbra também 
participarão da ativi de. 

Quem foi Menna Barreto 

Membro de uma tradicional família que se difundiu nos meios 
político e militar desde o Brasil Império, Antônio Vítor 5 
Menna Barreto (1825-1891) iniciou a colonização da sede do 
núcleo urbano de Estrela, ao erguer o sobrado no qual viveu com 
a família. Historiador e pesquisador de Estrela, Airton Enaster dos 
Santos detalha:"A estátua foi feita em homenagem ao Menna 
pela urbanização da cidade, pela organização das ruas. Foi ele 
quem doou a área da praça, da iareja, do cemitério, e do antigo 
prédio onde hoje está a prefeitura que servia como espaço de 
intendência e Câmara de Vereadores. E é por esse motivo que ele 
foi homenageado”, destaca. 

mpaio 

Monumento foi instalado no espaço público no fim da década de 1980 

Prática comum 
na época 

Autor do livro “Estrela Ontem e 
Hoje”, publicado há 20 anos, o his- 
toriador José Alfredo Schierholt re- 
conhece o fato de Menna Barreto ter 
sído um senhor de escravos. Contu- 
do, salienta que essa era uma carac- 
terística de todos os grandes empre- 
sários, donos de terra, do século 19. 

Ele possui uma ótica distinta. 
“Aqui, a relação entre negrosebran- 
cos foi bem diferente que em outros 
lugares do Brasil, como no Sudes- 
te, Eles possuíam uma convivência 
pacífica”, avalia Schierholt. Para o 
historiador, as pessoas costumam 
generalizar a questão e isso pode 
acarretar em confusões, como nas 
críticas de lideranças às homena- 
gens de personalidades da história. 

X) 
sosEALEREDO 
SCHIERHOLT 

Aqui, a 

relação entre 

negrose 
brancos foi 

bem diferente 
que em outros 
lugares do 

Brasil, como 
no Sudeste, 
Eles possuíam 

uma 
convivência 

pacífica” 

Outros exemplos 
Embora o movimento de Estrela seja voltado ao debate, 
há discussões sobre estátuas de figuras históricas que 
resultaram em depredação ou retirada do monumento, na 
região, Brasil e no exterior. 

Nos últimos anos, manifestantes 
e/ou autoridades da Argentina, 
Colômbia e EUA replicaram a atitude, 
em relação aos bustos do navegador 
genovês Cristóvão Colombo. O 
argumento é de que Colombo teria 
sido responsável direto ou indireto 
pela morte de milhares de Indígenas. 

Emjulhodesteano,aestátuade 2 
Borba Gato foi incendiada em São 
Paulo. Historiadores apontam que o 
o bandeirante capturou e escravizou 
indigenas e negros no século 18. 
Nas situações, todos os envolvidos 
alegaram que era uma revisão de 
conceitos ou "reparação histórica! 

Em 2014, a Prefeitura de Taquari 
derrubou o monumento em 
referência ao ex-presidente Costa 
eSilva, então localizada na praça 
central. O motivo foi o relatório da 
Comissão Nacional da Verdade, que 
apontou o envolvimento dele na 
tortura, morte e desaparecimentos 
de pessoas durante o Regime Militar. 
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Negócios 
em pauta 

THIAGO MAURIQUE 

Sicoob São Miguel apresenta 
números de Lajeado 

Hotel Vallér sediou 
na quarta-feira, 
assembleia de asso: 
ciados da agência de 

Lajeado do Sicoob São Miguel 
Diretor operacional, Jaimir José 
Balbinot apresentou os núme- 
ros da unidade, primeira da 

terras gaúchas cooperativa e 
hojejá são 13, 
As operações de crédito até 

outubro somaram mais de R$ 
18 milhões, enquanto os depó- 
sitos totalizara R$ 8,8 milhões. 
Ao todo, os 818 sócios somam 
uma cota capital de R$ 188 mil. 
Conforme Balbinot, os resul- 
tados surpreenderam positiva 
mente, em especial pela adesão 
de associados em apenas três 
anos, Para ele, o DNA coope 
rativista da região explica em 

parte o sucesso das operações. atuação nos três estados do Sul 
No evento, os associados do país, o Sicoob São Miguel 

Marcos Vinicius da Silva e Imae! soma 9%6 mil associados, R$ 1,8 
Merlo foram acl: 
delegados que representa 
agência de Lajeado nas asse 
bleias da cooperativa. Com 

nadosos bilhão em operações de crédito 
joa — eR$83milhõesem cota capital. 

Neste ano, as sobras totalizaram 
R$54 milhões. 

Brava Forma 

em Gramado 
Empresa especializada em estofados com design 

diferenciados, s Brava Forma fornecerá sofás e poltro- 
nas para um dos restaurantes mais exclusivos da Serra 
Gaúcha. A marca faz parte da decoração do 1835 Came 
e Brasa, ambiente gastronômico que funciona no antigo 
hotel Laje de Pedra, um dos pontos mais tradicionais 
de Gramado, em projeto em parceria como arquiteto e 
designer de interiores, Francisco Pinto. 

