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OPINIÃO | THIAGO MAURIQUE 
Investimento em Santa Cruz 

Grupo Imojel, com sede em Lajea- 
do, inaugura complexo imobiliário, 

Papai Noel já 
está no Parque 
dos Dick 
[Rama 

Cerimônia inaugurou ontem à 
noite a Doce Aldeia do Noel. Espa- 
ço funcionará até 23 de dezembro, 
comatrações para as crianças e pre- 
sença do Bom Velhinho. 

” 

TRÉGUA DA PANDEMIA 

Após 20 meses, 
ala Covid 
do HBB zera 
internações 

O Hospital Bruno Born anunciou 
ontem o esvaziamento da seção 
voltada ao tratamento de pacientes. 
com coronavírus. Demais UTIS na 
região acompanham tendência. 

no 

HABITAÇÃO 

Mutirão visa 
regularizar mais 
de 400 lotes da 
antiga Cohab 

União de esforços entre órgãos 
públicos promove hoje atividade 
para atender moradores de áreas 
irregulares em Lajeado. Objetivo 
é agilizar emissão de escrituras 
dos imóveis s 

OPINIÃO | RODRIGO MARTINI 
Diárias em Encantado 

Ministério Público instaura inqué- 
rito sobre viagens de vereadores 

UM SÉCULO DE ASSOCIATIVISMO 
Revista aborda centenário da Acil 

ENCANTADA MESTA EDIÇÃO 

FOGO EM VEGETAÇÃO 

Em 23 dias, bombeiros 
atendem a 64 incêndios 
Número supera ocorrências do mesmo período em 2020. Tempo seco eleva risco de sinistros 

limpeza de áreas rurais, de terrenos para construção de moradias 
ou combustão de lixo. À projeção de chuva abaixo da média eleva 
preocupação para os próximos meses. n 

As quatro corporações de bombeiros militares do Vale do Taqua 
ri já atenderam mais de 540 ocorrências de fogo em vegetações 
este ano. Na maioria das situações, os focos são provocados para a 

Líderes atentos ao futuro dos negócios 
E 

Segundo Fórum Estadual de Empreendedorismo, Estratégia e Inovação reuniu ontem mais de 400 
pessoas no CTC. Programação instigou público à transformação nos negócios PAGINAS [687 
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EDITORIAL 

Efeito da 
vacinação 

ma das notícias mais esperadas 
dos últimos meses em Lajeado 
foi dada ontem, a partir de infor- 
mações do Hospital Bruno Bom. 

A casa de saúde havia zerado as internações 
na ala covid. Após quase dois anos de luta 
contra pandemia, o cenário atual evidencia 
quea doença enfimestá sob controle. 

Vale destacar que a nova conjuntura só foi 
possível graças ao avanço da vacinação, Ape- 
sar de um início atravancado, o processo ga- 
nhou a celeridade necessária e, graças à boa 
adesão por parte da população brasileira, 
alcançou resultados favoráveis, que tornam 
possível hoje um quadro de estabilidade nos 
indicadores pandêmicos. 

Ainda que parte da sociedade insiste em 
negara eficácia da imunização, o Brasil tem 
Índices de aplicação favoráveis na compa- 
ração com outras nações. Na Europa, por 
exemplo, países que negligenciaram a im- 
portância da vacina hoje formam o novo epi- 
centro da epidemia. 

(Ra otrauma 
das mais de 600 
milmortes sirva 

s, 60,4% da popula- 
cãonacional está como esquema primário va- 
cial completo. Em relação a nações de porte 
semelhante, o Brasil está à frente dos EUA 
(59,244), Rússia (37,49) Índia (29,1%). 
A melhora do cenário, contudo, não pode 

ficar o fim dos cuidados. Cientistas ain- 
la não sabem prever o tempo de efeito imu- 
nizatório da vacina, oque abre a necessidade 
de atualização permanente com doses de 
reforço, Que o trauma das mais de 600 mil 
mortes sirva de aprendizado para que esta 
doença nunca seja subestimada. 
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As mandalas ocupam um espaço 
terapêutico na minha vida” 

A artista Luana Rohr, 
30, começou a ministrar 

uma oficina gratuita de 
confecção de mandalas na 
Casa de Cultura de Lajeado. 

