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ECONOMIA 

PIB do Vale 
cresce mais 
que média 
do país 

Na comparação com 2018 é 2019, soma da produção em 38 
ci a toldo es | 
nacional, Lajeado éa 17º economia 
maior do que a média estadual e 

entre 497 cidades gaúchas. | 
6e7 

PLANO DE CONCESSÃO | 

Governo 
promete 
antecipar 
obra no Vale 
Prefeitos e lideres sairam otimis- 

tas da reunião no Piratini nessa sex 
ta-eira, 17. Entre as garantias, in 
tervenções na ERS-130 no terceiro | 
ano de concessão, Expectativa é que 
o edital seja publicado em fevereiro. 
PÁGINA | 8 

SERVIÇO DA CORSAN 

Quatro 
municípios | 
estendem 
contratos 

Das 13 cidades do Vale atendidas | 
pel estatal, quatro aderiram ao con- 
trato suplementar Em contrapartida, 
receberão mais investimentos mas | 
redes de água tratamento de esgoto 
PÁGINA | 10 

TALENTO REGIONAL 
Skatista representa o Vale na Bahia 

OPINIÃO | FERNANDO WEISS 
Faz de conta com a máscara 
Está na hora de rever a obrigato- 

riedade do item em espaço abertos. 

OPINIÃO | RODRIGO MARTINI 
Um RUMO à mão de obra 

Projeto aproxima formação das 
ão necessidades do Vale do Taquari 

Chances e riscos em meio às apostas 

Ainda sem fegulaco, mercado das apostas esportivas cresce e ganha adeptos no Vale 

Um negócio bilionário, mas ainda sem regras específicas no Brasil. O tempo cenergia à análise dos jogos, mas exige controle emocional paranão 
mercado das apostas esportivas vira febre nacional e chega ao Vale do Ta- colocar às finanças em risco. Jogadores e especialistas alertam para impor- 
quari, com centenas de adeptos. Atividade pode ser rentável a quem dedica. tância de manter o equilíbrio e não deixar a diversão se tornar um vício, 

16e17 

tl Ensinando volores de cooperação e cidadania nos 
comunidades. Porque gente que pergunta, cresce! 

So reintegração RSJMG corria 
com 28 escolas e mais de SDO olunos E 

É PROSPERAMO: 
JUNTOS 

ae Sicredi 
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EDITORIAL 

Lupa sobre 
as diárias 

mdos temas de maior repercussão 
nesta semiana fia polêmica acerca 
da suspeita de fraudeem diárias na 
câmara de Teutônia. Sem nenhu- 

ma comprovação de irregularidade por ora, o 
assunto foi destaque na imprensa estadual e 
promete desdobramentos importantes paraos 
próximos das, 
A suspeita é de que um partamentar tenha 

manipulado comprovantes de ingresso na 
Câmara dos Deputados para obter o benefício 
regimental previsto para viagens de agentes 
políticos. À divida central é se ek esteve em 
Brasília motivado por interesses públicos ou 
particulares. Ministério Público já analisa o 
caso e uma sindicância deve ser instaurada no 
Legisativo teutoniense. 

desfecho deste 
episódio, o fato suscita a 
importância do controle 
social sobre os gastos 
da classe política” 

Independente do desfecho deste episódio, 
o fato suscita a importância do controle social 
sobre os gastos da classe política. É claro que 
as viagens são necessárias para captar recur- 
sos, buscar apoio a projetos locais, pedir ce- 
Jeridade 305 órgãos competentes e conhecer 
experiências de outras localidades E as diárias 
constituem um importante instrumento para 
viabilizar tais movimentos. 

Entretanto, a rígida fiscalização é im- 
prescindivel. Não são raros os casos de 
fraudes, excessos e uso irmegular dessa 
ferramenta, Roteiros. dispensáveis, final 
dades não institucionais e, inclusive, em- 
bolso do excedente para complementar o sa- 
lário ou financiar operações escusas, muitas 
vezes, estão por trás do usuruto das diárias. 
A sociedade clama por austeridade e fim do 
desperdício de dinheiro público. Portanto a 
racionalização das despesas se fz necessária. 
Urge a revisão do sistema vigente, de modo a 
ampliar a transparência e coibir o mau uso das 
diárias. Em tempos de aperto nas contas, mais 
do que nunca, é preciso pôr fim à cultura da 
gastança irresponsável, 
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ABRE ASPAS 

Diferentes momentos 
vividos pela bancária Luana 
Samara Schmidt, 35, foram 

transformados em crônicas 
na coletânea “Mulher de 

Frases” O primeiro livro 
da obra independente 
da autora será lançado 

neste sábado, no Espaço 
de Yoga Pratyahara, em 
Estrela, a partir das 16h, 
aberto ao público. O livro 
estará disponível para 
a venda no espaço ou 
pelo site luanaschmidt. 
com.br, e parte do valor 
arrecadado será destinado 

a instituições sociais. 
nou mais necessário e profundo, Há pou- 
co mais de cinco anos, logo que meu lho 
nasceu, publiquei um text de crônicas do 
cotidiano emultas pessoas começaram à 
dizer que se identificavam com oque cu 
escrevia, E essa cura, que antes cramuito 

Este é o seu primeiro individual, começou a se tomar coletiva. 
livro? Então reunios textos que estavam nas 

Esteé meu primeirolivrodeumaco-  redessociaisna coletânea. 
Tetânea de quatro obras. É chamado de 
Luana Minguante, Cada um dos outros 
receberá nomes das outras luas. Cheia, 
Nova e Crescente, e por isso a coletânea 
Echamadade- Mulher de fases” 

Sobre o que fala a obra? 
Eutrago vivências. São crônicas do co- 

tídiano. Me denominei uma contadora de 
histórias reais. São situações sentimentos, 
reflexões que eu tive ao longo desses lt 
mos anos, de coisas que fui me deparando, 

descobrindo, eja na minha vida profis 
onal, no meu papel como mãe, esposa, 

filha, como voluntária, nos meus grupos 
deestudos, amigos ecuiatransformando 
emcrônicas. Tudo deforma cronológica 
mesmo, Este primeiro livro são os 20 pr- 
meios textos que eu escrevi Hoje são mais 
de 60 textos que tenho escritos isso jáme 
«dá material para o restante dos livros da 
coletânea, Isso também faz esse caminhar 

Como surgiu a ideia da 
publicação: 

Sempre foi um sonho. Aquela coisa 

de plantar uma árvore, ter filhos e 
escrever um ivro. Desde pequena eu 
escrevia ivros, tinha o hábito da leitura 
adorava agendas e diários. Depois 
de adulta, fazendo terapia, esse hábito 
voltou. Comecei a retomar as minhas 
escritas, principalmente depois que 
fiquei mãe. Então esse processo se tor- 

MÁRCIA PIEROZAN TE eee 

R. Alberto Torres, 536 - Centro, Lajeado - 3714328: 

FOI NOTÍCIA 

Fim de semana, 18 e 19 dezembro 2021 

mais genuíno, porque é possível ver como. 
me transformei nesse processo. 

O gue pode desta 
produção? 

O que mais gostei foi desse compa 
tilhar, crescerem conjunto, dessa pos- 
sibilidade de trazer um acontecimento 
da minha vida e receber um feedback de 

que isso acontece em outras casas tam- 
bém, outras famílias, em outros relacio- 
namentos. E também essa abertura de 
que quem leu me olhe com outro ponto 
de vista e que isso possa trazer alguma 
mudança para a vida dessa pessoa. 

Quais são suas inspirações 
dentro da literatura? 
As minhas inspirações na literatu- 

ra neste momento são pessoas que 
escrevem neste mesmo estilo, Li por 
muito tempo Martha Medeiros, eagora 
acompanho muito a Rafacla Carvalho, 
que é muito forte nas redes sociais, ejá 
publicou alguns livros. Eu procuro essa 
interação nas redes sociais também. 

Leandra Bertte 

Cristine Elisa Junges 

Matheus Berutti Fest 

Maria Vitória Ullmann de Moura 

Larissa Schweizer 

37141889 

Fepamaponta84pontos - Petrobras abre concurso : Bolsonaroaproval0%de : RS faráempréstimo de 
próprios para banho com 757 vagas biodiesel no óleo diesel R$3 bi para precatórios 

A Fepam iniciou a divulgação A pegrobras abriu inscrições O governador Eduardo Leite Speed Apeobrasabecições Eni naságuasdetodooEstado. Ci denveisuperoremdiver. de R$ 3 bilhões junto ão Banco. 
No primeiro boletim do verão - “Sascarreras além de cadastro Interamericano de Desenvolv 2021/2022, 84 pontos constam 
como próprios para banho. 
Seis não possuem condições. 
Os relatórios serão publicados. 
até4 de março. 

de reserva. É possível se candi- 
datar até 5 de janeiro, no site 
wwveve petrobras com br. A tara 
éde R$ 7983 eas provasestão 
previstas para fevereiro. 

mento À ideia é usara recurso 
para pagar precatórios de cre- 
dores que tiverem feto feito 
com o Estado, o que vai permitir 
um deságio em tomo de 40%. 
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% 

CRESOL 

FERNANDO WEISS 

Vale e Estado caminham 
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GSCHAFFER 
schafferadvogados.com.br 

Lajeado | 54 3748.5566 — Encantado | 51 3751.1754 

CHEGA DE BRINCAR 
COM A MASCARA para entendimento 

sobre as concessões 
ebate sobre concessão 
das rodovias estaduais 
que cruzam o Vale 
teve mais um capítulo 

essa sexta-feira, Apesar da de- 
selegância ao excluir da reunião 
com o governador Eduardo Leite 
um integrante da comitiva do 
Vale (detalhes abaixo), o balanço 

a audiência no Palácio Piratini 
é positivo, Ao ouvir as deman 
das locais, o Estado confirmou 
adaptações ao projeto do edital 
original sobre as concessões das 
rodovias 130, 129 0453, 

Oqueo 
governo 
acena: 

paras obras dl 

e Arroio do Meio pata 

eIncluir no ed 
refúgios n 

Juplicação entr 

praças de pedág) 
onde estão hoje Sobn 
governador virá o Vale nas 
Préximas semanas para visita 

dades de Encantad 
eCruzeira do Sule, a part 

fsso, tomar decisão definitiva, 
«Sobre os preços das tari 
ainda faia malor clareza e 

ey pald 
» Medições de Terras. 
+ Loteamentos. 

X 

Reunião com o governador sexta pela manhá teve dois 
momentos importantes: avanços relevantes sobre os prazos. 
das duplicações e inclusão de obras emergentes. E o outro, 
a falta de diplomacia e elegância por parte do governo, ao 
excluir do encontro o representante da 

Em síntese, estes foramos 
encaminhamentos da reunião 
como chefe do Executivo gaúcho. 
Com essas mudanças, o edital já 
começa a ganhar uma cara mais 
aceitável daquela apresentada no 
início. Aos poucos, caminhamos 
para um produtivo entendimento. 

Deselegância 

fora de tom 

A comitiva regional que foi a 
Porto Alegre nessa sexta integrava 
representantes da Amvat, CIC-VT, 
Acile Codevat. Na hora de entrar 
na sala da reunião com o gover- 
nador, o representante da Acil, 

MITSUBISHI 
MOTORS 

Ardêmio Heineck 

Ardêmio Heineck, foi barrado 
e impedido de participar do es 
contro, sob a alegação de falta de 
lugar na sala. 

No entanto, segundo partic 
pantes do encontro, havia espaço 
suficiente para abrigar o represen- 
tante dos empresários lajeadenses. 
Trata-se de uma deselegância e 
falta de diplomacia que contrastam 
coma postura do governador Leite. 
Não há argumento plausível para 
justificar a exclusão do encontro 
um senhor de mais de 70 anos e que 
representava de forma legítima a 
entidade que na semana anterior 
recebia de braços abertos o gover- 
nador, vice-governador e presidente 
da Assembleia Legislativa. 

KamoN 

Me incomoda este “faz de 
conta” que se vê por aí. O Es- 
tado faz de conta que exige. 
o povo faz de conta que usa. E 
o pior: onde se deveria usar se 
tira onde se poderia tirar, se 
usa. Manter a obrigatoriedade 
do uso da máscara diante dos 
números da covid-19 perdeu o 
sentido. Já faria bem o gover- 
nador do estado se decretasse 
ouso facultativo, pois até 
mesmo a “pandemonizada” 
ômicron não se confirmou 
letal nem severa, ainda que de 
propagação rápida. 

De fato, os números e os da 
dos nos colocam em outro pa- 

Sem exigência 
para as crianças 
Gosto muito da opinião 
ponderada e equilibrada de 
dois icones da medicina regio- 
nal, Pneumologista Claudio 
Kleine pediatra João Paulo 
Weiand. Ambos emitiram opi- 
nião parecida sobre a autori- 

ção concedida pela Anvisa, 
devacinarcrianças de Sa 11 
anos contra a covid. Os dois 
sugerem que não seja obriga- 
tóriaa vacinação diante das 
informações existentes. Mais 
do que isso, recomendam a 
aplicação do imunizante para 

tamar e mostra que estamos 
cada vez mais próximos de 
ternossa vida de volta. Quem 
sabe possamos aproveitar 
estes dias que ainda restam de 
2021, para entrar de fato em 
2022 com o pé direito, E parar 
com este “faz de conta” com o 
uso da máscara poderia repre- 
sentar um novo momento, 

Até porque, vamos con 
binar né, uma hora temos 
que tomar decisões que nos. 
tragam a normalidade de 
volta, mesmo sabendo que 
existe torcida — por incrível 
que pareça - para que isso 
não ocorra. 

Viva a vacina 
Chegou minha vez de 

fazer a 2º dose da vacina 

acompanhando sua cader- 
neta e as datas para fazer 
as doses necessárias? 

casos de enfermidade individual 
dascrianças ou de familiares, 
mas que não se condicione 
a vacinação em massa. Faz 
todo sentido. E que tenhamos 
maturidade para não polarizar e 
politizar mais este debate. 

Girando 
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NOS QUEREMOS O SEU IMÓVEL 

> A 
VENDA ALUGUEL 4 
E DEMES 

98329 0600 98168 6400 BEN 
TAS 

Grupo A Hora lança 
a Go mala de 
projetos para Vie 

do Taquari O objetivo é devolver equiiivene astena cade 1 
nda de mão de obra regional. 

A pesquisa “RUMO, o futuro ' 
gamão de obra no Vale” busca 
deem ompresidadorto 
educadores trabalhadores das 

mudaram, E o mercado da região 
não pode fica de fora desta 
equação. 

Pesquisa depende emilio da 
contrapartida de toda a cadeia 
Vale do Taquari, Estudantes, for- 

mandos, educadores e principal 
participar deste inédito estudo 
proporcionado e avalizado pelo 

Grupo A Hora, em parceria com 

diversos órgãos públicos e priva- 
dos, e sob a batuta do experiente 
Lucildo Ahlert, consultor em 
pesquisas e gestão empresarial 
da Macrovisão, e que também 
está à frente do projeto. 
Ahlert é quem especifica os. 

detalhes da pesquisa, que está 
pautada em três etapas: análise 
de quem quer entrar no merca- 
do; avaliação das necessidades 

O governador e o Vale 
portante pedido pela incorporação 
definitiva do complexo portuário 
pelo municipio de Estrela, a Am- 
turvales também aproveitou para. 
reforçar os pedidos por atenção e 
investimentos no setor turístico do 
Vale do Taquari. Na imagem, Leite 
com o vice-presidente da entidade, 
ºharles Rossner. 

Aligação com aex-vercadora 
Mariela Portz (PSDB) e tam- 
bém como ex-prefeito Jonatan 
Brónstrup (PSDB) aproximam 
o governador do Vale do Taquari. 
Na sexta-feira, e isso já é frequen- 
te, líderes regionais se reuniram 
frente à frente com Eduardo Leite 
(PSDB). Desta vez, além do im- 

Turismoa 
A men! ECA 

falado 

õ 
Pap Cs) Sicredi 
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eoportunidades de trabalho das 
empresas; o que está sendo 
aplicado efetivamente neste mo- 
mento. Para isso, reforçamos, é 
preciso a participação em massa 
da sociedade civil cempresarial. 
Neste momento, é preciso que as 
empresas “abram suas portas” 
para que o Vale do Taquari possa 
descobrir (e prestigiar) novos 
talentos. 

Alvará na 

Univates 
O Corpo de Bombeiros de 

Lajeado esclarece a ação realizada 
na noite de quarta-feira, no Anti- 
teatro da Univates, e que resultou 
na interdição parcial da estrutura 
de um evento realizado com 
toldos temporários. Na segunda- 
feira, informa o CBM, a respon- 
sável técnica fo informada que o 
local não possula APPCI em vigor 
para aquele tipo de evento. Após a 
conversa, informa a corporas 
não houve qualquer pedido ou 
protocolo solicitando autorização. 
Porsua vez, a Univates informa 
que apenas cedeu o espaço para o 
evento, e que será mais rigorosa 
nas próximas cedências. Por fr 
o CBM cumpriu com o seu devere 
a programação seguiu na área in- 
terna do teatro. E vida que segue. 

Apresentação 
Adair Weiss 

(SCertel 

(Ben cren AScieis Mogi 
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Votos em 
Lajeado 
A cidade de Lajeado possui o 

maior percentual de eleitores do 
Vale do Taquari. Portanto, o movi- 
mento que busca eleger deputados 
da região precisa estudar o eleitor 
Iajeadense. De acordo com os 
dados do TSE, referentes ao pleito 
de 2018, de cada nove lajeadenses. 
apenas um (11%) conseguiu eleger 
seu deputado estadual. Ao todo, 
458 candidatos conquistaram votos. 
em Lajeado. E os sete mais votados. 
na cidade não se elegeram. Eram 
eles, Maricla Portz (PSDB), Sérgio 
Kniphoff (PT), Douglas Sandri 
(Novo), Enio Bacci (PTB), Luis 
Fernando Schmidt (PT), Sidnei 
Eckert (MDB) e Claudiomiro da 
Silva (PMN). Juntos, somaram 
24,6 mil votos em um universo de 

EN 
PROMOÇ 

A Câmara de Teutônia pode instaurar uma Comissão Parlamen- 
tar de Inquérito (CPI) para esclarecer as diárias, as justificativas 
eos comprovantes dos gastos apresentados por todos os verea- 
dores. Começando, é claro, pelo vereador Claudiomir de Souza 
(PSL). Da mesma forma, o MP deve investigar as denúncias. 
contra o mesmo parlamentar, em especial as supostas falsifica- 
ções de documentos públicos. 

- Ojomalista Gilberto Jasper, natural de Arroio do Meio, éo novo Coor- 
denador de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ele 
atua desde 1993 no poder público estadual. Por lá, ce 
secretários estaduais, governadores, deputados e presidentes da AL/ 
RS. No periodo, ele também atuou junto ao TJ/RS eno BID. 

- O Movimento de Combate à Corrupção protocolou uma de- 
núncia na Procuradoria Geral Eleitoral (PGE) contra a nova 
cerveja Bolsonaro. Eles alegam que a eventual comercialização 
não pode servir para arrecadar fundos à campanha eleitoral 
do presidente, conforme anunciado por alguns apoiadores. A 
ação é contra uma associação de empreendedores com sede no 
Mato Grosso. Meses atrás, a justiça mandou retirar outdoor às. 
margens da BR-386, e que exibiam mensagens de apoio ao chefe 
da nação. 

- Mudando de “saco pra mala”, a administração de Bom Retiro do 
Sul começa a colher os frutos da duplicação da BR-386. Além do 
investimento da empresa Ferros Castro, o município já projeta novos 
empreendimentos naquele espaço, e prevê ampliação de quem já está 
bem consolidado e gerando empregos renda ao Va 

- A concessão da ER$-130 deve contemplar uma ciclovia de 10 
km entre Lajeado e Arroio do Meio. A devolutiva referente às 
demandas do Vale promete novidades e deve chegar na próxima 
semana. E o edital pode ser publicado em fevereiro de 2022. 

- Eos parkdets, em Lajeado? 

Diariamente 
Shas8h 

FOUHTO  Diersmanrt 
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a 
Gustavo Adi 

Laboratório de Ciências auxilia 
na definição de aptidões futuras 

des construtivas e prazerosas, que vão além do ensinar em sala de aula Estrutura ampla e de alto padrão permite ativid: 

Laboratório de Ciências do Co 
légo Sinodal Gustavo Adolo, de 
Lajeado, faz parte da rotina dos. 
estudantes, sempre estimulan 

do à curiosidade e o senso crítico sobre 
as coisas que acontecem ao seu redor 
Mesclar teoria e prática, e transformar o 
que é ensinado em sala de aula em expert 
mentos, auxilia na aprendizagem e aquça a 
curiosidade de todos. E o que já era muito 
bom, pode melhorar ainda mais. É que a 
partir de 2022, com o início do Novo Ens 
no Médio do GA, no campus da Univates, 
a instituição dá mais um salto, passando a 
oferecer laboratórios com caráter multidis 
ciplinar e favorecendo ainda mais os est 
dantes em suas experiências e oolhar para 
uma futura profissão. 

De acordo com a professara de Quim 
ca, Luciana Caroline Kipp Fernandes, o 
uso do laboratário por estudantes de to- 
dos os níveis, desde a Educação Infantil 
até o Ensino Médio, já é uma tradição no 
GA, há muitos anos. “Primeiro, contáve 
mos com um espaço menos, mas que 
Jó refletia em atividades construtivas e 
prazerosas, tanto para as turmas, quanto 
para Os professores. A partir de 2017, o 

(8) 
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UNIVATES 

colégio passa a oferecer a atual estrutu- 
ra, com duas salas, muito semelhante so 
que é disponibilizado em universidades. 
Foi um expressivo investimento, destaca. 

Construção de vivências 
No local, salienta Luciana, as tumas 

vivenciam experimentos em Biologia, 
Química, Física e até Matemática. “No 
Laboratório de Clências os estudantes 
saem do campa imaginativo. A parte bo 
nita da Clência é a testagem, por isso a 
importância deste espaço para um enst 
no multidisciplinar e construtivo! A pro- 

Ka 
No Laboratório de Ciências os. 
estudantes saem do campo 
imaginativo. A parte bonita da Ciência 
é a testagem, por isso a importância. 
deste espaço para um ensino 
multidisciplinar e construtivo” 
LUCIANA KLPP FERNANDES, 

fessora de Biologia, Fabiane Kônig acres 
centa que o laboratório é uma extensão 
da sala de aula, onde os estudantes tes 
tam, constroem hipóteses e formulam 

ideias. “É um local para construir vivêm 
cias. É uma oportunidade investigativa 
para incentivar suas próprias pesquisas 
e experimentos, que ajudarão na esco 
fha de suas aptidões futuras”, emenda. 

Novas experiências 
na Univates 
Fabiane enfatiza que, a partir do ano 

que vem, com o início da implantação do 

dão 
O GA sempre apostou 
nesta metodologia, de unir 
teoria e prática, nas diferentes 
faixas etárias, e a parceria 
“com a Univates vai ampliar 
ainda mais esse leque” 
pereira PR 

novo Ensino Médio, no prédio 1 da Uni- 
vates, essas vivências serão ainda mais. 
acentuadas, "O GA sempre apostou nes 
ta metodologia, de unir teoria e prática, 
nas diferentes faixas etárias, e a parceria 
com a Univates vai ampliar esse leque, 
a partir da oferta aos estudantes e pro- 
fessores de laboratórios com caráter 
multidisciplinar, Fazer ciência, hoje, en 
volve todas as áreas do conhecimento, e 
o estudante do GA terá isso ainda mais 
presente” Luciana e Fabiane destacam 
também a oportunidade dos educado: 
res vivenciarem esse momento. "É uma 

realização profissional, afirma Fabiane 
“Todos aprendendo e crescendo jun 
tos. Isso é fantástico”, resume Luciana 

Infraestrutura do laboratório 
Em um amplo e moderno espaço, divdr 

do em duas salas preparadas para receber 
estudantes de diferentes idades, o Labora- 
tório de Ciências do GA conta com Insta- 
lação de água, gás, capela e exaustor para 
manusear os reagentes com segurança, 
microscópios, simuladores de movimen- 
tos, bússolas, imãs, bancadas, tubos de 
ensaios, um esqueleto, entre outras peças. 
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economia: 

seis vezes mais do 
queoRSeo país 
Na comparação de 2018119, Brasil e o estado ficaram entre 1,1 e 
1,2% de aumento. Já a geração de riquezas em 38 municípios da 
região no período alcançou 7,4%. No total, PIB regional representa 

3,2% do RS. Lajeado se mantém como maior economia do Vale e 
ocupa a 172 posição entre as cidades gaúchas 

Filipe Faleiro 
sem a manufatura”, avaliaopre- Resultados 
sidente da Câmara da Indústrias por cidades cai EEN & Comércio da região (CIC), PIB por município 
Ivandro Rosa. Entreas 100 maioreseconomias 

Produto Interno Bruto De acordo com ele, o PIB éim- — gaúchas, seis são do Vale do Ta-  HHBaidlansis! imtápio neo mera 
(PIB) referente aoano — portante para medir produção, — quari. Lajeado segue como a prin- ic do e a unem 
de 2019 foi apresenta- — mercado e vendas dos diferen- cipal cidade em termos de geração se Ea Msbihão asma 
do nessa sexta-feira. tes segmentos. Por outro lado, — de riqueza. Ocupa a 17º posição see Teutônia sbihão n$46108 

No período analisado, a econo- — não dá uma ideia clara sobre os . entre 497 municípios (confira a 56 ssidatádo ratshão ia 
mia do Rio Grande do Sul teve. municípios. “É. preciso avaliar . lista completa). O pesquisador em == re] ET 
um crescimento timido, de 1,1%, — outros indicadores. Pois temos. economia do DEE, Martinho Laz- 
um pouco menor do que a média. municípios com um PIB per ca-. zari, considera que a manufatura Es ps as asas 
nacional (ficou em 1,2%). o, mas com formatos de alimentos e os serviços como os. Ji cido vide CEE 
Quando se avalia o resultado entes. Por exemplo, — fatores preponderantes. 18% Cuaerodosa soa mães assis 

das cidades locais entre os anos uma família com lavouras de sub- Por seruma cidade polo, proces- 172 Bomfetrodosui 1166 milhões n$25684 
de 2018 é 2019, o avanço econó-  sistência podem ter mais qualida- sa grande parte da produção primá- nd SanaCuado sa a9somihoes asmases 
mico foi seis vezes maior do que de de vida do que outra que mora ria regional, avalia Lazzari. A partir erqemec rerpeem ES 
a média do R$ e do país. Saiu de — no centro de uma grande cidade.” disso, no resultado da fatia do PIB 
R$ 14,8 bilhões no primeiro ano No total, alcançou os R$ gaúcho ca comparação com a área Sa ananiio, nas 
da análise para R$ 15,6 milhões. 482,46 bilhões. Os 38 municípios. do Vale (igual ao município de Ale- o ii, Estica] CE 
Um avanço de 7,4%. do Vale do Taquari representam — grete),ficar com pouco mais de 3% as Amtaonda arazmandes nsssam 
“Temos um indicativo dequeo — 3,2% do contabilizado em 2019. ésignificativo. No entanto, estudos 259 Parana “497 milhões nsz2361 

Vale do Taquari consegue agre- Os dados foram divulgados pelo mostram que a participação já foi ode Vest Asa milhões assr267 
gar valor a produção. Enquanto Departamento de Economia e — maior, alcançando 4%. CSS Pá Es 
a economia gaúcha e brasileira Estatística, da Secretaria de Pla- Para retomar maior participa- 
depende muito do agro, da sa-— nejamento, Governança e Gestão. ção, o pesquisador ressalta a ne- ess asa EEE Re 
fra de soja. Boa parte exportada (DEE/SPGG). cessidade de agregar mais valor nda co ad Gianna Bane 

à produção. Junto com isso, há ae Nom brêca pmnões asssmo. 
como desenvolver os serviços. “O 251º Na Tiiômihões ns27a6a 

je turismo é uma opção. Mas tam- so Dostaendos  ronSmindos asian 
Características da bém, a proposta de desenvolver 367 Fazenda Vianova 1054 milhões R$23486 

e x atividades especializadas, como EE sa RSS 
economia reg onal sitio een 24 Pega 1009 milhões n$25255 

+ Cadela produtiva civersficada, baseada no agronegócio, Junto com isso, seria necessário 38% Marques de souza om mães aszaszs 
construção CM, serviços e comércio; que os municípios menores re- aeee Poçodas Antas dusmihões nsasods 

; á dependência do set “os Capão mihões + Amaior força econômica regional está no agronegócio ampliado; aÃ erratado: inveginmaeos rem mr preom 
+ Envolve as atividades antes da ponteira (insumos e equipamentos), para indústria eserviços, realça. SR 
dentro da porteira (agropecuária), e depois da porteira (indústria e Quando se avalia todo o RS, aca- pesa ara 
“comércio dos produtos vindos da agropecuária) pital atinge 17,1% do total gaúcho. = roca tosa ii 
« Osso este nctementar aerscar aeconomaregional Porto Alerechegoua R$52.43 E E E 
com as atividades da chamada-nava economia! baseada nas is: Coãs dali ur Hd 
tecnologias de ponta, coma a da informação, automação e ares (o Fe aa atas 
biotecnologia, por exemplo; densa aaa iu Era 
é Desenvolvimento do turismo, seja por aproveitar belezas naturais RS no país a [ van aan 
ou construidas pelos municipios, = posa Ent jade 

e Infraestrutura logística, municípios localizados em área Etoaeagen Pb aim iene peaãos asten 
ivilegiada em termos de acesso a auras regiões; 5 privilegiada em termos de acesso a auras regiões; A piroca 

* Ciescimento populacional acima da média gaúcha, demonstra permanecesse na quarta posição Após o RS, aparece o Paraná 2019, que agrega novos dados, 
que o Vale atrai de outras localidades, contribuindo para formação do ranking nacional, atrás de São (6,3%) ede Santa Catarina (4,4%). mais amplos e detalhados, do Ins- 
da força de trabalho regional, Paulo (318%), Rio de Janeiro As informações fazem parte. tituto Brasileiro de Geografia e Es- 

(10,6%) e Minas Gerais (8,8%). — do Sistema de Contas Regionais . tatística (IBGE). 



