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SUSTO E PREJUÍZO NA FLORESTAL 

Incêndio compromete Direção promete Em dois anos, 

25% da capacidade da realocar funcionários fogo destrói cinco 
empresa em Lajeado e retomar produção fábricas regionais 

Páginas 5,6€7 
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ABRE ASPAS EDITORIAL 

“Quando declamo, as prize , de retomada 
. A End 9 9 

poesias vêm do coração tea e ecostumes tradicionalistas, 
a Semana Farroupilha deste 

e be es- 

Nascido em Lajeado há pecial sf Se Vale oque, 
Após cerca de a de - 75 anos, Joel de Melo qõês severas para atividades públicas, 

e Araújo, é agricultor a programação marcou a retomada 
aposentado ejáfoi dos eventos de grande porte e abre a 

presidente da Associação 
Gaúcha de Avicultura. 
Morador do bairro 
Hidráulica, ele herdou 
da família o amor pela 
poesia. Neto do ex- 
prefeito João Batista de 
Melo, Joel e um primo- 
irmão guardam um 
acervo com mais de 40 
poemas escritos pelo av 

RAMIRO BRITES. 

Por que a poesia. 
entrou na tua vida? 
Cada vez que eu falo nisso cu me emo- 

ciono muito. Meu avô morreu nos meus 
ços, e no do meu irmão mais velho, nos 
sinando a declamar. Isso foi em 1955, eu 

tinha nove anos. Mas não me esqueço. 
daquela noite. 

A poesia passou então 
de geração a geração? 
Meu avô sempre foi apaixonado por poc- 

todos os netos dele declamam. 
. Eu e o meu primo, Aris- 

tides, ficamos com grande parte do acervo 
das poesias do meu avô. As minhas poesias 
são da máquina de escrever do meu avô, não 
éxerox. Ele compunha as poesias conforme 
os assuntos viam na cabeça dele. Eu tenho 
algumas, como “Velha carreta”, “Índio 

n 

vago”, “Viola quebrada”, “Cigarro crioulo” 
€ “O poncho”. “Índio vago” e “O poncho” 
são fora de série. 
Eas novas gerações? 
Alguns bisnetos do João Batista de Melo 

também declamam. Eles estão começando, 
tém entre 20 anos e 30 anos. 

Em que período foram escritas 
essas poesias? 
Eelas permanecem atuais? 
Isso deve ter sido escrito entre as décadas 

de 1930 e 1950. Uma das poesias diz: “Na 

alma do rio-grandense, essa ideia sempre 
medra. Ela é como um arbusto que encon- 
trou água na pedra”. É algo que vem da raiz, 
vemdas origens. 

Quais são as diferenças entre 
declamar, dizer e ler um poema? 
Quando declamo, as poesias vêm do co- 

ração. Quando se lê, é um pouco diferente. 
Quando se declama, põe a alma. Quando 
você lê o cérebro está dirigido para outra 
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coisa. A declamação vem de dentro, não 
precisa dos olhos. Essa é a grande diferença 
entre declamar e er. 

Quando você declama, 
fecha os olhos. Por quê? 
É a alma. Vem de dentro. Eu fecho os 

olhos para me conectar com a minha alma. 

Além das poesias, 
você coleciona outras coisas? 
Pelo que eu sei, eu sou o único brasileiro 

que tem um carro original de fábrica com 
as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. 
Não existe outro. Eu tenho uma caminho- 
nete vermelha, amarela e verde. É uma Che 
rokee Orvis Edition, uma edição especial de 
1995. Não existe outro carro de fábrica com 
as cores da bandeira do estado. 

A caminhonete 
tem condições de uso? 

im, está novo! Mas eu deixo ela estacio- 

nada em baixo do Alvorada Center, coberta 

poruma capa. 

perspectiva de volta, ainda que parcial, 
da normalidade. 
A região possui grande vocação na 

organização de feiras e eventos de 
negócios, que ajudam a dar visibilidade 
às empresas locais, atraem investidores 
e movimentam o turismo e a economia. 
Ainda que a Semana Farroupilha tenha 
aráter cultural, e não econômico, a 

sua promoção permite testar a viabili- 
dade do retorno de agendas capazes de 
reunir milhares de pessoas, 

6 
A possibilidade 
de retomada segura 
é animadora, mas 
precisa ser tratada 
com seriedade 
para evitar novos 
retrocessos” 

É preciso destacar que tudo isso foi 
possível graças ao avanço da vacinal 
contra o coronavirus e no período de 
rígido distanciamento social orientado 

s autoridades de saúde. O momen- 
to é de uma situação pandêmica muito 
melhor controlada, com indices mais 
favoráveis em relação a meses anterio- 
res, quando era inconcebível pensar em 
eventos dessa envergadura. 
Apesar do quadro de estabilidade, a 

manutenção dos cuidados sanitários. 
é extremamente necessária, Trata-se 
de protocolos que, independente do 
cenário epidêmico, vieram para ficar 
e precisam ser observados. Há muitas 
dúvidas sobre as novas variantes, e o 
trauma deixado pelos piores momentos 
da covid-19 forçam a sociedade a não re- 
laxar ou pensar que a pandemia acabou. 

Para os próximos meses, a região já 
se organiza em torno da promoção de 
novos eventos. É o caso da Multifeira, 
em Estrela, programada para outubro 
e novembro, as típicas atividades de 
Natal, que tanto marcam o final de ano 
nas cidades da região, Feira do Livro de 
Lajeado e Festa de Maio, de Teutônia, 
entre outros. 
A possibilidade de retomada segura 

é animadora, mas precisa ser trata- 
da com seriedade para evitar novos 
retrocessos. As regras para evitar a 
transmissão de doenças precisam ser 
mantidas e respeitadas com afinco, 
com a responsabilidade de uma popu- 
lação que quer voltar a ver os parques e 
centros de eventos vazios ou interdita- 
dos novamente. 



bom q o Câmara pode Advogado propõe limite — uriôres 
à reeleição no Legislativo 
Autor defende a 
renovação constante 
do parlamento e tenta 

coletar assinaturas para 
procotolar projeto 
MARCEL LOVATO 

m projeto de lei de ini- 
ciativa popular chama 

região alta do Vale No 
Dia da Democracia, celebrado em 
15 de setembro, o advogado Daniel 
Angelo Passaia apresentou a pro- 
posta que limita a reeleição na cã- 
mara de vereadores. O lançamento 
ocorreu nas redes sociais. 
Conforme o autor, a ideia consis- 

te em permitir apenas uma recon- 
dução ao cargo e a atual legislatura. 
serviria de base, À principal justif 
cativa é “a importância de uma re- 
novação constante, a fim de reduzir 
a desigualdade entre quem já está. 
no poder aqueles que estreiam na 
disputa pelo cargo”. 

Passaia destaca o ine- 
ditismo em. território 
nacional, Para seguir, 
é necessário o apoio de 
875 eleitores a fim de que 
o projeto possa ser 
apreciado pelos para 
mentares ainda neste 
ano, O número representa 5% do 
total. O prazo termina no dia 15 de 
outubro. Se o objetivo for alcan- 
gado, o testo será encaminhado ao 

oe terá de seguir todo o 
imitação até estar apto 

o. Caso isso não 

md 
ANEL ANGEAS ASSAR que a Mes é 

ocorra até o fim do ano, todas as 
etapas precisarão ser refeitas. 

Pela natureza da proposição, 
o autor terá a oportunidade de 
defendé-ta na Tribuna. Até o fim 
da tarde desta segunda-feira, 20, 

120 pessoas já haviam aderido 
ao movimento. 
Sem intuito 
eleitoral 

O advogado defende 
é válida por- 

que seria uma normativa 
ética e moral, fruto da democracia. 
participativa e vontade popular. Por- 
tanto, não influencia a legislação 
al A pripea não ba 
atuação do vereador”, explica. Além 
disso, reforça o conceito da “verti 
lidade democrática”. Ou seja, com a 

aÁ 
BRA ubitcirAL 

Legislativo deverá examinar a proposta se ela receber, ao menos, 875 assinaturas 

atitude partindo dos municípios, do 
povo, em vez dos Estados e dos pode- 
res, argumenta. 