O restaurante resulta da união de forças entre duas 
das principais marcas da gastronomia gaúcha, o 20Bar- 
ra9e Toro Gramado. O nome 1835 faz referência ao ano 
de início da Revolução Farroupilha e ambientação, com toques d e madeira, remete à cultura do 
RS. O investimento total no espaço gastronômico supera os R$ 7 milhões. 

E 

A IMPORTÂNCIA DA 
CIBERSEGURANÇA 

PARA A SOBREVIVÊNCIA 

DOS NEGÓCIOS 

Sexta-feira, 26 novembro 2021 

Consumo na 
Black Friday 

Desde a meia noite de hoje, milhares de brasileiros vas- 
culham lojas virtuais e físicas em busca de ofertas da Black 
Friday, data que já representa 4% das vendas anuais no varejo 
do país. Considerando expectativa de vendas do comércio em 
2021, que deve girar entre R$ 150 bilhões c R$ 160 bilhões, 
a tradição que importamos dos Estados Unidos deve movi- 
mentar R$ 5,5 bilhões, 
Os números mostram que a Black Friday não pode mais ser 

ignorada pelos varejistas. A procura de produtos na internet 
deixam claro a mudança no comportamento do consumidor 
com o retorno do convívio social. Entre os dias 7 a 13 de 
novembro, os produtos associados ao termo que apress 
taram maior crescimento de buscas no Google foram tênis, 
perfume, roupas e fraldas. Fruto do avanço da vacinação que 
permitiu a retomada das atividades em grupo. 

Outro dado importante é a disposição em se endividar para 
aproveitar as promoções da data. Pesquisa realizada pelo Ins- 
tituto Locomotiva mostra que 32% dos brasileiros planejam 
comprar produtos com descontos hoje, mesmo que isso gere 
dividas de médio e longo prazo, Uma armadilha para quem 

m disciplina financeira, 

Parcelar, a princípio, pode parecer uma saída 

para que as compras caibam no bolso, mas, numa 
astaxas de juros são muito elevadas, caso Ao 
você não consiga arcar com a sua fatura, e a 
podem gerar uma divida inestimável?” 

RÁPIDAS 
+ Fruki em SC - Dois anos depois de inaugurar o primeiro 
centro de distribuição (CD) da marca em Santa Catarina, na 
cidade de Blumenal, a Fruki inaugura na próxima semana um 
novo CD no município. À estrutura ampliará em cinco vezes. 

tos, para fazer frente ao crescimento da Fruki no mercado 
catarinense. Entre janeiro e setembro, as vendas da empresa 
cresceram 40% em terras catarinenses. 

+ Maquinas de cartão - As empresas brasileiras de maquinas 
de cartão listadas na bolsas de valores perderam quase R$ 160 
bilhões em valor de mercado, conforme dados compilados pelo 

Estadão/Broadeast*. Entre os motivos para a queda estão a 
alta competição do setor, a elevação da taxa básica dejurosea 
implementação do Pix. A Stone foi a empresa que mais afetada, 
Asações da empresa derreteram cerca de 80%. 

Inscrições na recepção da Acil ou pelo telefone (51) 3011-6900 - VAGAS LIMITADAS 

ii Ou Tiago Johann PCA HORA 
190 pci ts 
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Pesquisa indica retomada da 
confiança dos pequenos negócios 
Levantamento foi feito 
pelo Sebrae-RS e mostra 
que quase 20% dos 
empresários ouvidos 
ultrapassaram o nível de 
atividade econômica do 
período pré-pandemia. 
Na região, momento é 
favorável, diz gerente 

E DOTAQU Estudo sugere superação das adversidades decorrentes da pandemia 

ma pesquisa feita pelo — preendedores entre os dias 14 e 31 
Serviço Brasileiro de — de outubro, com nível de confiança 
Apoio às Micro e Peque- de 95%. O estudo também trouxe 
nas Empresas (Sebrae) . comparativos entre o momento atual 

Índica uma trajetória favorável para e também a período pré-pandemia 
oambienteempreendedorno Estado. fevereiro de 202, 
Dois em cada três empresários perce- Neste caso, quase 20% dos empre- 
eram melhora no negócio ou que se... sários que participaram do estudo 
manteve no mesmo patamarem 2021. afirmaram ter ultrapassado o nível 
nacomparação com oano passado. de atividade econômica daquele pe- 
Ao todo, à 17º edição da Pesquisa ríodo. À pesquisa não detalha os nú- 

de Monitoramento dos. Pequenos meros por região, mas à gerente do 
Negócios na Crise ouviu 404 em- Sebrae Vales do Taquari e Rio Pardo, 

de enquadramento e st 

Liane Klein, entende que houve uma 
reação importante dos empreende- 
dores locais frente às dificuldades im- 
postas pela pandemi. 

Liane lembra que alguns negócios, 
devido 20 segmento, apresentaram 
menos ou mais dificuldades na pan- 
demia. “Muitos nem tiveram dificul- 
dade alguma no período. Outros se 
reestruturaram, ou souberam se rein- 
ventar. Mas cada uma tem seu tempo. 
AS vezes vai muito do entendimento 
doempresário”, pontua. 