Moradora de Arroio do 
Meio, passou a conhecer 

mais sobre esta forma de 
arte em 2017, depois do 
nascimento de uma de 
suas filhas. 

Blanca Malimano: 

Quando e como você co- 
meçou neste meio artístico 
das mandalas? 
Minha jornada com as mandalas 

iniciou durante o puerpério da minha 
filha Maya, em 2017. Comecei a fazer 
mandalas e logo percebi os bencfícios. 
dessa arte de expressão que é milenar 
Desde então não parei. 

Antes disso, você já tinha 
alguma experiência com 
outra forma de arte? 
Essa é uma pergunta interessante ea 

resposta é sim! Sempre estive conectada 

coma arte E na verdade todos estamos. 
Mesmo quem não perceha, está. arte 
está em tudo ea vida éa própria expe- 
riência em forma dearte. 

E por que você optou pe- 
las andalas? Ter um 
motivo? 
Nunca parei para pensar nisso. Na 

verdade, não teve nenhum motivo espe- 
cfico. Mas talvez o fato de cu já ter uma 
mandala em casa, de contemplarela, 
passar por ela, isso me inspirava, trazia. 

boas sensações. Talvez isso me influenciou 
de alguma maneira, mesmo que incons- 
cientemente. 

Qual o significado de uma 
mandala? 
Mandala é um portal energético que nos. 

leva ão centro de nós mesmos ou de algum 
objetivo. Ela é um meio de comunicação 
entre o ser humano eo cosmos. E o seu 
significado pode mudar conforme suas. 
cores e formas e até mesmo cultura. Elas 
servem para despertar nosso potencial 
criativo, poder pessoxl, sair de zonas de 
conforto. Também auxilia na meditação, 
na concentração. São muitos os benefícios. 

Quais os significados das 
cores? 

Sim. Já dizia o artista Wassily Kan- 
dinsky: “Toda forma, toda cor, significa 

um sentimento: não existe nada no mundo 
quenão diga nada.” Acor não éuma 
propriedade fisica, ela é pura percepção é 
elas têm vibrações energéticas que produ- 
“zem mudanças químicas no organismo. 
Nacromoterapia, por exemplo, elas são 
usadas para cuidar tanto a saúde física, 
quanto a mental. Nas mandalas, uso 
bastante a cor azul que tem muitos bene- 
fícios terapêuticos. No corpo físico, claé 
indicada para qualquer tipo de dor pois cla 
provoca um relaxamento corporal. Jáos. 
benefícios no campo mental, la propor- 
ciona paz, serenidade, aquieta a mente, 
auxilia no equilibrio emocional, desperta 
a gratidão. 

E os formatos também sig- 
nificam algo? 
Existem diferentes formatos de manda- 

las, mas o que sempre irá se manter nelas. 
o padrão encontrado na imagem que se 
repete, formando assim uma geometria, 
um fluxo entre assimetria e simetria, que 
quando observado provoca o crescimento 
eaevolução. Se observarmos a natureza, 
poderemos perceber que a geometria está 
presente em tudo, E contemplar uma 
mandala nos provoca uma bela reflexão 
“enquanto navegamos nos desafios da vida 
buscando equilíbrio e harmonia, 

Hoje, o que significa tr: 
balh: rod de 
mandalas? Qual o papel 
disso pra ti? 
Primeiro que as mandalas ocupam um 

espaço terapêutico na minha vida e poder 
estar a serviço com elas é sentir que estou 
vivendo meu propósito nessa 
fantástico pelo retorno, principalmente os 
bencfícios que as pessoas compartilham 
“depois de algum tempo. Então além delas. 
serem benéficas para mim, clas estão be- 
neficiando outras pessoas e espaços para. 
além daquilo que vemos. 