Ele comemora a recepção positi- 
vado público. Em paralelo, afirma 
que alguns vereadores já teriam se 
manifestado a respeito do projeto, 
embora sem um posicionamen- 
to oficial, “Estou muito feliz com 
as mensagens que tenho recebi- 
do. Em caso de sucesso, pode ser 
uma referência e um recado para 
o Congresso prestar atenção nesse 
assunto”, conclui. 

Análise 
A presidente da câmara, An- 

dresa de Souza, a Yé, alegou que 
ainda não tem uma opinião forma- 
da sobre 0 tema. Por outro lado, 
enfatizou que haverá uma análise 

A Mercur aprende muito conhecendo as reais 

aprofundada. “A matéria mes 
atenção porque não é algo simples. 
Se preciso, poderemos propor até 
uma audiência pública”, comen- 
tou. Na concepção do cientista 
político Fredi Camargo, a ação é 
interessante porque demonstra 
que o cidadão pode ir além do voto, 
contribuir, propor soluções. 

“Projeto nulo” 
Para o advogado Fábio. o 

projeto já nasce “nulo e inconstitu- 
cional”, independentemente de ter 
ou não cunho eleitoral. Segundo 
ele, mesmo que o número mínimo 
de assinaturas seja alcançado, né 
existe qualquer possibilidade da 
matéria seguir adiante porque se 
trata de uma competência exclusi- 
va da Mesa Diretora 

MaRCEL LOVATO 

A câmara de vereadores pode 
votar, na sessão plenária do fim 
da tarde desta terça-feira, 21, o 
projeto que dispõe sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercicio de 2022. 
O orçamento previsto é de 

R$ 424,6 milhões, uma varia- 
ção de 15,93% em relação ao 
cálculo inicial do ano passado. 
Destes, R$ 380,3 milhões se- 
rão destinados ao Executivo e 
R$ 35,1 milhões para o Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS), O restante, no valor 
de R$ 9,1 milhões, poderá ser 
utilizado pelo Legislativo, 

No âmbito das secretarias, 
Saúde (R$ 126,7 milhões), 
jucação (R$ 119,6 milhões) € 

Obras e Serviços Públicos (R$ 
36,2 milhões) deverão receber 
os maiores valores. De acordo 
com o titular da Fazenda, Gui- 
lherme Cé, foram levados em 
conta os seguintes cenários 
para à elaboração do projeto: 
expectativa do Banco Central 
(Bacen) de uma inflação de 
6,79% para 2021; projeção 
de crescimento de 5,30% no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
e aumento vegetativo da folha 
salarial em 3%. Dessa forma, o 
panorama é distinto ao do ano 
anterior, quando se trabalhou 
com perspectiva de queda na 
arrecadação. 

Depois da apreciação dos 
vereadores, 
vai provide 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que voltará para a Cá- 
mara até o final de outubro. 
Antes deste movimento, uma 
nova audiência vai agendar a 
parte do Executivo. 

necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. Elas são protagonistas no processo de cocriação 

dia nacional 
de luta das 

ssoas com 
ficiência 

e, junto com profissionais de diversas áreas, desenvolvem 

nossos recursos de Tecnologia Assistiva. 

autonomi 
A à 
tecnologia tono MERCUR & assistiva 

Gi 

ia 
juem você é 
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RODRIGO MARTINI 

Lixo em Lajeado 
nte será a vencedora da nova concorrência 

pública para os serviços de coleta de lixo em Lajeado (foi a única empresa 
a apresentar proposta) atua faz mais de um ano de forma emergencial. A 
Compacta Blocos de Concreto Ltda foi contratada em agosto de 201 
contrato previa um prazo de execução de 12 meses, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos periodos, até o limite máximo de 60 meses. Ou seja, o 
limite era de cinco anos, e expirou em agosto de 2020. Desde então, o prefei- 
to Marcelo Caumo (PP) assinou quatro aditivos contratuais, prorrogando de 
forma emergencial o acordo, e protelando a realização de um novo edital 

Plenário (e cofre) cheio 

Acimara de vereadores de Arroio do Meio lotou de contribuintes na quarta- 
feira passada. O público compareceu para acompanhar a votação do projeto de 
Jei que autoriza o Executivo contratar uma operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal, no valor de R$ 14 milhões. O recurso será destinado para 

pavimentação asfáltica da estrada geral de Arroio Grande (ERS-482), que 
liga cidade com o município de Capitão; da estrada geral de Palmas (AM- 

); da estrada geral de Picada Arroio do Meio (AM-357); da estrada geraldo 
Passo do Corvo (AM-340); e tambémias ruas João Antônio Rauber e Juscelino 
Kubitschek, além da continuidade da rua Dom Pedro Il coutras, 

Sob pressão, e por meio de emenda da bancada do MDB, os recursos. 
financiados, somados ao orçamento do município, também precisam. 
contemplara pavimentação da rua Picada Arrvio do Meio até a Localidade 
de Linha 32; de Forqueta Baixa até Forqueta; a estrada Dona Rita até Rua 
Valmor Frank; a Cascalheira ea rua do Alambique; a rua Medianeira e ainda 
arua José Wilibaldo Thomas até a rua João Rauber. Ou seja, os vereadores. 
de oposição ultrapassaram os limites do legislativo municipal e passaram a 
atuarem nome do Executivo. E, sob pressão, todos os parlamentares aceita- 
Fame aprovaram as emendas impositivas da base oposicionista 

Venha para a FB Net e escolha o 

plano que mais combina com você! 

RURAR 
E Vo 

Não basta funcionar, 
| tem que se a! | tem que ser 

Força, Florestal! 
manhã de sábado 
iniciou cinzenta. Em 
meio às festividades 
farroupilha, a notícia 

sobre o grave incêndio que 
atingiu mais de 20% da planta 
industrial da Florestal Alimen- 
tos, um dos tantos orgulhos do 
nosso Vale do Taquari, pegou 
a todos de surpresa. A cena era 
surreal eas chamas resistiram 
por mais de 13 horas, mes- 
mo com todo o empenho de 
dezenas de heróis do Corpo de 
Bombeiros local e regional. Aos 
anos de idade, e 

com sede em Lajeado e com 
clientes em todo o Brasile 
também em 80 países passa por 

um dos piores momentos em sua 
belíssima história, E, temos cer- 
teza, se reerguerá com a mesma 

Hibisco sem desta ue 

O vereador de Arroio do 
Meio, Vanderlei Majolo (PP), 
demonstra preocupação com 

lta de representatividade da 

Turismo rural 
O Governo de Encantado vai 

apostar alto no turismo. O Curso 
de Turismo Rural, por exemplo, 
é realizado em conjunto coma 
Emater e tem focado na área da 
alimentação. Além de orien- 
tações sobre como oferecer as 
refeições ao turista de forma 
segura, criativa e que preserve 
a identidade local, a atividade 
mobilizou os alunos a produzi 
rem pratos que registrassema 
própria história e que são ofe- 

flor símbolo do município, o 
hibisco. Ele sugere um concurso 
fotográfico e distribuição de 
mudas desta espécie 

p. 

bd Ss] 

recídos nas suas propriedades. 
O resultado foi essa mesa farta, 
diversificada e atraente. 

força com a qual tem movimenta- 
doa nossa economia há mais de 
oito décadas. 