Remodelação 
Duas em cada quatro empresas t- 

veram remodelar suas atividadesapós 
o início da pandemia. Isso, segundo 
Liane, ocorreu de diversas formas 
“É uma situação que exigiu muito 
dosnegócios. Falando aqui do Vale, se 
percebe queas empresas estão atentas 
aisso, se prepararam esse momento. 
Há muita demanda”, frisa. 
O uso de ferramentas digitais para 

venda relacionamento como clien- 
tes, a adoção de trabalho remoto e a 
readequação da estrutura física são 
os destaques das mudanças que os 
negócios tiveram de executar. 

Financiamento 

e faturamento 

A pesquisa também aponta que, 
para 37% dos negócios do Estado 
que, ainda não retornaram as ativida- 
des no nível pré-pandemia, o tempo 
estimado de recuperação é de 6 a 12. 
meses. E 35% das pessoas ouvidas 
viram o empreendimento piorar na 
comparação com fevereiro de 2020, 
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Números 
da pesquisa 
SITUAÇÃO ATUAL 
DO NEGÓCIO 
65% apontam que 

35% apontam que piorou 

FATURAMENTO 
46% não houve alteração 

32% diminui 

22% sumentou 

FINANCIAMENTO 
75% não precisou 

25% preciso: 

No que diz respeito à busca por fi- 
nanciamento, uma em cada quatro 
empresas buscaram crédito, sendo 
69% com a finalidade de pagar as 
contasou dívidas enquanto, para 29%, 
o objetivo era compra de estoque. O 
valor médio obtido foide R$ 70,1 mil. 
O estudo aponta uma retomada 

gradual dos rendimentos com maior 
percentual de empresas sinalizando 
aumento e estabilidade no fatura- 
mento, Para 22% dos entrevistados. 
o faturamento apresentou aumentou 
no mês de outubro, Por outro lado, 
32% perceberam diminuição. 
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Black Friday oferece descontos de até 70% 
Consumidor di 
às promoções 
bons negócios 
pra Lovato 

sexta-feira, 
marcada pela realização 
da 12º edição brasileira 

e Black Friday. Inspi 
rada no sucesso da versão ame- 
ricana, a data se consolida como 

Faida, 

uma das principais do comércio 
e gera expectativas em empresá- 
rios e consumidores. 
Em Lajeado, diversas lojas 

adaptaram o conceito e antecipa- 
ram as promoções, transforman- 
do a “Black Friday” em “Black 
Week” ou até “November Black”. 
Os descontos variam de acordo 
com o estabelecimento. 
Apesar de não haver uma cam: 

panha direcionada para a data, o 
presidente da Câmara de Dirigen- 
tes Lojistas (CDL), Aquiles Mall 
mann, afirma que “a tendência é 
de um cenário melhor que o ano 
passado, com as menores re 
ções sanitárias e o consequente 
aumento da circulação do públi- 
co”, Em suma, um componente 

extra na retomada econômica ob- 
servada há alguns meses. 

Ponto de partida 
O gerente das Lojas Certel, Jó- 

nior Heisler, destaca que é o “pon- 
to de partida para o fim do ano” e 
propício para obtenção de descon- 

Dicas para compras 
na Black Friday 

em mais de uma loja. Uma d empre 
aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, verificadi 

ospre 

pela Secretaria Estadual da Fazenda, 

* Busque dados sobre as empresas em compras 
virtuais, como CPF ou CNP) do vendedor. Preste 

atenção também na existência ou não de selos que 
atestam a qualidade do serviço prestado pela empresa; 

e Tre'pr página de confirmação de pedid 
a, teclamaçõe em caso di 

* As lojas não são obrigadas a efetuar a troca de 
produtos (roupas ou calçados que não servem). Porém, 
é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
o arrependimento em até sete dias, a contar da data de 
recebimento, para que seja efetuada a devolução com 
retorno do valor; 

o o pr 
encaminhá: 

* Se precisar fazer reclamações, confira se sua cidade 
possui Procon local ou Balcão do Consumidor. Senão, é 
possível solicitar atendimento pelo site www.procon. 
rs.gov.br ou WhatsApp (51) 3287-6200. Em Lajeado, o 
endereço é Rua Júlio de Castilhos, 171, Centro. 

FONTE: PROCONAS 

Faidar 

Consumidor poderá conferir uma série de ofertas especiais no comércio lajeadense nesta sexta 

tos junto aos fornecedores e repas 
se aos clientes para garantir bons 
negócios. “Vamos oferecer des 
contos de até 70% em pelo menos 
um item de cada linha nesta sexta 
feira e sábado e teremos horários 
diferenciados para melhor atender 
aos clientes. Acreditamos muito 
que as vendas sejam melhores até 

que no Natal”, projeta Juliano. 
Para a serviços-gerais, Marlise 

Quinot, os preços estão mais ele- 
vados em comparação com o ano 
passado. “Nas atuais circunstân- 
cias, temos de percorrer ao máxi- 

os lojas para fazermos a melhor 
compra, uma pesquisa aprofunda- 
da, Aquela que garantir as melho- 

CONSULTA EU) 
POPULAR a MX 

É hora de escolher 
as prioridades da 

sua região! 
Participe da segunda fase 

da Consulta Popular. 

res condições vai sair na frent 

raé comprar eletrodomésticos. 