Err e tados parts é Meo arpão 
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FOI NOTÍCIA 

Receitaliberaconsulta - Alunoscomcovid podem : Câmara discutefimda : “Resultado deleilão do SG 
aloteresidualdo IRPF; pedirreaplicaçãodo Enem | biometria naseleições .  ampliacompetitividade” 

Aconsultadoloteresidualde ; OsinscritosparaoBrameNado | pm O Ministro das Comunicações, 
ão do Imposto de Renda .. nal do Ensino Médio (Enem) e Fabio Faria, afirmou que o resul- 

da Pessoa Física (PF) deno-  : que apresentaram sintomas de tado do leilão do 5G vai aumen- 
vembro, está cisponível Ocon- - Covid-19 podem solicitar a respi- tra competitividade. Com isso, 
tribuinte deve acessar ositeda . cação das provas, emjaneiro O espera-se que o preço danova. 
Receita Federal, selecionaraaba “pedido deve ser feto na página tecnologia seja inferior 20 46.0. 
"Meu imposto de Rende”ecicar .. do participante entre 29 de no- certame escolheu operadoras 
em“Consultar a Restituição O | vembroe 3 de dezembro, junto de serviços de telefonia móvel 
crédito será realizado no dia 30. - com um comprovantede saúde: e arrecadou R$ 47,2 bilhões. 
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DML deve ganhar 
reforma e integrar 
área de Santa Cruz 

usamos 

Estrutura precária no bairro Florestal dificulta funcionamento do órgão 

Solicitações encaminhadas 
semana passada serão 
confirmadas pela diretora 
do Departameni 
Perícias do Interior, em 
visita a Lajeado F 
para hoje de manhã 

dk 

evista 

iretora do Departa- 
mento de Perícias do 
Interior, Marguet Inês 
Mittmann estará hoje 

pela manhã em Lajeado. Às 1h, 
ela participará de uma reunião na 
câmara de vereadores, e deve con: 
firmar 0 atendimento de duas de- 
mandas que foram levadas à Porto 
Alegre por uma comitiva local se- 
mana passada. 
Segundo o vereador Rodrigo 

Conte (PSB), o Departamento M 
dico Legal (DML) de Lajeado será 
desvinculado da região metropoli- 
tana e vinculado à Coordenação de 
Perícias do Interior. “Essa foi uma 
das nossas solicitações. Trata-se 

uito mais de uma movimenta- 
ção administrativa”, salienta. A 
tendência é que o município seja 
vinculado à região de Santa Cruz 
do Sul, que hoje integra a coorde- 
nadoria de Santa Mari 
Outra demanda que será confir- 

mada por Marguet será a reforma 
do espaço onde são feitas as ne- 
cropsias. “Ela vai passar ao mu- 
nicípio a responsabilidade da re- 
forma. E quem deve assumir essa 
obra é a Alsepro (Associação La- 
“jeadense Pró-Segurança Pública). 
É uma situação também adianta- 
da”, observa o parlamentar. 

Mais profissionais 
Jáanomeação de mais profissio- 

nais ao DML de Lajeado deve ser 
confirmada para março de 
Conforme Conte, são pleiteados 
dois peritos e mais um médico 
legista para a unidade, Hoje, há 
apenas um profissional, que deve 
tirar férias nos próximos dias, 

Conte, 0 vereador Lorival Sil- 
veira (PP) e o presidente da Al- 
sepro, Fabrício Schneider, foram 
a Porto Alegre semana passada, 
onde se reuniram com Marguet é 
com o chefe de gabinete da Casa 
Civil, Jonatan Brônstrup. Na 
ocasião, encaminharam ofício ao 
Instituto Geral de Perícias (IGP) 
com as demandas. 
O DML de Lajeado é referên- 

cia para 37 municípios e cerca de 
350 mil habitantes. A estrutura, 
localizada na Travessa da Paz, no 
Bairro Florestal, sofre com a pre- 
cariedade há anos. 