ÁGUA POTÁVEL 
O governo de Lajeado 

queralterar as normas para. 
o sistema de abastecimento 

de água potável mantido pelo 
município, para permitir que 
as ligações de água potável se- 

jam feitas também em nome 
dos locatários dos imóveis. O 
projeto de lei já está protoco- 
lado na câmara de vereadores 

etal prática já é possivel na 
área de cobertura da Corsan, 

Ácaros e 
Univates 
Em reconhecimento 

trajetória de dois ex-profes- 
sores da Universidade do 

Vale do Taquari (Univates), 
o Laboratório de Acaro- 

logia (Labacari) nomeou 
duas novas espécies de áca 
rosem homenagem a Raul 
Stoll e Hamilton Grilo. As. 
espécies Lupacus stollie 
Rubroscirus grilloi foram 
identificadas, respectiva- 
mente, em Garopaba (SC) 

cem Mormaço (RS). 

EtatekRojojojo) 
Contrate agora! 

Não basta ser rápicia, Wi-fide 
até mesmo no quintal de casal 

Acesse e saiba mais. 
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INCÊNDIO NA FLORESTA 

Empresa suspende 
produtos tradicionais 
e promete novidades 
Fogo em um dos pavilhões 

compromete produção de balas 

duras e pirulitos. Produtos devem 

ficar fora do mercado por até um 

ano. Para compensar, direção prepara 

novas opções de doces. Em nota, 

gigante do setor projeta retomada 

da indústria para a próxima semana e 

funcionários serão realocados 

FeuPENErTEXE 

MATEUS SOUZA 

vinta maior empresa 
de Lajeado em Valor 
Adicionado Fiscal 
(VAF), a Florestal Ali- 

uma das maiores do segmento 
de doces da América Latina, teve 
25% de sua produção local afe- 

tada por um incêndio de grandes 
proporções. 
O fogo iniciou na madrugada 

de domingo, 19, e logo chamou 

a de 13 horas ininterruptas 
de trabalho até que o incêndio 

. Passado o dra- 
se mobiliza 

a empresa, os funcionários que 

M 
Ao todo, chamas atingiram 

8 mil metros quadrados 
da fábrica, incluindo duas. 

linhas de produção e o 
Centro Administrativo 

atuavam nas linhas atingidas pe- 
las chamas serão realocados para. 
outras linhas de produção. 

A empresa está concentrada em 
agilizar a retomada da indústria. 
com todas as linhas de produção, 
o que deverá acontecer no início 
da próxima semana. A fabrica- 
ção de balas duras e pirulitos de 
formato bola, dois dos itens mais. 
tradicionais, está suspensa na 
unidade. “Teremos muito traba- 
lho pela frente para reconstruir o 
que foi perdido, ciremos procurar 

«lo no menor tempo possível, 
Contamos com um time valoroso 

restal Alimentos informa que 
ela será dedicada à produção de 

mente R$ 25 milhões. 

Continua >> 
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A + Aos poucos, a empresa +Osanosque 3 
TRAJETÓRIA DA FLORESTAL cresceu. Em 1965, inaugurou se sucederam 

os primeiros equipamentos. foram de novas 
+A história da Florestalteve | mecânicos e expandiu sua expansões e 
início em 1936, quando atuação para o mercado à 
iniciou-se a fabricação nacional. À primeira 
artesanal de balas. O negócio exportação ocorreu em 
prosperou através dosanos 1978, para o Paraguai. No 
e, em 1941, a pequena mesmo ano, transferiu suas 
empresa se instalou no instalações para o km 343 da 
bairro Florestal cujonome | BR-386, no bairro Montanha, liderança no mercado de pirulitos no Brasil, conquistando 
À deu origem à marca; diversos prêmios empresariais ao longo da década; 

se. cccccccses 

Risco de colapso 
Bombeiros de seis municípios 

- Lajeado, Estrela, Encantado, 
Venâncio Aires, Teutônia e Santa 
Cruz do Sul - se mobilizaram para 
controlar as chamas, que inicia- 
ram em uma das linhas de produ- 
ção. Não havia trabalhadores na 
empresa no momento do incêndio, 
segundo o tenente e comandante 
do Corpo de Bombeiros Militar de 
Lajeado, Fausto Althaus. 
O incêndio no pavilhão durou 

o dia inteiro, já que as chamas na 
glicose, utilizada para a produção 
de balas, foram difíceis de ser apa- 
gados, Ontem, foi eita uma visto- 
ria na empresa, com análise das 
estruturas afetadas. Como não há 
indícios de incêndio criminoso, 
a empresa acionou a seguradora. 
“Os peritos irão verificar as causas. 
do incêndio e a situação estrutural 
dos bens”, aponta. 

As partes atingidas continuarão 
isoladas até a vistoria du segura- 
dora, Althaus lembra que há risco 
de colapso do Centro Administra- 
tivo, que também foi afetado pelo 

da estrutura fi- fogo. “Boa part 
cou condenada! 
um dos problemas foi o as 
feito com uma parte de plásti- 
co. O Liquido Gerador de 

esccosccesecs 

balas duras e pirulitos. Ainda não 
sei como será o retorno à empresa, 
na primeira noite após o sinistro 
não consegui descansar direito.” 

A informação repassada por 
seu superior é que será rea- 

... 

Paulo Austria trabalha na Florestal desde 1989. É o primeiro e único emprego do operador de máquinas 

“Com o aumento de exportações a 
empresa operava com três turnos. 
O expediente na linha de produção 
encerrou às 9h de sábado, por isso 
não havia ninguém no local no mo- 
mento do sinistro”, cita. 

spuma foi utilizado no locado para outro departa- 
combate às chamas para mento, mas não sabe quan- «é, i 
queo calor fosse abafado. do volta ao trabalho. “Por o treinamento para 

No total, 8 mil metros enquanto estou em casa, situações de risco era 
quadrados foram atin- pes ate a 
gidos, sendo 6mil no ANPREBÓCKER— quujquer momento. São frequente” 
portas e 2 mil no cesso 32 anos de empresa, à Zelindro Vargas, 58, é funcioná- 

lio administrativo. ci Florestal faz parte da mi- rio da Florestal faz 33 anos. Ele está 

Não houve feridos. nha vida”, conta o funcionário. de folga e em viagem, soube através. 

“A Florestal faz 
parte da minha vida” 

A Florestal é o primeiro e único 
emprego do operador de máquinas 
Paulo Austria, 58, natural de Sole- 
dade, Ele reside em Lajeado desde 
1989 e conquistou a vaga na linha 
de produção por indicação do ir- 
mão, “Trabalhei em diferentes fun- 

, mas sempre no pavilhão das 

[O PAP” 

Natarde dessa segunda-feira clefoi 
ao local ver de perto as proporções do 
estrago. Austria recorda da aquisição 
do novo maquinário. Segundo cle, 
faz cerca de dois anos que a linha de 
produção passou por modemização. 
“Eu controlava a máquina que rece- 
bia a massa e modelava o pirulito de 
bola. Era um equipamento de muita 
tecnologia”, explica. 

Austria trabalha no primeiro tur- 
no da Florestal, Sua jornada inicia 
àsSheseestende até às 14h43min. 

€P mu 
s 

At Sicredi 

dos colegas do sinistro. “Custei a 
acreditar, pois durante todo este 
período de empresa nunca houve 
qualquer problema parecido”, con- 
tao assistente de produção. 

Ele já foi coordenador de equipe 
e integrou a brigada de incêndio, 
explica que os treinamentos são 
frequentes, além de três simulados. 
anuais envolvendo todos os seto- 
res. “Quanto tocava a sirene eram 
colocados em prática os protoco- 
los de evacuação. Nós temos trei- 

Apresentação: 

ECETA E 

AY Schumacher 
y 

UNIMAGEM 

Dia 

«SB (SCertel 

.... e... 

namento para diversas situações 
explica o funcionário, 
Vargas acredita que nos pavilhões. 

afetados pelo incêndio trabalha- 
vam cerca de 60 pessoas por tumo. 
“Eram mais de cinquenta máqui- 
nas. Balas e pirulitos saiam desta 

.... 