Fim de semana, 18 e 19 dezembro 2021 AHORA |7 

EE Entrevista, 
MARTINHO LAZZARI - PESQUISADOR EM ECONOMIA, DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA 

“Podemos antecipar que haverá uma 
queda muito grande nos municípios” 

+ Grupo A Hora - Tendo em fonte de receita. que haverá uma queda muito 
vistao resultado do Estado e Nas regiões com lavouras de grande nos municípios. Não 
dos municípios. Quais foram os 
resultados que chamam mais sgregado, não há giro econômico. osmais atingidos, mas tanto a 
atenção em 2019º Os caminhões são carregados com produção de grãos quanto os 

ão para exportação. serviços foram os mais atingidos. 
Ri esq a, Reetena economia geraldo 

soja, por exemplo, não há valor podemos antecipar quais serão 

0,1%, mas mostra que o avanço mas sem movimentar outros seto- + Com relação ao período 
do PIB foi pouco expressivo. do R$e do país. Quaisosmotivos — resnascidades. subsequente, de uma retomada 
agropecuária não teve um bom isso? em 2021 e como será 2022? 
ano, acabou puxando nossa Lazzari - Há uma conjunção de * As análises do PIB mun ari— Os dados até agora 
economia para baixo damédia. fatores, Asmaiores cidades, como paltêm do mostram retomada econômica 
Alavoura de sojanãoteveuma Lajeado, Arroio do Meio, Estre curva temporal dos dados mais nesteano. Agora, percebemos 
colheita expressiva. Demancira Encantado, Teutônia, têm uma recentes não mostram o impac- acomodação. Após uma fortealta 
geral, não foium bom ano. Com indústria muito forte. O setorem- toda pandemiaoudasecaque apartir do segundo semestre, há 
o agro em queda, também houve a bastante, aumenta a renda atingiuo estado no fim de 2019€ uma estabilização. Isso mostr 
reflexos sobrea indústriaesobre das famílias. Como consequênci primeiros anos de 2020. O que se mos perdendo fôlego pa 

m serviços. Isso gera valor. pode antecipar sobre os próximos ter os patamares elevados. 
Esses são setores chaves para. adicionado a partirdessabasedo resultados? Embora haja setores produzindo. 

o PIB. Cabe ressaltar que foi agronegócio, dos alimentos. Lazzari — Temos umaestimativa bastante, os custos da inflação, transformação eo daindástiaa es umperlodo vindo de uma rise Além do segmento das pro prévia de queda em 6,8% para das insumos dificultam uma 
reflexonosetorde prolongada, ládofimde2014e  teinas, há outras indústrias de 2020. É a maior já registrada na recuperação consistente 

serviços fazemvalor  quesemanteve pequeno e médio porte com história gaúcha. Será o primeiro O ano de 2022 será problemá 
adicionado do Vale ter importante participação econômi- ano emqueo PIB nominal vaicair. tico, Osjurosaltos, a perda de 
melhor desempenho «Quando seolhaparao Vale ca. Porhaver agregação devalor, Tudo poro evento atípico, princi. poder de compra das pessoas, 

doqueamédia do Taquari, o resul ocorre o contrário de cidades onde palmente da pandemia. interferem sobre investimentos 
gaúcha enacional rativo foi de crescimento acima a produção primária éa principal Sem dúvida, podemos antecipar privados esobre a produção. 

Consulte seu médico e faça seu check-up aqui. 

>> Hemograma, glicose, creatinina, colesterol HDL 
triglicerideos, TGO, TGP e outros e 

Saúde Univates: Hospital Bruno Born: 
Avenida Alberto Múller, 1151 Rua Júlio de Castilhos, 940 
Bairro Carneiros, Lajeado/RS ntro, Lajeado/RS 
Setor € - Prédio 16 Laboratório de Análises Clin 

Atendimento e coletas: Atendimento e coletas: 
Segunda a sexta-feira: das 6h30min às 12h e das 13h às 17h. De segunda a sexta-feira: das 07h às 18h, sem fechar ao meio dia 
Sábados: das 07h às Th Sábados: das 07h às Ih. 

GANHE TEMPO E AGENDE SUA COLETA 
Telefone/ WhatsApp: (51) 3714-7000 BrunoSBorn saúde 
www.saudeunivates.com.br Sua Saúde é Nossa Vida. Univates 
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economia: 

Estado promete antecipar 
obras nos perímetros urbanos 
Líderes do Vale se reuniram J “DE 
com governador pa Ê Sm 7 
tratar sobre o plano de 
oncessões 

A 

'ma comitiva. formada 
por 10 prefeitos  repre- 
sentantes de entidades 
regionais esteve em Por 

to Alegre nessa sexta-feira, 17, para 
ma reun 

cessões rodoviárias, O governador 
Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira 
Júnior, o chefe da Casa Civil, Artur 
Lemos, presidente da Assembleia, 
Gabriel Souza, e o secretário ex 
traordinário de Parcerias, Leonardo 
Busatto, participaram do debate 
Em pouco mais de uma hora, houve po; 

nços nas trata, E=<> 
O presidente do Conselho de. Prefeitos e entidades alinharam demandas com o governador Eduardo Leite, nessa sexta, no Palácio Piratini 

Desenvolvimento do Vale do Ta- 
quari (Codevat), Luciano Mo- . cípios. À expectativa é pelo lança- — Santa Clara do Sul, Paulo Kohl. cação entre o município e Lajeado 
resco, acrescentou que algumas — mento do edital das concessões — rausch, a audiência foi muito po- e que não será instalado um pedá- 
reivindicações foram atendidas, A até fevereiro e efetivação do leilão. sitiva, “Pela primeira vez em sete, . gio no local. Outra demanda ates 
principal delas foi a antecipação — na metade de 2022, para evitar. oito meses, as lideranças do Vale. dida foia construção de uma ciclo- 

jo sobre o plano de con- 

de obras nos perímetros urbanos. — problemas com o ano eleitoral. sentaram e conversaram com via. “Esperamos que os trabalhos 
Como exemplo, citou intervenções o governo estadual. Claro que sejam acelerados”, acrescentou. 
na ER$-130, entre Cruzeiro do Sul cada município tem seus ajus- 
é Arroio do Meio. Antes previstas “Audiência tes, demandas, mas o discurso 
para o oitavo ano, foram remancja- ' pa foi alinhado, Somos favoráveisa Porto de Estrela 
das para terceiro. positiva concessão, com acessos, duplica 
A devolutiva completa do Es- Para o presidente da Associa- — ções e demais obras. É assimque Outra demanda regional é o 

tado deve ocorrer nas próximas. ção dos Municípios do Vale do as coísas precisam funcionar”, — Porto de Estrela. O prefeito Elmar 
semanas, após análise dos muni- — Taquari (Amvat) e prefeito de . afirmou Kohkrausch. Em nove Schneider oficializou o pedido de 

anos, a previsão de investimento . cedência definitiva do complexo ao 
éde R$ 2,1 bilhões, município e destacou a união regi 

Houve consenso sobre os pe- . nal pela pauta. Para ele, a confir- 
dágios entre Cruzeiro do Sul c mação da cedência vai trazer mais 
Encantado. O modelo free-flow, . segurança para os investimentos é 
com livre passagem sem praças a geração de emprego e renda. 
e pagamento conforme os quilô- Na sua visão, esse será o único 
metros rodados, foi considerado . possível transformar o Vale do Ta- 
inviável. O motivo é a falta de re-. quari no principal polo logístico 
gulamentação. Na próxima quin-. do Rio Grande do Sul. Kohlrausch 
ta-feira, 23, o governador Eduar- afirmou que Leite se mostrou fa- 
do Leite deve visitar a região e vorável à transferência e enxerga 
verificar de perto as praças, a fim. com “bons olhos” a utilização da 
de que possa ser definidaa melhor . hidrovia. Além do Codevat e da 
localização e as tarifas Amvat, participaram a Câmara do 

(Arroio do Meio), Marcelo Caumo (Lajeado), O prefeito de Arroio do Meio, — Comércio, Indústria e Serviços do 
Sandro Hermann (Colinas), Elmar Schneider (Estrela), Eduardo Leite, Danilo Bruxcl, disse que está mui- — Vale do Taquari (CIC-VT) e Asso- 
presidente da Amvat, Paulo Kohlrausch, e presidente da Assembleia. to satisfeito com os resultados. Se- . ciação dos Vereadores do Vale do 
Legislativa, Gabriel Souza gundo ele, Leite garantiu a dupli- Taquari (Avat). 

“A HORA | ourcanom 

O MEU... 
Ss! 

Conversas, ideias e ações 
Matomecárica ; 

privilêge!  SOLLARSUL RicamtER GRU Ouça na Rádio A Hora e assista 
pelas nossas plataformas digitais. 
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umquio nem 

q 

Cidades do 

RStêmo 

combustível 

mais caro 

O preço médio do etanol prati- 
cado nos postos do país registrou 
queda de 1,5% nesta semana, se- 
gundo levantamento divulgado 
nesta sexta-feira, 17, pela Agência 
Nacional do Petrólco, Gás Na- 
tural é Biocombustíveis (ANP), 
Conforme o boletim, o valor pas- 
sou de R$ 5,21 para R$ 5,12. O 
maior preço encontrado foi em 
Torres. No município do litoral 
norte gaúcho, os consumidores 
chegama pagar R$7,79, 
Outra variação observada foi 

nos valores da gasolina, Nos dl: 
timos sete dias, o preço do com- 
bustível apres uma redu- 
ção de 0,4%. De R$ 6,70 para R$ 
6,67. Neste caso, o Rio Grande 
do Sul também se notabiliza 
pela cobrança elevada. Assim 
como em pesquisas anteriores, 
os motoristas de Bagé são os que 
precisam desembolsar mais pelo 
litro. Por lá, é possível encontrar 

gasolina por RS 7,95. 

Redução na 

refinaria 

Na terça-feira, 14, a Petrobras 
anunciou que o preço médio de 
venda da gasolina para as distri- 
buidoras passará de R$ 3,19 para 
R$ 3,09 por litro a partir desta 
quarta-feira (15). O novo valor 
representa uma redução média 
de 3,13% oude R$ 0,10 porlitro. 
Segundo a estatal, o ajuste 

reflete, em parte, a evolução dos 
preços internacionais e da taxa 
de câmbio, “que se estabiliza- 
ram em patamar inferior para 
a gasolina”. Não foram infor- 
mados reajustes nos preços dos 
demais combustíveis 
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ma das grandes empresas 
do segmento de energia 
solar pf 
novidades para 2022. A 

ra importantes 

Sollar Sul inaugura ainda no primeiro 
semestre sua nova sede em Taqua 
ri. Com investimento próximo a R$ 3 
milhões, o novo prédio terá 3.800 me 
tros quadrados e esta 
numa área de 1 Hec na Rodovia Alei 

ará localizado 

xo Rocha da Silva, onde irá receber 
as equipes comerciais, de marketing, 
vendas e o administrativo da empre 
sa. O objetivo é facilitar ainda mais 
o acesso do público aos serviços 
energia solar fotovoltaica. 

egundo Leonardo Porto, CEO da 
empresa, o sistema fotovoltaico, 
além de valorizar uma residência, 
reduz em até 95% do seu custo com 
energia. Além disso, são 25 anos de 
garantia para o sistema de energia 
solar fotovoltaica, o que transforma 
a residência ou empreendimento 
que o utiliza em uma microusina de 
geração de energia e a toma menos 
dependente da rede 

“Dependendo da quantidade de 
energia gerada e da demanda Instan. 
tânea de consumo de energia do imó: 
vel, parte da energia gerada é consu 
mid localmente para supriras cargas 
locais o excedente é Injetado na rede 
da distribuidora de energia elétrica. Ou 
seja, você ainda colabora diretamente 
como meio ambiente e com um mun: 
domais sustentável, avalia 
Aplicação da tecnologia é simples 

e facilitada. Tanto é que o orçamento 
é gratuito e pode ser solicitado para a 
Solar Sul por um de seus canais de 
atendimento. O primeiro passo é o em 
vio de uma foto da última conta de uz. 
Essas informações são enviadas para 
o setor de orçamento para construção 

» E SOLLAR SUL 
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3 SOLLAR SUL 

O novo prédio terá 3,800 metros 
quadrados e estará localizado 
numa área de 1 Hec na Rodovia 
Aleixo Rocha da Silva. O objetivo 
é facilitar ainda mais o acesso do 
público aos serviços de energia 
solar fotovoltaica 

da propósta. À partir disso, a empresa em 
tra em contato a fi de agendar um aten 
dimento, seja reunião oniine vsitâna casa 
do cliente au presencialmente em um dos 
escritórios da empresa. 

“Nosso objetivo é encontrar e criar uma 
solução customizada para cada familia ou 
tipo de negócio. Cuídamos de todo o pro- 
gesso, sempre com rapidez e qualidade, 
desde o projeto, os equipamentos, até a 
instalação. Garantimos que o investimen- 
to começa à se pagar assim que a instala- 
ção for finalizada: Q clente ainda fica livre 
de variações nas tarifas e contribui com o 
futuro do nosso planeta”, aponta Porto: 

Nova sede da Sollar Sul 
em Taquari vai facilitar 
atendimento ao público 

Toda energia gerada é aproveitada e retoma para você. 

* Sustentabilidade 
É renovável e não libera qualquer tipo de componente nocivo 
ou poluente. 

“Valorização 
Traz significativa valorização para o seu imóvel. 

« Contribuição 
“Contribui com a matriz enérgica brasileira. 
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Quatro cidades do Vale estendem 
contratos com a Corsan até 2062 
Municípios que formalizaram assinaturas ampliam plano de investimentos e obras nas redes de 
água e tratamento de esgoto. Companhia obtém direito de explorar os serviços por mais 40 anos 

VALEDOTAQUAR! 

prazo dos municípios 
assinarem os aditivos 
contratuais com a 
Companhia Riogran- 

dense de Saneamento (Corsan) 
terminou nessa quinta-feira, 16. 
Das 13 cidades do Vate atendi- 
das pela estatal em processo de 
privatização, apenas Bom Reti- 
ro do Sul, Estrela, Marques de 
Souza e Paverama aderiram ao 
contrato suplementar. 
Os aditivos são uma forma de 

contemplar investimentos na 
rede de água e tratamento de es- 
goto, previstos no Novo Marco do 
Saneamento e que precisam ser 
cumpridos até 2033. À proposta 
aos que aderiram é garantir um 
percentual de participação na 
venda da companhia. 
Em todo o R$, 74 municípios 

assinaram os ajustes de cont 
tos. Eles representam 52% do 
turamento da Corsan. De acordo 
com o presidente, Roberto Bar- 
buti, nove das 10 maiores cidades. 
do estado estão entre as que for- 
malizaram as assinaturas. 
Mesmo vencido o prazo esta- 

belecido em lei estadual, à com- 
panhia mantém negociações com 
os gestores municipais. “Não há 
qualquer prejuizo aos que não 
assinaram complemento. 

OS nosso serviço com qua- 
etapa foi uma opor- 

aqua amem 

Lajeado está entre os municípios que não aderiram ao aditivo. Prazo para metas no saneamento encerra em março 

tunidade de protagonismo em 
relação ao saneamento básico”, 
pontua Barbuti. 
Além de ajustar plano de tra- 

balho e investimentos, o pro- 
o também visa capitalizar à 

Corsan e ampliar o valor de mer- 
cado antes da oferta pública. A 
grande discussão aberta com os 
municípios foi a oportunidade 
de apresentar as obras e os 
pactos, além de ajustar prazos. A 
meta É investir mais de R$ 12,77 
bilhões até 2033. 

“Não há prejuízo 
para Lajeado” 
A maior cidade do Vale está en- 

tre as que não assinaram o aditivo 
contratual. De acordo com o pre- 
feito Marcelo Caumo, um projeto 
foi remetido à câmara, mas houve 
objeção de vereadores. Ainda na 
avaliação do prefeito, o município 
não recebeu a devida atenção da 
Corsane por isso não há pressa em 
estender contrato. 

Caumo critica também a falta 

de transparência da companhia 
com o município. “A Corsan não 
compartilha. dados importantes 
sobre a operação local. Sabemos 
que é um serviço lucrativo. Não há 
prejuizo para Lajeado ficar de fora. 
desta etapa de aditivação.” o. 

Encantado mantém 
negociação 

Com a possibilidade de firmar 
termo aditivo, o governo de Encan- 

RESUMO 
DA NOTÍCIA 

- Bom Retiro do Su, Estrela, 
Marques de Souza e 
Paverama são as cidades do 
Vale que aderiram ao contrato. 
suplementar da Corsan; 
- Os municípios que 
formalizaram as assinaturas 
estenderam a vigência dos 
serviços até 31/12/2062; 
- Emcontrapartída, as cidades 
receberão parcela do capital 
da companhia no contexto da 
pretendida desestatização; 
«Os aditivos conferem a 
adequação aos termos da ei 
federal do Novo Marco do 
Saneamento, através de plano 
de obras e metas de qualidade 
nos serviços; 
«Corsan deve manter 
negociações com as demais. 
cidades, Presidente da companhia. 
garante que não há impacto nos. 
contratos vigentes. 

tado promoveu estudo técnico para. 
verificar as necessidades de investi- 
mentos para cumprir as metas do 
Marco Legal do Saneamento. 
O prefeito Jonas Calvi destaca 

que até o momento à proposta da 
Corsan não atende os interesses do 
município. Noentanto, nessa quar- 
ta-feira, 15, registrou novo pedido 
para dialogar sobre u possibilidade. 
de aditamento contratual até o fim 
demarço do próximo ano. 

Sulgás começa implantação de gasoduto em Lajeado 
LAEADO 

Uma nova altemativa para dis- 
tribuição de gás natural será imple- 
mentada em Lajeado. Os primeiros. 
pontos para instalação da estrutura 
tubular foram abertos na rua João 
Sebastiany. A empresa prestadora do 
serviço prevê o término da primeira 
parte do projeto até março de 2022, 
em um trecho estimado em seisquilô- 
metros. Ao todo, à obra deve atender 
de 123 13 quilômetros. 
O objetivo inicial do gasoduto é 

atender à empresas e condomínios 
que utilizam caldeiras. A distribuição 
nesse formato tem uma central, para 
onde caminhões levam o gás, que em 
seguida passa pela tubulação cons- 
truída. É o chamado projeto estrutu- 
rante, com rede local que vai ser aten- 
dida por gás natural comprimido. 

Lajeado buscava essa opção para 
que as indústrias tivessem a possi- 
bilidade de contar com o serviço. 
A Sulgás fez o estudo em busca de 
possíveis clientes e encaminhou uma 
solicitação de autorização ara o tra- 
balho nasvias. Após aceite da admi- 
nistração, uma empresa terceirizada 
iniciou a abertura dosburacos. 

Engenheiro do município, Isidoro 
Fornari Neto afirma que o processo 
causa poucos impactos na estrutura 
dasruas. Nesse momento, o papel do 
Executivo é acompanhar a reposição 
do pavimento. “O trabalho é feito 
com um equipamento especial. Não 
há necessidade de abertura de valas, 
para depois uma reposição de pavi- 
mento, o que normalmente acarreta 
em um problema. Esse tipo de siste- 
ma adotado favorece muito para que 
asmuas permaneçam intactas.” 

O gasoduto passará pelos bair- 
ros Montanha, Santo André, 
São Cristóvão, Alto do Parque e 
Hidráulica. Os trabalhos na rua 
João Sebastiany devem ser con- 
cluídos até o dia 22 e seguem 
para a rua Irmando Romildo 
Weissheimer., 

Por se tratar de uma novidade no 
município, a obra causa apreensão 
em muitas pessoas, que questionam 
a equipe sobrea estrutura do gasodu- 
to. Responsável técnico pela obra, o 

engenheiro Anderson Smanhoto ex- 
plica que os requisitos de segurança. 
são elevados, com especificações téc- 
nicas para construção dos projetos. 
A tubulação é feita com politileno 
de alta densidade, chamado PEAD, 
com diâmetro de 125mm. 
A possibilidade de explosão é re- 

chaçada pelo engenheiro. Além da 
composição das linhas, as caracte- 
rísticas do gás distribuido minimi- 
zam os riscos. “O gás natural que 
vai passar aqui é mais leve que or, 
na atmosfera ele evapora. Isso di- 
minui muito o risco de explosão”, 
explica Smanhoto, 

Fornari segue o mesmo raciocínio. 
“As pessoas não precisam ficar as- 
sustadas, apavoradas com o que está 
acontecendo, É mais seguro do que 
muitas coisas que temos instaladas. 
na nossas redes”, finaliza. 
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Tiger chieao 

RUMO inicia questionário 
com 300 empresários 
Após levantamento 
com 600 estudantes, 
pesquisador convoca 
empresas a participar 
de diagnóstico sobre 
mão de obra 

Tiago Maurique 

rojeto que visa diag- 
nosticar os motivos e 
apontar soluções para 
a lacuna de mão de obra 

especializada na região, o Rumo 
chega a etapa da pesquisa quan- 
titativa com 300 empresários. 
Os questionários começaram a 
ser distribuidos primeiro para 
as empresas de Lajeado e depois 
serão aplicados nos demais mu- 
nicípios do Vale. 
Na manhã de sexta-feira, 17, O 

pesquisador Lucildo Ahlert pediu 
a colaboração dos empresários em 
entrevista do programa Frente e 
Verso da Rádio A Hora. “Leva de 
10 a 15 minutos para responder 

se questionário. Será base para. 
um estudo que beneficiará a to- 
dos. 
Segundo ele, nos primeiros três. 

meses de atividades, o Rumo de- 
senvolveu um levantamento onde 

de 600 estu- 
imbém foram aplicadas 

entrevistas aprofundadas com 30 
rios, cujas respostas se 

viram de base para o questionário 
aos demais empreendedores, 
Conforme Ahlert, à empresa 

Macrovisão, responsável pela 
pesquisa, tem acesso à lista com 
a razão social das empresas e os 
segmentos de 

começa o tr 
trar uma forma de contato e enviar 
oquestionário. 
“Uma das dificuldades é que 

muitas empresas não disponibi 
lizam telefone ou estão com nú- 
mero desatualizado na internet”, 
afirma. Lembra que a pesquisa é 
sigilosa e não identifica as empre- 
sas ou pessoas responderam ao 
questionário. 

Diretor de Mercado e Estratégia 
do Grupo A Hora, Fernando Weiss. 
afirma que o Rumo presta um 
grande serviço à sociedade regio- 
nal, por isso reforça a importânci 
da adesão dos empresários à pes- 

Levade10a 15 
minutos para 
responder esse 
questionário. 
Será base para 
um estudo que 
beneficiará a todos” 

futuro da mão de obra na região”, 
o projeto é realizado pelo Grupo À 
Hora em parceria com o governo 
de Lajeado e tem apoio institucio- 
nal da Acil — 100 anos. 

[UT 

Precisamos 
saber o que eles 
pensam, com 
o que querem 
trabalhar e como 
pretendem se 
qualificar” 
reamanDo was 

Empresários e 
estudantes 

Um dos empresários entrevista- 
dos na pesquisa qualitativa foi Ismael 
Plack, proprietário da Milton Tintas 

Automação de processos amplia a necessidade de mão de obra especializada 

em Estrela. Para ele a participação 
no estudo é fundamental diante da. 
dificuldade de encontrar profissio- 
nais qualificados no mercado. “Hoje, 
sobram vagas de emprego.” 
De acordo com Luciido Ahlert, o 

objetivo do estudo é justamente com- 
preender a distância entre as neces 
sidades de quem precisa contratar e 
as de quem quer trabalhar. Por isso, 
também inclui Ievantamento com 
estudantes do nível médio, incluíndo 
aqueles com menos possibilidades 
de cursar o ensino superior. “Pre 
samos saber o que eles pensam, com 
o que querem trabalhar e como pre- 
tendem se qualificar” 

Para Fernando Weiss, esse abi 
mo que existe entre o ensino m 
dio cas empresas ameaça a sobre 
vivência dos negócios regionai 
Segundo ele, 3 automação dos 
processos amplia a necessidade de 
mão de obra especializada. 