Levantamento 
Segundo a pesquisa de fim de 

ano da Federação do Comércio de 
Bens e Serviços do Rio Grande do 
Sul (Fecomércio-RS), 44,9% de- 
vem utilizar a Black Friday para 
aquisição de presentes natalinos. 
Entre os que planejam realizar 
compras, 52% vão priorizar os in- 
vestimentos nessa data, 

Eletrodomésticos (36,9%), ves- 
tuário (21,8 
(17,9%) des 
procurados. A pesquisa de preço 
antes de fechar a compra é a estra- 
tégia mais indicada para compra 
na data (46,9%) e acompanhar 

com antecedência ve 
ida (37,4%). 

“A data se consolida como 
levante para o comércio varc 
Cada vez mais fica claro que não 
teremos no futuro “as vendas de 
Natal 
fim de ano” em que nov 
dezembro repartirão igualmé 
geração de receitas para o varejo”, 
comenta o presidente da Fecomér- 
cio-RS, Luiz Carlos Bohn, 

%) e eletroeletrônicos 
m ser os itens mais 

NOVAS PAÇANHAS 

Cadastre-se no site ou app 

Colab e VOTE de 22 a 30/11 
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Trinta incêndios em uma semana 

= 

Noi interior de Estrela, fogo consumiu extensa área rural 

COMO CONSTRUIR De 08 a 11 de Dez. 
Q | D A 1) E de Leg o] Nacacal Auditório Sicredi Região dos Vales 

Gestões Municipais | ENCANTADO 
COLABORATIVAS RIO GRANDE DO SUL 

Informações: 

www.uvbbrasil.com.br 

Realização 

NUVB ; "PLENÁRIA fo amar (E arsicredi E “Encantado 18] * 
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SOBRADO - 2 dom. móveis Fu Free Oca Rama 

AMARO Hom. Produtos ap 

AR CONDICIONADO - vm 

pi VTES GRLGAA o Ser 

GAS TELE JOKO Entrega 24 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COBRANÇA 

Atividades: 

"hegruponhora.net.br 
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Papai Noel chega a Lajeado 
neste fim de semana 

qse Espetáculo de Natal 
ocorre em duas 
apresentações, sábado 
e domingo, no Ginásio 
Nelson Brancher 

ma viagem no tempo 
para o local onde sur- 
giva cultura do Papai 
Noel e uma reflexão 

sobre o que cada individuo tem 
feito para servir de inspiração a 
outras pessoas, Essa é tônicado 
espetáculo “Alabater em Terras 
de Mira: À origem de São Nico- 
lay”, quea CDL Lajeado promo- 
ve neste sábado, 27, e domingo, 
28, a partir das 20h30min, no 

inásio Nelson Brancher, e que 
tem como ponto alto a chegada 
do Bom Velhinho. 
O evento integra a programa- 

humanidade a cultura da solida- 
riedade ao presentear crianças 
com brinquedos esculpidos em 

ção do Lajeado Brilha e tem en- madeira. O desafio estará em 
trada gratuita, mas, em virtude — retornar ao presente, onde Pa- 
da limitação de espaço do local, — pai Noel e os demais duendes o 
é necessário retirar os ingressos aguardam para a noite de Natal. 
na sede da entidade (Rua João Em cena, cerca de 150 artistas, 
Batista de Mello, 361, Centro). entre atores, bailarinos e mú- 
Com horário ampliado, o local  sicos, todos da região, que por 
estará aberto nesta sexta-feira meio de interpretação, dança 
durante o meio-dia e no sábado e música, prometem entret 
atéas 14h. divertir e emocionar o público 

No enredo deste ano, o líder — presente. A eles se juntam outras 
dos duendes viverá uma grande — 30 pessoas responsáveis pela ilu- 
aventura com uma máquina do. minação, sonorização, cenogra- 
tempo que o levará ao século IV, fia, figurino, corcografia, segu- 
onde ele conhecerá a história de em altura e outros tantos 
um homem comum, chamado ue complementam a 
São Nicolau, que despertou na ea magia do espetá- 

PREGÃO PRESENCIAL 64-06/2021 

Ob CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SEFMÇOS DE ASSESSORA TÉCNCA 
EANÁUSE DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO ANÍBIENTAL DE ATVOADES MODEICADORAS 
DO MEI AMBIENTE PARA A SECRETARIA DO NEI AMBENTE DE LAIEADO A sessão pública 
ocomá ro a IZL)  000 ra a de tações, nda da Peace 
Lado, fa Cet dio dy, 242, Bao Certo, Lafado 8. O el e ss anos podem 
Cds des do por e lado gov bu porão sr oltade eo e ml o 
curadora aca tgpados gor LS, 25 emb de 2021 - ear Za 
Sra 

* PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESTRELA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2021 
O Pee tora pico que o a 15 de deembro do ama de 2021 às Sh, sl de ic- 
ações da Preta Municipal, so à Ps lo de Casti, 80, Geno, serão recebidos 
os emeloes de Docurestação e Propostas referentes à cotação de empresa para à 
modernização da pita de ts com Huminação e aquitncadas, localizada na Ru 
Ji de Casos, contorme Contato de Repasse 1º 74508/201B/MEICANXA - Programa. 
de implantação de Insira pa Esporte Eucaoal, ecratvo e Les femado ente 
União Fera por item do Ministério do Esporte, representado pea Cabra Econômica 
Fedeale o Munipia de Esta conforme Ele anos Cós do E 
ser cds no st ww estelar gov. bem como informações complemertaes poderão 
sds plo elfo (513361 69 no hai ds Ens he Omi 13hne Omni 17 

Esrea 25 de novembro de 221 
ELMAR ANDRÉ SOANEDER. 

Preto 

Cenário do espetáculo está em fase finé montagem 

culo. A direção geral é de Daniel 
Burghardt. 

Por determinação do Gover- 
no do Estado, serão exigidos 
comprovante vacinal e uso de 
máscara para acessar o local. Na 
ausência da vacina, será aceito o 
teste Covid negativo realizado no 
máximo 72h antes do evento. Os. 
portões estarão abertos a partir 
das 19h30min e não é necessá- 
rio levar cadeiras, pois o público 
será acomodado nas arquibanca- 
das do local e em cadeiras dispo- 
nibilizadas pela organização. 
A Chegada do Papai Noel in- 

tegra a programação do Lajeado 
Brilha, que é uma realização da 
CDL Lajeado e tem o patrocínio 
de Brincasa, STR Supermer- 
cados, Lojas Dullius, Sicredi e 
Atlas, com apoio de Câmara de 
Vereadores, Prefeitura, Florestal 

Fruki, Grupo Inde 
pendente e Unimed VTRP. O es- 
petáculo tem o financiamento do 
Pró-cultura, Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
Cedelinho 

Para quem já quiser se progra- 
mar, nesta sexta-feira (27) come- 
cam os passeios do Cedelinho. 
O ponto de partida e chegada 
será no Parque dos Dick, junto 
à Aldeia do Papai Noel, com ro- 
teiros entre 19he 22h (até as 23h 
quando tiver público). O valor é 
R$ 8,00 por pessoa (crianças até 
4anos não pagam). 

“go PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM RETIRO DO SUL 

LEILÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 
Licitação pública na modalidade Leilão, do 
po mao ace, pat alenação de bens 
públicos. Sessão pública: 14/12/2021 às 
t4N0O, pelo sit ww seios comb 
Ed rose vm omerodouls gov 
Emicon Busato - Preto Muni 



AHORA | 11 

cultura: 

Arte para afastar dam ia 

juventude do álcool 
Iniciativa em níve 

Trabalhos de 
maior qualidade 

Compre sem sair de casa! 3 5199288.7463 
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Sexta-feira, 26 novembro 2021 

Escritora lajeadense lança 
livro“Ponto de Inflexão” 

sobre o ti vida, 
a solidariedade e a 
pandemia. Publicação 

foi lançada ontem nas 

Caroline Lima Silv 

inda quando criança, 
Caroline Lima Silva, 
45, já gostava de ler 

prática uma forma de expres- 
sar os sentimentos. Com uma 
bagagem literária adquirida ao 
longo da carreira, a psicóloga, 
empreendedora e escritora lan- 
çou, nesta semana, o livro de 
crônicas “Ponto de Inflexão” 

ELMINO PEREIRA DE 
VARGAS, 65, faleceu 
ontem (25). Sepultamento 

será às 11h no Cemitério 
dos Almeida, em Taquari. 

PALMA CERVINI 
RIZZOTTO, 88, faleceu 
ontem (25). Sepultamen- 
to será às 9h30min no 
Cemitério da Comunida- 
de de Silva Jardim, em 
Serafina Corrêa. 

HELGA RENZ, 87, faleceu 
ontem (25). Sepultamento 
foi no Cemitério Municipal 
de Venâncio Aires. 

WERNO KONRAD, 70, 
faleceu ontem (25). S 
tamento foi no Cemitério 
Evangélico do bairro Ales- 
gut, em Teutônia. 

OCTAVIO RODRIGUES 
DASILVA, 87, faleceu 
ontem (25). Sepultamento 
foi no cemitério católico 
de Estrela. 