NÚMEROS DA 
FLORESTAL 

ALIMENTOS 

85anos 
de atuação tem a Florestal 

Alimentos, em Lajeado. 

Hoje, ela emprega 

1.150 pessoas 
e tem uma capacidade 
produtiva diária de 

210 toneladas 
entre balas, pirulitos, 

gomas de mascar, drops, 
entre outros, São mais de 

400 itens 
em seu portfólio. Atende 
mais de 

6 mil clientes 
diretos no país e exporta 
seus produtos para mais de 

80 países 
Em 2019, a Florestal 

Alimentos era a 

esteira prontas para a distribuição. a 
Ertudo eioalodesdeocorimento | S2 maior 
se decades não fi dani. EMPFESA de Lajeado ficado. Conforme Vargas, isso fa- ; em Valor Adicionado Fiscal 

lita a retomada das demais linhas: (VAF), 
de produção. “O incêndio nos dei 
muto tristes, mas acredito que cada 
um fará o seu melhor para superar uma importância grande para a 
este momento”, afirma. economia local. “Seremos parceiros 

para o que estiver a0 nosso alcance 
” ão legal” afirma. 

Apoio na reconstrução SG ccreçário lembra que, no fim 
Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Agricultura 
de Lajeado, André Bleker foi até a 
sede da Florestal ainda no domingo. 
Segundo ele, o município colocou 
àdisposição para auxiliar aempresa. 

Búcker lembra que a Florestal é 
um “patrimônio lajeadense” e tem 

MS riamente 

às 8h 

£S pneus 

de 2020, foi aprovado incentivo is- 
cal de até R$ 3 milhões à empresa, 
em função dos investimentos pre- 
vistos aos próximos anosna cidade. 
“É uma empresa que dá retomo 
muito importante, tanto em questão 
de impostos quanto em número de 
empregos gerados”. 

IO 102.9 

A HORA 
A mts ese ODRT > 

Drocaria 
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Em 2002, « Após a aquisição da Em 2018, a Florestal 
se a produção de fábrica Boavistense, Alimentos volta ao 

gomas de mascar sem novas mudanças levaram 
açúcar e a entrada no à venda da Neugebauer e : 

mercado de chocolates, à uma nova composição fábrica Chocolates Planalto, 
com a aquisição da acionária. Em janeiro de de Gramado. No ano 

Neugebauer. Em razão 2013, a Florestal inicia seguinte, adquiriu a Caracol 
do reposicionamento e sua linha de produção de Chocolates, outra marca 

para contemplar as novas. balas de goma. No ano importante da Serra. No fim pio are Dk Dsesas 
de Pectina, um produto 1 1 produção de marshmallows, po teiarfaliros paia e Crottidadematsrecamas 

... 

à Vi 
Chamas iniciaram por volta das 2h30 da madrugada desse domingo, em um dos pavilhões da fábrica. Combate ao fogo durou cerca de 13 horas, de forma ininterrupta 

INCÊNDIOS RECENTES QUE CHOCARAM O VALE 

E) 

VELAS IMIGRANTE 
«Fundada em 2006, a Velas Imigrante foi 

BISCOBOM ALIMENTOS 
«Um mês antes do retormo da Beira Ria às 

CARVOARIA EM 
CRUZEIRO DO SUL 

CALÇADOS BEIRA RIO 
+ Maior empregadora de Mato Leitão, a Calçados. 

atingida por um incêndio em 10 de outubro 
de 2019 durante a madrugada. À causa foi 
um curto circuito no roteador da intemet, 
causando prejuízo de R$ 800 mi 
« Foram cinco horas de combate às chamas, 
com sete mi tos de água e 40 litros de 
espuma utilizados. A reconstrução ocorreu nos 
primeiros meses de 2020. 

VIRSOE 
Segunda a sexta 
8h10ás 10h ntaçã 

Fernando Weiss 

7 LANGURU e Sicredi AANTARES 

Beira Fio teve 0% de sua estrutura afetada por um 
incêndio A fábrica foi atingida por voltadas Zhdo 
dia 17 de março e foram necessárias quase cinco 
horas de combate para controle das chamas; 
«Como consequência cerca de 700 funcionários. 
foram demitidos Em 9 de abri deste ana, pouco mais 
de umano após o incêndio, a empresa reinaugurou a 
fábricaem investimento de R$ 15 milhões 

Rodrigo Martini 

es. apso O) 

atividades, outro incêndio abalou Mato Leitão. A 
fábrica da Biscobom Alimentos, fundada em 1999, 
sofreu um grande prejuizo em pleno momento de 
expansão com um incêndio. As chamas iniciaram. 
por volta de 12h30min do dia 23 de fevereiro; 
- Após quatro meses de preparativos, a produção 
foiretomada no começa de julho, com 50 
funcionários. 

» ENTRE ASPAS: 
Comentário 
diário de cinco 
formadores 
de opinião. 

Renata Galiotto 

«Em JO demarço deste ana, uma carvoaria 
localizada em Linha Bom Fim, interior de 
Cruzeiro do Sul foi atingida por um incêndio 
de grandes proporções. Dois galpões da 
Carbo Nego foram destruídos. Um caminhão, 
avaliado em R$ 150 ml também foi 
consumido pelas chamas. 
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FESTEJOS FARROUPILHAS 

Semana mobiliza 20 mil pessoas 
e marca a retomada de eventos 

Para o município 

e entidades 

organizadoras, êxito 

na programação dá 

segurança para novas 
atividades públicas de 

grande porte 

BIBIANA FALEIRO 

comunidade iniciou cedo 
os festejos de 20 de 
tembro na manhã de on- 
tem. Ainda antes das 9h, 

cerca de 350 cavalarianos já se pre- 
paravam para desfilar pelas ruas do 
município, na cavalgada que mar 
cou o encerramento da 3º Semana 
Farroupilha de Lajeado, A última 
programação foi na noite de ontem, 
com a extinção da chama crioula e 
a apresentação musical do grupo 
Alma Crioula, no Parque dos Dick. 

Entre os cavalarianos, estava a 
estudante Ana Luiza Immich, 
19, com a égua Magali. Tra 
dicionalista desde crian: 
faz nove anos que partic 
pa dos desfiles farroupi- 
Ilhas ao lado do padrasto. “ 

Na programação do evento, 
que iniciou dia 14, estavam 10 es- 
petáculos. Entre eles, a primeira 
edição do Show Farroupilha em 
Movimento, com Daniel Torres e 
Borghettinho. 

Depois de 

1ano e 8 meses 

Nos sete dias de evento, o Secre- 
tário de Cultura, Esporte e Lazer, 
Carlos Reckziegel destaca a circu- 
lação de cerca de 20 mil pessoas 
no Acampamento Farroupilha 
montado no parque. Público 
melhante ao da última edição. 

Para ele, a exemplo de 2019, o 
evento deste ano foi um sucesso, 
O secretário garante que, mesmo 
sendo o marco da retomada dos 
eventos oficiais de forma presen- 
cial no município, tudo ocorreu 
como planejado. 

“É muito especial que os even- 
tos estejam voltando com a Sema- 
na Farroupilha, porque é uma data 
que cultivamos nossas tradições, 
como a música, dança e a culi- 
nária”, destaca, De acordo com 

Reckziegel, o último evento 
oficial totalmente presen- 
cial do município foi o 
aniversário de Lajeado, 
em janeiro de 2020. São 
quase 1 ano e 8 meses com 

“Estamos nos. pre- atividades. suspensas 
parando há tempo. Eu DANELBECKER— qu em formatos online 
gosto de participar por- * enibrido. 
que é um dia muito importante para 
anossa tradição”, destaca a menina 
que também foi acompanhada pela 
mãe e pela irmã mais nova. 
A cavalgada iniciou no Parque 

Ney Santos Arruda, passou pelas 
avenidas Júlio de Castilhos, Senador 
Alberto Pasqualini e Benjamin Cons- 
tanteteve fim no Parque dos Dick. 
Ao chegarem so Acampamento 

Farroupilha, os cavalarianos foram 
recebidos pela comunidade e uma 
cerimônia com autoridades muni- 
cipais. Decima do cavalo, o prefeito 
Marcelo Caumo destacou a consoli- 
dação do parque como um simbolo 
de Lajeado, e um espaço para com- 
partilhar bons momentos. 