“Essas máquinas precisam de pro- 
fissionais qualificados para operá-a: 
assim como as empresas precisam de 
pessoas preparadas emocionalmente, 
tecnicamente e que tenham capaci- 
dade de lar com confio”, ressalta. 
Conforme Weiss, o RUMO reúne 
todos esses elementos em um grande 
documento com diagnóstico preciso, 
que deve ser entregue para a comuni- 
daderegionalem 3 meses, 

Publicação e 
seminários 

O resultado das pesquisas, acres- 

Propósito 
Conhecer de fato as. 
demandas por profissionais 
das empresas da região; 
Conhecer, com propriedade, 
o que pensam os alunos em 
fase de conclusão do ensino 
médio e despertando para 
o mercado de trabalho; 
Levar informação e 
despertar a nova geração 
sobre as oportunidades que 
se apresentam no mercado 
de trabalho, estimulados. 
pela transformação. 
tecnológica em curso. 

Etapas 

1 e Pesquisas qualitativa 
e quantitativa (em formato 
híbrido — presencial e 
virtual) com 

300 empresários 
de Lajeado e região, a partir 
do número de empresas 
por cidade, a incluir todos 
os segmentos, setores. 
e áreas de atuação, seja 
da indústria, comércio e 
serviço; 

2 » Pesquisa (presencial) com 

600 alunos 
do ensino médio das 
redes pública e privada de 
Lajeado, Estrela, Teutônia, 
Arroio do Meio, Encantado 
eTaquari 

centado de análises, entrevistas e 
projeções serão matéria-prima de 
um caderno especial a ser publi 
do no fim do mês de fevereiro, com 
o diagnóstico sobre o rumo da mão 
de obra no Vale do Taquari. 
Em março, serão realizados dois 

seminários com apresentação dos. 
resultados da pesquisa e painel so- 
bre o tema, um para estudantes e 
comunidade escolar e outro para 
empresas e gestores públicos. 
Durante os eventos também serão 
apresentados os resultados do pri- 
meiro ano do Programa Trilhas da 
Inovação do governo de Lajeado. 
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om uma história sólida de 
40 anos, escrita com traba- 
lho, persistência e inovação, 
a Expert Laser, sediada em 

Lajeado e com uma unidade em Fran 
ca (SP), transforma ideias em peças 
que unem elegância, modemidade e 
personalidade. Todas feitas com cor 
tes e gravação a laser de excelência, 
“que têm como principais clientes em 
presas dos setores moveleiro, metal 
mecânico, têxtil, gráfico e calçadista 
O pioneirismo no segmento de laser 
no Brasil, há cerca de 20 anos, é com 
siderado um divisor de águas para o 
negócio que, até então, tinha como 
foco a corte e beneficiamento de pe 
dras preciosas. “Primeiro começa 
mos com a Export Pedras, em 1981] 
produzindo chaveiros de ágata com 
trançado em couro, Mas era pouco é 
a venda difcil. Dal surgiu a serigrafia, 
com a possibilidade de colocar sim 
bolos nos chaveiros. Na época, era 
uma tecnologia. Gravamos a imagem 
do Cristo Redentor e fomos vender 
no Rio de Janeiro. Fol um sucesso; 
recorda o fundador, Roque Lopes, 75. 

Prédio próprio 
Chaveiros personalizados viabill 

zaram a construção do atual prédio 
da empresa, de quase mil metros 

quadrados. Por meio de permutas 
os parceiros. trocaram mate 
riais de construção por 
chaveirinhos exclusi- 

« Painéis e divisórias interna: 
« Painéis e brises externos 

« Produtos decorativos 
onvit 

» Troféus e placa 
rsonalizaç 
[o 

ntre outro: 

vos “Isso mostra o quanto a serigrafia 
foi importante para a empresa”, des 
taca Roque. Mais tarde, os chaveiros 
passaram a ser produzidos com eti 
quetas resinadas, “Os que tinham o 
rosto do Maradona, perdi a conta de 
quantos vendemos” Maçanetas para 
portas feitas com ágatas também aju 
daram a alavancar o empreendimento. 
O sucesso viabilizou um novo desafio: 
além de atacadista e exportador, o ne- 
gócio foi para o varejo, com abertura 
de lojas no shopping de Lajeado e Tor 
res, e depois em Camboriú e Canasviei 
ras, aproveitando o câmbio favorável 
para vender a argentinos e uruguaios 
que chegavam em Santa Catarina 
Porém, por volta do ano 2000, com 
a retração econômica, as lojas fo- 
ram fechadas e um novo cício para 
O negócio começou a ser planejado. 

Aeralase: 
Conforme os sócios e filhos de Ro 

que, Tomaz Lopes, 55, e Mozart Lo- 
pes, 52, a empresa sempre teve 
como caracteristica ofere 
cer produtos e servi 
ços diferenciados. 

VOCÊ IMAGINA E A 
EXPORT LASER REALIZA 
Empresa de Lajeado, referência no país em cortes e gravação a laser, 
personaliza peças em MDF, aço acrílico, inox, tecido, couro, vidro e papel 

“Para atender um novo nicho de mercado 
surge, no ano de 2000, a Export Laser. Pas 
samos da etiqueta resinada para o laser, 
agregando valor às peças, criando produ 
tos e terceirizando serviços com cortes 
e gravações em MDF, aço acrílico, inox, 
tecido, couro, vidro, papel, entre outros, 
com tecnologia de ponta”, salienta Tomaz 
Pouco tempo depois, a empresa passa a 
ser uma das primeiras a prestar serviços 
ao setor calçadista, principalmente para a 
região de Nova Hamburgo. "Fo! necessário 
investir em equipamentos. Compramos 
uma máquina e logo foi necessário adqui 
rir outra. De 2002 a 2015, o serviço de 
corte a laser para calçados impul 
sionou nosso crescimento”, im 
forma Tomaz, reforçando 

O laser trouxe a 
personalização e 
uma infinidade de 
possibilidades para 

transformar calçados, 
MDF e metal em 
peças de alto valo 

TOMAZLOPES 
SÓcIO-PROPRIETÁRIO DA EXPORT LASER 

que um ano depois foi adquirida uma 
fábrica em Franca (SP). Hoje, o traba: 
lho se concentra nas unidades gaúcha 
e paulista, que empregam 20 funcioná: 
rios e contam com oito equipamentos 
de alta performance. 

Tomaz, Roque e Mozart 
Lopes estão à frente 

da empresa, com 
40 anos de história 

f s 
s13714.551]  5199634.4432 

+ 
www.exportiaser.com.br 

69 
Gexportlaser 

Q 
R. Bento Rosa, 681, 

B. Carneiros, Lajeado/RS 

ieiço QE 
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políticacidadania 

Estado muda proposta de reajuste 
e Cpers mantém resistência 
Sindicato dos professores considera percentual de 5,5% a 32% baixo diante das perdas de seis anos sem 
reposição salarial. Governo gaúcho afirma que reajuste impacta em R$ 730,6 milhões os cofres públicos 

- preocupação éa de propor algo que 
o Estado possa sustentar nos pró- 

ese ximos anos. Não podemos e não 
faremos reajustes que possam vir a 

revisão da proposta para. quebrar o Estado novamente no fu- 
o reajuste do magistério . turo”, ressaltou o chefe do Piratini 
permanece sobre a mesa Conforme secretário da Fazen- 
o governo e do sindi- da, Marco Aurelio Cardoso, o go- 

ato dos professores. Após um. verno apresenta um acordo dentro 
modelo com aumento apenas para dos limites da responsabilidade 
docentes em aula, o Piratini recua fiscal, Outro fator de preocupa- 
eapresenta outro formato, ção é quanto as alíquotas de ICMS 
Com o novo projeto, todos os. majoradas na energia elétrica e te- 

professores, ativos € inativos, re-. lecomunicações. 
eberão algum percentual de rea O Supremo Tribunal Federal 

juste salarial. Pelos cálculos da (STF) considerou os patamares 
Secretaria da Fazenda, O projeto. adicionais inconstitucional. Cardo- 
nviado ao Legislativo garante até — so antecipaque, emcaso da decisão 
2% na tabela inteira do subsídio. valera partir do próximo ano, o RS 
A fórmula varia de 5,5% a 32% — perderia R$ 2,1 bilhões de receita, 

de aumento. Conforme o governo “Por isso, os reajustes precisam e” | º 
do Estado, isso implica em despe- . considerar todos os cenários que Estado tem mais de 100 mil servidores da área de educação. Para o Cpers, é preciso garantir aumento no 
sas anuais de R$ 730,6 milhões, — seapresentam para 2 ado pitiaiár pinsitadias né profiiaaaais 
quase uma folha e meia a mais de A partir do novo projeto, mais 
pagamento ao magistério. O go- de 45,2 mil inativos ganham um — Estado. Segundo ela, com as altera- . fcio dos servidores, e prevê ganho — mento da Educação Básica (FNDE) 
vernador Eduardo Leite detalhou — reajuste de 5,53%. O subsídio de. ções no Plano de Carreira, aprova-. adicional por tempo deserviço. que podem ser usados para valo- 
o projeto em reunião com deputa- entrada na carreira para o regime das em 2020, o salário da categoria Outra crítica diz respeito a não. rizar os servidores. “São mais de 
dos nessa quinta-feira. de 40 horas em licenciatura plena, — foi transformado em subsídio e . inclusão dos funcionários de esco- R$ 600 milhões que poderiam ser 

De acordo com ele, trata-se de — sem considerar possíveis adício- — vantagens concedidas foram trans- las. Pela Lei de Diretrizes e Bases, . incorporados e garantir um reajuste 
uma despesa contínua. “Minha - nais, passará de R$ 3.030,53 para — formadas em parcela autônoma. afirma Helenir, esses servidores de 33% para todo o quadro.” 

R$ 4.000,30, calcula o Piratini. Mais uma vez os educadores são profissionais da educação.Com O projeto foi encaminhado à 
estão pagando o próprio reajuste. isso, deveriam ser contemplados Assembieia Legislativa na tarde 

MeLenia ã Transformar a irredutibilidade em no reajuste dos salários, o que não — de quinta-feira e pode ingressar 
AGUIAR Posição do Cpers parcela pode tornar-se prática per- — ocorre na proposta atual. na ordem do dia para votação a 
senOnea A presidente do CpersNSindica- . manente, a partir do que foi apre- A respeito das finanças, a presi- partir da terça, dia 21. O Cpers 
Secr to, Helenir Aguiar Schôrer, crítica sentado neste momento.” Essa dente do Cpers argumenta que há promete mobilização em frente 

o formato de cálculo do governo do. irredutibilidade faz parte do bene- . recursos do Fundo de Desenvolvi- . ao parlamento gaúcho. 

Filha de vereadora relata ameaça após sessão da câmara 
eo marido começaram a desferir 
chutes e socos no veiculo, o qual 
alega ser emprestado. 
Em seguida, o homem tentou 

abrir a porta do carro à força. 
Diante da situação, Mota com- 
prendeu que se tratava de uma 
ameaça. Por essa razão, utilizou 
o facão para se defender. “Quan- 
do eu vi que estavam estragando 
o veículo, não pensei em outra 
alternativa, Puxei a facão. Pedi cia registrado na Delegacia de 

Polícia de Pronto Atendimento para manterem o respeito, para se 
afastarem”, relata. Depois disso, (DPPA) de Lajeado, Angélica de- 4 a 

cidiu tirar satisfações com o par- 
lamentar a respeito dos ataques =. , » nes EB «voltou à normalidade”. Nin- 

A sessão da câmara de verea- 
dores da noite dessa quinta-feirs 
16, terminou em caso de polícia. 
Segundo a filha da vereadora An- 
gela Bilhar (PP), Angélica Bilhar, 
o vereador Léo Mota (PDT) teria. 
a ameaçado com uma faca após 
uma tentativa de esclarecimento. 
Segundo o boletim de ocorrên- 

eles teriam recuado e a situação 

pessoais à suamãc. O objetivocra— Confusão foi registrada após a sessão plenária dessa quinta-feira, 16, em Fazenda Vilanova guém ficou ferido. 
entender os motivos e apaziguar A vereadora Ângela não se ma- 
os ânimos. Os desentendimentos — detista foi até o carro, pegou a de Ângela Bilhar, então, registra- — acusações e afirmou que foi Angé- — nifestou sobre o caso. Imagens 
iniciaram na reunião ordinária arma branca e apontou para ela e. ram o caso como ameaça. lica quem tentou agredi-lo. Con- das câmeras de segurança do Po- 
a semana passada e teriam sc outras três pessoas. No caso, seu O gutro lado forme o vereador, ele optou por — der Legislativo serão analisadas 

estendido pelas redes sociais nos marido, a filha e uma tia. Um co- não prosseguir com a discussão — pela Polícia Civil, que deve abrir 
dias seguintes. lega de Mota interveio e fez com . Procurado pela reportagem do e se dirigiu ao seu carro. Naque- uma investigação para verificar 
Angélica argumenta que o pe- que ele fosse embora. Familiares A Hora, Mota se defendeu das. le momento, a filha da vereadora as ocorrências. 
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nome no 
[Apresentado por azu 

Franquia de Lajeado auxilia 
empresários a ter acesso aos 

descontos e parcelamentos 
oferecido pelo Governo Federal, 
assim como a revisão tributária 

lante de um cenário economicamente tão 
complexo e desafiador quantos os vividos 
em 2020 e 20271, é inevitável que a primei- 
ra escolha de um empresário para lidar 

com a perda de faturamento seja o de atrasar im- 
postos. Na reta final do ano, o Governo Federal ofere- 
ce algumas condições especiais para acertar essas 
pendências e a Nome no Azul tem se destacado em 
Lajeado como principal auxilio a empreendedores 
que querem negociar suas dividas. 
Segundo Antônio Veloso, franqueado da Nome no 

Azul para o Vale do Taquari, por causa da pandemia 
de covid-19, o Governo Federal aumentou o prazo de 
pagamento dos tributos pendentes e ainda apresentou 
a oportunidade de parcelar a entrada - algo incomum. 
“Estamos em uma janela de oportunidade única para 
a organização de passivos com o fisco. Até o dia 28 
de dezembro é possivel renegociar dindas em até 145 
meses e conseguir descontos de até 70%, explica. 

Rua Fialho de Vargas, 320 - Sala 402. Centro, Lajeado 
Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h 

Nome no Azul: organize seus 
passivos com o fisco em 48h 

Para a avaliação das condições disponíveis o processo 
ésimples. Como CNP da empresa, Veloso faz a consulta 
e avalia quais opções estão à disposição. Para facilitar a 
compreensão da vantagem das condições especiais que 
podem ser alcançadas, se propõe o exemplo da hipotética 
divida de R$ 200 mil. Se o desconto alcançado for de 35%, 
a divida será reduzida para R$ 145 mil Com a possibil- 
dade de parcelamento em 145 meses, o valor a ser pago 
mensalmente para regularização será de apenas R$ 1 mi 

“É uma grande vantagem. Claro que o exemplo é hi 
potético, mas serve para ilustrar o quanto a procura por 
este recurso vai facilitar a vida do empreendedor a partir 
de 2022, analisa. 
Além disso, a partir da adesão so parcelamento, a em- 

presa que, até então, estava pagando imposto pelo lucro 
presumido, pode pedir a readequação, o retomo ao Sim 
ples e voltar a pagar uma tarifa menor. “Cada setor tem 
suas particularidades e especificidades quanto tributos, 
mas se pensarmos que, em geral, o imposto pelo lucro 
presumido gira em 17% e o empresário pode reduzir para 
apenas 7%, explica. 

Outra questão que Veloso chama atenção é a revisão 
tributária que a Nome no Azul também disponibiliza aos 
empresários do Vale. Segundo ele, em média, são cria- 
das 120 novas normativas tributárias por mês. É grande a 
chance dos empresários pagarem um tributo duplamente. 

FIVUTI 

nomenoazulrs.com.br 

Es E ENS 

& s198472.0020 
ONome no Azuirs BEnomeszui 

O governo, é claro, não avisá-los disso. 

“A depender do setor, as valores astronômicos. Por 
isso, a partir de uma parceria com a plataforma Adera, 
“conseguimos rastrear quais valores o empreendedor 
tem direto a reaver. E de forma rápida: em até 60 dias. 
A depender do processo, você recebe numa conta ou 
emisenção, explica 

Principais vantagens que a Nome 
no Azul pode proporcionar para 
sua empresa neste fim de ano 

Desconto de até 70% no valor 
dos passivos como fisco; 

Parcelamento facilitado 
em até 145 meses; 

Redução da aliquota de tributação 
para 7% a partir do retorno ao Simples; 

Acesso à Certidão Negativa de Débitos 
D), que permite às empresas. 

participarem de licitações o 
concorrências públicas, assim como 
buscar empréstimos o financiamentos. 

esco OR 
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APOSTAS ESPORTIVAS 

Entre o desejo da 
renda extra e o risco 
de perder tudo 
Ainda sem regulamentação, mercado em ascensão movimenta em torno de R$ 2 bilhões no país. 
No Vale, atividade conquista adeptos, que apontam controle emocional e conhecimento como 

essenciais para o êxito. Em nível nacional, grupo oferece auxílio a quem sofrem com o vício 

ESPECIAL 

[44 o Início, foi 
muito difícil. 
Hoje posso 
dizer que 

sou consistente, Mas isso levou 
algum tempo”, Jean Todeschi- 

i Tasca, 41, entrou no mundo 
do “Trading Esportivo" há três 
anos. Após um início difícil e 
perdas, se especializou. Passou 
a obter lucratividade após um 
bom tempo de estudo. Hoje, é 
trader esportivo e faz mentorias 
etreinamentos. 
Tasca está entre tantos mo- 

radores da região que colocam 
dinheiro em uma plataforma de 
apostas esportivas, em busca do 
retorno financeiro. Vão desde 
partidas das principais ligas de 
futebol da Europa até contron- 

tos da Série B do Campeonato 
Brasileiro. É um mercado que 
cresce a cada ano. 

Tão atrativo quanto traiçoeiro, 
o mercado das apostas espor- 
tivas aguarda regulamentação 
no país, Hoje, a atividade não é 
proibida, mas a falta de seguran- 
ça jurídica faz com que as casas 
do ramo se hospedem em países 
como Malta ou Curação, onde 
operam de forma mais efetiva. 

Estima-se que o setor mo- 
vimente em tomo de R$ 2 
bilhões por ano no Brasil. O 
governo federal acredita que, 
com uma legislação especi 
para o setor, seja possível arre- 
cadar até R$ 700 milhões em 
impostos. Há, dentro do Mi- 
nistério da Economia, um gru- 
po que trabalha na elaboração 
de um projeto de regulamen- 
tação. Entretanto, só deve sair 
do papel no fim de 2022. 

Você pode 
prever o que 
vai acontecer 
numa partida 

se souber 
fazer uma boa 
análi 

Gestão, controle 
e método 

Tasca se tornou um dos mais 
conhecidos jogadores do Val 
Ele tem um canal na rede so- 

cial Telegram, onde passa dicas 
€ ensinamentos para cerca de 
150 pessoas. Para chegar a esta 
condição, passou por dificuld: 
des. Entrou no ramo em busca 
de uma renda alternativa, mas 
perdeu dinheiro e teve muitos 
problemas. 
Após as desilusões, criou co- 

ragem para se especializar e su- 
perar o preconceito que parte da 
sociedade tem com as apostas 
esportivas. Assistiu vídeos, estu- 
dou, fez cursos e começou a criar 
métodos detrabalho. “É puro co- 
nhecimento. Você pode prever o 
que vai acontecer numa partida 
se souber fazer uma boa análise 

No trading Tasca diz que exi 
tem três pilares fundamentais 
para obter êxito: gestão de ban- 
ca, controle emocional e método. 
“Tem como ganhar dinheiro? 
Sim, como em qualquer profi 
são. É preciso comprometimes 
toe, sobretudo, saber perder. As. 
apostas muitas vezes te deixam à 
beira do abismo”. 

Para quem inícia no ramo, Tas- 
ca diz que a quantidade de valor 
investido não importa. “Sempre 
aconselho a utilizar aquilo que 
você pode perder. Se não tem 
muito dinheiro, não tem proble- 
ma. O que importa é começar 
certo”. Quanto ao gerenciamen- 
to da banca, é direto. “Trabalhe 
sossegado, sem medo de errar e 
perder. Mas saber se terá lucro ou 
não, é só a longo prazo”. 

Entre os apostadores, 
háquemseaprofunde 
nas análises e tem, nesta Fepreqpeimos 
fonte de renda 

Fim de semana, 18 e 19 dezembro 2021 

Ahne joga há cinco anos e concilia. 
trabalho com apostas. Quando. 
pode, acompanha ao vivo as 
partidas em que arrisca palpites. 

Segunda 
profissão 
Engenheiro ambiental, Lucas 

Abne, 28, começou a apostar em 
2016. Jogava valores baixos. Com 
o tempo, o lazer agregou renda a 
ele, Todos os 
Bet365, uma das maiores do mun- 
donoramo. Para manter o contro- 
le sobre as apostas, anota todas as 
entradas e saídas em uma tabel: 
Segundo Ahne, nas apostas es- 

portivas, é sempre recomendado 
pensar a longo prazo, além de equi- 
líbrio. “Sei de amigos que foram 
com muita sede ao pote e queriam 
ganhar bastante no início, mas per- 
deram dinheiro. Isso acontece com 
mais de 90% dos apostadores, É 

História das ap 

então presidente Getúlio Vargas. A jo 
mas cresciam registros de famílias qui 
+ Em 1946, Eurico Gaspar Dutra assinc 
considerados de azar na país. Desde é 
loteria federal são legalizados; 
* Com o avanço da tecnologia, passar 
Neste contexto, as casas esportivas se 
pais. Contudo, a falta de regulamenta 
preferem operar em outros países; 
+ O potencial deste mercado é traduz 
maioria das equipes que disputaram : 
2021 são patrocinados por casas de a 
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bom ganhar, mas para perder émui- 
tomais rápido”, frisa. 

Ane divide as atenções do 
trabalho com as apostas. Em meio 
aos projetos da sua áre 
tempo para acompanhar seus jo- 

à engenharia. Me dedico muito a 
isso. É um lazer, mas faço também. 
porque tenho retorno financeiro.” 

Consultoria 
Deivid Brizolla, 26, morador 

de Lajeado, trabalha em uma re- 
venda de automóveis. Nas horas 
vagas, participa de apostas espor- 
tivas, Iniciou em 2018, como uma 
brincadeira. Hoje, faz do jogo uma 
forma de obter renda extra, Só 
numdia, játirou R$ 4 mil. 

uele jeito, apostando 
que o Grêmio iria ganhar, ou que 
o Inter iria perder. Ai você começa. 
a ganhar e gostar. Bota um pou- 

ostas no Brasil 
m na década de 30, com o aval da 
atina caiu no gosto da sociedade, 
perderam tudo; 

u decreto que proibia jogos 
ntão, apenas os com organização da 

am a surgir casas de apostas online. 
diadas no exterior ganharam força no 
ão específica afasta empresas, que 

do também no futebol brasileiro. A 
primeira divisão do Brasileirão em 
postas 

LUCAS ANNE 

Hoje é uma 

questão de 

lucratividade. 
Virou minha 

profissão 

junto com a 

engenharia” 

co mais de dinheiro e dá certo”, 
comenta. Mas como se dar bem 
neste ramo? Brizolla participa de 
um grupo de 30 pessoas, de di 
versos cantos do país. Eles pagam 
uma consultoria especializada em 
apostas esportivas. 
Segundo Brizolla, . possibilita 

palpites mais seguros e menor ris- 
co de ficar sem dinheiro. “Temos 
uma planilha onde dividimos a 
banca por unidades, para não sair 
do controle. Setu perde sete unida- 
des, não aposta mais naquelemês”. 

Uma das estratégias para evi- 
tar sequências ruins é apostar nos 
chamados “mercados estranhos”. 
Ou seja, competições esportivas 
desconhecidas ou ligas de países 
onde há pouca informação. “Gos- 
tamos mais de operar na chamada 
várzea, tipo a Divisão de Acesso 
do RS, a Série AZ do Rio. Nesses 
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locais, você consegue buscar in- 
formações mais acertadas”. 

Jogador 
compulsivo 

Nem todos os jogadores, contu- 
do, são bem-sucedidos nas apos- 
tas esportivas. Pelo contrário. Há 
pessoas que vão da ilusão em ga- 
nhar muito dinheiro à ruína em 
pouco tempo. Jogam, perdem e, 
desesperados, tentam recuperar 
o investimento perdido. O jogo 
torna-se muito mais que um vício, 
uma doença. 

Este é o “jogador compulsivo”. 
Pessoas em que O jogo causou 
contínuos e crescentes problemas 
na sua vida. Na maioria dos casos, 
não se reconhecem como “doen- 
tes”. Mas que podem se recupe: 
rar, Iniciativas como o “Jogadores 
Anônimos” buscam ajudar aque- 
les que sofrem com isso. 

No Brasil, existe desde 1993 e 
atua sobretudo nas capitais. Em 
sua página na internet, se des- 
crevem como uma “irmandade”, 
onde compartilham experiências, 
força € esperança com o intuito 
de resolver o problema comum. O 
único requisito para participar é 
o desejo de parar de jogar. O pro- 
grama de recuperação do grupo é 
baseado em 12 passos de recupe- 
ração e 12 passos de unidade. 

GLOSSÁRIO DAS 
APOSTAS 

S ESPORTIVAS 
OoDD 
Cotações de cada time em uma aposta, Refletem 
a probabilidade de um determinado evento 
acontecer em uma partida ou campeonato; 

ODDS DECIMAIS 
Cotações apresentadas onde basta multiplicar 
o valor investido pelos odds para saber quanto 
ganhará em caso de um palpite bem-sucedido; 

PICKS 
Palpites feitos por um especialista, com dicas 
para apostas; 

MONEYLINE 
Tipo de aposta mais popular em jogos de 
futebol. Nele, precisa acertar quem vencerá a 
partida (ou se terminará empatada); 

HANDICAP 
Apostas que permitem que sejam adicionados 
ao resultado margens positivas ou negativas; 

BAD BEAT 
Apostas perdidas em sequência; 

Apostar em todas as possibilidades de resultados 
para minimizar perdas ou conquistar lucro 
mesmo que baixo; 

OUTSIDER 
Jogador ou equipe que é considerado zebra, 
cuja vitória é improvável; 

ROLLOVER 
Valor necessário em apostas para que, 
posteriormente, se possa sacar o saldo; 

TRADERS 
Apostadores profissionais ou especialistas em 
determinados esportes que estudam cotações. 

Limites 
Para o economista Eloni 

José Salvi, quanto menos as 
pessoas conhecem os esportes 
em que apostam, maiores são 
as chances de perder. Por isso, 
ressalta que apostas devem ser 
feitas sempre com dinheiro 

Euom 
sam 

que não prejudique as finan- 
ças pessoais ou da família em 
casos de perda. 