Para informar falecimentos: 

pela Editora RJR. A obra pode 
serencontrada nas redes sociais 
da autora e estará nas livrarias 
virtuais e físicas de Lajeado nos. 
próximos dias. 
“Os meus textos têm a c 

racterística de serem reflexi- 
vos e um tanto filosóficos, mas 
sempre com aspectos atuais 
do contexto que vivemos e das 
demandas pessoais do dese 
volvimento do ser humano. 
destaca a autora. 
Assim, nas 36 crônicas, Caro- 

line tratou sobre temas como à 
vulnerabilidade, impermanê 
cia das coisas, poder do diálo- 
go, pandemia, julgamento nas 
redes sociais, além da morte, 
empatia, inflexão, responsabi 
lidade e sentido da vida, amor, 
solidariedade e outros temas. 

re os escritos, destaca o titu- 
'O sentido da vida: para a 

de nós mesmos” 
“Gosto desse gênero literá- 

rio, porque ele emprega uma 
crítica sutil na narrativa coti- 
diana, sendo que, quem a lê 
tem a oportunidade de refletir 
sobre aspectos que talvez não 
tenha pensado antes”, ressalta 
Caroline. 

o longo da trajetória profis- 
sional, ela já publicou outros 
dois livros como autora, 
ça social na adolescênci 
dos protagonistas sobre a éti 
das relações comunitárias”, 
escrita em 2015 como disse 
tação de mestrado, e "Prefácio 
Sem Fim”, uma obra de poesia 
lançada este ano. Também foi 
coautora dos livros "Coletâneas 
Palavras 2020” e "Coletâneas 
Palavras 2021", produções da 

ua Banto Goncalves, 730, Centro - Lajeado - 51 3729-6930 
[Av. Bonlamin Constant, 2000, Florestal - Lajeado - 51 3748-6930 

Obra é composta por 36 crônica e 
três desenhos da autora. 

Associação dos Jornalistas e 
Escritores do Brasil/RS (AJEB- 
-R$), da qual faz parte, 
Criatividade 
e expressão 

Além das crônicas, “Ponto de 
Inflexão” também possuí três 
desenhos em pastel seco feitos 
por Caroline em 2007 e 2009, 
“Já fiz há um tempo, mas pensei 
em colocá-los na obra porque 
tratam de expressões artísticas 
também", destaca. 
A autora conta que sempre 

gostou de desenhar, mas ape- 
nas para expressar os senti- 
mentos. Apesar disso, suas 
produções já participaram de 
uma exposição na Casa de Cul- 
tura de Lajeado em 2009, 
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AVATES GARANTE ” riruoraaovaLe 
PROTOCOLOS INS 
SANITÁRIOS 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE VOLEIBOL ezequier nerrzke (ES 

Vilmar Jones, o 
“Percirinha”, foi 

cho de 
Futsal Série Ouro 
como BGF, de Bento 
Gonçalves, no últi- 
mo fim de semana. 

Dadá, Juliano Santiago e Gerônimo Lagunde eram só sorrisos com os 
resultados obtidos no Circuito dos Vales, no domingo, em Teutônia. 

“TORNEIO 
Protocolo prevê medidas protetive esguardar atletas e comissões técnicas das equipes 

x O tradicional torneio do torneio, o valor será de R$ 
Adiado em função um formato mais restrito, com val não terá alojamento para as Campo do Lodiocorrenodia 160. A premiação vária em di- 
da pandemia, menos equipes presentes. equipes nem transporte coletivo. 4 de dezembro. As inscrições nheiro e carne para os quatro 

y A comissão organizadora do — As refeições serão feitas separa- antecipadas podem ser feitas primeiros colocados. Ainda 
evento retorna Festival elaborou um Protocolo damente e todos os participantes até o dia 3 de dezembro pelo haverá um torneio de pênaltis 

d B de Biossegurança da Covid-19  - atletas, técnicos e demais en- valor de R$ 135. No dia do em duplas. 
em dezembro cesti constante contato com — volvidos - deverão usar máscara 
com protocolos a vigilância sanitária do muni-. durante todo o evento Se 

cipio para garantir maior segu- Entre as principais determi- DE OLHO EM 2022 
de segurança rança. O documento é bascado — nações está, também, a obriga- 

nos decretos estaduais do R$ e . toriedade do passaporte vacinal 
recebeu o aval da Secretaria de “ou da apresentação de um teste ID 

14º Festival Inter- — Saúde de Estrela. negativo até 48 horas antes do 
nacional Cidade de Presidente e “coordenador 
Estrela ocorre entre. técnico da Avates, Rodrigo Ro- 18 anos, atletas ou técnicos, pre- 

os dias 10 e 13 de . ther, salientaqueo protocolo foi . cisamteras duas doses da vacina 
dezembro de 2021 e tem proto- pensado especificamente para a . no certificado de vacinação, en- 
colo personalizado de Biosse- . realidade do evento. Em edições . quanto que menores de 18 anos 
gurança para garantir a saúde . passadas, o Festival Intemacio- . necessitam apresentar apenas a 
dos participantes. O evento é - nal chegou a reunir 86 equipes, primeira dose. 
promovido pela Avates e reúne dediversos países. “A pandemia Conforme Rodrigo, a Avates TT 
equipes de clubes, escolas e se- alterou essa realidade, nesse decidiu realizar o Festival ainda 
leções de voleibol de diferentes — ano, a Avates limitou a um má- — neste ano para evitar uma lacu- O EC Brasil de Marques de Souza, soube aproveitar bem o período 
estados e paises. Originalmente — ximo de 32 times. Será num for- . na de dois anos entre as edições. sematividades. Durante 2020 e 2021 reestruturou toda sede espor 
realizado na metade do ano, o mato bem menor”. “Nossa intenção, se o contexto tiva. Segundo o presidente Tiago Rother, o clube entra 2022 sem 
Festival foi cancelado em 2020 Além disso, diferente dos anos permitir, é retomar o formato dividas, A ideia para a próxima temporada é montar uma equipe. 
em razão da pandemia, e retor- . anteriores, para minimizar o original do Festival no ano que competitiva para buscar tetracampeonato do Regional Aslivata. 
na em dezembro de 2021, em — contato, a 14º edição do Festi- vem”, observa. 
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BRASILEIRÃO 