Projetos aprovados 
Cinco projetos de lei foram 

aprovados pelos vereadores na 
sessão de ontem. Três deles, de 
autoria de Mozart Lopes (PP), 
nomeiam ruas no bairro Con- 
ventos. Outra matéria que pas- 
sou foi o título de cidadão laj 
dense a Jurandir Pretto. Por fim, 
aprovaram a proposta que abre 
crédito de R$ 600 mil à Secreta- 
ria de Saúde, para requalif 
dos veículos da pasta. 

Já o projeto de lei comple- 
mentar que cria o Regime Espe- 
cial de Compensação de Horas 
aos servidores afastados do tra- 
balho teve sua votação adiada, 
após pedido de Lopes. O parla- 
mentar justificou que apresen- 
tará uma emenda à matéria nos. 
próximos dias. 
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Opiniãoanálise 

Trem dos Vales 

TIRO CURTO É 
todrgamariragrupash; + Aincorporação do prédio do INSS pelo governo de Lajeado 

RODRIGO M ARTINI está cada vez mais próxima. O imóvel será repassado ao 
Hospital Bruno Born, que auxiliará na construção de uma 
nova sede à entidade federal. À primeira vista, um bom 
negócio para todos. 

Diárias em Enca ntado + Amanhãos representanes do Laboratório denova- 
ção Governamental e Social do Município de Lajeado 

(Labilá) estarão reunidos com agentes do TecnoPuc. Em 

pauta, aplicativos para agendamento de consultas nos 

postos de saúde do município. 
* Hoje, representantes estaduais do Sesi visitam Lajeado para 

verificar a possibilidade de expansão dos serviços para à área 

detecmlogi O moddo inspirador está em Morte 
* No domingo, o governo de Santa Clara do Sul lança 

arota de cicloturismo. A saída será às 9h no Parque 

Muiltiesportivo Odilo Klein, com trajetos de 3,6 km, de 

12 km, 33km e 52 km. 

No sábado, o presidenteda Souza (MDB) veio com a famí- 
Assembleia Legislativa do RS lia ao Vale do Taquari, e tam- 
participou do passeio do Trem bém participou de um encontro 
dos Vales, entre Muçum e do partido, em Roca Sales. Na 
Guaporé. O deputado Gabriel agenda, a campanha para 2022. 

Ministério Públi- e 
co de Encantado 
instaurou um 
procedimento para 

averiguar o uso de diárias por 
parte dos vereadores. Conforme 
noticiado pelo Grupo A Hora, 
o legislativo encantadense 
gastou RS 120 mil com diárias é 
passagens aéreas entre janeiro é 
novembro deste ano. No mesmo 
período, as câmaras de Lajea- 
do, Estrela, Taquari, Arroio + Na Câmara de Lajeado, o vereador Marcio Dal Cin (PSDB) 
do Meio e Teutônia gastaram, pediu desligamento da Comissão Especial que tratava sobre 
juntas, pouco mais de R$ 121 o novo regimento interno. A justificativa é de “ordem parti- 
mil, A discrepância nos gastose Michele Boaro custou R$ 4,9mil Aversão apresentada pela di” Naga dela lebre pe ei dente 
a falta de controle efetivo sobre aos cofres do município. E como vereador Alex Schmitt (PP). o benefício chamam a atenção. Na sessão plenária, Andresa 
Em suma, a promotora Da- se manifestou sobre a polêmica confirmada por Conzatti. * No2º Emprelnove, realizado ontem, no Clube Tiro e 