“Isso deve ser feito com mui- 
to conhecimento e cuidado, 
principalmente de não saber a 

hora de parar”, frisa. Aos que 
embarcam neste ramo, Salvi 
recomenda que se defina um 
limite de valor a ser apostado e 
o limite para sair com os resul- 
tados desejados. 
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cultura 

Empre Inove 
leva alegria e 
diversão à Saidan 
Proposta da segunda edição do evento promovido pelo Grupo 
A Hora e Acil foi auxiliar duas entidades sociais do município. Na 
tarde de ontem, organização levou as crianças acolhidas pela 
instituição para uma festa de Natal com presentes e brincadeiras Er dic 

mos anos, “Esse momes to hojefoi e agronegócio e também reuniu 
muito esperado. Nem dormiram . empresários, líderes de equipes 
direito de noite, isso fica na histó-. e profissionais estratégicos para 
ria da vida deles”, destaca, integrar, qualificar e compartilhar 

Ela também ressalta que muitos. experiências do ramo, 
dos acolhidos não possuem fa- 
mílias, são óriãos, e não tem co 
quem passar o Natal. Assim, à Sobre a Saidan 
Saidan acaba se tornando uma se- A instituição foi criada inicial- 
gunda família, “Eles têm as mães. mente para atender os enfermos 

elas ruas da cidade, 14 
erianças cantavam mó- 
sicas natalinas de dentro 
do Cedelinho e abana 

vam para quem passava por elas 
do lado de fora. Foi assim que os. 
colhidos da Saidan Associação sociais e me chamam de vó, é isso de tuberculose, na década de 50. 

Assistencial chegaram na Casa que representamos para elas”, Pelas mãos de voluntários, mais 
de Festas Bala de Goma, para um conta Rosana tarde, o espaço passou u receber 
momento de brincadeiras, doces e crianças em situação de vulnerabi- 
alegria na tarde desta sexta-feira. lidade social. 
A nliativa fo do Grupo A Hora... Ação foi organizada pelo Grupo A Hora e Ac. comoapolodacoie da EMpreinove A entidade era denominada So- 

e Associação Comercial e Industrial Casa de Festas Bala de Goma Empresários de todo o estado“ cledade de Assistência à Infância 
de Lajeado (Acil), como um dos estiveram presentes na segunda Desamparada e de Auxilio aos Ne- 
propósitos da segunda edição do  jistas de Lajeado (CDL). “Foi um. sabilidade da Acil, com a Parceiros. edição do Emprelnove, organiza- . cessitados e recebia crianças com 
Fórum Estadual de Empreendedo- festa pica para crianças, com mui- Voluntários. “Temos que agradecer do pelo Grupo A Hora em parceria . medidas protetivas judiciais. Em 
rismo, Estratégia e Inovação - Em- os colaboradores, é uma alegria ver com a Associação Comercial e In- 2019, o nome da instituição foi al- 
prelnove, promovido em novembro, como as crianças ficaram entusias- — dustrial de Lajeado (Acil terado para Saidan Associação As- 

ordo com a relações públi- O gerente da Acil, Antônio Juarez. madas com a atividade”, diz. Este ano, o evento teve o Clube . sistencial, e hoje passou a possui 
cas do Grupo À Hora, à ideia foi. da Silva, ressalta quea propostafoi Coordenadora da Saidan, Rosa- Tiro e Caça como palco e media- um modelo com duas casas lares, 
proporcionar à Saidan um momen- — beneficiar duas entidades por meio na Zagonel conta que, com a pan- ção de empresários locais, com . núcicos organizados por uma mãe 
to especial de Natal, tambémcomo do Emprelnove. À ação é também. demis, as crianças não sairamcom — temas voltados para o empreen-. social, Hoje, 18 crianças e adoles- 
apoio da Câmara de Dirigentes Lo- uma iniciativa da Rede de Respon-. frequência da instituição nos últi- — dedorismo, governança, inovação — centes são acolhidas pela entidade, 

Projeto Bike Solidária 
encerra ciclo com doação 
de veículos restaurados 
Iniciativa formou 13 primeira edição desta iniciativa. os alunos. No total, nove bicicle- 

contou com a presença dos estu- . tas consertadas no projeto foram 
jovens no curso de dantes, famílias, rep entregues para a escola. Como fo- 
mecânica de bicicletas. . do Senai, promotores. ram sete alunos que participaram 

5 doria regional de educação. da formação, cada um deles rece- 
Alunos ao das escolas O objetivo do Bike Solidária édar . beu uma bicicleta e as outras duas 
Santo Antônio e São um destino às bicicletas roubadas . ficam no colégio. 

5 e furtadas apreendidas pela Polícia “Aquele aluno que tem alguma 
João Bosco, de Lajeado — ciyi que estavam sem utização. . necessidade de se deslocar para 

O curso oferecido pelo Senai aos. algum curso, ou projeto, vai poder 
jovens das escolas Santo Antônio pedir o empréstimo de uma bic 

Alunos e familiares se reuniram para receber as bicicletas consertadas 

dar possibilidades a esses alu- tas. Isso contribui para a transfor- 
e São João Bosco teve 68 horas. cleta”, diz Nadir. nos”, diz Schedler. jo positiva da vida de cada um 

LEAD de carga horária e abordou desde O coordenador técnico de edu- O promotor Sérgio Diefenbach . deles”, diz Diefenbach. 
questões ligadas à mecânica, con-. cação profissional do Senai La- compartilha deste pensamento. Esta é uma ação conjunta entre 

s bicicletas consertadas — serto restauração, atéempreende- . jeado, Marcelo Schedler, lembra — Além disso, a metodologia da Ministério Público da Comarca 
pelos alunos durante o. dorismo, higienee segurança. da união de esforços para colocar conquistou a atenção dos jovens. de Lajeado, através das Promo- 
projeto Bike Solidária A diretora do colégio Santo An- o projeto em prática. “Com esta “Às vezes o adolescente precisa . torias de Justiça Criminal e Espe- 
foram entregues nessa. tônio, Nadir Hartmann, destaca iniciativa transformamos muito . enxergar concretamente o resulta- — cializada, Alsepro, Polícia Civil e 

sexta-feira, 17, para as escolas a importância do projeto como mais do que bicicletas. Estamos. do do seu estudo, do seu esforço. E. Senai, e também parceria com a 
participantes. O encerramento da uma oportunidade oferecida para. falando de transformar vidas e . conseguimos isso com as bicicle- Metalúrgica Hassmann. 
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E sempre tempo de 
presentear 

vc29/11n 293/12 
[no [oro No jo [aro [Tito No fo Ta fo [Rico || 

[Ofolajil o No Nojfo jo (fo |naTo [oro [o E Nfo ro Na To E Toi (o [jo [0874074] 

[ 18/12 |SÁBADO | [23/12 | QUINTA 
Trupe do Noel 18nSOmin é 20h30min O) 
Parque dos Dick de Lajeado 

20h30min - Espaço Show Pasqualini. Árvores decoradas. 
Espetáculo de Ballet *O Quebra pola entidades ao redor da 
Nozes” - Escola de Dança —— Lagoa dos Dick. Casa de Cultura 
Alessandra Espindola DOCE ALDEIA Prefeitura de Lojeado com 
20h30min - Espaço Show DO PAPAI NOEL elementos natalinos DO PAPAI NOEL 

[19/12 DOMINGO | Parque dos Dick 
Trupe do Noel Horário de funcionamento: 
18h80min és 20h30min De er a CAS De segunda a sexta-feira, a partir das 
Porque dos Dick das 19h às 22h A do ; E 18h, sábados, domingos e feriados, a 
Caravana Iluminada Sextas, sábados e domingos, partir das 16h 
20h - Saída do Parque dos Dick dos 18h às 22h 
passando pelas principais ruas perspoitzra Visitantes poderão tirar fotos 

com o Papai Noel [ C/ AVANA ILU MINA 

JARTA-FEIRA | S 19/12 - Salda às 20h, 
Teatro “Os Trovadores do Natal” ) og 
- Grupo De Pernas pro Ar he as Uma caravana com veículos 
20h30min - Espaço Show De segunda a sexta-feira, das iluminados percorrerá as 

18h às 23h30min, sábados e principais ruas da cidade 
domingos, das 10h à meia-noite 
Ingresso: R$ 8 p DE CEDELINHO À 
pia oie A partir de 27/11 - Saida do quando acompani 

Ingresso: R$ 7 

Parque dos Dick, a partir responsável adulto «Pete 

Saidas diárias até o dia 
30/12 (com excer 
dias 29/1, 
24/12, 25/12 e 27/12) 
Ingresso: R$ 8 (crianças até 
4 anos não pagam) 

O engerto dias 
1305 É inendo 

uradol 
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m aniversário co- 
memorado com 
clientes e comu 
nidade. É desta 

maneira que a Unimed Va- 
les do Taquari e Rio Pardo 
(Unimed VTRP) celebrou os 
primeiros 50 anos de vida. 
O ano inteiro de ações es- 
peciais ganhou força no 
mês de dezembro. Nesta 
sexta-feira, 17, foi realiza 
do o contato com os últi- 
mos clientes vencedores 
da campanha Conexão 
Premiada. Os prêmios es 
tão sendo entregues e a 
chave do carro zero quilô- 
metro val chegar às mãos 
da vencedora nas próximas 
semanas, 
No último sábado, 11, 

data dos 50 anos, a Coope- 
rativa realizou voos panorá 
micos de helicóptero com 
29 clientes, em Lajeado e 
em Santa Cruz do Sul. À 
tarde, houve o sorteio dos 
mais de R$ 80 mil da cam- 
panha Conexão Premiada. 
Vice-presidente da Uni 

Espaço do Departamento Comeri do jornal A Hora 

Saúde Univates oferece 
exames de check up 

A Univates disponibiliza 
para a comunidade exames 
de check up por meio do 
Saúde Univates. Entre os ser 
viços oferecidos estão exa 
mes de glicose, hemograma, 
creatinina, colesterol HDL, 
triglicerídeos, TGO, TGP e ou- 
tras análises clínicas. 
As coletas podem ser 

agendadas pelo telefone 
(51) 3714-7041, pelo What- 
SApp (51) 371477000 ou pelo 
site saudeunivates.com.br. 
Os laboratórios do Saúde 
Univates estão localizados 
em Lajeado, na Av. Alberto 
Múller, 1151, setor C, prédio 
16, no bairro Cameiros, e no 
Hospital Bruno Bom, no La- 
boratório de Análises Clíni- 
cas (LAC), no 13º andar 
A importância de fazer 

um check up de saúde 
De acordo com o cardio- 

logista e diretor técnico do 
Saúde Univates, Márcio Mos- 
smann, a grande maioria das 

pessoas que sofre um AVC 
ou infarto, teve, ao longo de 
muitos anos, hábitos não sau- 
dáveis e que não foram diag- 
nosticados a tempo. “Quando 
conseguimos eliminar fatores 
de risco, conseguimos retar- 
dar a progressão da doença e 
permitimos que o paciente te- 
nha maior tempo de vida sau 
dáver, acrescenta. Por isso, 
além da adoção de hábitos 
mais saudáveis, é indicada a 
realização de um check up de 

As coletas podem ser agendadas nos dois laboratórios 

saúde, ou seja, uma avaliação 
médica de rotina. 
A frequência ideal para a rea 

lização do check up é individu- 
al, já que depende das particu- 
laridades de cada um -como o 
nível de colesterol, pressão ar- 
terial e glicose. Segundo Mos- 
smann, pessoas com exames 
dentro da normalidade podem 
realizar o acompanhamento 
de forma mais espaçada, ob- 
servando também a idade do 
paciente e o histórico familiar. 

med VTRP. o médico Evandro 
Rocha dos Reis ressaltou a 
importância da qualidade e 
da excelência no atendimen- 
to da Cooperativa, que é nota 
máxima no IDSS. “Todo esse 
trabalho só faz sentido quan- 
do temos clientes satisfei 
tos, que podem mudar hábi 
tos ou melhorar a sua saúde 
como um todo utilizando as 
nossas estruturas e de nos 
sos parceiros”. 

Para o Presidente do Co- 
operativa, o médico Neori 
Gusson, a adaptação é cada 
vez mais fundamental nas 
empresas. *É preciso se reir: 
ventar e criar soluções que 
sejam cada vez mais rele- 
vantes e úteis para a vida das 
pessoas. É com esta energia 
que vamos para os próximos 
50 anos” 

anos voando 
Cliente da Unimed VTRP 

desde 1999, Alessandra 
Holimann Sulzbach também 

Sincovat entrega brinquedos 
para três entidades 

A solidariedade de deze 
nas de pessoas represen- 
tou um dia especial para 
145 crianças de três en- 
tidades. Promovida pelo 
Sincovat e Aescon, a cam- 
panha de arrecadação de 
brinquedos contemplou as 
escolas Lauro Mathias MUI 
ler, do Bairro Planalto de 
Lajeado; Antônio Domingos 
Ciceri Filho, de Cruzeiro do 
Sul; e Associação de Apoio 
a Pessoas com Câncer 

Fim de semana, 18 e 19 dezembro 2021 

completou 50 anos no último 
sábado, junto com a Coope- 
rativa. Como presente, ela 
ganhou um voo panorâmico 
de helicóptero com o Uniair. 
O voo sobrevoou toda a ci- 
dade de Lajeado, rendendo 
uma experiência inédita para 
à teutoniense. "Nunca ima 
ginei que Iria comemorar o 
meu aniversário nas alturas. 
Adorei o meu presente” 

O dia do aniversário 
da Unimed VTRP mar 
cou também o sorteio 
da campanha Conexão 
Premiada. Os 16 ganha: 
dores foram divulgados. 
em uma live transmitida. 
pelo Youtube da Coope- 
ativa. Sete deles são do 
Vale do Taquari. Os prê- 
mios serão entregues 
nos próximos dias, 

(Aapecan), de Lajeado. As 
doações foram feitas por 
associados, escritórios de 
contabilidade e empresas 
parceiras. 
Presidente do Sincovat, 

Noeli Teresinha Kuhn, des: 
taca a importância da rea- 
lização dessas ações para 
o desenvolvimento humano 
das crianças, principalmen- 
te diante do contexto social 
das desigualdades. Para 
ela, o maior presente foi ver 
tantos sorrisos estampados 
nos rostos das crianças. 
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Conheça a cobertura plana 

Coberturas: 

Outras opçõe: 

Tã CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

B 599304.1133 

|| www.omegaconstrutora.net.br/magno 

O Econstrutoraomega 

(o) Bairro Americano, Rua Pedro A. Muller 

esquina Germano Berner 
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aeurécmica Ee 

PoçTURAS OM conjuga 
(sm) brasa soma 

Pavão 

cemsasuL 

AMA (eh) 
4.51 3011-1501 

oricina De moros 

ER 
TUCSON GLS AUTOMÁTICA 

PRISMALT IA s SIENA EL CELEB. 1.4 

CONFIRA ESSAS E MUITAS OUTRAS OFERTAS! 

S www.pauloveiculoslajeado.com.br 
ma ADMISSÃO IMEDIATA. 

1) 9 98674892 Q Av. Benjamin Constant, 2631, Florestal - Lajeado 
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ST 
[4 os 

Um nôme de confiança 

& preço Justo 
K CONDIÇÕES ESPECIAIS 

*/ QUALIDADE 

VC sa 
VENDA TROCA COMPRA 

523% 
TROCO NA TROCA 

Cel 
REFINANCIAMENTO 

meneghiniveiculos &, 3716.5094 | 9 9995.2958 | 9 9982.4428 | 9 9653.6841 (5) meneghiniveiculos.com.br Q RS - 130 - Km 77 - Arroio do Meio 

SÃO BENTO CENTENÁRIO 
Casa com 2 quartos 

Som: 
« Pátio nos fun 

* Talhas de concreto 
“ Facha detalhes 
em porcelanato 
amadeirados 

“ Varanda com pé diraito 
alto 

R$ 318.000,00 

MOINHOS D'ÁGUA 
SOBRADO 2 QUARTOS |. rs, 

« Espera para água quente 

R$ 159.000,00 

EXCLUSIVIDADE RÉDES! 

porcelanato , c a dormitórios (1 suite). Ótimo 
“Esquadrias extemas de NV E ato, laminado, espera para água 
“Pi 

externas de aluminio Dri Tui E 2 = = So a. pato com jardim decorado 
R$220.000,00 17805555 “o 

= mas oremAsEM Po) 
www.redesimoveis.com SIGA: 51.99323.2808 

NOVO ENDEREÇO: (3 /RedeslmoveisLojeado 51.99348.5953 
RUA Pero ALGO MOLER, Nº 767 | Los 02 redes imensiioisado - 

BARRO FLORESTAL | LAEADO | RS Ee] s os 51.98209.0822 Corretor de ua 

E, CRECI 2. 
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HORÓSCOPO 

GÊMEOS pode prt uma ão avascadora com 

per eo aed 

ARS Aa ada Ba Ame corta com ea ea cas Pera rel [cera pem Free 
pessoas embsca dei joias iron 

Touro cnc Econ oiro EE O E 

SAGITÁRIO: Você terá muta cidade para deender mos es chanes de une um ideas e comecar as pesto 

CANCER amostra ncia, CAPRICÓRNIO: Pode parar 
agem espia de idea uma forte atração por clega geo de ora na 

LEÃO Lu e Marte acentuam AQUÁRIO: Mat ra Casa 
asuaenatidade e você das Asocações estimula as. ancora soluções mes parcele que você 
ae po de Bode cor come amigos o que ra 

VIAGEM Você pe tomar de PEIXES: Som da paratomar cies importante pato bre decsõsergonantes em Siam rs comes res ne cada 
de gpa e sao voc ndo mes, 
a be esforços para provar seu valor 

cê vi er vontade de co rá dei e 
gran uma vida meo 

as vcê val quere dar 

CRUZADAS 
Cases ta] Te vii. + Rat ESA 

Ea rama da [Tam Ra: | iene de contos 
dera mo. ator 

PREGÃO PRESENCIAL 68-06/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, S08 DEMANDA, DE MATERIAL DE JAZIDA 
PARA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAJFADOIRS. 
A sessão pbca ocê no da 16/12/2021, às 09H00, ra ala de lctações da Preeura 
Maciça de Lao, Cel Jo My, 242 Bar Cento, Lendo, O ea e ss 
es podem er cds através do portal lado 1 gov, ou porão ser solitados 
pelo ra procuradoria Nctacao ado 1 goi Lajedo. 02 ce derem de 2021 — 
Neta! Zeta  Sutrocarador 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPITÃO 

Tomada de Preços nº 08/2021 
OMUANCIIO DE CAPTÁDS sa rceer documentos e poetas pr contação de 
esmeesa pra Prestação de Serv de Cota, Kapote, Trasberto. gem report 
Decio Fra de Pesa Solos Orgncs e Peciciaves cone dnção da ER 10006 
ResuosDomicies ls do Munic de Cap. 08MDOminda da 6d aero 
22 El em ova cara q itomaçõs (51) 3758-1120 

JAH 
Preto Mnicpal 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045-01/2021 O Peão de Este, rs lemos do at 25, no a Li 66653 e alecações. noso 
e ss rbuções eg e, acoendo gue da Assess ducado Map, ara 
no Preso 1º OS DU, que dc a mpb de ictção, para contação de 
eitção spears ertóicas de oção de cola darão pla 
DATAPREV a se ulizado pelo FUNPREV através da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 
DA PREVIDÊNCIA ATAPREV SA. ecra o CAP at 7 42 42 253000101 nda ago 
el so voc 3 18 COD ds ml a), eos 60 esa meses e seres 
estágios de T pelo DATAPREV, pura ut do Sitea de Compensação previa € 
acção ec o Meco o tato e Pevca 
Eta 7 O dn de 2021 

3 PREFEITURA MUNICIPAL 

Emas Ande Schmedr 
Preto 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
Sociedade Lajsadense de Acotmento a lotes 
CN 90 803 8330001:00 

Assembena Geri 
Por en eta fam comeco toa ou mem levo cortes é remar 

“a Seco Lagmdenaa “e Accmero a lou CP 3087) 333600100 om sede à Ra [a ds Pa. 1, Ba Veia Cod de Lo, po Ana Ou a pre d Peas Mir e Sã Co a 0d ud E. a Er De 300 top a e "0, pa ST E Esopo tc e top cm 
ai rd Cs 
es Wma 
IR Lo, 29 da rr 

gas 
ho Socecade Lapeacenas e Acesterarto a tcem 

Tim [P 

pese ia Eraiid EA RELAÇÃO DAS CHAPAS REGISTRADAS 
dades fogo 
No ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
mar | , Len SINDICATO DOS SALÕES DE BARBEIROS, CABELEIREIROS, INSTITUTOS 
det fe DE BELEZA DO VALE DO TAQUARI 
[colêmbia Tm Rua Expedicionários do Brasi, nº 250 / saia 106, Americano — Lajeado (RS). 

* fa, mouro dp o 6 pao a pda eta bo so E o ga segure Ca gu conors s dções ue sro ada res ro 
re da 17 de jo de 2122 Opa Ui Dera Eos Prscere Ar Lid dh 
Ve Prece Eb Dect de Praças Pena rea os Srtos Gn 
Ve-dec de França e Pamôre one Dogue. Der Aisha: és veia 
Vice-deetos Admeustratvo Neííta Teresa Figueredo Suplentes Terenha Dormelies Jacobs. 
Sena Basto e Gl ee rd. Coe ici vo: Era Sha dos Sets Macs 
Oie é Lune Scoe: Sprts Tera Deer Pee, og es Ca Aponida 
Teuera Delegados Representantes Efetivos Ana Lidia Jantsch e inês Silveira, Suplentes. Isolete. 
Muremewe e Andrea dos Santos Bruch Fica a parta Ga Gata de publicação desta relação aberto 
O prazo de cnc (5) dias utess para empugnação de candidaturas, conforme artigo 17 paragrato 
“eo Pede tc 

Lajeado, 17 de dezembro de 2021 

Aos em Wide, Fe Batista Got Taco Specht 
Comissão Eltcal 

Fim de semana, 18 19 dezembro 2021 

OBITUÁRIO | 

LURDES MENEGON, 
89, faleceu na sexta-feira, 
17.0 sepultamento será no 
sábado, 18, às 10h30min, 
no Cemitério Municipal de 
Guaporé. 

ELSA ANA SANGALLI 
DE CONTO, 95, faleceu na 
sexta-feira, 17, O sepulta- 
mento foi no Cemitério Santo 
Antão, em Encantado. 

LANUIN JOÃO CARLOS 
RITT, 83, faleceu na sexta- 
«feira, 17. O sepultamento 
foi no Cemitério Católico 
de Bela Vista, em Arroio do 
Meio, 

IDINE DE SOUZA BOSI, 
84, faleceu na quinta-feira, 
16. Foi cremada no Memorial 
e Crematório Jardim Monta- 
nha dos Vales, em Santa Cruz. 
do Sul, 

ALCEU LOPOSZINSKI, 
74, faleceu na quinta-feira, 
16, Foi cremado no Memorial 
e Crematório Jardim Monta- 
nha dos Vales, em Santa Cruz. 
do Sul. 

HUBERTO ALBANO 
RITTER, 84, faleceu na 
quinta-feira, 16. Foicremado 
no Memorial e Crematório 
Jardim Montanha dos Vales, 
em Santa Cruz do Sul. 

ÉRICA AMES, 84, faleceu 
na quinta-feira, 16. O sepul- 
tamento foi no Cemitério. 
Católico de Linha Bicudo 
Alto, em Capitão. 

Para informar falecimentos: 
* Wins Apps (51) 924STO8O 
«Fone: 37104200 
« E-mail 

JOS, PREFEITURA MUNICIPAI 
MP, DE BOQUEIRÃO DO LEA 

Pregão Eletrônico Nº 028/2021 

Objeto: aquisição de um veículo, Aberta 
ds Propostas: 0/12/2021, às 11 horas 
Local Portal de compras públicas, dial e 
Inkomações. 0*+513789-1122 das Oh às 
133 0u pelo sie wi potaldecompraspu- 
Dicas comb 

JOCEMAR BARON 
Preto Marca 

PREFEITURA MUNICIPAI 
. DE BOQUEIRÃO DO LEA 

Pregão Presencial Nº 015/2021 

Objeto: Contação de empresa para a 
são de serv de bem a 
racao do creo del ado 
2022 Aerradas postas 21 
às 09 hrs Loca lr Munic de 
Boqueirão do Leão — RS. Edital « informa- 
ge Or=S13789-112 das Oh às 1h 
elo e-mail: Netacomprastoquroro gralcom 
JOCEMAR BARBON 
Prieto Munic 



UNIVATES 
RR =|») 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
» ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
* COMÉRCIO EXTERIOR 

» GESTÃO DE COOPERATIVAS 

» GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

* ESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

» GESTÃO FINANCEIRA 

* LOGÍSTICA 

» MARKETING 

* PROCESSOS GERENCIAIS 

LICENCIATURA 

* CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

« EDUCAÇÃO FÍSICA 

- HISTÓRIA 

* LETRAS 

* PEDAGOGIA 
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PATROCINADORES: 
A MORA 
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para cada lado e um empate em 

SEGUNDA DIVISÃO 

Copa Sete/C2B/CBM de Minifutebol conhecerá os campeões das duas divisões neste sábado 

' a partir das 12h45min. 
Pela primeira divisão, a de- Foram duas vitóri 

ses de com- — cisão da Série Ouro é entre To- a 1 e outra por 6 a 0. 
fogo e Tabajara. O Tocafogo . de ida da decisão, empateem 1a está a um empate do título. Já — prorrogação, onde a Afusi tem 

2B/CBM de Minifu- chega invicto na competição. 1. Nova igualdade leva a decisão o Contra Ordem tem que ven- a vantagem do empate. Quem 
para prorrogação, onde joga por . cer no tempo normal 
outro resultado igual. Já ao Ta- o jogo para prorroga 

pós seis 
petição, a Copa Sete/ 

ebol conhece os cam- Nos confrontos contra o 
peões e destaques neste sábado,  sário na temporada a equipe le 

PRIMEIRA DIVISÃO 

Tocafogo Tabajara 
24 partidas 24 partidas 
ao tias Té vitórias 
a empates Zempates 
Nenhuma derrota 6 derotas 
88,8% de aproveitamento 69,4% de aproveitamento 
81 gols marcados 78 gols marcados 
22 gole sofidos. 29 gols sofridos 

Artilheiro: Maicon Amorin - 16 gols. Alheio: Wiliam Amorim - 28 gols 

Renegados Contra Ordem SÉRIE PRATA 
span apar 
aa vitórias vitórias 
Sempates Gempates 
S derrotas Z derrotas 
65,2% de aproveitamento 54,1% de aproveitamento 
AS gols marcados 59 gols marcados 
41 gols sofridos 
Artilheiro: Odair Santos da Rosa - 11 gols Artiheios Rafael Reciziegel e Caio Sieben - 11 gols 

MAS 

vou a melhor em todas partidas. — bajara só a vitória interessa, ca 
. uma por2 Na Série Prata, o Renegados — partida de ida. Nova igualdade 

DESTAQUES DOS TIMES 

Fim de semana, 18 e 19 dezembro 2021 

Invicto, Tocafogo, 
= de Pipoca, busca 

mais um título. 
da Série Ouro da 

- primeira divisão 

joga pelo empate, Até o momen- 
to, os times se enfrentaram em 

uma vitória. 