O secretário destaca que o even- 
to veio para permanecer. “Vamos. 
buscar crescer a cada ano, mas 
sem perder a qualidade. E, assim, 
consolidar a nossa Semana Far- 
roupilha para ficar entre os melho- 
resdoRS”. 

Segurança e 

integração 

Quemtambémestevenaorgani- 
zação da Semana Farroupilha foi a 
Associação Municipal Tradiciona- 
lista Gaúcha de Lajeado (AMTG).. 
Deacordo como presidente da en- 
tidade e patrão do Piquete Morro 

UNOPAR, A PIONEIRA EM EAD NO VALE DO TAQUARI! 

QUER MUDAR 
SEU MUNDO? 
VEM PRA UNOPAR. 

INSCREVA-SE JA 
8 :19.8948-2481 

va Alberto Torres. 374 -Contro Lajeado 25. 

Acampamento 
Farroupilha encerrou 
ontem à noite, após. 
sete dias de atividades 
no Parque dos Dick 

Santo, Daniel Armindo Becker, a 
avaliação do evento é positiva. 
Com o acompanhamento das 

secretarias de saúde e segurança 
pública, ele destaca o cumprimen- 
todos regulamentos que possibil 
tou à comunidade festejar o Dia do 
Gaúcho. “A palavra que mais re- 
sume esse evento é integração. Foi 
um momento de reencontro entre 
amigos que não se viam há muito 
tempo. O sentimento agora é de 
felicidade e gratidão”, ressalta 

Ele também destaca o Movi- 
mento Tradicionalista como um 
dos mais fortes do paise do mundo 
e acredita que nos ptoximos anos, 

município possa trazer cada vez 
mais participantes e atrações ao 
evento. 

De olho nos 
próximos eventos 

Passada a Semana Farroupilha, 
o município se prepara para a Fei 
rado Livro de Lajeado, programa- 
da para ocorrer entre os dias 13 € 
17 de outubro, e para as festivida- 
des de Natal, no fim do ano. 

“A expectativa é muito boa, pois. 
a semana farroupilha foi um teste 
importante. Lógico que fizemos 
tudo com muita responsabilidade 
e cautela, e isso nos dá uma segu- 
rança para que os próximos pos- 
sam ter esta característica, para 
voltarmos com as atividades pre- 
senciais”, Em Estrela, semana foi marcada por shows, oficinas, teatro e brincadeiras 
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Viajantes celebram 
estilo de vida em Estrela 
Encontro reuniu 

trailistas de todo o 

Rio Grande do Sul, 
desde iniciantes até 
os mais experientes. 
Último encontro do 
grupo foi no feriado 
farroupilha de 2019, 
em Cambará do Sul 

JHONWILUANTEDESCHI 

a Região Metropolitana 
até as fronteiras com Ar- 
gentina « Uruguai. À pai- 
xão pelo tralismo reuniu 

cerca de 130 pessoas em Estrela des- 
deaúltima quinta-feira, Ló, paraa pr- 
meira edição da Tralerest. Ocorreu 
também a inauguração de um ponto 
deapoioparaios adeptos no Parque da 

a, Com direto a brinquedos para 

(51) 9403-1390, 
RESERVE PELO 
WHATSAPP 
Rua João Batista de Mello, 390 - Lajeado/RS 

A estrutura é a segunda no Rio 
Grande do Sul, mas, de acordo com 
um dos coordenadores do grupo Trai- 
listas RS, Migucl Maris, o primeiro 
espaço, localizado em Tupandi, tem 
capacidade para apenas quatro vagas. 
O local preparado em Estrela pode 
receber até 45 equipamentos e teve 
42 no periodo do evento, Ele explica 
que os campistas, como também são 
conhecidos os viajantes em trailers, 
necessitam de um ponto onde possam 
terágua, luz e pernoitar. 
No ponto de apoio estrelense se 

encontraram pessoas de vários lo- 
cais do estado, Maris é de Porto Ale- 
gre, mas conta que integrantes do 
Vale dos Sinos, Planalto Médio e até 
das fronteiras com Argentina e Uru- 
gua estiveram no evento. E a época 
do ano escolhida não foi uma coin- 
cidência. O último grande encontro 
oficial foi no feriado farroupilha de 
2019, em Cambará do Sul. 

“Tem que terum 
espírito para esse tipo 

devida” 
Morador de Santana do Livramen- 

to, na fronteira com o Uruguai, mas. 

Espaço preparado em Estrela pode receber até 45 trailers. Trata-se do segundo local no RS para esta finalidade. 

quase sempre na estrada. Este é Ri- 
cardo Martinez, policial aposentado, 
que começou a se aventurar no início 
dos anos 90. Nas andanças dentro de 
umtrailer, lee a família conheceram 
boa parte do Brasi, além delocais na 
Argentina e no Uruguai. 

Ele conta que o estilo de vida lhe 
deu grande crescimento no âmbito 
cultural e ajudou a desmistificar uma 

imagem de outras regiões do país. E 
valoriza a questão estrutural ao elo- 

jar a infraestrutura viária desses lo- 
cais. “Regides como o Norte o Nor- 
deste são maravilhosas. É vendida 
para nós uma imagem que lá não tem 
nada, oquenão é verdade”. 

Nas andanças mais recentes, 
Martinez destaca um roteiro que 
onde a família encarou uma viagem 
pelo Centro-Oeste até chegar a Por- 
to Velho, em Rondônia. E os planos 
não param por aí. “Esse ano vamos. 
fazer um roteiro diferente. Vamos 
por Brasília, até Ji-Paraná e fazer 
toda a região do Delta do Paranai- 
ba, lá em São Luís do Maranhão”, 
projeta Martinez. 
A família chegou no Parque da La- 

goa na última sexta-feira, 17, e fica- 
ram até ontem. Martinez conta que 
a esposa e os dois filhos, de 18 e 15 
anos, sempre acompanham as via- 

gens. “Eles praticamente nasceram 
na estrada e se criaram viajando en- 
tre dezembro março”. Mas não ésó 
no verão que o grupo pega a estrada. 
“Viajamos uma 14, 15 vezes duran- 
te inverno, viagens curtas de 3 a 6 

ms curtas para 
evidéu, Buenos Aires, entre 

firma. 
ele, é uma forma de viver 

acessível para todos, desde que se 
tenha foco, “Tem que ter um espr- 
to para esse tipo de vida, E meu foco 
sempre foi isso, o caravanismo, as 
viagens, curtir com a família.” Sobre 
a família, Martinez valoriza a pre- 
sença dos filhos. “Quantos meninos 
hoje em dia têm mais de 18 anos é 
não acompanham mais os pais! 
elestêm namorados, chega essa épo- 
ca e eles dizem, “amor, 6, tchau pra. 
ti que nós vamos viajar, só voltamos 
em março (risos), conta. 