níela Pires Schwab vai apuraras foto realizada no restaurante Entretanto, a escusa de Andresa Caça, Daniel Santoro, sócio fundador e conselheiro da 
denúncias de supostas irregula- Coco Bambu, com a imagem retroalimenta o ponto máximo Santoro & Partners, da Casco Blindagens Especiais e 
ridades, principalmente apósa  dequatro espumantes. Segun- da questão: o modelo de diárias c x 
viagem de três vereadoreseda | doela, nenhum dos agentes em Encantado. Hoje, conforme Sai Money Ee Rotas AD RN 
Chefe de Gabinete para a capital públicos consumiuas bebidas. a regra daquele plenário, cada [ndo dear minsmaRado: Lencaçor ini 
federal, O fato ocorreu no início A vereadora pediu desculpas em — vereador recebe R$ 94 por dia “moda” pelas empresas. A pauta veio para ficar. 
do mês, quando eles visjaram nome daChefede Gabinete,e em Brasília, sem necessidade 
para participar de um curso. tratou o fato como sendo uma de devolver valores não gastos. E 
Entreos fatos verificados, os va- infelicidade por parte da servi- oruído é fácil de ser percebido. : 
loves des peseagers aires entr. dora. Deimemma forma, Andresa. Afoal, sea vereadora não gastos Orla do Taquari 
Porto Alegre e Brasília. Andres afirmou que o jantar foi uma com jantar, naquele dia, quan- 
sa Cristina de Souza, Valdecir cortesiado presidente da UVB, tocla efetivamente gastou na 
Gonzatti (MDB) eCarlos Silva Gilson Conzatti. Ou seja, ostrês capital federal? E quanto deveria 
(MDB) pagaram (com recursos vereadores e a funcionária da retornar (e não retorna) para os 
do contribuinte, claro) RS 4,5 câmara não gastaram com jantar — cofres do município? 
mil. Já a passagem da servidora naquele dia. É hora de mudar. 

Comércio Regimento 
Interno 

aos domingos Na sexta-feira, a Comissão Especial 
Nos bastidores, conforme Ederson Spohr (MDB), que busca atualizar o regimento in- Anova orla do Rio Taquari está ganhando novas e belas 

apurado pela reportagem que recentemente elogiou a termo da Câmara de Lajeado entregou formas em Lajeado. Por outro lado, o vereador Carlos Ranzi 
do A Hora, o governo de La-— movimentação econômica o documento final do presidente do (MDB) apresenta um problema que precisa ser verificado o 
lendo já teria conquistado gerada pelas Lojas Havan legislativo. Presidente da comissão, quanto antes pelo poder público. Na mesma margem do rio, 
aqueles oito votos nece: aos domingos. Entretanto, a o vereador Deoli Graff (PP) destaca logo após a ponte sobre o Arroio Saraquá, no bairro Conser- 
sários para a aprovação do matéria segue “engavetada” três pontos da revisão. O primeiro é vas, a situação é bem diferente do Porto dos Bruder, A imagem 
PL que devolve autonomia eo debate permanece restri- a atualização do texto atual, que foi fala por si, O desmoronamento de um trecho da margem está 
aos comerciante: to aos corredores e gabine- escrito em 1992. O segundo ponto muito próximo das residências, e alguns contribuintes perde: 
(ou não) o coméi tes do legislativo. À expec é acriação da Comissão de Ética e ram boa parte do terreno. Além do risco iminente, eles ainda 
domingos. O oitavo e deci-  tativa, agora, é pela votação Decoro Parlamentar a incorporação estariam, segundo o vereador, pagando IPTU sobre uma área 
sivo voto seria do vereador na próxima semana. da Ouvidoria ao Regimento. já levada pelas águas do Taquari. 
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E eee GP musa V Sebuher R7 

PAP GH) esicredi ummacem GSDEIZ qe CRON 2Srneus  iociita Ames 



Quarta-feira, 24 novembro 2021 AHORA | 5 

políticacidadania 

Senadores 

Mutirão busca regularizar aprovam 
retorno do 

cerca de 400 escrituras Ministério 
do Trabalho 

Reunião hoje à noite é 40 anos depoi: 
a primeira etapa para A aposentada Maria de Andra- | Pas 

de, 65, mora em um dos imóvei 
moradores dos bairros da Cohab no bairro Moinhos Depois da Câmara dos De- 
Santo André e Moinhos desde o fim da década de 70. Re- |  putados, foi a vez do plenário 
encaminharem a vela que por conta dos custos de | do Senado aprovar, nesta terça- 