SOMENTE A VITORIA INTERESS 
Grêmio e Bahia se enfre 

ARENA FONTE NOVA, 19H ESCALAÇÕES 

GRÊMIO 
Danilo Fernandes Gabriel Chapecó 
Nino Paraíba Vanderson (Rafinha) 

19h, na Arena Fonte No 

Conti Geromel 
Luiz Otávio Kannemann 
Matheus Bahia Cortez 
Daniel Thiago Santos 
Patrick de Lucca Villasanti 
Raí Douglas Costa (Alissoni 
Mugni Compaz 
Rossi Premiere Ferreira 
Gilberto Borja 
Técnicos Guto Ferreira Técnico: Vagner Mancini 

essi, vem ser titulares, com Rafinha e 

[im ri O ADVERSÁRIO 
vitória para s 
gir da zona do rebaixamento, Para o confronto contra o Grêmio, 

18º colocado com 36 pontos, o — adversário direto na briga pela 

uir na briga para fu- últimos seis jogos que disputou. 

Grêmio está a quatro do Juventude, — permanência, o treinador poderá 
primeiro time fora da zona do re- — contar com o retorno do atacan- 
baixamento. Para o jogo em Salva- te Gilberto, mas perdeu Juninho 
dor, não poderá contar com Lucas Capixaba, lateral que vinha sen- 
Silva e Jhonata Rober, suspensos. do improvisado no meio-campo. 
A tendência é de Villasanti e Dou- — Além de pertencer ao Grémio, está 
elas Costas ocuparem os lugares, suspenso pelo terceiro amarelo, O e vá 
Além disto, Vanderson e Borja de- — ex-colorado Rossi deve ser titular. Com a suspensão de Jonhata Robert, Alisson disputa com Douglas Costa uma vaga no time titular do Grêmio 

' DIEGO AGUIRRE TEM PROBLEMAS 
it E PARA MONTAR O TIME TITULAR 

Depois da derrota por 1 a O ra-Rio, no domingo, troavante Matheus Cadorini, que 
para o Fluminense, o Internacio- O lateral-esquerdo Paulo Vic- pouco antes, às 11h, enfrentará o 
nal iniciou ontem a preparação — tor e o volante Rodrigo Dourado São Paulo pela decisão do Brasi- 
para enfrentar o Santos, no Bei- . estão suspensos. Além deles, Ro-  leirão Sub-20, 

drigo Lindoso, com lesão na coxa Caso ele seja liberado para atu- 
esquerda, também não joga. ar na final, Aguirre poderá ficar 

: Outra situação que o técnico sem um camisa 9 de ofício à dis- 
terceiro amarelo e desfalca Diego Aguirre precisará avaliar é — posição. Isso porque Yuri Alberto 

[SO AR DE o interno próximo jogo se irá solicitar a presença do cen-. não tem retorno garantido. 

AAHORA 

SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h 

à Sicredi fc (BCertei 
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CICLISMO 

SANTA CLARA 
DO SUL LANÇA 
ROTA DE 
CICLOTURISMO seu cm ente CAMINHOS DE 
Evento ocorre neste domingo com - SANTA CLARA 

À cota de o 
9h do Parque Multiesportivo Odilo ont 

tiesportivo Od 
governo de Santa 
Clara do Sul convi 
da os ciclistas para o 

Id ) 
do roteiro 
e Montar 

» circuitos de caminhadas, tri 
lhas e demais rotas voltadas 

sao turismo relígios 

ACADEMIA CORPO & ALMA ESTÁ 
INOVANDO TAMBÉM EM ESTRELA. 