Depois de perder por 
jogo de ida, o JéDuCa nec 

a partida no tempo nor- 

de jogar pela igualdade, 
ragossa está a um empate 

Afusi e Arran- 
o empataram em 2 a 2 na 

partida - venceu o jogo de ida por 5a 2e — neste sábado leva a decisão à 

ra levar — vencer no tempo normal fica 
o, onde com o título. 

SEGUNDA DIVISÃO 

JéDuCa Saragossa 

Ee em pi 
= E ie 
fa a NA ol res 
SA gols sofridos 8 gols sofridos. 
Artilheiro: Vini Gol - 38 gols 

Afusi SÉRIE PRAT/ 

Artilheiro: Fabrício Amorim - 24 gols. 

Arranca Toco 
24 partidas és 24 partidas 
a tórias 7 vitórias 
5 empates Sempates 
toderotas taderrotas 
44,4% de aproveitamento 36,11% de aproveitamento 
58 gols marcados 57 gols marcados 
58 gols sofridos 83 gole sofridos 
Artilheiro Diego Schossier - 16 gols. Artilheiro: Tobias Lima - 14 gols. 
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PATROCINADORES: 

ESPÓRTES & .UC7=" aLsicredi É (SCertel | Covecra 

CORRIDA DE RUA e 

CIRCUITO DOS VALES |. 
3km 
Marluci Overbeck 

ENCERRA TEMPORADA |-—- 
Marlize da Silva 

mom | Kangoo 
Depois de um ano e Catia Rataizki 
meio de incertezas Masculino 

! 3km 
na pandeia, evento Ciepositado 

se reinventou e skm 

voltou com as. Valdemar Borba 
10km 

provas em 2021 José Daniel de Souza 
Eoequisi ltda Kangoo 
np Lucival Pinto 

Os campeões por categoria 
Circuito dos Vales podem ser conferidos no site: 
encerra neste www. grupoahora.net.br 
bado a temporada 
2021. O evento fes- 

tivo premia os campeões do 
evento que marcou a retoma- 
da das provas físicas, após um 
ano e meio. NOVIDADES 
O evento tem largada no 

Imec Supermercados no Bair- PARA 2022 
ro Montanha, a partir das — Imec, do Bairro Montanha, em Lajeado, volta a receber uma etapa do Circuito dos Vales. 
19h30min. Durante a prova, Durante a última etapa será 

participantes podem degus- apresentado detalhes da próxima 
tarcervejae chopp, além dever Após a prova serão premia- tre os gerais destaque para José — topo do pódio, agora nos 10km. — temporada. Quem estiver presen- 
artistas circenses fazendo ma- — dos os campeões gerais da cta- Daniel de Souza. Após vencer Haverá também a premiação . te poderá adquirir um combo com 
labares e um lounge com músi- — pa. Depois serão premiados os em 2019 na distância 3km, para os campeões por catego- descontos. A primeira prova de 

ao vivo. vencedores da temporada. En- mudou a distância e seguiu no ria 2022 será no dia 20 de março. 

INTERCAMPING 
JOGOS OCORREM NO CAMPING DA PEDRA 
OCamping da Pedra, de Picada Mas, 

Marquesde Souza, recebenestesáhado 
à última rodada de 2021 do Intercam- 
ping. As partídas iniciam 12h30min e cede 
São válidas por três categorias. Veterano: cada sta futus 

Aabertura é pelo veterano entre P- ua (3 pontos, Lendas da 
cada Maye 100 Finula. A rodada segue 
com Amusa x São Luis, Os Guris da 
24 Bx Os Penetras, Demonhos x Real 
Matismo, News Car x Distribuidora 
Reis, Chapecó x Só nos Aparelho e 

Suba 
Chave Archie 
Assam 
Chave 8: 

ada Flor (3 pontos 

tino, Desmpedido 
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PATROCINADORES: 

LUCAS ESPORTES 

FUTEBOL AMADOR 

OS ÚLTIMOS 
CAMPEÕES 
DO ANO 
Esperança e Botafogo estão a um empate de 
conquistar o título do municipal de Roca Sales 

tuto. Na partida de ida, jogando 
fora de casa, a equipe venceu o 
Cristal, por 3 a 1. Já para o time 

os torneios que foram visitante ficar com a taça, a equi- 
paralisados em 2020€ — pe tem que vencer no tempo nor- 
retomados nesta tem- male nos pênalti 
porada, o campeonato No aspirante quem tem a van- 

municipal de Nova Bréscia será o tagem do empate é o Botafogo 
último à terminar, Neste domin- que venceu o Imigrante por 1 a O 
£o, a comunidade de Morro Seco, — na partida de ida. 
recebe os confrontos finais. 

ALIGA Buscando o primeiro título 

O torneio vai ter apenas uma 

peseittonã 

municipal, o Esperança está a 
um empate de conquistar o ti- 

PEDRAS o DOS POTE a VÃ mor 122 cais 55 RA 
Esperança está a um empate de conquistar o inédito título na categoria titular do municipal de Nova Bréscia 

qe Sicredi 

JOGOS 
NOVA BRÉSCIA 
FINAL/JOGO DA VOLTA 

Set 1 ig 

ALIGA 
SEMIFINAL/JOGO DA IDA 
Boa Esprança Alta/Mato Leitão 

ROCASALES 
3º RODADA 
Fazenda Lohmann 
a deito + Seo 

Linha Encruzilhada 

Gera 
partida neste domingo. Em Boa 
Esperança Alta, Mato Leitão, o 
União recebe o Santo Antônio na 
categoria titular. No aspirante, o 
União recebe o Avante. A outra 
partida entre Deodoro e Duvido- 
sa será apenas no dia 8 de janeiro. 

ROCA SALES 
A última rodada de 2021 será 

nas sedes do Esperança, em Fa- 
zenda Lohmann, e do Juventude, 
em Linha Encruzilhada. 

GARANTIU O SEU 
SUB PRA HOJE? 
PEÇA JA PELO 

app Ou pelo fone (51) 3714-3899. 

Restaurantes Subwayº de Lajeado. 

Fim de semana, 18 e 19 dezembro 2021 

(SCertel SERVIÇOS DE UNPERA URBANA 

EC AMERICANO/COROAS 

VOLTA A 
VENCER 

s times Grená e Azul. ram os gols do time Azul. 
estão disputando O time Grená ganhou jogando 
os últimos jogos da . comGalo, Ari, Pingo, Imério, lto, 
temporada 2021. No — Ezequiel, Souza, Felipe, Dinho, 

sábado passado, o Grená voltou Belmonte, Secco, Baldo, Pola- 
a vencero Azul depois deum pe- — quinho, Eliseu c Inácio. Os des- 
ríodo dejejum. taques foram Eliscue Belmonte, 
A vitória Grená veio graças a Já o Azul que teve como des- 

“Ótima atuação de Polaquinho e . taque Jadir e Régis, jogou com 
iscu. O primeiro marcou três Flávio, Gemelli, Otto, Dário, 

gols enquanto que o segundo fez. Valmor, lison, Gerevini, João, 
dois. Já Régis, em duas oportu-— Marquetto, Xuxa, Régis, Sérgio, 
nidades, Sérgio e Jadir marca-  Jadir, Celso e Schossley 

Mire 
Os destaques da vitória do time 
Grená foram Eliseu e Belmonte 

“JOGOS DA HISTÓRIA 
23/06/1979 - sogando em Lajeado, o Coroas perdeu para a As- 

sociação Atlética Souza Cruz, de Venâncio Aires. Os gols do time lajea- 
dense foram marcados por Juarez Schossker. À equipe foia campo com 
João, frio, lido, Figueroa, Ênio, Schneidinha, Jarbas, Schossle, Kolling, 
Juareze Gerevini. Ainda entraram Vanderte, João Haugg e Marquetto. 

Já o Azul que teve como 
destaque Jadir e Régis 

21/07/1979 - sogando em Muçum, o Coroas venceu o Operá- 
riopor 75. Juarez foi o nome do jogo ao marcar quatro gols. Os outros 
foram anotados por Jarbas, Schossler e Gerevini. O time que foi a campo 
teve Vanderlei, João Haugg, ido, Figuerva, Schneidinha, Jarbas, Juarez, 
Schossler, Marquetto, Gerevinie Zé Batata. 

18/08/1979 - sogando em casa, o Coroas foi superado pelo 
Veterano do Estrela RC —4 a 2. Os gols foram marcados por Juarez. Na 
ocasião a escalação teve: Pedrinho, Batata, do, Figueroa, Ênio, Jarbas, 
Juarez, Schosser, Marquerto, Kolling, Zé. Ainda entraram, Schneidinha 
eGerevinl 

BOM SÁBADO A TODOS, SE BEBER NÃO DIRJA 
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GAUCHÃO MASTER sra 

VALE O TÍTULO ESTADUAL 
da 

Rudibar encara o 
Sete de Setembro, 
em Dois Irmãos 
peresesineição 

Rudibar, de Bom Retiro 
do Sul, está muito perto 
de fazer história no Rio 
Grande do Sul, Neste 

domingo, disputa a final do Gau: 
chão Master, diante do 7 de Setem- 
bro, em Dois 

Depois de e 
primeiro jogo, o Rudibar necessita 
da vitória para ficar com a título da 

». Nova igualdade leva a 
s pênalti. 
onfronto, a equipe terá Depois de empatar 

o retorno do zagueiro Paulão edo Segundo Rudimar Schmitt, os O JOGO DE IDA veio o empate com Marquito. em 1a 1 no primeiro 
meia Vandeco. Em contra partida, — interessados em ir acompanhar a Jogando em casa, o Rudibar — No fim do confronto, o 7 de Se- jogo, o Rudibar 
Márcio Chagas, o “Bolinha”, está. decisão devem entrar em contato viu o adversário sair na frente, — tembro teve um gol anulado por necessita da vitória 
lesionado e desfalca o time, no telefone 051 997046461. porém, cinco minutos depois impedimento para ficar com o título 

brificasa zesicredi SASTR  GINEADO COLA 
= 
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PATROCINADORES: 

LUCAS 
A MORA 

ESPORTES à Sicredi sea (Certel | Compcta 

PROMESSA DO SKATE 

TALENTO DO VALE ENTRE 
OS MELHORES DO BRASIL 
Três semanas após 
se surpreender com 
classificação na 
seletiva gaúcha, João 
Augusto Rodrigues 
Segatto está na 
Bahia para a disputa 
do Campeonato 
Brasileiro Amador de 
Skate Street 

om um início despre- 
tensioso no esporte, 
quando decidiu par- 
ticipar de uma com- 

petição de skate em Sapiranga, 
a vida de João Augusto Rodri- 

encontra em Lauro de 
na Bahia, Neste fim de s 
ele disputa o Campeonato Bra- 
sileiro Amador de Skate Street, 
na categoria Mirim. Jovem viajou com o pai para 

Seu início no esporte foi logo à Lauro de Freitas, na Bahia, 
cedo, aos 5 anos, Ao demons- DA SELETIVA À conseguimos muita ajuda e onde disputa o Campeonato 
trar interesse e habilidade com BAHIA EM TRÊS apoio. Brasileiro na categoria Mirim 
o skate, chamava atenção dos passo de um: 
praticantes por querer fazer SEMANAS te”, ANDERSON SEGATTO sabe que o nível da competição 
manobras mais arriscadas para Uma das maiores preocupa- mute êmuito alto”, saliente Segatto. 
sua idade etamanho. Entreidas A primeira competição que ções de João era o voo. Uma vez De certaformafomos Em solo baiano, disputará o 
evindas na modalidade, voltou João participou servia de sele- — que nunca havia voado de avião. seu primeiro grande campeo- 
a se encantar ao ver os brasilei- tiva para o Campeonato Bra- Em suas redes sociais, postou pegos de surpresa Emos Desinmabrsdaioonio irios 
ros ganharem notoriedade nas. sileiro. Em Sapiranga, queria . storys mostrando o momentoem — com essa vaga, mento, está empolgado tam- 
Olimpiadas de Tóquio. apenas participar pela primei-  quepartiarumoaonordeste.Para bém em poder ver atletas mais 
A paixão é incentivada pelos ra vez de um campeonato de chegarem Salvador, saiude Porto Não esperávamos. experientes em ação. “Com 

pais Anderson e Francieli O skate. A surpresa foi grande Alegre e ainda fez escala em Re- Entre a seletiva certeza é um momento que va 
pai, inclusive, montou em casa quando ficou entre os melho- . cife. Segundo o pai, tudo ocorreu E levar para a vida. É só o primei 
uma pista para que João pudes- res do estado e conquistou a de forma tranquila co medo foi ea competição ro campeonato, e com a dedi- 
se treinar, Durante a semana, o vaga para o torneio nacional, — superado. A competição ocorre foram cerca de três cação dele, muitos outros virão 
menino treina no espaço, que em Lauro de Freitas, cidade entreo sábado co domingo. pela frente”, vislumbra o pai 
conta com caixoteserampas. próxima a Salvador. semanas. Esse pode Cientes da dificuldade que é vi 
Na tarde estuda e depois da A partir dai, os pais inícia- ENTRE OS sero primeiro passo verdoesporteecompetiremalto 

aula volta a praticar mano- ram uma campanha em busca i 5 nível, os pais de João criaram a 
bras nas pistas de Arroio do de incentivo para o menino. MELHORES DO PAÍS de uma carreira página (Djoão augustoskt no 
Meio e Lajeado “Nos finais de “De certa forma fomos pegos muito brilhante” Instagram. Ló, divulgam o dia a 
semana, procuramos alguns 
lugares novos para troca de 
experiência em cidades próxi- 
mas”, destaca Francieli, a mãe 
do garoto. 

de surpresa com essa vaga, 
não esperávamos. Entre a sele- 
tiva e a competição foram cer- 
ca de três semanas, Foi tudo 
em cima da hora e, felizmente, 

O garoto de Arroio do Meio 
disputará o Campeonato Bra- 
sileiro Amador de Skate Street 
na categoria Mirim. Aos 10 
anos, terá como concorrentes 

jovens de até 12 anos. “É uma 
competição muito importante, 
o João está ansioso e nervoso, 

dia do menino e a sua rotina de 
treinos e competição. Interessa- 
dos em apoiar podem entrar em 
contato com Francieli pelo tele- 
fone98213-7362. 
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Opiniãoanálise 

CAROLINE 
LIMA SILVA 

Psicóloga (CRP 07/1637) 
Mestre em Psicologia - UFRGS 

Voc 

aQnic 
a 

Ciclos naturais 
da vida 

final do ano se aproxima e, 
com ele, a perspectiva do 
encerramento de mais um 
ciclo na vida das pessoas. 

Um momento único para contabilizar 
ganhos e perdas materiais e afetivas, 
bem como para vislumbrar novas opo! 
tunidades de crescimento e evolução. 
Não é raro chegarmos cansados ao fin- 
dar desse período, já que vivenciamos à 
persistência de uma pandemia os es- 
forços emocionais advindos dela pa 
continuidade da existência. 
Como seres que simbolizam, temos 

a necessidade da elaboração psíquica 
sobre os acontecimentos da realidade 
no sentido de fechar um ciclo como 
processo existencial de toda a experiên- 
cia humana, que contribui para o fun- 
cionamento saudável do organismo. 
Nos estudos da psicologia, encon- 

tramos a expressão e abordagem 
Gestalt, que é uma palavra de origem 
alema, significando um todo e ref 
rindo-se a ciclos que se fecham e se 
abrem ao longo da vida, cuja dinâmi- 
ca auxilia a recuperação do equilíbrio 
das pessoas. Conquanto possamos to- 
lerar uma considerável quantidade de 
situações inacabadas, essas direções 
incompletas realmente buscam a i 
teireza, sendo que, quando as Gestalts 
são fechadas, sentimos uma profunda 
harmonia com o mundo à nossa vol- 

mos muita energia emocional na reor- 
ganização do caos interno. 

Por outro lado, quando um ciclo 
fecha, consiste na necessidade de rea- 
lizarmos algum aprendizado naquele 
contexto até a próxima etapa. De acor- 
do com a psicóloga e pesquisadora 
Maritza Montero, a característica de 

não refletirmos constantemente, mas 
apenas em alguns momentos limites, 
existe certamente como facilitadora da 
vída social, pois se os indivíduos tives- 
sem que refletir continuamente sobre 
cada ação que fazem para produzir a 
cotidianidade, provavelmente, deixa- 
riam de fazê-lo, já que precisariam es- 
tar conscientes e despertos em todos os 
momentos da vida. 

Uma 
readaptação 
nem sempre é 
um processo 
fácil, visto que 
despendemos 
muita energia 
emocional na 
reorganização.” 

Portanto, fechar um ciclo representa 
a compreensão de que tudo tem um fim, 
através da percepção de uma morte em 
vida, assim como à ideia de renovação 
etranstormação implicadas nesse pro- 
cesso. Mas saber se beneficiar dele e 
entendê-lo como um aspecto natural e 
esperado acaba por produzir sentido e 
“conexão individual e coletivo. Viverese 
renovar, eis a questão. 

t? .mélhor 
4064.1400 

99909.1400 
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BETO 
ALBUQUERQUE 

presidente do Instituto 
Pletro-Doe Medula 

Solidariedade 
que salva vidas 

m dezembro de 2007, fui sur- 
preendido pela notícia que 
meu filho Pietro estava com 
leucemia. Era necessário um 

transplante de medula. Para tanto, pre- 
cisávamos de um doador compatível 
com ele. Não conseguimos. Éramos so- 
mente 750 mil doadores cadastrados no 
Brasil. Durante nossa luta, como depu- 
tado federal, apresentei o projeto de lei 
para instituir a Semana de Mobilização 
Nacional para Doação de Medula Óssea. 
O Pietro não encontrou um doador 

e faleceu em 2009. Um dia após a sua 
perda, foi sancionada a Lei que insti- 
tuíu a semana entre os dias 14 e 21 de 
dezembro para ações de conscientiza- 
ção e mobilização. A luta pela vida não 
podia parar. 

Desde então, anualmente, muitas 
pessoas, entidades e governos no Brasil 
todo se envolvem na causa, mobilizan- 
do a sociedade sobre cadastro, doação e 
transplante de medula. Nestes 12 anos 
sem o Pietro, avançamos muito, que- 
brando a barreira da desinformação que 
ainda impedia muita gente de tomar à 
iniciativa de realizar este ato de solida- 
riedade a quem precisa de ajuda para 
continuar vivendo. 

Hoje somos mais de 5,4 milhões de 
pessoas cadastradas no banco de doado- 
res. E acada novo cadastro, o coração de 
quem se enche de esperança. 
Um doador compatível com um pa- 

ciente é quase um alfinete no palheiro. 
Pode existir um em cada 100 mil pessoas 
cadastradas. Por isso a luta é diária para 
bus 
Como pai que perdeu um filho não 

posso entender a decisão do Ministério 
da Saúde que limitou a solidariedade 
ao restringir o número de cadastros/ 
ano do Brasil, de 300 mil para 149 mil, 

e a idade máxima para se cadastrar, de 
55 anos para 34 anos e 11 meses. Aqui 
no RS, que antes podíamos cadastrar 21 
mil pessoas/ano, hoje são apenas 6 mil 
candidatos/ano à doação. 

Um doador 
compatível 
com um 
paciente é 
quase um 
alfinete no 
palheiro. 
Pode existir 
um em 
cada 100 
mil pessoas 
cadastradas: 

Naterça-feira começoua a XII! Sema- 
na de Mobilização Nacional para Doa- 
ção de Medula Óssea, que neste ano 
conta com a parceria da OAB/RS e do 
Hemocetro, Se a solidariedade passou 
a ter limite, a esperança é infinita e se 
renova. Se tornar um candidato a doa- 
ção é muito simples, basta procurar o 
Hemocentro mais próximo. À solidarie- 
dade salva vidas! 

Contribuindo mensalmente pela 
sua conta de luz você colabora com: 
Melhoria das condições 

detrabalho dos órgãos de 
segurança pública de Lajeado; 

— — — e ProgramaAdolescentelegal — — / 
com Música; 

* ProgramaVida + Viva, sem 
álcool [+ 18anos. 

Adolescente Legal com Música. 
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ALUGUÉIS 
CENTRO ED ESMERALDA [APTOC DORM FLORESTAL ED. PÉROLA APTOC2 DORM 
BXOELENTE OPORTUNIDADE Sera SEMBMOBLADO! Pos oinhe 
Seco (Pufes possuicmrve eherheiros lenderi com móveis sob medida jurker já 
bos Frente ol tarde Pos pão irscdadh sacada feche e com churrasqueira 
porebneto e lemiredn berra emumíria axetamerto emadumíia pão poroskreto Prédio 
corte com Úbrx deesnonemento Prédio cria com (2 leres Glyoround escada 
medemo com Pele enrado fesas mobi Exoedente oração 
poda ei de Aluguel 1900 -Cód ASS 
Edo cs Unimed Aluguel RS 000 - 

Dia de sol comalgumas 
mansa névoa so amanhece. 
te compovessmuvere AM 

BXOUISVDADE FLORESTA 
PAALHÃO 
ão om Sia. emesnanra 
metálica pê-dreio de berros, 
pese pentes O vesti 
Localzado em bairro industrial, 
com posstulidade de box de 
estanoremento PrbiTO à S-UDe 
à RCSA6E Verha conhecer 
AuguRSADOO «Cod AXE 

VENDAS 
MOBILIADO | FLORESTAL 
Arrço apartamento de Frente completamente MOBNUADO, 2 dormitóips/uites bode, 
estacorementa sacada com chusrasquira áres de serviço senerada ÓTIMA ORIENTAÇÃO SOLAR. 
Prédio com (2 elevadores, ha de entrada com pé-direito dupla mobilado, decorado e com salão de 
festas Valor: R$ 650000 

SÃO CRISTÓVÃO |02 DORMITÓRIOS | NOVO E PRONTO PARA MORAR 
Aggartamento de frete sacada a poucos meros da Ay Senador Alberto Pasqual Elevador, piso 
porcelanato espera para égua quente e gás central Valor: R$ 340.000 

PAVILHÃO COMERCIAL | BAIRRO FLORESTA 
Localização com féci acesso à rodovia área de estacionamenta rua calçada pé-cireto com & 
metros Possui 2 banheiros e ( vestiários, estmutura metálica e área total de 37438 m? 
Valor: R$ 680.000 

COBERTURA DUPLEXI CENTRO SERRA GAÚCHA [01 DORM COM SUÍTE 
Medo 327 privativos, 3 sutes 3 boxes de 
estacionamento sata de estar intima ESPERA | Amplo apartamento de 0 dormitório com. 
PARA ELEVADOR PRIVATIVO, 5 de área soca. | suite + Eavaba medindo Br pratos, 
traço com vista de 18) graus psôna excelente | box de estacionamento condomínio com 
posição soar. Pri nova sendo apenas (2 irfraestntura completa e ótima localização 
aos por anca (2 elevadores, Indo decorado | junto à Au das Hortesss Empreendimento 
Jedoe env nd ess espaços. | emcmretução com enreça pre pra 

dezembro 
Valor: R$ 940.000 - Parcelamento direto em 
até 3X 

Valor: R$ 240.000 

DIAMOND 
CONSTRUTORA 

P IMOBILIÁRIA MBB 
PLANTÃO DE VENDAS: 51 9990.0998 “v DIAMOND & 

aa Macao de st E Sa mencsmo srsmuiças PLANTÃO DE ALUGUÉIS: 51 99798.0116 ms 
wwnconstrutoradiamond com br wewrimobiliariadiamand combr 

al | SUS GEHA. 



Trenó do Papai Noel faz a alegria das crianças 
O município de Capitão criou uma forma divertida de celebrar o Natal. Voluntários construtram um trenó. O veículo faz passeios gratuitos pela cidade com a presença do Papai Noel. PAGINA | 4 

Programa capacita |mpresss 
recebem 

370 agricultores [rec 
Representações e Abastecedora de 
Combustíveis HN foram contempla- 
das com recursos municipais. Em 
contrapartida, vão ampliar a capaci- 
dade produtiva e gerar emprego. 

O Centro de Treinamento de Agricultores de Teutônia (Certa) strato foi ministrado virtualmente, sem precisar sair 
se adaptou e passou a ministrar cursos de forma online. No biênio A experiência também auxiliou na inclusão digital 
2020/2021, capacitou 370 agricultores. O curso sobre produção de Curso para juventude rural está programado para 2022. s 

2 

ROCA SALES 

Destaque = 
Musical ; Pi O segundo 
faz show seno ia 
no sábado fazendo 2> 23 de dezembro 

Ainda di mpo aros Juntos NE cre Apresentação integra a progra- 
o do Natal das Verdadeiras Ri- Sicredi Regidi 
s. Programação segue até dia musas 

23 na Praça Júlio Lengler 
NE 

At Sicredi 
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Quatro empresas recebem 
incentivos municipais 

Neugebauer, a segunda empresa em termos de retorno, emprega 630 colaboradores. Está entre os empreendimentos a receber inventivo 

Foram beneficiadas 
a Girando Sol, 
Neugebauer, Fama 
Representações 

Comerciais e a 
Abastecedora de 
Combustíveis HM 

ClaciGasparotto 

ARROIO DO MEIO 

uatro empresas de 
Arroio do Meio, duas 
delas com posições de 
destaque no retorno do 

valor Quiçionado, receberam in- 
centivos municipais, por meio de 
projetos de lei aprovados pelo L 
gislativo, na sessão de quarta-fe 

ra, 15. Dentre elas, a Girando Sol, 
à terceira em retorno de ICMS € 
à Neugebauer, a segunda. Ambas 
comprometeram-se em mante- O incentivo será 
raumentar os postos de trabalho pago às empresas 
eaplicar recursos na ampliação de nos próximos anos, 
suas plantas industriais. em média des, e é 
Aindústriae comércio de produ- 

tos de limpeza Girando Sol Ltda. calculado sobre o 
com sede no bairro São Caetano, ICMS que foi gerado 
tem 340 funcionários, acrescendo na maior” 
mais 25 após o projeto concluído. 
Em virtude do grande crescimen- 
to de produção € investimentos. 
significativos no lançamento de 
novos produtos, investirá mais R$ 
40 milhões na construção da torre. adequação dos já concedidos por 
de sabão em pó, aquisição de má- . ocasião da construção da fábrica 
quinas «equipamentos produtivos. de chocolates e doce de leite. A 
ema edificação de um pavilhão. empresa se compromete no inves- 
Segundo, Arno Vargas, geren-. timento de mais de R$ 16 milhões 

te administrativo financeiro da na aquisição de nova concha de 
Neugehauer, o incentivo é uma — preparação de massas de chocola- 

VALDECIR CRECENCIO 

tes que vai ampliar a capacidade, 
gerando mais 30 postos de tra- 
balho, aos já 630 funcionários na 
planta de Arroio do Meio. 
Os incentivos ocorrem em for- 

ma de custeio dessas despesas 
em valores correspondentes ao 
percentual do valor adicionado 
gerado pelo empreendimento ao 
município, em proporção equiva- 
lente a 40% do valor de retorno de 
ICMS. O secretário da Fazenda, 
Valdecir Crecencio, explica: “O 
incentivo será pago às empresas 
nos próximos anos, em média. 
dez, e é calculado sobre o ICMS 
que foi gerado na maior.” 

lumbém foi beneficiada com 
incentivos, por meio de doação 
de áreas de terras do município, 
a empresas Fama Representações 
Comerciais. Instalada no munici- 
pio desde 2018, atua no ramo de 

Fim de semana, 18 e 19 dezembro 2021 

venda de máquinas é equipamen- 
tosagropecuários para gado leitei 
ro, venda de produtos de limpeza 
para tanques e ordenhas e saúde 
animal, além de atuar com a nu- 
trição animal em mais de trinta 
municípios. 
A Abastecedora de Combus- 

tíveis HM adquiriu uma área de 
terras na R$ 130, na barra do For- 
queta e solicitou a doação de área 
municipal para a instalação de 
área de estacionamento e mano- 
bra de veiculos da futura abastece- 
dora de combustíveis. 
Ambas as empresas deverão 

aplicar cerca de RS 4,3 milhões e 
projetam 17 postos de trabalhos 
diretos, mais funções correlatas. 