E ' transferência optouem postergar | feira, 23, a medida provisória 
regularização de imóveis a regularização. “Sempre foi um | que recria o Ministério do Tra- 

sonho ter a casa e o terreno em | balhoe Previdência. A proposta 
meu nome também transfere a Secretaria 

Maria acompanhou a evolução | Especial da Cultura, do Minis- 
LAFADO do bairro e o desenvolvimento |  tério da Cidadania para a pasta 

com as centenas de moradias | do Turismo. Os senadores não 
s moradores em lotes construídas através do programa | modificaram o texto, 
da extinta Companhia habitacional. “São áreas bem va- Criado em 1930 por Getúlio 
de Habitação do Esta- lorizadas, além de ser um lugar | Vargas, o Ministério do Tra- 
do do R$ (Cohab) têm muito bom de morar. Tenho mui- | balho havia sido incorporado 

nova oportunidade de regulari to orgulho deste espaço”, cita. ao Ministério da Economia 
zar e obter a escritura do imóvel 
Uma força-tarefa entre governo 
municipal, câmara de vereadores 

Ela lembra que da última vez | no início do atual gestão, A 
que teve um mutirão para cx medida que recria a pasta foi 
locar em dia a propriedade do | editada pelo presidente Jair 

e o Estado visa facilitar os tr imóvel foi na década de 80. Em | Bolsonaro no final de julho. O 
mites burocráticos e conceder o janeiro de 1995, após 30 anos | texto segue para a sanção do 
direito da posse do imóvel. Sã Ses j de atividades habitacionais, o | chefe do Executivo. 

a de 400 lotes à espera de re- — Maria de Andrade, 65, vai aproveitar para reg Estado autorizou a extinção da O Ministério do Trabalho 
gularização e outras 111 escritu- — Moinhos, onde mora faz mais de 40 anos. companhia. Os direitos rema- | e Previdência será responsá- 
ras prontas. nescentes foram transferidos à | vel por definir políticas sobre 
O mutirão ocorre hoje a partir celo Caumo e demais autorida- tos, algumas já encaminharam o — secretaria de Habitação. geração de emprego e renda, 

das 18h30min, no ginásio es- des locais. pedido de transferência, mas na Em 2017, por iniciativa da | apoio ao trabalhador, fiscali- 
portivo do bairro Santo André Emumsegundo momento, pre- — maioria dos casos isso permanece Defensoria Pública, em parceria | zação do trabalho, política sa- 
e às 19h30min, no Moinhos. A. visto para dezembro, técnicos fa- em aberto. Há situações que vai com cartórios locais, houve mu- | larial, segurança no trabalho, 
reunião deve ter a presença do. rão o atendimento individual nos demorar mais até sua regulari-— tirões de atendimento em quatro | registro sindical e previdência, 
secretário estadual de Obras e. bairros para quem tiver dificulda- zação”, explica Conte, indicado municípios. As cidades de Catul- | entre outras. As atribuições se 
Habitação, José Luiz Stédileedo de de encaminhar  documenta- — pelo Estado como representante — pe, Ijuí, Sant'Ana do Livrame estendem para à previdência. 
diretor-geral da pasta Giovane — ção por canais digitais. A expec- — local da força-tarefa. to e Itaqui foram atendidas com | complementar. 
Wickert, além do prefeito Mar-  tativa é que as escrituras possam Emissão de mais de 800 escrituras. 

ser entregues a partir de março 
do próximo ano. Além de facilitar escrituras 
o processo, 4 união de esforços 
entre Executivo e Legislativo re- Desde 0 início da pandemia, o 
duziu custos aos moradores. ritmo da emissão de novas escritu- 

Ainda no mês passado, os ve- ras reduziu. Em maio deste ano, fo- 
readores aprovaram projeto que . ram cinco terrenos regularizados. 

noonico conte prorroga o prazo de isenção do . Periodo no qual o vereador Jones k 
voo Imposto de Transmissão de Bens — da Silva (MDB) procurou o gover- MARA DEANDRADE 