2513748.5730 
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Lajeado retoma hoje 
vacinação contra covid 
Após três dias de suspensão, Postos 

de Saúde do Centro, São Cristóvão e 

Montanha atendem das 8h às 14h 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

PREGÃO PRESENCIAL 52-06/2021 
NTRATAÇÃO. SOB DEMANDA, DE PRESTAÇÃO 
ENTUPIMENTO E HIDROJATO PARA DIVERSAS 

E LAJEADORS A sessão pública coritá no da 15/10/2021, 
a Cel Alo May 

dos através do oral 
pelo é il procurador cia pad 

So Lajedo, 17 de setembro de 20 
Nata Zaiata- Subprocurado 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESTRELA 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028-01/2021 
at 25,0 do lol 666 
na duda do Mun exarado Processo 
toção tratação da empresa QUELEN 

seo 3000.0520 26, para aprsenação 
en 19 de setembro do 2421 sendo 

art dA 
cara a iene de 

61, isertao CIP oa de comédia do tpo sand 
or de 8,1 50,00 (rol e escentos a) 

17 de setembro de 2021, 
Elma Ant Sdmedo 

| teto 
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Se 

vacinação contra a 
covid-19 é retoma- 
da nesta terça-feira, 
com aplicação de 

primeiras doses para pessoas 
acima de 18 anos e segundas 
doses. Os pontos de vacinação 
são os Postos de Saúde do Cen- 
tro, São Cristóvão e Montanha 
que atendem das Bh às 14h. 

Para receber a primeira dose, 
é necessário apresentar o do: 
cumento de identidade e um 
comprovante de residência em 
Lajeado. Caso não tenha com- 
provante, será aceita uma au- 
todeclaração. 

Para quem precisa receber 
a segunda dose, é necessário 
apresentar a carteirinha de va- 
cinação comprovando a data 
da primeira dose e documento 
de identidade. 

QUEM PODE FAZER 
«Pimeira dose essas com 18 anos 
completos ou mais e adolescentes com 
comodidade residentes em Lajeado 
Segunda dose de CoronaVac para quem 
feza primeira dose até 2408 
«Segunda dose de Focruz/Orord/ 
AstraZeneca: para quem fez a primeira 
dose até 1/07 
«Segunda dose de Pfizer: para quem fez 
aprimeira dose de Pier até oia 13/07 
«Tercera dose para residentes dels ou 
fdosos acamados 

VACINAS DISPONÍVEIS 
Primeira dose: 
- Postos do Centro e São Cristão 
Segundas doses: 
- Orford/Astalenea e Coronavac: Posts. 
do Cetro São Cristóvão e Montanha 
«Pfizer Posts do Cetro e ão Cristóvão 

p emo 

E o 
Reef 

Er 

papae ma cc 
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Para informar falecimentos: 
e WatsAppe (5199248761 + Fome: 37104200 
+ Ema cenaldeumatioço 
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Semana do Trânsito 

aborda respeito a 
ciclistas e pedestres 
Conselho 

Nacional de Trânsito 

(Conatran) lança 

campanha com 

tema:“No trânsito, 

sua responsabilidade 

salva vidas”, 

Municípios da 

região programam 
atividades 

RAMIRO BRITES. 

rês das seis maiores ci 
ades do Vale promo 

em atividades alusivas à 
conscientização do trân- 

sito até o próximo domingo, 2 
Taquari concentra os trabalhos 
nas escolas municipais. Teutônia 
já iniciou as ações no sábado pas- 
sado, 18, € Arroio do Meio abre a 
programa 

A ale Log é uma das 
doras da Semana do Trân 
Arroio do Meio. Estão previstas 
apresentações de teatro, simula: 
ções de trânsito com kart na rua 
coberta e uma carreata agendada 
para o próximo sábad 

'O maior protege o menor” 
esse é um dos lemas do responsá- 
vel pelo treinamento dos caminho. 
neiros da Vale Log, Ricardo Fleck 
O trabalho dele é focado em orien: 
tações para direção defensiva. 

Para O instrutor, as más con 
dutas no trânsito fazem parte da 
educação da comunidade. Entre 
as práticas condenadas por Fleck 
estão o excesso de velocidade, uso 
do celular ao volante e a falta de 
respeito com os pedestres. 

Lajeado e Estrela não terão ati 
vidades. Já em Encantado, uma 

ião hoje entre os secretários 
municipais define a programação. 

Educação para 

evitar tragédias 

A proximidade das áreas urba- 
nas com rodovias como as ERSs 
128. 129€ 130€a BR-386 preocu- 
paespecialistas de trânsito do Vale 
do Taquari. O diretor do Trânsito 
de Teutônia, Carlos Peixoto, co- 
menta os desafios enfrentados 

E RGE Sr AS ea 
Em Teutônia, um carro batido no Centro Administrativo alerta condutores. 

PROGRAMAÇÃO EM ARROIO DO MEIO 
22/09: Teatro “Vida Sempre” do Instituto Elisabetha Randon 
Bh-- Ginásio da EMEF Princesa Isabel 
9h30min - Ginásio da EMEF Dona At 
13h30min - Ginásio da EMEF João Beda Kórbes 
15h Ginásio da EMEF São Caetano 
23/09 - Kart educativo com o Kart Show na Rua de Eventos 
24/09 - Kart educativo com o Kart Show na Rua de Eventos 
25/09 - IV Carreata da Gentileza 
8h30min - Saídia em fr 

PROGRAMAÇÃO EM TEUTÔNIA 
21/09: Par 
Departa 

ducativas nas sinaleiras, com realização do 
e Trânsito 

22/09: Blitz pela vida, com entrega de material de orientações de 
trânsito, na Avenida 1 Leste, próximo a Câmara de Vereadores, a ser 
realizada pelo CFC Schneider, em parceria com o Departamento de 
Trânsito; 
23/09: Pedágio da Consciência, a ser realizado: 
Sommer e apoio do Departamento de Trânsito; 

EMEF Guilherme 

24/09: Panfletagem pela vida 
aser realizado pelo Departamento de Trânsi 
25/09: Panfletagem pela vida nas sinaleiras do município, a ser 
realizado pelo Leo Club, com apoio do Departar 

pelo município, 
“As rodovias são responsabili- 

dadeda EGR, das conce 

cionado ao 
readores bu: 
sobre o risco 

ou do Daer. A gente não consegue Com bairros afastados, o deslo- 
fazer muitas coisas nos trevos camento por estradas é comum a 
O município organiza “pedá- motoristas, ciclistas e ped 

gios educativos! acidentes de trânsito sé 
pontos estratégicos, além de pro 

mas de conscientização nas 
escolas. No sábado passado, 18, 
foi inaugurado o “simbolo da im- 
prudência”, um carro bati 

em semáforos 

morreram e 96 ficaram 

Telefonia é isso: 
MAIS ECONOMIA 

MUITA QUALIDADE E 

EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO 

ecom soluções 

UMA EMPRESA COMPLETA PARA NECESSIDADES 
E SOLUÇÕES DIFERENTES EM TELEFONIA 

Atendimento com precisão, 

pontualidade e sem recorrências. 
à empresa nunca mais vai querer mudar 

* Melhor custo benefício 

* As melhores marcas de centrais 

telefônicas e acessórios: 

Leucotron FURUKAWA 

intelbras 

[Em] 
DIGI 

aipinaculo 

OPCTEL 

Qsstar Panasonic 

unery 

Tecnologia sob medida para sua empr 

2 (51) 3709-2018 
(D (51) 99997-6862 

contato O ruscheltelefonia.com.br 

www.ruscheltelefonia.com.br 
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HORÓSCOPO 

E ca cem Vide 
ossadas Feat Eagaço do Departamento Comeri do jornal Hora empresacenegociosipgrupoahora net FER EE 
| TOURO: As amizades seguem. e ue 

===O Es FB Net investe R$ 2,5 milhões 
cia pane tb 
nao ice em novo Call Center 
sea Esta 
pa 
pçs, (E) EEE ns Eme pa Ea 
LEÃO: A saúde contacom aii bons energias e você pode se ppt 
var de maus tos com mas que Eri mas aciade ras não dá pa parvo encher tos ir o mesmo das ans iagrlindoirechas 

VIRGEM: Sus chances de PEIXES: à paixão está em 
sucesso aumentam ver pa asa que você a acompanhados colegas ou go no lençõ! Câma 
eps penmasensas dominio e doa” | 

bém movimenta s cosas 

Cruzadas | = e aaa Go É 
ER TER ar O término da obra está previsto para abril de 2022 

e veto mt | Vasto abre) 
[eum ey ua E: 