Metas arrojadas 

Na avaliação dos vereadores, 
os projetos de incentivo são po- 
sitivos, Roque Haas (PP) ar- 
gumentou que o incentivo con- 
templa parte do valor do ICMS 
gerado a mais pelas empresas, 
Especificamente sobre a Neuge- 
baucr, Haas considerou acertada 
a decisão tomada em 2003 quan- 
do se assegurou que a Wallerius 
permanecesse no município. 
“Hoje o resultado está al.” 

Paulo Backes (PD) ressaltou 
seu apoio, mas evidenciou quenão 
se deixe para trás as pequenas e 
médias empresas. 

“O município não coloca um 
real em risco, só devolve uma par- 
te daquilo que a empresa vai pro- 
duzir a mais no futuro”, avaliou 
Vanderlei Majolo (PP), 
O parlamentar Rodrigo Kreutz 

(MDB) apontou as metas arrojadas 
asempresas. “Vão gerar mais recur- 
sos e estes permitirão, no futuro, o 

lora Adiles Meyer 1 
mou que a Casa sempre será a fa- 
vor dos projetos que vem somar ao 
município. 

Câmara homenageia líder comunitário com nome de rua 

ARROIO DO MEIO 

“Não precisamos dar nomes 
de flores ou árvores a ruas. Julgo 
importante destinar a elas nome 
de pessoas.” A afirmação é do v 
reador Paulo Backes (PDT). Ele 
é autor do anteprojeto que de- 
nomina Otto Nos a estrada que 
inicia no entroncamento de Rui 
Barbosa e vai até a Linha 32. A 
proposta foi aprovada por unani- 
midade, na sessão da câmara de 
quarta-feira, 15. 
Na área urbana, será denomi- Vereador proponente com os filhos do Otto Nos: Isolde, Gilberto, inês e tara 

nada Rua Otto Nos, no trecho 
rural será chamada de “AM 357, 
estrada Otto Nos”, explica o ve- 
reador, A proposta de Backes foi 
protocolada com um abaixo-assi- 
nado com 200 nomes. 

Familiares do homenageado 
participaram da sessão. O fi- 
lho Gilberto Nos agradeceu, em 
nome da família, pelo reconhe- 
cimento do vereador e da comu- 
nidade. “O pai foi um homem 
muito decidido e trabalhador. 
Deixou um legado de honestida- 
de, comprometimento e respon- 
sabilidade. Seguimos até hoje os. 
caminhos que foram apontados 

porele e pela mí 

Quem foi Otto Nos 
Otto Nos nasceu em Linha 32, 

Casou-se com Romilda e teve 
quatro filhos: Isolde, Gilberto, 
Inêselara. 
Com intensa atuação comuni. 

tária, foi proprietário de salão de 
baile, casa comercial, abatedou- 
ro, açougue e empresa de trans- 
porte de cargas. 

Foi pioneiro ao implantar uma 
linha de ônibus entre a Linha 32 
eo centro da cidade, Faleceu aos 
68anos. 

Arroio do Meio - Rua São José, 45 - Centro 

A HORAgipaDes 4 | Coorienação: ton de Andrade 

MicroRREGIÕES: ARROIO DO MEIO, ADJORIRS 
ENCANTADO, TEUTÔNIA e TAQUARI 

eltondeandrade 10Dhotmail.com | 5199911.4328 
Reportagem: Claci Gasparotto 
claci(Deruposhoranet br | 5199328.0110 

Encantado css GRUPOA HORA 
Julia Piso ni ai 
julianapisoniDgrupoahora.netbr Diretor de Mercado e Estratégia: Femando Wes 

Diretor de Marketing e Inovação: Sando Lucas. 
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Trenó do Papai 
Noel é destaque 
em Capitão 
Cerca de 950 pessoas fizeram o passeio 
pela cidade dentro da programação natalina 

Otrajeto percorrido pelo trenó dino atividade começa às 19h vaiaté | incluia área central da cidade 
donde art as 22h, Para participar, basta se 

' inscrever-se e aguardar na praça 
CAPITÃO municipal, onde é o ponto de par- mas projeto não evoluiu. O projito, 

tida. O passeio é gratuito. Neste ano foi, o prefeito Jari Hu- fel poirdo 
O passeio no trenódo Papai Noel Nos três primeiros dias do pas-. nhoff conversou com Biasibetti para Eebeiopaa le tdo cortina de Demos au mas 4 45) ponvas er “eras rop nc e mada pdo, 

em Capitão, Cerca de 950 partici param. No último final de semana rama pesquisar e buscar materiais. Etta 
param das viagens. Pela avaliação foram transportadas 00 pessoas. E Omarcenciro Arlindo Costa ju- Pes 
do idealizador da iniciativa, Gesael no decorrer da semana, estudantes. dou na montagem. “Assim que os | 
Biasibetti, o projeto está um suces- também puderam fazero trajeto, carretões tomavam forma, a ideia 
so, “Foi um trabalho simples, mas não agradou. “Replanejamos, e 
que encantou. Com dedicação e Como surgiu a ideia o resultado contemtou à todos”, — moblização do ferreiro da cidade, Passeios 
empenho, conseguimos arrancar conta Biasibetti. A proposta do Telmo Hunhoff. Outros voluntários Quem quiser fazer o passeio com 
sorrisos de crianças e adultos.” Biasibetti conta que administra- . carretão se transformou em trenó. juntaram-se 0 projeto. O veículo foi . o duende (motorista) e o Papai Noel 

Puxada por um fusca conversi- ção municipal anterior o procurou — *Carretões não eram inovadores. apresentado à comunidade no dia 26 terá à oportunidade neste sábado e 
vel 1976, a composição acomoda. para customizar 0 fusca que esta- O trenó conferiu uma mágica dife- — denovembro. “Sempre digo, não pre- . domingo. Na próxima semana, os 
14 pessoas. O percurso 1,8 quilô- va sem uso no pátio de sua casa. — rente”, afirma. cisa de muita coisa, bastam boa von-. passeios estão programados para 0s 
metro eva cerca de dez minutos. A O plano era agregar um carretão, Para concretizar, foi necessária a — tadecempenho” declaraovercador. dias 20,21,22€2: 

Município lança projeto Farmácia Solidária 
MARQUES DE SOUZA sanção do prefeito Fábio Mertz. 

Seremos o primeiro munic 
Pioneiro no Vale do Taquari, o região a ter este projeto. O objetivo 

projeto é arrecadar medicamentos compra- 
daria” inaugura na segunda, 20, às. dosnas farmácias, que sobraram do 
17h30min, na Unidade de Saúde de tratamento de pacientes, e que es- 
Marques de Souza, tejam dentro do prazo de validade, 
Conforme o secretário de Saúde e. podendo ser redistribuídos. 

Habitação, L A dispensação de medicamentos 
posta já havi ocorrerá em uma sala da Unidade 
govemo anterior e aprovada pelos Básica de Saúde. 
vereadores. No entanto, foi vetada 

os medicamentos passam por 
uma triagem técnica. Os que po- 
dem ser doados à população são 
reorganizados e os com prazo de 
validade vencido ou inapropriado 
para uso são descartados de for- 
ma ambientalmente correta. “A 
doação é feita mediante receita 
médica, comprovante de residên- 

e documento de identifi 
ção”, informa. 

pelo prefeito, Em agosto desteano, Economia às 
o pro oi rencaminhado pes pessoas Acomunidada pode doar medicamentos dart da validada e Conscientização 
vereadores Rubens Heineck, Ame- bem conservados. À doação será mediante receita médica Além da doação de medicamen- 
nófis Stacke e Osmar Finatto da tos à população de baixa renda, o 
bancada do Republicanos. projeto, deputada Fran Somensi  sibilita o acesso sos medicamentos doações oriundas de consultórios programa tem como benefícios à 
“Conseguimos aprovar com a (Republicanos), o programa pos- para a população, por meio de médicos, da própria comunidade, — conscientização sobre os cuidados 

de empresas e indústrias do ramo de armazenamento dos medica- 

farmacêutico, entidades públi mentos, 
privadas, e outros entes da socie: Ainda orienta sobre uso racio- 
dadecivi. nal de medicamentos, a prevenção 

Fran lembra que a iniciativa co- à automedicação e intoxicações 
meçou, há cinco anos, no munici- . medicamentosas, informação so- 
pio de Farroupilha, com visitas a — breos perigosdo descarte de medi 
escolas municipais, estaduais e . camentos no lixo doméstico ea ge- 
privadas. Após 27 dias de arreca- . ração de economia para as pessoas 

a à 25 dação de medicamentos, foi pos- e aos cofres públicos reduzindo o 
Clínica UVoctorinária sível abrir a primeira unidade da. númera de judicializações. “Ainds 

re] farmácia solidária. evita a contaminação do solo e da 
Atualmente, há mais de 20 por água, preservando o meio ambien- 

tos de coleta em locais estratégicos te, ao fazer o descarte correto dos 

da cidade. No periodo, mais de 21 medicamentos.” 
ATENDIMENTO DE mil pessoas foram beneficiadas, Até agora, 19 municípios gaú- 
SEGUNDAA SEXTA SÁBADO três toneladas de medicamentos. chos já aderiram ao programa c a 

99915.5734 8h8s 11h30min Bnôs 11h30min vencidos foram descartados cor meta da parlamentar é que o nú- 
13h30mim às 18h retamente e houve a economia de mero chegue a 50. Utilizando os 

a mais de R$ 3 milhões. resultados obtidos em Farroupi- 

Rua Maurício Cardoso, 289 | Centro | Arroio do Meio/RS “A deputada, que é tarmactut- Ia, Fran estima um economia de 
ca, explica que, após recolhidos, R$282 milhões. 
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Centro de treinamento forma 
370 apud em Mentora 
Pandemia mu 

ia des 
te virtual e 

ém na 

cunião organizada pelo 
Centro de Treinamen- 
to de Agricultores de 
Teutônia (Certa) teve 

o objetivo de expor as ativi 
do biênio 2020/2021 e apresen: 
tar o plano para o próximo ano. 
O encontro entre o coordenador 
Maicon Berwanger e técnicos da 
Emater-RS/Asca ocorreu na quar- 
ta-feira, 15, em Lajeado. 

Também participaram da reu- 
nião, o coordenador estadual dos 
centros de treinamento da Ema- 
ter/RS-Ascar, Francisco Manteze 
além de supervisores e instrutores. 
Para Berwanger, os últimos dois 

Avaliação das atividades e projeções para 2022 pautaram reunião com técnicos da Emater. Encontro ocorreu nesta semana em Lajeado 

anos, dentro de um contexto de formato presencial”, pontua cerca de 70% de nosso público não Estas atividades se somarão às 
pandemia, foram de adaptação, o Durante os dois anos, outras . tinha esse tipo de contato com as capacitações em boas práticas de 
que não impediu o centro de ações foram desenvolvidas com o mtas digitais, e a inclusão fabricação e de dietas para vacas 
car em oferta e alcance as quali apoio do Certa, como as lives do rte do processo”, ana O curso de planejamento  jiciras, 
ficações, que tiveram o ambiente Fórum Tecnológico do Leite, de e empreendedorismo Entre 2020 e 2021, 0 Certa c 
virtual como um aliado Teutônia, que em duas edições re para a juventude rural já — pacitou um público de 370 

Ele cita o curso de produção de uniu um público total de cerca de 
morango em substrato como uma 

soas em ações continuadas, que 
não se encerram qu está estruturado e deve 

sair do papel no ano acompanhando ao do 0 cer- 
atividade de sucesso, que formou tificado é entregue. “Este é um 
279 produtores em seis turmas, Nesse sentido, Berwanger que vem” diferencial, já que a efetivação 
no último ano e meio, sem gran- ca que, mesmo com as atividades MAICON BERWANER do conhecimento se dá de forma 
des prejuízos. “Ao contrário, foi. presenciais retoma de cultivo de sequencial, com trocas de expe 
uma forma de levar a capacitação — há uma forte tendêr substrato, “Já o riências em grupos de whatsapp 
até um público que, muito prova- com a oferta de qualificações 
velmente, não teria acesso a elano — formato online. “Percebemos q 

PRIMUS | VENHA 
RESTAURANTE E LANCHERIA 

EXPERIMENTAR! 
PARA JANTAR 

rado e deve sair do papel no ano — ou por meio da própria platafor- 
que vem”, garante Berwanger. ma”, salienta Berwanger 

De quartas a sábados, a partir das 19h. * Lanches, 

« Porções 
*Álacarte! 

HE RestaurantePrimus fl Tele-entrega: 

€.5:3748.1011 €:198628-1011 
Q Rua Mario Cattoi - 115, Centro - Lajeado 
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Desafios de produzir sem 
comprometer recursos hídricos 
Evento debate o uso a partir de fevereiro de 2022. Ain- 

É SS dia assim, o acumulado deve ficar 
racional de água e DA abaixo da média. A partir de mar- 
a importância de = | ço, há uma expectativa de maior 

ã — regularidade nas precipitações 
regularizar a captação õ A Administração Nacional 
nos mananciais Oceânica e Atmosférica (NOAA) 

dos Estados Unidos emitiu bole- 
tim no qual reitera a permanência 
do fenômeno La Nia até o fim do 
verão, Por consequência, a es 
sez de chuva no R$ já traz perdas 
nas lavouras de soja, além da falta 
de água para famílias do interior, 

ENCANTADO 

produção de proteina 
animal é uma das princi 
pais atividades econôm 

as do Vale do Taquari e 
ter água em quantidade adequada 
é essencial para viabilizar o setor. 
Neste contexto, a Emater/RS-As- 
car e demais entidades ligadas à 
agropecuária promoveram se 

Ocupação 
da área 

Atividade técnica reuniu 
nário que alerta à necessidade de — vel. De acordo com o supervisor extensionistas da Emater, líderes. Prim dio Ba 
preservar os recursos hídricos. da Emater, Marcelo Brandol, é EmuanDo comunitários e empreendedores [Agropecuária] JJ) [525894 
A atividade ocorreu nessa sex- fundamental incentivar ações de concaves doagronegócio  Compolpastagem — 1649% 

ta-feira, 17, em Encantado. Inte- armazenamento de água nas pro- der KR ' 
grantes do Comitê de Gerencia- . priedades, a encerra no fim do mês”, ressalta. TEMER am 

2.93% nvolvi- Na opinião do vice-presidente Solo exposto mento da Bacia Taquari-Antas em água não há des 
apresentaram dados da ocupação mento do setor primário, o que da Fetag/RS, Eugênio Zanetti,  Aresômida ) as 
de solo como forma de promover interfere na qualidade de vida, na a liberação de mais de R$ 200mi- o produtor não pode ser pena- Area edificada 173% 
reflexão ao tema, Segundo o estu- renda c até em outros aspectos, — Ihões para projetos nesta área. lizado por conta da escassez de Essa 

vegetação florestal (33,549 Brandoli. Em sua fala, destacou Consumo elevado cada vez mais falar sobre o as- Hidrografia 
uso pá idade agrope sistemas de proteção de fontes, sunto. Concordo com a necessi-  JAresdegradada E 
corresponde a 32,88% Outros. construção decistemasedealter O engenheiro agrônomo . dade de regulamentar e evoluir — neração 
16,49% são ocupados com cam- nativas paraa reservaçãode forma Eduardo Mariotti Gonçalves com as outorgas, mas é necessá- 

pose pastagens. legalizada, com um bom manejo . lembra que a região tem elevado “rio mais tempo”, cita. Abacia qua Antas possul rende 
sse dingnóstico da bacia Ta- — dos mananciais. consumo de água para atender o 284 milhar a população estimada 

quari-Antas visa nivelar expec- Os técnicos da Emater também — setor produtivo. Cita, também, Quando a seca de 1,3 milhão de habitantes (2020), 
tativas entre produtores, técn citam estratégias para promover a preocupação com a falta de sendo 1 milhão em áreas urbanas 
cos, líderes « empresas do setor, — programas de irrigação e garantir. chuva. “O produtor precisa ficar dará trégua? é 300 mi no interior. Compõema 
para, juntos, apontar caminhos a produtividade em lavouras. No atento e formalizar o uso de fon- Modelosclimáticosapontamque bacia, 119 municípios entre o Vale, 

wolvimento -sustentá- — ínicio do mês, o Estado anunciou tes e poços. O prazo do cadastro — a falta de chuva terá alívio apenas Serra e Campos de Cima da Serra. 

Administração repassa incentivos e 
paga prêmios do Nota Fiscal Gaúcha 
ENCANTADO nado Fiscal (VAF). A cooperativa 

é a primeira colocada no muni- 
A administração efetuou, na cípio e representa 46,03%, com 

quinta-feira, 16, o repasse de — base no ano de 2020. A agroin- 
incentivos à Dália Alimentos e à. dústria Sítio Colibri, de Linha Ce- 
agroindústria Sítio Colibri, além . dro, foi beneficiada com valores 
do pagamento dos prêmios aos . para a aquisição de mudas fruti- 
contemplados do mês de dezem- — feras, conforme prevêa legislação 
bro na extração municipal do municipal. 
Programa Nota Fiscal Gaúcha. Cinco ganhadores do Programa 

O ato contou coma presença do Nota Fiscal Gaúcha receberam 
prefeito Jonas Calvi, secretários R$ 500 e dez foram contempla- 
Joanete Cardoso, Klaus Schnack, dos com R$ 250. Neste ano foram 
Clarissa Pretto Scatolla e Odocir realizados sete sorteios e premia- 
Bagatini, servidores municipais e. dos 45 consumidores que fizeram 
vereador Cris Costa (PSDB). compras no comércio de Encanta- 

A Dália recebeu incentivos refe- . do e informaram o CPF na hora de 
rentes ao retorno do Valor Adicio- . efetuaro pagamento. Prefeito, secretários, vereador, representantes das empresas e ganhadores da NFG participaram do ato 
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Banda Destaque Nacional dá 
o tom no Natal de Roca Sales 
Programação deste fim 
de semana ainda conta 
coma Trupe do Noele 
apresentação da peça A 
Verdadeira Riqueza do Natal 

ROCA SALES 

programação cultural 
do Natal das Verda- 
deiras Riquezas segue 
este fim de semana, 

na Praça Júlio Lengler, no Centro. 
Neste sábado, 18, às 19h, estão 
previstas intervenções culturais 
da Trupe do Noel. Às 21h, a banda 
Destaque Nacional sobe do palco. 
No domingo, 19, a Trupe do Noel 
marca presença a partir das 19h. 
Logo depois, às 20h, ocorre a apre- 
sentação da peça teatral A Verda- 
deira Riqueza do Natal 

Realizado pela Associação dos 
Artesãos de Roca Sales, com or- 
ganização da Expresso da Magia e tes, 
apoio cultural da Prefeitura, o even- 
to segue até dia 23 de dezembro. 

“Toda a programação é volta- 

Granja está com 
100% da capacidade 

instalada e em 
produção de frangos 

m atividade há 17 meses, o Matr 
zeiro — América Sociedade Avícola 
(ASA), primeira etapa do Programa 
Frango de Corte da Dália Almen 

tos, foi inaugurado oficialmente na sexta- 
feira, 10, Localizado na ERS-244, no munics 
plo de Vale Verde, o empreendimento ocupa 
76 hectares e é responsável pela recria de 
aves, com dois núcleos, abrigando 25,5 mi 
fêmeas e 3.570 machos, e quatro núcleos 
de produção, cada um com 24225 fêmeas 
e 2665 machos, resultando na produção 
média de 1,5 milhão de ovos pormês, 

A granja com 100% da capacidade 
lada e em produção, de propriedade de 37 
funcionários da cooperativa e uma cota da 
própria empresa, conta com a mão de obra 
de 42 profissionais e está estruturada com 
barreiras sanitárias que garantem a biosse 
guridade. Com modema tecnologia, possui 
sistema automatizado de pesagem, dit 
buição de ração, bem coma climatização 
para promover o bem-estar animal. A 710 
quilômetros da matriz situada em Encanta: 

da para a família. Nosso objetivo é 
proporcionar vários estilos musi- 
cais e com intensa atividade para 
as crianças. A Casa do Papai Noel 
também ficará aberta todas as noi- 

partir das 19h”, destaca a 
coordenadora de Ei 
e Cultura, Martisa Sartori Bratti. 
Conforme Marlisa, a programa- 

entos, Turismo eles merecem”. 

ção de Natalina foi pensada com 
o intuito de agradecer a todos que 
ao longo do ano contribuíram para 
o desenvolvimento do município. 
“Sempre pensamos em fazer o me- 
hor para a nossa comunidade, pois 

O projeto cultural do Natal das 
Vendadeiras Riquezas conta com o 

Atividades se concentram 
na Praça Júlio Lengler, no 

Centro da cidade 

patrocínio exclusivo da QUISVI e! 
nanciamento do Pró-cultura, Gover- 
nodo Estado do Rio Grande do Sul. 

DÁLIA INAUGURA 

MATRIZEIRO ASA EM VALE VERDE 

do, O ASA teve um investimento de R$ 30 m 

de Vale Verde e apoio financeira do Sicredi 

Trabalho coletivo 
Para o presidenteexecutivo, Caros Alberto 

de Figueiredo Freitas este é um sonho con 
dopor várias mãos eum projeto que se destaca 
no Bras “Termos recebido as maiores autorida- 

tura do país, que desejam conhe- 
cer nosso trabalha, peta qualidade e conjunto 
deideias que fizeram este empreendimento o 
progama É o que existe de melhor no mundo 
emtermos de produção agrícola, O mais impor- 
tante talvez, não seja a parte técnica, masama: 
neira coletiva que só foi possivel porque todos 
os envolvidos entenderam que o crescimento 
econômico e o bem-estar social só é possivel 
com o envolvimento de todos”, enaltece. 
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Nutricionistas 
avaliam alunos 
da rede municipal 

ENCANTADO 

Com o objetivo de identificar 
o estado nutricional dos alunos 
das escolas nunicipais de Edu- 
cação Infantil (Emeis) e de 
Ensino Fundamental (Emefs) 
de Encantado foi realizada à 
avaliação antropométrica, com 
verificação do peso e altura, 
O lenvantamento foi reali- 

zado nos meses de outubro é 
novembro, pelas nutricionistas 
da Secretaria de Educação e 
Cultura e pelos professores de 
Educação Física. 
Com dados de peso, altura é 

data de nascimento, as profis- 
sionais classificaram o estado 
nutricional dos alunos pelos 
Índices de peso por idade (P/1), 
estatura por idade (E/1) e indi- 
ce de massa corporal por idade 
MC). 
Foram avaliados 1.439 alu- 

nos com idades entre 1 ano é 
6 meses a 17 anos e 7 mess 
Amaioria das crianças, 60,2% 
(867), encontra-se eutrófica, 
segundo o indice IMC/, ou 
seja, estão com o peso ade- 
quado, 

Inovação 
O presidente do Conselho de Administra 

ção Giberto Antônio Picoinin, relembrou o 
começo do projeto e o papel da Dói em 
inovar. “Um projeto como esse só sai numa 
cooperativa. Sabemos que menos produto- 
res estão no campo e temos que começara 
nar para uma realidade diferente buscan 

do novos investidores. Que tenhamos força 
e disposição, pois aqui vão se fazer novas 
gerações e investidores. A história dirá, um 
da, que aqueles vovozinhos acreditaram, é 
assim que se faz à sucessão empresarial e 
docampo, destaca. 

Representatividade 
para Vale Verde 

O secretário de Desenvolvimento Econó- 
mico do RS, Edson Brum, citou a represen, 
ttividade que a Dália tem na pais eo quanto 
beneficiará Vale Verde "É ummuniciploonde 
tudo que se planta nasce, temos soja, arroz, 
trigo, milha, tabaco, gado e precisamos dar 
outro perfil. Agora, vemos a inauguração de 
prédios que vão render so município - com 
valor agregado — R$ 500 mano de IFPM. 

tamos diante da melhor cooperativa do 
pais, oferecendo o que tem de melhor em 
leite suínos e agora, frango; salienta. 

Alda Dáia Alimentos: 
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Cantor sertanejo é atração do 
Natal Açoriano neste sábado 
Show nacional com o 
cantor Zé Felipe ocorre 

a partir das 22h, na 
Lagoa Armênia 

TAQUARI 

programação do 29º 
Natal Açoriano em Terra 
Gaúcha segue até este 
lomingo, 19, com dives 

sas atrações, Neste sábado, 18, o 
show principal será do cantor ser 
tanejo Zé Felipe, a partir das 22h. 
A programação começa às 16h, cr Cantor sertanejo Zé Felipe 
na Lagoa Armênia. é a atração deste fim de 

Neste ano as encenações do - e semana 
presépio vivo e a queima de fogos O grupo Tholl encantou o público que esteve na Lagoa Armênia na noite de quinta-feir 
serão no domingo, dia 19, a partir 
das21h. tou o público na noite de quin- 
O Natal Açoriano tem organi- — ta-feira, 16, durante a abertura 

zação da Oxa Produtora, empresa — da programação. Antes do show, 
contratada pela administração — ocorreu uma sessão de cinema ao 
nunicipal, O evento conta recur- — arlivre com o filme O Grinch. 
sos da Lei de Incentivo à Cultu- Na abertura, o prefeito André 
ra do governo do estado do Rio — Brito destacou a importância da 
Grande do Sul e Lei Rouanet do — união da comunidade, “Que a 
governo federal gente possa acreditar em um novo 

tempo, renascendo no amor de 
Arte circense Cristo, celebrando esse Natal com 
Com o espetáculo O Natal Da- fé. Uma celebração de amor e res- 

quele Ano, o Grupo Tholl encan- — peito ao próximo.” 

PROGRAMAÇÃO 
18 de dezembro 
22h Show Nacional 

Ato com autoridades municipais marcou início da programação 

Gincana Inhandava abre inscrições em Bom Retiro 
BOM RETIRO DO SUL santesda Comissão Organizadoraja Tradição consolidada 

estão bem envolvidas na elaboração 
das tarefas”, pontua. Dentre os objetivos estão desen- 

volver um projeto de cunho arts- 
tico, educacional, enigmático, his- 

Paramarcar a retomada dos even- 
tos deste gênero, a terceira edição da 
Gincana Inhandava está com as ins- 
crições abertas. Equipes poderão se Atenção tórico, desportivo e cultural; gerar 
inscrever até o dia 23 de dezembro | a integração e a confratemização 
A gincana ocorre nos dias 18, 19 e aos protocolos entre a comunidade; ampliar nos 
O de fevereiro de 2022, mas já pre- 

refas antes destas datas. 
O evento é uma promoção da 

Escola de Samba Inhandava e rea- 
o de Conte Comunicação & 

Marketing, com apoio do governo 
de Bom Retiro do Sul. 