Imóveis (ITBI). De acordo como no do estado para tentar destravar tmsrecel a Onyx Lorenzoni, 
O mutirão é momento vereador Rodrigo Conte (PSB), atransferência dos terrenos. “ ministro do Trabalho 
de dcdarecs esse benefício social incentiva a Apesar de terem sido feitasem Moro nesta área da 

sa regularização dos terrenos. “O — outras cidades, as forças-tarefa Cohab do Moinhos Ao tramitar na Câmara, 08 
dúvidas e avançar custo médio, que antes seria de - para regularização de lotes da faz mais de 40 anos e parlamentares incluíram no 
na regularização dos R$ 3 mil, agora sai por menos de Cohab não ocorreram por restri texto à possibilidade de que o 
lotes. Na segunda R$ 500”, avalia Conte. ções no decreto estadual de con- sempre foi um sonho ministro da pasta, atualmente 

' Outro trâmite burocrático diz trole à covid-19. Segundo ele, o ter o imóvel em meu comandada por Onyx Lorenzo- 
fase da força-tarefa respeito à garantia. Os lotes são contato presencial com as famí- E ni, possa definir as hipóteses de 
serão possibilitados vinculados com hipoteca, que é - lias dá credibilidade ao processo nome. Espero que substituição de exame pericial 

E cancelada no processo de e e muitos proprietários enfrentam desta vez dê tudo presencial por exame remoto, 
os atendimentos tura. “No momento em que as dificuldades de utilizar platafor- certo” assim como as condições e as 

famílias quitaram financiamen- mas digitais. limitações para sua realização. 

Estrela anuncia o“Reconstrua 
Conselho de uma Famil” propõe 
Administração aconstrução de casas 

Segunda a sexta daElog para pessoas que vivem 
8h10 às 10h Apresentaçã 5 em aluguel social 

Fernando Weiss Rodrigo Martini / 

EEE arms Ft sicrei pontares ngSmai apósican E) 
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Empre Inove 
instiga para a 
transformação 
nos negócios 
Evento reuniu mais de 400 empresários, executivos 

e profissionais estratégicos no Clube Tiro e Caça 

1 
(ul IN 

a. 

| Eber painel sobre o DNA inovador da Grupo Liz Ferrão, das 101 lojas, 91 Evento reuniu ontem 
mulher frente aos negócios. têm mulheres como gerentes. “Mui- à tarde mais de 400 

LAEAD Mediado pela superintendente da to mais do que números, é um olhar — empreendedores no. Publicação destaca 
Unimed VTRP, Rosilene Knebel, . feminino da gestão ClubeTiro e Caça centenário da Acil 

rimeiro grande evento o debate teve participação da CEO Para Ana Luiza, isso representa 
Jempresarial realizado nas Lojas Gang, Ana Luiza Ferrão uma preocupação maior com as 
presencialmente no Cardoso, da CEO da Bebidas Fruki, — pessoas, além de uma gestão mais 
Vale do Taquari desde Aline Eggers Bagatini, e da CEO da — intuitiva, detalhista, comunicativa, 

o surgimento da pandemia, o Ciamed Distribuidora de Medica- flexível e colaborativa em busca dos. frentar novos desafios. 
Fórum Estadual de Empreende- mentos, Renata Galott. resultados. “Tudo isso gera engaja- Conforme Renata, O futuro re- 
dorismo, Estratégia e Inovação Integrante da terceira geração . mento, tanto das pessoas que traba- serva às mulheres a conquista de 

Empre. Inove 2021 desafiou do Grupo Liz Ferrão, detentor das. lham na empresa quanto dos consu- novos espaços e desafios. “Temos 
empresários a transformar o fu- marcas Gang, Pompéia e Possibili- . midores que são fiis à ma um carinho e uma forma diferente 
turo das empresas. ta, Ana Luiza Ferrão Cardoso falou Renata Galiotto afirma que a jor- de abordar e falar com as pessoas. 