VENÂNCIO AME 

à 15 anos no 
mercado, a FB 
Net - empresa 
provedora de in- 

ternet- inaugurou na tarde 
de sexta-feira, dia 17, o ini- 
cio das obras do novo pré- 
dio de Call Center e assis- 
tência técnica. Localizada 
em Venâncio Aires, na rua ds PE Net, [== Tereil, 
07 de Setembro, a futura 
construção abrigará os Participaram da cerimônia de inauguração da pedra fundamental 
setores de Call Center e 

NOC, além da assistência . lhados para monitorar e evi- prêmios para assinantes 
técnica, do almoxarifado. tar incidentes de rede. Os clientes concorrem a 
edo estoque. A FE Net atende mais de 12 3 smart TV's, 3 roteadores 
Em um terreno de cidades dos Vales Taquari e — wi-fi, prêmios em dinheiro 

750m?, à nova unidade Rio Pardo, alcançando mais e um Fiat Mobi, O km. Ao 
terá quase 1200m? de de 11 mil assinantes. Segun- — todo, são 16 prémios, que 
área construída, distribu-. do Bohn, a FB Net está sem- — somam quase R$ 50,000, 
Ida em um prédio de três pre preocupada com o bom A cada pagamento da 
andares. A previsão é de . atendimento ao cliente. Para mensalidade, o cliente re- 
que a obra seja finalizada. ele, esse novo espaço permi-  cebe 5 cupons para con- 
em abril de 2022, soman- . tirá uma assistência técnica correr à promoção. Os 
do um investimento de mais rápida, aliada a um su- cupons devem ser depo- 
cerca de R$ 2,5 milhões - — porte técnico 24 horas, total: sitados nas urnas dispo- 
entre a compra do terreno, — mente reformulado. níveis nas unidades de 
a construção e os novos Conforme Bohn, em 2021, atendimento da FB Net em 

equipamentos e móveis. a FB Net retorna às raízes: Lajeado e Venâncio Aires. 
O novo prédio será cons- um provedor de internet que 
truído inteiramente a par. nasceu no interior e que nes- 
tir de recursos próprios, te ano tem como meta levar 
e com um espaço mais internet para o campo. “Que- 
amplo, possibilitará a con- remos atender o interior de 
tratação de até 15 novos Venâncio Aires, Mato Leitão, Próximos 
colaboradores. Cruzeiro do Sul.. e levar alta | Sorteios 

De acordo com o sócio tecnologia em fibra óptica, e 
- 25/09 e diretor da empresa, Ju- assim contribuir para o de- | 28/00, esugos 

nior Bohn, o novo espaço — senvolvimento dos Vales Ta- | Cargo presente de R$ 850,00 
permitirá a ampliação do. quari e Rio Pardo” 
Call Center, departamen- sono 
to responsável por rece- TV Smart "50" polegadas 
ber todas as ligações dos. am clientes e direcionar aos Internet da Sorte | NWSnan gm poegadas 
demais setores. Além dis- Em alusão aos 15 anos de | Cartão presente de R$ 500,00 
so, em paralelo, a FB Net empresa, a FB Net promove | 12/12 
projeta a criação de um a campanha Internet da Sor- | FIAT Mobi 2021,0 km, 
novo setor, o NOC, serviço te. Na última sexta-feira de | corbranca 
que gera relatórios deta- cada mês, a FB Net sorteia 
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DIVISÃO DE ACESSO 

LAJEADENSE 
PERMANECE NA 
VICE-LIDERANÇA 
Mesmo derrotado pelo líder Guarany, Alviazul não é ultrapassado ads 

e continua em situação confortável pela classificação pada. Não haverá bilheteria no DIVISAO DE 
dia do jogo. 

feria cito! rany subiu aos 22 pontos e se VENDA DE O clube prepara ainda um dia ç.| CESSO 
isolou na liderança do grupo. O INGRESSOS especial para o seu torcedor, 

a décima rodada da — time de Bagé é ainda o único in- com participação do DJ Mauri- — CLASSIFICAÇÃO 

Guarany de Bagé foi o algoz do Lajeadense nas duas derrotas até agora 

Divisão de Acesso, . victo na competição. A próxima partida do Alvia- nho antes, no intervalo e após a 
o Lajeadense foi até Já o Lajeadense permanece zul é no domingo, 26, às 15h, partida, além de uma loja itine- mera Eu , 

Bagé enfrentar o com 18 pontos, mas com qua- na Arena Alviazul. Os ingres- rante da DMF. Ele 
Guarany, no confronto de líderes tro rodadas restantes, continua . sos para o jogo começam à ser eazuuma 
do Grupo B. Mesmo com a der- — na vice-liderança do grupo. Isso. vendidos hoje e custam R$ 20 a Ein 
rota por 2a 1, a rodada pode ser — pois o Avenida, terceiro coloca- . arquibancada e R$ 30 a cadeira. E 
considerada positiva para o Al. do, foi derrotado pelo Bagé. A Eles podem ser comprados . errar Use na 
viazul pelo resultados paralelos. vantagem para o primeiro time nas Lojas DMF do Centro e do het 1 
No domingo, o time de Lajea- fora da zona de classificação Shopping Lajeado, no Merca- a 6 Gu DMD 7 7 

do até saiu na frente do Guarany. também é boa. O quinto coloca- do João, do Bairro das Nações, dum sem a a 2 
com um gol de Maycon Bam “do£o Inter-SM, com 11 pontos. Tonho Automáveis, Secretaria Ro Dam Soma Duiia 
berg. Os donos da casa viraram — O time de Santa Maria é tam- — do Clube e pelo whatsapp 3710 seca 1 pe e 
com gols de Maurício « Dadalt, bém o próximo adversário do 1911. Os ingressos estarão a mos à Re sas squid 
contra. Com o resultado, o Gua-  Lajeadense. venda apenas de forma ante ams mm ssa 0 ss 

DESTAQUES DO CTC TENIS 
Gampeies CTC EM DESTAQUE [=== 
Berardo Bom e João Deh - Categoria 14 

NO CIRCUITO GAÚCHO [=== 
Vice-campeões 

Pelado partidas e muita dedicação dos jo- DESTAQUES DO CTC August Fanta - Categoria Manos. 
vens atletas. “Sempre é um privilé- Como não poderia ser diferen- | msaino 

O Clube Tiro e Caça recebeu no. gio para nós receber esses eventos, te, os atletas do CTC foram al- | Guilheme od Categoria 1Zanos 
fim de semana mais uma etapa do que trazem crianças e adolescentes guns dos grandes destaques no ig 
Circuito de Tênis Gaúcho, tradicio- de todo estado para usufruir da nos- — evento que foi a sétima etapa do Pie duplas 
nal competição de tênis infantoju-— saestrutura, conhecer nossoclube. É. campeonato. Foram quatro titu- 
venil. Centenas de crianças e adoles-  umincentivo também paraosnossos los € três vices para os tenistas 
centes passaram pelas quadras do. jovens aderirem o tênis, umesporte . do clube. Os primeiros lugares e João Diehl na categoria 14 
clube entre sexta-feirae domingo. t3ocompletoetão educativo”, desta- vieram com João Diehl e Theo- anos duplas masculino e Laura 

Naetapa da casa, CTC ficou com Os campeões foram definidos. cou Ney Arruda Filho, presidente do. doro Mello nas categorias 14€ 16 — Schneider, na categoria 14 anos 
quatro titulos e três vices após um final de semana repleto de Clube Tiro e Caça de Lajeado. anos masculino, Bernardo Born. feminino. 