As inscrições podem ser feitas 
até 23 de dezembro. Equipes in- 
teressadas devem solicitar a ficha 

O presidente da Escola d participantes os aspectos intelec- 
ba Inhandava, Bruno Petry, res-— tuais, históricos, culturais, sociais, 
salta que a Gincana vai ao encon- esportivos, recreativos e artísticos; 
tro dos objetivos da agremiação. . promover nos participantes o espí- 
“Será um evento de integração, . rito de liderança, responsabilidade, 
com disputa sadia e para testar co-— cooperação, capacidade organi 
nhecimentos, resistência e organi- cional, perseverança e trabalho em 
zação das equipes”, destaca. equipe; divulgar o municipioeosde- 
Aescola de samba informou que, — mais apoiadores do evento à comu- 

ainda devido às incertezas da pan- . nidade regional; e tornar o evento 
de inscrição pelo e-mail: ginca- demia, não realizará o tradicional. umatradição na comunidade, alcan- 
nainhandava(Dgmail com ou pelo — Gincana inhandava mobiliza equipes em diversas tarefas desfile de rua. Por isso, optou-se. candomaior público a cada edição. 
WihatsApp (51) 9159-4256. Para a em antecipar a gincana para da- — Adúltima edição da Gincana Inhan- 
viabilizar o cumprimento das ativi Integração na expectativa de realizar uma linda tas próximas do Carnaval. “Como dava ocorreu nos dias 15, 16 e 17 de 
dades, é indicado que cada equipe comunitária gincana novamente, marcando are- . já visto nas edições anteriores, a . novembro de 2019, envolvendo dire- 
preencha o quórum mínimo de 25 tomada presencial dos eventos deste Gincana Inhandava oportuniza um — tamenteem torno de 300 gincaneiros. 
participantes. O diretor da Conte Comunicação gênero”, frisa. verdadeiro espetáculo à nossa co- Na oportunidade, houve a participa- 

As tarefas serão realizadas, em — & Marketing, Fabiano Conte, coloca Conte ainda acrescenta que asta- munidade”, sublinha. cão detrês equipes: Mancha Verde (1º 
sua maioria, no Parque Pôr do Sol, que, mesmo em sua terceira edição, . refas visam surpreender tanto equi- Devido à pandemia, a Gincana . colocada), Metts (2º colocada) e Con 
onde também está previsto o QG — a Gincana já é um evento tradicional. pesquanto acomunidade “Teremos Inhandava respeitará os protocolos FéTehê (3º colocada). A primeira edi- 
Central da Comissão Organizadora. na cidade. “É um evento que opor. tarefas diversas, algumas tradicio- — de saúde vigentes. Neste sentido, . ção, realizada em fevereiro de 2019, 
No entanto, também poderão ocor-  tuniza a integração da comunidade. — nais, mas outras que pretendem — poderá ser exigido o passaporte de . também contou três equipes: Com 
rer atividades em outros pontos do — Ver pessoas de todas as idades en- . surpreender, tanto pela proposta, — vacinação, teste negativo de covid, . Fé Tchê (1º colocada), Compadres da 
município, que serão informadosna . volvidas na resolução das tarefas é . quanto pelo resultado e pela com-. uso demáscara, entre outros proto- Xica Boa (2º colocada) e Só no Sapa- 
divulgação de cada tarefa. muito gratificante. Porisso, estamos. plexidade. Por isso, as cabeças pen- . colos queestiverem vigentes. tinho (3º colocada). 
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Afinal, 
somos nós? 

u não sou tão timi- 
da quanto pareço ser 
Mas também não sou 

tão determinada e de- 
cidida como outros parecem ver. 
Eu gosto da estabilidade, mas 
não gasto do comodismo, Eu 
chora e, pra cada lágrima, soro 
tantas vezes mais gosto de 
dançar é cantar, mesmo que não 
seja muito afinada, Gosto de es- 
tar de pés descalços e do cabelo 
molhado depois do banho. 
Eu gosto da simplicidade, mas 

procuro sempre algo a mais. 
Gosto da chuva e de dias de 

mas não gosto quando eles apa- 
recem juntos, mesmo quando o 
resultado disso seja um 
Costo de viver, mas tem vezes 

Sol, 

em que apenas sobrevivo. 
6 

mas não é tempo suficiente para 
definir a minha personalidade 

conheço há 23 anos, 

em um conceito só. E 
nos preocupamos d 
o que os outros vão pensar sobre 
nós, essa confusão é ainda maior. 
Afinal, quem somos nós? 
Com medo de postar uma foto 

nas redes sociais, de sair com as 
roupas que nos identificamos ou 
ouvir as nossas músicas preferi 
das, nos transformamos em ver- 
sões diferentes, para cada espaço 
que ocupamos. 

deixamos 

um pouquinho de quem somos 
Nessa brincadeira 

quem 

o a cada dia. Para 
pessoas com o 

mesmo padrão de corpo, de ca- 
belo, com a mesma aparência 
e, muitas vezes, opiniões. Mas 
será que isso somos nós? 

66 
O errado é nos 

escondermos atrás 
de padrões que não 

nos definem” 

pelo cami 
nos tomam 

Talhez, se não nos preocupás- 
semos tanto, continuaríamos cul- 
tivando sonhos de infância e não 
deixar mos passar as coisas que 

nportantes pra gente, Nessas 
, dar um passo pra trás antes 

de prosseguir é uma boa saída. 
Mas voltar a se reconectar 

não é fácil, Porque, para isso, 
precisaríamos juntar tudo o 
que somos em uma mesma 
caixinha. Esse processo de 
olhar para si mesmo também 
pode ser doloroso. Podemos 
descobrir coisas que não gos 
tamos. Mas outras que vão nos 
dar confiança para que o medo 
da autenticidade vá embora 

Não somos estáticos e isso é 
outra beleza da vida. Mudamos 
de casa, de opínião, de sonhos 
a cada instante, E não é errado 
queres 
de, em busca da nossa melhor 

mudar, com sincerida- 

versão. O emado é nos escon- 
dermos atrás de padrões que 
não nos definem e 
a nossa real personalidade sem 
coragem de aparecer. 

Boa leitura! 

NESTE 
ESTAIS TADÃO) 

o Inspiração 
para as festas 

m a possibilidade 
de voltar a re 
família e os am 

de Natal e Ano-Novo, as da- 
tas pedem cor, alegria e viva- 
cidade. A maquiadora profis- 
sional e professora de beleza 
do Senac Lajeado, ]: 
Costa aponta os principais 
cuidados com a pele nesta 
época do ano e dá dicas de 
maquiagem para já entrar no 
clima das festas. 

Já para esperar a chegada 
do Ano-Novo, à especialista 
aconselha apostar nas makes 
que tem como destaque a 
cor prata. Um exemplo é o 
olho preto com glitter prata 
Podemos optar por maquia- 

RE 

Festas de Ano-Novo 

Make de Natal 
Vermelho, verde, dourado 

e branco já são cores conhe- 
cidas nas decorações nata- 
linas e, para a maquiagem, 
elas também são muito 
bem-vindas! Mas também 
é possível apostar em cores 
neutras para quem não gosta 
do colorido, como o marrom 
com dourado. 

gens que nos deixem 
poderosas, — indey 
dentemente se será 
com a família ou não. 
Começar mais um ci- 
clo com poder faz toda 
a diferença”, destaca a 

Para o Natal de 2021, Ja- 
naina recomenda makes 
mais suaves, deixando em 
destaque os lábios com ba- 
tom vermelho, que cai su- 
per bem na data. À aposta 
em makes mais elaboradas 
também está em alta, evi- 

denciando os contornos e a 
iluminação. 

A E CORES 

DE FIM DE ANO 



CRON PROJETA DESAFIOS 
para manter serviços de excelência 

DIRETOR E MÉDI 
HÉLIO FE 
AVALIAÇÃO DO ANO, 

DESTACA CERTIFICAÇÃO 
DA ONA E PROJETA 
CONQUISTAS COM 
MUDANÇA PARA 

E — não necessariamente tem que 
estar dentro de um hospital 
Passamos, então, a procurar 
uma nova localização e enten- 
demos ter encontrado o melhor 
lugar Foi feito um projeto espe- 
cfico para nossa atividade, am- 
pliando a área atual e atenden- 
do todos os itens de qualidade. 

JANDES FAZ 

LAJEADO 

Jomal A Hora - Em relação à 
ano de 2021 encer- parceria com o Hospital Albert 
ra com conquistas Einstein, que resultados positi- 
significativas para o vos o senhor destaca e há no- 
Centro de Oncologia vidades em relação a iniciativa? 

(CRON), que é referência em 
prevenção e tratamento do 
câncer no Vale do Taquari. São 
avanços que ainda repercutitão 

Fernandes - O reconheci 
mento da qualidade dos ser- 
víços prestados pelo Hospital 
Abert Einstein é inquestioná- 

em mais qualidade e aglidade SS TRES, vel. Nossa parceria com esta 
nos atendimentos e serviços São Cristóvio, será instituição visa termos acesso 
prestados aos pacientes. Entre novo endereço do à sua tecnologia, ampliando o 
os projetos, conforme um dos CRON a partir de leque de exames inexistentes 
diretores do Centro e especia- março em nossa região, principalmen- 
lista em Cirurgia Oncológica, Fapaças genplos, te na área de sequenciamen- 
Hélio Fernandes, estáa transfe- to genético, de importância modemos e 

onchegantes 
rência da sede de Estrela parao ; estarão à disposição cada vez maior na prevenção 
Edifício 300, no bairro São Cris . dos pacientes e e no tratamento do câncer. 
tóvão, em Lajeado. A mudança profissionais 
e outras ações previstas para o i Jomal À Hora - Quais as prin- 
próximo ano, o médico detalha cipais ações práticas e iniciati- 
na entrevista a seguir vas do CRON para 2022? 

Jornal A Hora - Quais foram os não é uma titulação definitiva, Fernandes - O CRON sem- 
“Jornal A Hora - Mais um . principais desafios e conquistas — portanto, deve ser mantida. Para pre esteve presente em proje- 

ano chega ao fim em meio deste ano? tal é periodicamente reavaliada tos que visam proporcionar o 
à pandemia. Que avalia — Femandes - O desafio de atra. pela certificadora ONA, o que dá crescimento do cidadão e da 
qão o senhor faz de 2021  vessar um período de pandemia, mais credibilidade ao titulo. Nos- 
para o CRON neste cenário? sem dúvida, foi importante A so foco é manter nossas ativida- 
Hélio Fernandes - Chegamos . necessidade de nos mantermos. des alinhadas com as diretrizes 
ao final de mais umanoemvi- — atualizados, oferecendo sempre e nomas recomendadas para Previne”, que divulga e promo- 
gência de uma pandemia, que tratamentos e tecnologia de pon: mantemos nossa certificação. ve a saúde Para O próximo 
nos trouxe incertezas e desa- ta, é também um objetivo e desa- É ano ampliaremos as ações do 

comunidade, foi assim no pro- 
jeto “Pense”, do Grupo A Hora, 
e assim é no projeto 'CRON 

fios, mas conseguimos man- fio continuo. A certificação plena Jomal A Hora - O CRON anun- A” “CRON Previne” e novos proje- 
ter nosso atendimento na sua — pela ONA (Organização Nacional . ciou a mudança para Lajeado, a tos técnicos estão em estudo. 
plenitude, sem interrupções — de Acreditação), que atingimos no partir de março do ano que vem. A CERTIFICAÇÃO PLENA 
desde o primeiro momento. início deste ano, foi uma destas O que o novo endereço vaiagre- pri A ONA, QUE ATINGIMOS Jornal A Hora - Alguma ou- 
sem afetar a continuidade do grandes conquistas. Foi fruto do. gar em termos de novos serviços tra consideração que gostaria 
vatamento de nossos pacien- . esforço de toi a equipe ao lon- . e benefícios paraos pacientes? NO INÍCIO DESTE ANO, FOI qo destacar? 
tes. Mantivemos as medidas go de alguns anos e que nos co-  Femandes - As pesquisas efe UMA DESTAS GRANDES Fernandes - Gostaria de 
protetivas recomendadas à . loca num patamar de excelência tivadas com nossos ciientese en CONQUISTAS. FOI FRUTO DO aproveitar a oportunidade 
equipe e aos nossos pacien- caminhadores indicaram aneces- — ESFORÇO DE TODA À EQUIPE para dizer que o CRON se or 
tes, e não tivemos nenhuma — Jomal A Hora - Algumanovida- sidade de efetuarmos mudanças gulha de estar na região há 23 
notificação de casos de covid. de prevista em relação ao ONA? estruturais Nossa convivência AO LONGO DE ALGUNS ANOS anos e, em razão de estarmos 

Fotam aproximadamente 16 - Ainda há alguma certificação que com o Hospital Estrela ao longo EQUE NOS COLOCA NUM no final de mais um ano, de- 
mil atendimentos por mês ao o CRON possa buscar? destesanos,semprefoieéhamo- PATAMAR DE EXCELÊNCIA.” sejar 205 nossos pacientes, 
longo do ano. Manteremos — Femandes - A “Certificação de niosa Porém, a necessidade de familares e à comunidade 
as medidas necessárias en Excelência” foi uma conquista — facilidade de acesso e de estacio- Hélio Fernandes médica um Natal cheio de re- 
quanto forem recomendadas — difici, e é a certificação máxima — namento foi um dos itens aponta- DIRETOR E CIRURGIÃO novação e um Ano Novo com 
pelos órgãos reguladores. — existente até o momento. Mas. dos. Na realidade, nossa atividade ONCOLÓGICO DO CRON multa saúde e prevenção 
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CONTEÚDO PATROCINADO 

Em janeiro tem Brinca 
CTC edição Verão 2022 

Projeto é voltado para crianças de 5 a 10 anos 

Inscrições podem 
ser feitas até o dia 
30 de dezembro, 
na Secretaria 
do Clube 

é estão abertas as inscr 
ções para o Brinca CTC 
edição Verão 2022. A 
programação de férias 

é voltada para meninos e me. 
ninas de 5 a 10 anos, sócios do 
Clube Tiro e Caça (CTC). Todas 
as atividades são desenvolvi 
das para proporcionar momen- 
tos de diversão e de aprendi 
zado e incentivar a cooperação 
entre as crianças. Por isso, as 
brincadeiras são monitoradas e 
dirigidas por uma equipe espe- 
cializada. 

Nesta temporada, as ativida- 
des serão realizadas nas segun- 
das, terças, quartas e quintas 
«feiras do mês de janeiro, das 
13h às 17h30min. O ponto de 
encontro é o Salão Panorâmico 
e o Brinca CTC edição Verão 
terá brincadeiras, recreação na 
piscina, jogos cooperativos e 
esportes adaptados. 
Como algumas restrições 

ainda devem ser observadas, o 
limite é de 30 crianças partici- 
pantes em cada um dos dias da 

Brinca CTC 

Semana 1: dias3,4,5 e 6 

Semana 2: dias 10, 11,12e 13 

Semana 3: dias 17, 18, 19 e 20 
Semana 4: dias 24, 25, 26 e 27 

programação. As inscrições po- 
dem ser feitas até o dia 30 de 
dezembro na Secretaria do Clu- 
be, mas para garantir a vaga, 
a recomendação é de que os 
pais ou responsáveis não dei- 

xem para realizar a inscrição 
no fim do prazo. A taxa de 
participação custa R$ 35 por 
dia e as crianças deverão 
levar um lanche individual e 
uma muda de roupa extra. 

CLUBE TIRO E CAÇA 
LAZER 

Nos próximos dias o CTC terá horários diferenciados 
de atendimento e funcionamento dos serviços em função 
dos feriados de Natal e de Ano Novo. Nos dias 24 e 31, 
a Secretaria terá atendimento ao público somente até o 
meio-dia e nos dias 25 e 1º de janeiro estará fechada. 

“Já o Complexo de Piscinas e os quiosques abertos fun- 
cionarão até as 17h nos dias 24 e 31. Nos dias 25 e 1º de 
janeiro, o acesso ocorrerá no horário normal, assim como 
para os quiosques abertos. O Restaurante não servirá al- 
moço nos dias 25 e 26 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, 
somente terá atendimento nas piscinas. 

Horários de final 
de ano do CTC 

Sunset CTC terá Duca Leindecker 
com a Tour Triângulo 

No próximo domingo (19/12), os sócios poderão curtir mais 
uma edição do Sunset CTC. Desta vez, quem se apresenta é 
o músico Duca Leindecker, com a Tour Triângulo. No projeto, 
Guilherme Leindecker, filho de Duca, assume o baixo ao lado 
de Claudio Mattos, na bateria. O power trio vai embalar o 
público com a mais pura essência do rock gaúcho. 
A programação do Sunset CTC, inicia-se às 18h, no Com- 

plexo de Piscinas. O evento é exclusivo para sócios e aqueles 
que já estiverem na área de piscinas, poderão. 
permanecer no local. Os demais poderão acessar o espaço 

no horário do evento 
O público será limitado e a lotação será controlada por or- 

dem de chegada. Em caso de chuva, o show será adiado. 

Power trio se 
apresenta no 
Complexo de 
Piscinas do CTC 



A Ceia de Natal tem o significado de banquete 
eterno e união da família. Ela tem origem no 
costume europeu de receber peregrinos e 
viajantes na noite de Natal para uma 
confraternização. 
Para tanto, era preparada muita comida e 
diferentes pratos. Esse costume acabou por se 
espalhar por todo o mundo cristão e foi se 
adaptando de acordo com as características 
gastronômicas de cada região. 
A Arla separou algumas sugestões para compor 
a sua ceia de Natal e receber os amigos e 
familiares numa noite especial. 

Fartex Souplast SHI Class Americano 
Oford prato raso Mendi 
Oxford prato fundo Mendi 

aflame Assadeira 
Oxford prato raso Florest Negra 

4 Negra 
es Karsten guar 

M. Trad 

edia 20 x 29,5 media 20 x 29,5 Oxford prato funde 
Copa guardanapo Cal 
Mimo anel guardanapo Turquia 

a 420 
x a” 

E E Class centro 
de mesa Jenova 

Boccatti 
champanheira 
Suprema 

- 
a é 

€ 

Lyor Potiche Lyor taça 
cristal Perseu ambar sobremesa ambar 

1.3714-8000 / R$-130, Km 38 
Arla Cereais Rodovia RST 

Full Fit jarra Amelie Ut 1 
Lyor taça água Diamond ambar 

51.3707-1180 | BOQUEIRÃO DO LEÃO: R. 5 de Junho, 
Km 26,4 Linha Primavera 

Class souplast dourado 
Osford prato raso Agata 
Osford prato fundo Agata 

danapo Bahamas Rara ta 
taça champagne CJ anéis guardanapo 

e 

Rojemac prato 
cristal chumbo Pearl 

M. Trade toalha 
Fartex castiçal mesa 1,60 x 2,20 

Lyor suqueira cristal 
Eco Persa 4,5 It. 

51.3789-1426 | 
9.9917-3466 e 51 9.9974-9: 

57 você. [rf 



Campanhas 

do Dezembro 

Laranja alertam 

para os cuidados 

da irradiação 

solar e prevenção 
do câncer de pele 

umento do índice de 
aj queimaduras, alergias 

AR é docnças mais graves 
s chegada do verão 
traz com ele alguns alertas que 
também fazem parte das cam- 
panhas de prevenção ao câncer 
de pele. Por isso, o Dezembro 

Laranja busca a conscientização 
sobre os cuidados da exposição 
solar é especialistas dão dicas de 
como se manter saudável neste 
verão, 
De acordo com o médico 

dermatologista Sandro Gularte 
Duarte, a exposição excessiva ao 
Sol pode causar doenças graves 
como o câncer de pele. Os tipos 
mais comuns são o carcinoma 
basocelular, carcinoma . epi- 
dermóide e melanoma, o mais 
agressivo. A exposição também 
acelera o envelhecimento da 
pele e causa a aparição de man- 
chas ou aumento de rugas. 
Outra consequência da irra- 

diação solar pode ser a queima- 
dura da pele, que causa verme- 
lhidão, aparente após 24h ou 
48h. Com isso, podem aparecer 
sintomas de insolação, como 
um quadro gripal. “Isso pode 
acabar com um veraneio se não 
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Uma queimadura 
ou doença de pele 
podem acabar com 
um veraneio se não 
houver cuidados” 
Sandro Gularte Duarte 

houver cuidados”, destaca o 
profissional. Algumas alergias 
também podem surgir, assim 
como queimaduras pelo respin- 
gos de limão, manga ou figo na 
pele em contato com o Sol. 

Novos hábitos 
Entre os principais sintomas 

do câncer de pele está o apa- 

recimento de lesões, sinais, 
manchas ou feridas que de- 
moram a cicatrizar. Foi des- 
ta forma que o lajeadense de 
39 anos, ].D (que não quis se 

identificar) foi diagnosticado. 

Ele trabalha em uma dis- 
tribuidora e gosta de estar 
na ativa. Nos fins de semana, 
lava o telhado de casa, arru- 



ma a grade e está sempre ex- 
posto ao Sol. Passar protetor 
solar nunca foi um hábito, e 
há três meses, percebeu uma 
ferida no pescoço que não ci- 
catrizava. Durante consultas, 
ele descobriu uma mancha 
nas costas e, na última sema- 
na, foi diagnosticado com um 
câncer de pele 

Ele conta que nas primeiras 
consultas, já havia retirado 
dois tumores, no pescoço e 
nas costas. Mas em um fim de 

À cipa, quando vólioo dela 
| serviçona praia, tinha ínguas e 

muita febre. 
“O médico nos falou que este 

era o pior câncer de pele, mas 
está no início, então as chances 
de cura são maiores”, Depois 
da cirurgia, JD. mudou alguns 
hábitos. Passou a evitar a expo- 
sição ao Sol, usar boné, protetor 
solar é camisetas térmicas. 

Dados sobre a 
doença no Brasil 

dos diagnósticos de todos os tipos 
33 de câncer no Brasil são de câncer de 

pele, e é o tumor mais frequente, 

O tipo mais comum, 
o câncer da pele 
não melanoma, 
tem letalidade 
Baixa, porém 

são muito O? 
altos; 

O Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) registra cerca de 

180 mil 
novos casos a cada ano; 

Os mais comuns são os carcinomas basocelulares 
e os espinocelulares, responsáveis por 

177 mil 
novos casos da doença por ano, 

embora o melanoma represente apenas 
4,5% dos casos de câncer de pele, 

quase metade (43%) das mortes por 
tumores cutâneos é por conta 

desse tipo de câncer; SÁ 

Atenção o ano todo 
O uso da filtra solar é essencial nesta época do ano, mas 

é também um importante cuidado do dia a dia. O ideal é 
que ele seja aplicado entre 15 e 20 minutos antes de sair à 
rua. Com o suor de uma caminhada, exercícios físicos ou 
banhos de mar e piscina, à atenção deve ser ainda maior e é 
recomendado reaplicar o creme de duas em duas horas. No 
dia a dia, o fltro tem duração de 4h 

Além disso, são recomendados protetores físicas, como bo- 
nés, chapéus, camisetas, « procurar sombras de árvores ou 
guarda-sol 

De acordo com o médico dermatologista Fabiano Sivie- 
to Pacheco, coordenador da Campanha Dezembro Laranja 
2021 no RS, atentar aos horários de expasição solar também 
é importante. À recomendação é que seja evitada a exposi- 
ção entre 10h e 15h. 

Outra recomendação é para que as pessoas não “tomem” 
banho de Sol. Pacheco explica que quando a pele fica bron- 
2eada é um sinal de sofrimento, já que ela escurece para 
se proteger da quantidade de Sol que está recebendo. Os 
bronzcamentos artificiais também devem ser exitados 

Cuidar da saúde no verão 

Aposte Lembre-se 
eméculos — dochapéu 

desol ou boné 

Diagnóstico e tratamento 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
o paciente que encontrou um sinal suspeito de câncer de 
pele deve ir ao posto de saúde mais próximo, assim que 
posspive. Em caso de urgência, deve procurar uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). Após o atendimento e 

avaliação preliminar por um clínico-geral, o paciente será 
encaminhado a um Ambulatório de Especialidades. 
O diagnóstico normalmente é feito pelo dermatologista 

ou cirurgião, por meio de exame clínico. Em algumas 
s, É necessário o exame que permite visualizar 

algumas camadas da pele não vistas a olho nu Alguns 
casos exigem um exame mais invasivo, a biópsia, 

A cirurgia é o tratamento mais indicado. A radioterapia 
ea quimioterapia também podem ser utilizadas, 
dependendo do estágio da doença. Quando há metástase, 
quando o câncer já se espalhou para outros órgãos, o 

situaç 

Sintomas 
+ Lesão na pele elevada e brilhante 
com crosta central e que sangra 
facilmente; 
+ Sinal, pinta ou mancha em 
diferentes cores, como preto, marrom e vermelho: 
+ Mancha ou ferida que não cicatriza e que continua a crescer; 
Sinal, pinta ou mancha tem um diâmetro maior que 6 mm. 

RESIDENCIAL GERIATRN a SA 
de 

A, Tengenitá 

Carinho e respeito por quem 
mais cuidou de você! 

O Residencial Geriátrico Longevitá, de Cruzeiro do Sul, traz para a 
região um novo conceito em qualidade de vida para Idosos. São 
atendidos. moradores. dependentes ou autossuficientes, mas. que 
preferem um local com assistência apropriada A equipe 
multidisciplinar conta com profissionais com amplo conhecimento 
técnica e identificação com os idosos, como cuidadores, enfermeiro, 
técnicos de enfermagem, fisioterapeuta e nutricionista, com um 
método de acompanhamento constante dos residentes - os dados 
clincos são monitorados todos os cias 

Venha nos conhecer! 



Lente Social 

Ná 

R 
LeilaFranz  BibianaFaleiro — LisiCosta 

De olho nas eleições 
Na tarde de quarta-feira, a Associação Comercial « Industrial de 

Lajeado (Acil) foi palco de um painel sobre a importância da região 
em eleger deputados estaduais e federais em 2022. O debate foi pro- 
movido pela entidade lajeadense, em conjunto com a Câmara de 

io do Vale do Taquari (CICNT). Além de políti- 
cos, empresários também prestigiaram o evento. Confira! 
Indústria e 

Francisco Waimer e Giraldo Sandri 

Pp agosedaa BIS 

Maria Cristina Castok e Raul Gasto 

mENESUA 
Lisanda e Amanda Quinot Persch Luas Bakóssara, Govana Banchets e Nathála Launen 

Inovador e criativo 
A nutricionista funcional Giovana Bianchetti inaugurou seu consultório na últi- 

ma quarta-feira, 16, no Edi 
espaço traz um novo conceito sobre nutrição. Tendo o a 
central d a proposta traz uma cozinha 

ino de escuta para seus atendimentos. 

Nest, no centro de Laj 

girem e um am 

Novidade 
para a 
região 

pie sedia 
quinta-feira, marcado 
pela destinação de terra 
para a construção da 

e autoridades | 
companhia am 
proj 
40% com a nova indústria. 
À empresa vai investir R$ 
20 milhões na unidade. 