Novo espaço com 700 m? e equipamentos 

importados de última geração. 

ul 
de Treino 

E Funcional 
Fitdance GAP 

Academia 
[FZ Academia Corpo é Aima Estreto rposalmaestrela (( K Corpo &nima 

Av. Rio Branco, 1280, sala 3 - B. dos Estados/ Estrela - RS | Na entrada da cidade de Estrela, em frente a Estação Rodoviária 
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CONFIRA A . 
PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA: 

20h | Solenidade de 
Abertura do Natal 
RE 

Campanha Estrela 
Premiada 

20h30 Chegada do 
Papaí Noel 

21h Noel's Band 

09h Show de Mágica: 
A magia do Natal 

10h30 Show de Mágica. 
A magia do Natal 

1h show de Mágica 
A magia do Natal 

15h Marcha para Jesus 
(saída em frente à rodoviária) 
15h30 show de Mágica 

A magia do Natal 
18h Noite Gospel 
21h30 show David Quinlan 

Local: 
(o) PARQUE PRINCESA 

DO VALE 
“Evento ocorre na Praça Menna Barreto 

09h Corrida pela Segurança 
Comemoração ao 
aniversário do CRPO 

18h Banda About Owis 
e Folks 
19h15 Banda Os Legionários 
20h Noite das Lanternas 
Caminhada Luminosa 

saída do calçadão) 
20h45 apresentação de 
Danças CTG Raça Gaudéria 
21h15 Ap: 
Folelóric 

19h30 Concentração 
Caminhada pela Vida 
saída Parque Princesa do Vale) 
20h Saída da Caminhada 

pela Vida 

sentação Grupo 
CEO 

20h Noite da Educação 
com apresentações 

musicais 

[Oz "QUINTA | Os SEXTA | Osi2:SÁBADO | osi2-DOMINCO | onl-TERÇA | 
Início do Broto RS 
15h Tarde de encerramento 

idade com atividades 
recreativas com Jardel 
Amotin 
20h30 Desfile das 

candidatas ao Broto RS 
21h Banda Rosa 
22h30 Billy e Brothers 

20h, Recital Núcleo 
de Cultura 

21h Dança de Rua 
21h30 Espetáculo de 

de dança My Way 

19h30 Artes Circences 
Cirkou Trupe 

20h Orques: 
de Estrela 

20h30 Espetáculo de Natal 
Uma Estrela a Brilhar 
22h Banda Antonina Quarteto 

15h30 O X da Canção 
16h30 Banda Sky Band 
17h30 Conrado Vier 
18h30 Ivan e Ivanir 

Eidelwein 
19h30 Valdecir Moura 
20h30 Orquestra de 

a Jovem 

10h-19h Arte na Escadaria 20h Orquestra do Colégio 
Martin Luther” 

21h15 Orquestra Jovem 
de Estrela! 

19h30 Formatura do 
PROERD 

19h Banda Nova Estação 

20h30 Entrega do Prêmio 
Destaques Esportivos 

21h Banda Apple 

20h Orquestra do Colégio 
Martin Luther 

20h30 Espetáculo de Natal, 
Uma Estrela a Brilhar 

20h Banda Zangaia 
21h30 Chimarruts 

ael Chandoco 

Te Ivanir com piano* 
26h Encontro dos Escritores 

do Vale do Taquari” 
7h Grupo Recanto do Costão* 
18h Grupo do Centro Cultural 

Morgenstern de Colinas. 
18h30 Grupo do Danças de 

Casais de Mato Leitão 
29h Grupo do Danças Folclóricas 

Alernãs Frohtanz 
19h30 Grupo do Danças 
Folclóricas Alemãs de Santa Clara 
20h Grupos Folclóricos de Estrela 

Do IS2-SEGUNDA | M/IZ- TERÇA | 15/12:QUARTA | 162: QUINTA | T7/Ze SEXTA) 
19h30 Passeio Ciclístico 20h Sorteio da Campanha 

de Natal Estrela Premiada” 
20h Noiteda Educação 20h30 Quarteto Fascíni 
com apresentações musicais 21h Grupo Vocal Cantantes* 

21h Caravana Luminosa 
com Kelly Carvalho e Trio 

20h Noite da Educação 
m apresentações musicais 

20h Show Nc 
Estrelas 

21h Show Infantil Mundo 
Bita e Amigos 

lito nas. 

21h Caravana Luminosa 
com banda Blue Stone 

21h Caravana Luminosa 
com Grupos Escaletas 

19h30 show de Patinação 
Artística SOGES 

20h Claiton e Sandro 
21h Show aleandro Santos 
21h Caravana Luminosa 

com Jardel Amorin 

Lo it/12: SABADO | 19/i2-DOMINCO | 2N/12-TERÇA | | 22/12: QUARTA | 23/12: QUINTA] 
8h Banda Junipero* 14h Encontro de Carros 
19h30 Ervino sulzbach e ARGOS 

Grupo Instrumentais 16h30 Banda Rapport* 

20h Banda Os Desbravadores T7h30 Banda Liverpool" 
20h30 Stern Blass Musik 19h Banda Bailinho do Beto 
21h Espetáculo Nossa Voz 20h30 Badin -O Colono 

at Sicredi Nova ERA ale 

19h30 Artes Circences 
Cirkou Trupe 

20h Musicando com 
com a APAE” 

20h30 Espetáculo Alma Unica" 
(música ce câmara com voz e balé) 

22h Encontro de Corais 18h inauguração da Reforma 
jo Parque Princesa do Vale 

20h Apresentação CL) 
Grupo de Jovens 
São Cristovão 

20h30 show do Padre 
Alessandro Campos 

GG constRUSCHORR 

[ESTRELA 