PREPARO 
A HORA ESPORTES GERAL — 

ESPORTES SEGUNDA A SEXTA SEMANAL -TERÇAS 
12h20min às 13h 

ovo APRESENTAÇÃO: 
RODRIGO CAEANO — EzQUIL VEDOY PRETO NETIME 

Pica 
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Smurfs venceu o Borussia e segue com 100% de aproveitamento no CTC 

MINIFUTEBOL 

CAI O ÚLTIMO 
INVICTO NA SOGES 
fee matto ot ob Diamond de MinifuteboL Na segunda. 

divisão, Arthur Vaz Fagundes marcou 
trés golsna vitória do Limitados por4a 
1sobreo Kondenados. Enquanto isso, 

rodadado fim de semana dos 
clubes sociais foi de grandes 
jogos e surpresas. Na Copa. na terceira divisão, Tedy Both fez qua 
Soges, caiu último invicto, tro gols na goleada do Sodabeb sobreo 

Na primeira divisão, o Xtotz United Canhão. 
conheceu a primeira derrota do ser 
superado pelo Sokanelinhas pelo pla- 
car de 4 a 1, De quebra, a equipe viu o 
adversário 0 ultrapassar na tabela de 
classificação. 
ARTILHEIROS NO CTC 
E GOLEADA NO SETE 

Dois jogadores tiverem um sábado 
iluminado na Copa CTC/Construtora 

RESULTADOS 

Já a rodada da Copa Sete/C28/ 
CEM de Minifutebol teve um resultado 
inesperado no confronto de líderes da. 
segunda divisão, O JeDuCa venceu o 
Kit pelo elástico placar de 1132. 

pai [1 Cos futa A aa A a emitia à 
E rr EST E AR am tt veta 1 
end E ra um 4 

Há sempre alguém 

dltando por cvcê” 

E berato Salzai 
BELO da Cunha, 166 

à Sicredi (ICertel | Compacta 

Rui Barbosa, 

Nacional e Lago 
Azul saem na frente 
na competição que 

une cidades do Vale 

o que une cinco 
cidades do Vale do Taquari, 
a Copa Integração teve o seu 
pontapé inicial no domingo, 
19. Em campo, três partidas 
com vitórias dos mandantes 
na categoria titulares. 

Na ausência do Regional 
Aslivata, a Integração é apon- 
tada como a maior competi- 
ção da temporada. Equipes de 
Arroio do Meio, Forquetinha, 
Encantado, Capitão e Lajea- 
do estão na disputa. 
O principal destaque da 

rodada inaugural foi o Rui 
Barbosa, de Arroio do Meio, 
que venceu o Estudiantes por 
3 a 0. Os gols foram marca- 
dos por Segatto, Diogo e Ca- 
cetinho. Em Forquetinha, o 
Nacional venceu o Cruzeiro 
por2a 1 graças a um gol nos 
acréscimos da partida. En- 
quanto que em Encantado, o 
Lago Azul superou o Sete de 
Setembro por 1 a 0. 
Nos aspirantes, os resul- 

tados foram Rui Barbosa 1 x 
2 Estudiantes; Nacional O x 
1 Cruzeiro e Lago Azul 1x 0 
Sete de Setembro. 
A segunda rodada ocorre no 

próximo domingo 

VISITANTES 
LEVAM A 
MELHOR EM 
TRAVESSEIRO 

O Campeonato Municipal 
de Travesseiro promoveu os 
jogos de ida das semifinais 
no último domingo. Em am- 
bas as partidas, os visitantes 
levaram a melhor e agora têm 
a vantagem de jogar por um 
empate para se classificar à 
decisão. 
Em Linha Cairu, o Traves- 

seirense venceu o SC Cairu 
por4a2. Destaque para Mau- 

FUTEBOL AMADOR 

MANDANTES VENCEM NA 
ESTREIA DA INTEGRAÇÃO 

Os três gols de Júnior Simonetti não foram páreos e o Ser Cultural 
perdeu para o União São João na semifinal do Municipal de Travesseiro 

final, Já Ser Cultural e SC Cai- 
ru precisarão vencer no tempo 

ro da Costa, o "Seco”, autor de 
dois gols para o time da sede. 

Já em Picada Felipe Essig, o normal e nos pênaltis para ir à 
União São João venceu o Ser decisão. 
Cultural por 4 a 3 em um jogo 
cheio de viradas. Júnior Simo- DEMAIS 
netti marcou todos os gols do ' 
Ser Cultural, enquanto que Gus- COMPETIÇÕES 
tavo Zanchin, Josimar Togni, 
Paulo Kerber e Ramon Giaco- 
molli marcaram para os visitan- 
tes. 
Com esses resultados, Traves- 

seirense e São João jogam por 
um empate para se classificar à 

Em virtude da previsão de 
chuva, Marques de Souza e Teu- 
tônia não promoveram as roda- 
das do municipal de futebol 7. 
A mesma situação ocorreu na A 
Liga, em Venâncio Aires. 
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VÔLEI DE PRAIA 

CIRCUITO VALE DO TAQUARI 
TEM INSCRIÇÕES ABERTAS 
Sesc Lajeado 
promove a 
competição que inicia 
no domingo, 26, na 
etapa de Estrela 

primeira edição do Cir- 
-uito Vale do Taquari de 

Volei de Praia está com 
ss Inscrições abertas. 

Com as categorias masculino e 
feminino, o campeonato ocorre 
em cinco cidades entre os dias 26 
de setembro « 12 de dezembro, A 
iniciativa é promovida pelo Sesc 
Lajeado, 
As inscrições das duplas devem 

ser feitas até às 18h da quarta-fei- 
interior ao início de cada etapa, 

os atletas deverão pre- 
cha disponível no si 
iá-la para o e-mail 

de R$ 70 por dupla na etapa e as 
vagas são limitadas. 
Além de Estrela, à competição 

de vôlei de praia passará por 
tônia, Bom Retiro do Sul, Arroio 
do Meio e Santa 
etapas terão pre 
cada dia, com troféus para os três. 
primeiros colocados em cada nai- 

ng geral, que será 

PREMIAÇÕES 
A premiação do ranking será dis- 

tribuída no último dia do campeo- 
nato, sendo composta por troféus 
para os trés primeiros colocados. 
e medalhas para o 4º e 5º lugares. 
das duplas em cada naipe, além de 
troféus para os três primeiros colo- 
cados e medalhas para o 4º ao 10º 
lugar do individual em cada naipe. 
Também receberão medalhas em 
cada naipe os MVP, Melhor Ata- 
cante e Melhor Defensor. 

Mais informações podem ser ob- 
tídas com o Sesc Lajeado pel 
fonee WhatsApp (51) 3714- 

ETAPAS 
1 etapa - Abertura - Estrela 
26/09 - Masculino e Feminino 
2ºetapa-Teutônia 
19/10-Feminino 
24/10 -Masculino 
3º etapa - Bom Retiro do Sul 
06/11 - Feminino 
07/11 “Masculino 
4º etapa - Arroio do Meio 
21/11 - Masculino e Feminino 
5t etapa -Santa Clara do Sul 
12/12- Masculino e Feminino 

INSCRIÇÕES E as 
esporte/tomeiosecompeticoes, 
até a quarta-feira que antecede 
cada etapa, pelo valor de R$ 
R$70,00 por dupla 

SSL 

$39 00 APROVEITE TAMBÉM 
A NOSSO DELIVERY 

SS) 4120 DE PIZZA E PRATOS. 



Terça-feira, 
etembro de 

e —-—— 

Apoiaro * 
desenvolvimento 

de pessoas e negócios 
faz parte da nossa 

essência. 

Em 2020, a Sicredi integração RS/MG 
impulsionou mois de 27 mil histórias, 

ou seja, mais de R$ 818 milhões em 
recursos que resultaram em crédito 

pora o realização de sonhos, projetos 
de empresas locais e também do 

agronegócio 4 
É 
y (MN Juntos, geramos mais 

qualidade de vida e 
crescimento econômico 

nas regiões onde 
atuamos. 

impulsionando a economia local 

Quer conhecer tudo 
sobre q gente? 
Digitalize o QR Code e nos 
siga nas redes sociais. ne 

BA sicrediintegracaorsmg 