ão de crescer 

Luana Beriolazzi de Casto, Eduardo de Castro, Paulo de 
Castro, Solange de Castro e Luana de Castro 

Nativismo nos palcos de Lajeado 
A noite de quinta-feira foi de música e 

tradicionalismo no Espaço Show montado 
no Parque dos Dick. Como parte da pro- 
gtamação do Natal do Coração, o grupo 
Os Serranos levou um espetáculo de gaita, 

guitarra, violão e vocal para a comunidade 
lajeadense, que encheu o espaço reservado 
com cadeiras e também o entorno do am- 
biente. Confira alguns cliques dos presen- 
tes no show! 

ago Kuneir e Maiô Camilo Knecht 

8 | voce. [FIO 



A técnica busca dissolver 
padrões comportamentais 
que impedem o 
desenvolvimento pessoal e 
pode ser aplicada na Clínica 

Mente Aberta, em Lajeado 

final de ano chegou e com 
ele as Festas de Natal e Re- 

veilon. As celebrações que 
promovem confratemização 

e buscam provocar o melhor em cada 

um, curiosamente também podem ser 

um poderoso gatilho para traumas e do- 
res, Por isso, a Clínica Mente 

Aberta apresenta altemati 
vas para lidar com o peso do 
cotidiano potencializado pelo 
recorte festivo 
Segundo Liziane Moreira, 

psicoterapeuta especialista 
em saúde mental e nome à 
frente da Mente Aberta, as 
pessoas ficam mais sensf 
veis neste período do ano e 
as dores das perdas ficam 
mais latentes. “As pessoas 
podem dizer que não, mas 
todos trazem consigo algum 
tipo de peso e angústia. E 
isso aflora no Natal. Seja por 

Especiais 

de alguém que partiu, seja 
pelo desafio de voltar para 
casa ou para um contexto familiar mais 
complexo”, avalia. 

Pela sua experiência, ela aponta que 
a época mexe com feridas e faz as 
pessoas pensarem. Para lidar com es- 
sas questões o ideal seria o processo 
de terapia. Contudo, como as festas 
batem à porta, Liziane destaca que 
conseguir se perceber, olhar para den- 
tro, verbalizar o que sente e se permitir 
chorar, se for o caso, são passos im- 
portantes para tomar a experiência de 
fim de ano mais tranquila 
Nesse processo de ganhos objetivos 

para as Festas, terapias alternativas po- 
dem ser bons caminhos a ser seguidos. 
E a Constelação Familiar é uma delas. 
Segundo Nadia Peltsch, terapeuta holis- 

Lizi Moreira 
Mental 

ter que lidar com a saudade Nádia Pletsch 
Terapia Alternativa 

Q R. 15 de Novembro, 595, B. Moinhos, Lajeado/RS! 

tica especializada em terapias integralis- 
tas, a constelação familiar é uma técnica 
quebusca dissolver os padrões comporta- 
mentais que de alguma maneira impedem 
o desenvolvimento pessoal. 

De acordo com a especialista, a cons- 
telação sistêmica traz para a consciência 
aquilo que influenciou a vida dos pacien- 
tes e que eles não recordam ou sequer 
sabem. O motivo, por sua vez, pode ser 
um bloqueio emocional, mental ou ainda, 
segundo ela, por padrão comportamen- 
tal da ancestralidade com a qual nem se 
teve contato 
“Quando trazidas à consciência essas 

informações ficam claras e promovem 
equilibrio no sistema. Nesse sen 
tido, há possibilidade de surgir 
uma nova compreensão do sen 
tido da vida a partir de uma nova 
perspectiva revelada pela conste 
lação e que até então era desco- 
nhecida”, analisa. 
No contexto do Natal e festiv 

dades em geral, as pessoas que 
sofrem nessas datas não sentem 
vontade de participar e nem gos: 
tam desses eventos porque se 
sentem um peixe fora dágua. A 
constelação pode, sim, ajudar nes 
se contexto. “As sessões de cons 
telação trazem de forma rápida e 
eficaz diversos benefícios, já que 
conseguimos observar os emara 
nhados e identificar o lugar den- 
tro do sistema”, explica A Clínica 

Mente Aberta está localizada na Rua 15de 
Novembro (595), no bairro Moinhos, em 
Lajeado. O atendimento está disponível 
de segunda a sexta-feira, das Bh às 21h, e 
aos sábados, das 9h às 17h. Para maiores 
informações ou agendamentos entre em 
contato pelos telefones (51) 98988-2525 é 
(55) 9174-6898. 

CONSTELAÇÃO FAMILIAR: 
A ALTERNATIVA PARA UM NATAL PLENO 

* A Constelação Familiar é uma 
terapia integrativa, criada pelo 
psicoterapeuta Bert Helinger, a 
técnica busca dissolver os pa- 
drões comportamentais que de 
alguma maneira impedem nosso 
desenvolvimento. 

* Sofreu influências da Fenome- 
nologia e da Terapia Familiar 
Sistêmica e foi desenvolvida para 
intervir em conflitos interpessoais 
advindos do sistema familiar, 

SALBA MAIS 
SOME A 

CONSTELAÇÃO 
FAMILIAR 4 

* A constelação é baseada nas 

Leis do Amor. Essas eis con- 
tribuem para harmonia dentro 
do sistema familiar e princípios. 
naturais da vida os quais regem. 
nossos relacionamentos. 

* O primeiro passo na Constela- 
ção é a escolha de um tema e, 
a partir disso, questionamentos 
que provocam o subconsciente. 
dentro deste campo; 

* A Constelação Familiar, no Bra- 
sil está integrada so SUS, como 
parte do Programa Nacional de. 
Práticas Integrativas e Comple- 
mentares (PNPIC), 

Horários de atendimentos: Segunda a sexta-feira: 8h às 21h | Sábado: 9h às 17h 
55 99174-6898 51 98988-2525 contato(ocpmenteaberta.com.br |  & (Ocpmenteaberta 



cultura 

: ENS 
leitura, — criatividade 

incentivo à leitura 
Coleta “Territó- 

po 289 io da Leitura” 
ustentável e solidária 5 Fr 4 Secretaria do 

SA rd Desenvolvimento Social objetivos do projeto “Territór 
Avenida Benjamin Merritório AM 

da ? Constant, 428, bairro 
Centre 
Prefeitura de Lajeado - | 
andar - Rua Cel Júlio May 
242, bairro Centro 
CRAS Santo André - Rua 

125, bairro 

equipe do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
Espaço de Todos Nós. O projete 
consiste na criação de uma bi 
blioteca comunitária que ficará 
disponível à comunidade no: 

Palmeirinha: 
Santo André 
Posto de Saúde do 
Olarias - Rua Christiano 
Schencider 

bairros Santo André, Campe 
tre, Planalto, Olaria: 
Centenário e Imigrante 

A biblioteca é montada. por 
38, bairro 

os gêneros que estejam em bom Olaria 
estado de conservação. A arreca- O objetivo do Cra 1 ação ultura di À entrega pode ser 
dação das obras é feita em quatro — pessoas possam retirar os li à constr o e incentivo ao mundo da combinada por meio do 
pontos de coleta. A doação tam e " t i l itura, destaca lora telefone (51) 95038-2746, 
bém dada para 1 1 Terri Leitura do Cras E Nós 
do telefone (51) 98038-2746 meic to. “O a y nto e ) Pezzi, 

Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta: 

NEY DL PINTO TO 0) SL VONTO) 
DOS BAIRROS +« 2021 

18/12 - Sabado 2 Quarta-feira 

28/12 - Terça-feira 

29/12 - Quarta-feira 
imigrante e Centenó 

Domingo 

10 | você. | 



Que a alegria dos 

Anjos de Branco 

façam do seu Natal 

uma celebração de saúde, / 

e amal, e uniao 

Todos os anos, uma boa parte do nosso corpo médico e efermagem passa o Natal 
de plantão, no hospital, para cuidar da comunidade e poder te receber caso 
aconteça qualquer contratempo. Enquanto você comemora com a sua família em 
casa, comemoramos com a família HBB aqui, no hospital, e sempre desejamos que 
você tenha uma noite mágica como a nossa! Quando a profissão vem do coração, 
qualquer dia e qualquer hora é tempo de prezar pela sua saúde! 

Feliz Natal, da nossa família para a sua. 
os votos do Hospital Bruno Bom. 

Informações e agendamento: (7 5137147590 24h on-line no site É worehbb.combr Diretor Técnico Dr. Fernando Bertogio - CRM / RS 15403 

21 Você. [1 



RG Cultura, 
«o arte e lazer 

ao Porto 
A proposta do Parque surge 
como instrumento articulador 

entre a cidade e o rio, vendo 

o Porto, que atualmente é 

considerado uma barreira, 

como oportunidade” 

Barbara do Couto Preito 

Bárbara do Couto Pretto equalificar o Porto 
Fluvial de Estrela e 

nsform t lo em um 
Parque Cultural foi o 

objetivo do Trabalho de Con 
clusão do Curso da Arquiteta 
e Urbanista Bárbara do Couto 

formada pela Univates 
em Z021/A. 
Orientado pelo professor Gui- 

lherme Osterkamp, o projeto 
busca resgatar a história do Por- 
toe ressignificar as funcionalida- 
des que o prédio teve até então, 
com um caráter modemista, 

Assim, Bárbara — procurou 
identificar “estratégias susten- 
táveis a fim de contribuir para 
a construção de um espaço de 
qualidade e que seja articulado 
com a cidade, Assim, o projeto 
Porto: parque cultural de Estre- 
la pretende voltar os olhos do 
município ao rio, abrigando di- E ga 
versas atividades culturais. Materialidade 
A arquiteta destaca que para 

que a área seja preservada, é  Paraawxiliarnos fluxos doespa- — barreira e ficará submersa, a fim 
preciso a ocupação das pessoas ço, a arquiteta pensou em articu- de evitar futuros prej 
no local em diferentes tumos lar ectam cada — construções. 
do dia. A ideia é proporcionar — edificação. A arquiteta ressalta Por fim, o Parque dispõe de 
atividades para qualquer idade, que estes caminhos criam formas um programa que visa atender 
crença e classe social, tormando- — nasua espacialidade e cada forma . áreas que estejam 1 concor- 
«se um espaço de integração. representa um propósito dância com à área de 

proposta do Parque surge Dentre eles, destaca-se o es- ção, compl 
como instrumento articulador — paço de shows, espaço de lazer, Porto. Assi 
entre a cidade e o rio, vendo o — playground, local de 
Porto, que atualmente é con- e área de contemplação. Em. distintos: administração, cult 

nentando- 
o projeto org 

feirinhas — za-se a partir de quatro setores 

siderado uma barreira, como — períodos de cheias, a área de . ra, esportes, restaurante e esta- 
oportunidade”, destaca Bárbara. contemplação funcionará como . ção de trem. 

Rr em ã 
DANA = CBMy FLORENSE E “&P Ghunvares A HORA 

rdrort Das Locatelli 
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Soja e trigo elevam 
faturamento de 
cooperativas em 2021 

Levantamento da 
FecoAgrojRS aponta alta 
de 49,2% na receita em 
relação ao ano anterior. 
No entanto, percentual 
de lucro deve ser menor 
devido ao aumento dos 
custos operacionais 

| FeuPENEIT2RE 

ESTADO 

cooperativismo 
agropecuário 
gaúcho teve um 
bom desempe- 

nho, reflexo da valorização 
das commodities. A infor- 
mação é da Federação 
das Cooperativas Agrope- 
cuárias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FecoAgro/ 
RS). Números até o mês 
de setembro apresentavam 
uma alta de 49,2% em rela- 
ção ao ano anterior, o que 
representa um aumento no- 
minal nos resultados devido 
a este faturamento. 

,, o E 
Paulo Pires, 
presidente da 
FecoAgro/RS 

Em relação ao percentual 
de resultado, este deverá 
apresentar um percentual 
menor em função dos altos 
custos enfrentados durante 

a pandemia e com a ele- 
vação generalizada dos 
insumos em 2021. 
De acordo com o pre- 

sidente da FecoAgro/RS, 
Paulo Pires, o ano começou 
com uma frustração da 
safra de milho, seguida de 
uma bela safra de soja com 
bons preços e uma safra de 
trigo com liquidez e expor- 
tações. No caso do cereal 
de inverno, na avaliação do 
dirigente, talvez este seja o 
melhor ano no RS. 
A preocupação, confor- 

muaço 

Cooperativas da região 
expandiram presença no Vale 
do Rio Pardo para incentivar 

a produção de soja e milho 

me Pires, é com a produ- 
ção de milho. Devido à 
falta de chuva, segundo 
números da Rede Técnica 
Cooperativa (RTC), até dia 
29 de novembro a quebra 
projetada era de 29,2%, 
mas esse número, de 
acordo com o dirigente, 
deve passar de 50% 
A solução, para o pre- 

sidente da FecoAgro/RS, 
passa pela irrigação. “Te- 
mos insistido que o estado 
tem muita dificuldade para 
a produção de milho para a 
indústria de proteina ani- 
mal, além de ser importante 
agronomicamente para a 
soja. Mas o clima traz um 
risco muito grande e es- 
tamos nos encaminhando 
para mais uma frustração”, 
avalia. 
O fato, conforme cálculos 

da federação das cooperati- 
vas, deve trazer uma perda 
econômica de R$ 2 bilhões 
se considerando o volume 
perdido e o preço pago aos 
produtores para as coope- 
rativas que estava em R$ 81 
naquele momento. 

ENTREVISTA 
ORLANDO STEIN - PRESIDENTE DA ARLA 

"As lavouras são 
empresas a céu aberto” 
A Hora - Como avalia o 

desempenho da cooperativa 
neste ano e quais os maiores 
desafios? 
Orlando Stein - O primeiro 

semestre foi de muitas incer- 
tezas. A pandemia trouxe essa 
insegurança, pois não se sabia o 
que estaria pela frente. Na medida em que 
a vacinação avançou e reduziram os contágios, a 
percepção mudou. Tivemos uma colheita recorde 
de grãos e isso animou todo o setor agrícola. Tan- 
to o produtor, quanto a cooperativa ganhou com a 
valorização das commodities. No entanto, o plantio 
da nova safra é impactado pela estiagem e alta de 
preços nos insumos. 

Quais são as perspectivas para 20227 
Stein - O resultado do agronegócio depende mui- 

to de fatores externos, como por exemplo a oferta e 
demanda de grãos. O mercado internacional, que 
dita as regras da economia, as condições climáti- 
cas e a política nacional. As lavouras são empresas 
a céu aberto. Assim como falta chuva, tem periodos 
de excesso e que afetam a produtividade. Nosso 
agricultor já vivenciou momentos críticos neste 
aspecto. Isso faz com o modo de produção e as 
variedades cultivadas sejam substituídas e aprimo- 
radas. A tendência de preços deve se manter está- 
vel, assim como o custo de insumos, uma vez que 
faltam componentes para produção de fertilizantes. 

Como a cooperativa se prepara para a nova 
safra? 
Stein - No último ano ampliamos nossa atuação 

no Vale do Rio Pardo. Por lá o cenário hidrico é di- 
ferente e se projeta uma maior produtividade. Aqui 
no Vale do Taquari há um impacto expressivo nas 
lavouras, principalmente a cultura do milho. O pro- 
dutor com gado leiteiro aproveita para fazer silagem 
e minimizar as perdas. Fica uma expectativa muito 
grande para a safrinha. A soja tem uma resistência 
maior e não está no ponto mais crítico. 

Houve avanços no modo de produção e na quali- 
dade dos grãos? 
Stein - O produtor está cada vez melhor informado 

e atento às tecnologias. Essa evolução é importan- 
te, pois permite produzir. Uma área que há alguns 
anos tinha rendimento de 50 sacas, hoje já produz 
de 150 a 200. O resultado é a combinação da mo- 
demização de máquinas, manejo e tecnologia de 
sementes e insumos de modo geral. Para contribuir 
com o produtor, nós da Arla Cooperativa ampliamos 
o quadro de técnicos e acompanhamos durante 
todo o ano para prestar apoio e orientar o agricultor. 
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Produtores buscam alternati 
imuaço 

Falta de chuva agrava “E: mil. Até o fim do ano serão 
situação no campo. construídas oito estruturas. 

Políticas públicas são a 
anunciadas pelos Perfu ração 
govemos para minimizar 

impactos e garantir de poços 

produção A falta de água tornou-se 
um problema recorrente em 

FELIPENEITERE algumas localidades do in- 
terior de Westtália. Desde a 

VALE DO TAQUARI seca de 2019 e 2020, o mu- 
nicípio mantém distribuição 
através de caminhão-pipa 

para algumas associações. 
Nesta primeira quinzena de 
dezembro foram transporta- 
dos mais de 1,8 milhão de 
litros de água. 
Diante da situação, o go- 

verno encaminhou a perfu- 

ração de dois novos poços. 
artesianos. Um está localiza- 
do em Linha Berlim Fundos. 
A associação da comunida- 
de desenvolve a nova rede 
de bombeamento até as 
caixas de distribuição. 

construção de 

cisternas e perfu- 
ração de poços 

são ações desen- 
volvidas pelos municipios 
para auxiliar agricultores 
neste período de escassez 
hídrica. Além de afetar a 

produção agrícola, há uma 
preocupação com a falta 
de água para consumo 
humano e dos animais. 
Levantamento mostra que 

já são pelo menos 16 cidades 
do Vale com problemas de 
abastecimento. A orientação Outro poço reforça o 
técnica da Emater/RS-Ascar construiu uma estrutura para sem ter onde armazenar se. veriam implantar o projeto”, abastecimento em Picada 
e das secretarias de Agri- armazenar 200 milliros de perderia.” A instalação da reforça Caliari Horst. O teste de vazão foi 
cultura mostra aimportância água. Essafoialtemativa cisterna conta com apoio Segundo o prefeito Paulo concluído e agora serão 
de reservar água e proteger encontrada para garantiro do governo municipal Bergmann, a administra- instaladas as novas caixas. 
fontes. Neste sentido, são de- alojamento de 25 milfrangos Conforme o produtor, ção auxilia com serviço de O prefeito Joacir Docena 
senvolvidos programas para e a produção leiteira além de reduzir custoso máquina para escavação, expressa a preocupação 
amenizar as perdas duranteo "Aqui o consumo diá- sistema ajuda a aproveitar forneceageomantaeum — coma falta de chuva e 
período mais crítico. rio passa de 14 millitros. melhor as fontes hídricas. cheque incentivonovalor solicita à população o uso 
Em Canudos doValeo Hoje, 50% deste montante “Este incentivo é muito de até 30% do custo total da. consciente e racional dos 

produtor Andrei Caliari, 40, — é oriundo de vertentese bom. Mais produtores de- estrutura, limitadoa R$7,1 recursos hídricos. 

Seriedade e confiança do plantio à colheita! 

"Cooperar 
É o que nos 

faz fortes!” 

a 
9 9855.2403 BB > 
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AGRS os 

vas para enfrentar estiagem 
R$ 201,4 Investimentos Outorga de 

anunciados 
pelo Estado 

R$ 20,2 
milhões 

subsídios para 

projetos de irrigação 

R$ 66,3 
milhões 
abertura de 

microaçudes 

R$ 67,5 
milhões 

perfuração de poços 

R$ 22,5 
milhões 

ampliação de redes 

de água 

R$ 17,4 

milhões 
construção de 

cisternas 

R$ 7,5 
milhões 

novas estações 
meteorológicas 

DEAR AS 
Governo de Westfália perfurou dois novos paços artesianos 

ias do Interior para reforçar abastecimento de 

fontes 
Agricultores com fontes 

de água ou poços artesia- 
nos em suas propriedades 
têm até 31 de dezembro 

para regularização defini 
tiva dos seus registros. O 
cadastro deve ser feito por 

meio do site www.siout. 

rs.gov.br. Os usuários que 

finalizaram os cadastros 

no Sistema de Outorga de 
Água do Rio Grande do 
Sul (Siout) até o dia 31 de 
dezembro de 2020 garan 
tiram o comprovante de 
regularidade provisória. 
No entanto, é necessário 

providenciar a regulariza 
ção definitiva. Conforme o 
Decreto Estadual, utilizar 
os recursos hídricos em 
desacordo com as con 
dições estabelecidas na 
outorga gera uma multa 
que varia de R$ 5 mila R$ 
50 mil 

Para regularizar o regis- 
tro, é necessário fazer o 
cadastro no site do Siout 
e preencher os dados do 
usuário, com cópia da 
identidade e CPF/CNPJ. 
escritura do terreno, con- 
trato de aluguel, se foro 
caso, fotografias do poço e 
localização. 

milhões 
Abertura de açudes, 

cisternas, poços e subsi- 
dio de até R$ 15 mil para 

ações previstas pelo go- 
verno do estado. O Irriga + 
RS, que compõe o Avançar 
na Agropecuária, ficará 
com R$ 201,4 milhões. O 

zenamento de água nas 

propriedades e garantir 
a produção agrícola em 
períodos de estiagem. 

Entre os novos pro- 

gramas, um modelo de 
subvenção. O Mais Água. 
Mais Renda, repassará ao 

produtor rural até 20% do 
valor contratado em ins- 

cisternas. Estruturas 
animais 

Canudos do Vale incentiva produtores na construção 
garantem água nas atividades que envolvem alojamento 

tituições financeiras, com 
limite de até R$ 15 mil. A 
estimativa é contemplar 
mais de 1,3 mil projetos de 
irrigação no estado. 
A iniciativa tem como 

público-alvo pequenos 

agricultores, com projetos 
isentos de licenciamento 
ambiental por empregarem 
sistemas por aspersão ou 
localizado que utilizem 
açudes com até cinco hec- 
tares de área alagada. 

1 A o 4 À ao 

Ê tempo de união, paz e reflexão. 
É tempo de acreditar e transformar 
o mundo em um lugar onde todos os 
nossos sonhos se tornem realidade, 

Agradecemos nossos chentes e amigos pela parceria em 2021. 

www.fasa.ind.br 



4 AGRS FIM DE SEMANA, 18 E 19 DEZEMBRO 2021 

overno consulta produtores 
sobre sementes forrageiras 
Interessados em 
participar do programa 
devem se manifestar 
até 4 de janeiro. Projeto 
estima contemplar mais 
de 10 mil agricultores 
familiares 

ESTADO 

Secretaria da 
Agricultura, Pe- 
cuária e Desen- 
volvimento Rural 

(Seapdr) abriu prazo para 
manifestação de interesse 
dos produtores no Progra- 
ma de Sementes Forragei- 
ras. É um levantamento 
preliminar para avaliar os 
recursos necessários à 
operacionalização do pro- 
grama em 2022. O prazo 
vai até o dia 4 de janeiro 
de 2022, 
A iniciativa visa fomentar 

a aquisição de sementes 
forrageiras para pastagens 
de inverno e verão desti- 
nadas à alimentação dos 
rebanhos de leite e corte 
nos estabelecimentos de 

Pa 
R$ 

Aveia é uma das espécies oferecidas no programa Sementes Forrageiras. 

base familiar. Mais de 10 
mil agricultores familiares 
devem ser beneficiados, 
em sua maioria produtores 
de leite que têm a base da 
alimentação do seu reba- 
nho sobre pastagens. São 
cultivados aproximadamen- 
te 30 mil hectares de espé- 
cies como azevém, aveia 
preta, aveia branca, trigo 

duplo propósito, ervilhaca e 
capim sudão. 
“Como algumas regiões 

do estado já estão sendo 
afetadas pela escassez de 
chuvas nesses meses de 
novembro e dezembro, o 
programa tem uma função 
ainda mais importante, 

porque planeja uma opera- 
cionalização em calendário 

romsimesação 

antecipado, proporcionan- 
do ao agricultor a oportu- 
nidade de semeadura em 
condições climáticas favo- 
ráveis no início do calen- 
dário de cultivo”, destaca 
Jonas Wesz, coordenador 
do programa. 
Segundo Wesz, o culti- 

vo de forrageiras no cedo 
possibilita, de forma ante- 

cipada, ter as pastagens 
de inverno, reduzindo a 
escassez de alimento no 
vazio forrageiro de outono 
e proporcionando um bom 
estabelecimento da cultu- 
ra, que é fundamental para 
a produção de forragem no 
período de outonofinverno/ 
primavera 
Podem participar do 

programa agricultores e 
pecuaristas familiares, atra- 
vés de suas cooperativas, 
associações e sindicatos. 
Os recursos serão opera- 
cionalizados por meio de 
financiamento subsidiado 
conforme regras do Fun- 
do Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Pe- 
quenos Produtores Rurais 
(Feaper), 
As entidades interessa- 

das em participar devem 
efetuar a manifestação de 
interesse para a secretaria 
estadual através de ofício, 
com valor e número de 
produtores. O documento 
assinado pela entidade 
deve ser encaminhado 
para o e-mail leitegauchoB 
agricultura rs.gov.br. 

Técnicos monitoram ferrugem asiática na soja 
ESTADO 

Equipes da Emater/RS- 
-Ascar estão a campo para 
coleta de material para 
análise e detecção da pre- 
sença do fungo Phakopsora 
pachyrhizi, que causa a fer- 
rugemasiática. Ainiciativaé 
daSecretariada Agricultura, 
PecuáriaeDesenvolvimento 
Rural (Seapdr) que iniciou 
estasemana,maisumaetapa 
doProgramaMonitoraFerru- 
gem R$, 
Segundo a pesquisadora 

do Departamento de Diag- 
nóstico e Pesquisa Agrope- 
cuáriadaSecretaria(DDPA) 
AndréiaMaraRottadeOlivei- 
ra, para esta safra o monito- 

ramento está ocorrendo em 
44 municípios das regiões 
produtoras, utilizando, para 
isso, 46coletoresdeesporos 
dopatógeno, instaladosnas 
lavouras de soja. 

“Esse material nos per- 
mite detectar a presença 
do fungo precocemente 
possibilitando que os 
produtores façam uma 
aplicação mais criteriosa 
dos fungicidas, evitando 
aplicações antecipadas, 
calendarizadas ou tardias” 
explica Andréia. 

Ela esclarece ainda que 
o programa também ana- 
lisa as condições meteo- 
rológicas que predispõem 
a ocorrência da doença 

durante todo o ciclo da 
cultura. “Esse serviço é fei- 
to por meio do Sistema de 
Monitoramento e Alertas 
Agroclimáticos (Simagro- 
-RS), que fornece mapas 
para os produtores se 
orientarem”, diz a pesqui- 
sadora 
O Monitora Ferrugem 

iniciou em 2019 e tem a 
finalidade de gerar um 
prognóstico de risco da 
ocorrência da ferrugem 
asiática. “Assim, os produ- 
tores das diferentes regiões 
do Rio Grande do Sul po- 
dem utilizar as informações 
disponíveis na tomada de 
decisão em relação à ado- 
ção do controle químico”. 

Ferrugem asiática causa a desfolha precoce nas plantas de soja 

diz Andréia 
“O programa é conduzi- 

do pela Seapdr e Emater/ 
RS-Ascar e tem o apoio 
de diversas instituições 

de ensino e pesquisa do 
estado, que nos auxiliam 
nas análises das lâminas 
que detectam a presença 
de esporos no campo.” 