Realizado pelo Grupo A Hora em sobre a trajetória à frente da marca. nada empreendedora é mais dificil. O sucesso reside no equilibrio dessa 
parceria com a Acil,o evento reuniu Ela assumiu a direção da Gang em . para às mulheres porque elas divi- nossa forma de agir com a forma de 
mais de 400 empresários, execu- 2014, dos 28 anos, e liderou o pro- dem o tempo dedicado à empresa agirdos homens.” 
tivos e profissionais estratégicos, — cesso de reposicionamento da mar- com os cuidados da casa ca família. Aline Eggers reforçou as caracte- 
para debater temas voltados para o ca, até então voltada a todos ositens — Lembra que, hoje, as mulheres não. rísticas inerentes às mulheres nos 
empreendedorismo, governança, — demoda para adolescentes. trabalham por opção, e sim por ne-. negócios e falou sobre o desafio de 

ão e agronegócio. Hoje, a Gang trabalha com uma — cessidade ou ambição de alcan inovar em uma empresa com quase 
Com palestras do presidente e — coleção mais minimalista, focada . próprias conquistas. cem anos de história. Segundo ela, 

fundador da Sim Rede de Postos, em “jovens de todas as idades.” 5 “Quando olho para o futuro, — pormaisquea Fruki tenha se valido 
Neco Argenta, do sócio-fundadore gundo ela, a Gang carrega fortes. continuo vendo esse desafio para da inovação para crescer ao longo 
conselheiro da Santoro & Partners, — características do DNA feminino. minhas filhas”, aponta. Segundo . da sua trajetória, o que a empre: 
Daniel Santoro, e do presidente Dos seis gestores administrativos . ela, hoje o mercado reconhece a ca- — enfrentou na pandemia exigiu es- 
da John Deere Brasil, Paulo Herr- da empresa, três são mulheres. Se. pacidade das mulheres, que devem  forços aínda maiores. 

O Grupo A Hora apresentou 
ontem, durante o Emprelnove, 
a Revista Acil 100 Anos. A 
publicação - que acompanha. 
esta edição - mostra a trajetória. 
da Associação Comercial e mano, o evento contou aínda com consideradas todas as empresas do. conquistar ainda mais espaço een- “Foi completamente disruptivo, Industrial de Lajeado, desde 

porque tinhamos um planejamento sua fundação, em 1921 
e uma lógicca que não faziam mais Aponta as principais bandeiras 
sentido”, lembra. Conforme Aline,a e mobilizações em proldo 
empresa fez um novo mapeamento desenvolvimento social e 
da cultura da organização, dentro. econômico do Vale do Taquari, 
desse novo contexto desafiador. como a abertura e duplicação 
“Olhamos para aqueles pontos da BR-386. Conta a história de 

que nos impediam de ser mais rá- feiras, como a Fenal, Expovale e 
pidos e tomas decisões assertivas”,  Construmóbil 
aponta. O trabalho ainda está em À revista também destaca a 
andamento, evisacriaruma cultura. importância do associativismo e 
onde a inovação não esteja apenas cooperativismo. À viagem pelo 
no quadro dos executivos da em- tempo faz lembrar personagens 
presa, mas sim imbuída em todas as impociantes chonano pracinha 

E eda Proki e remete ao futuro. 
Pessoas que fazem perteda Full. A capa da publicação estampa 

uma figueira em duas fases, 
a muda e a majestosa árvore, 
que simboliza a Acil: espalhou 
raízes, cresceu sólida, se 
desenvolveu imponente e 
chega ao centenário cada vez 
mais relevante. à frente dos negócios 
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CRESCIMENTO 
CONSTANTE 

Primeiro palestrante do evento, 
Neco Argenta abordou a história de 
empreendedorismo que resultou na 
criação da SIM Rede de Postos, em 
palestra mediada pelo empresário 
Roberto Luchese, diretor da Lyall 
construtora e incorporadora. De 
família humilde, ele começou a 
empreender ao lado do irmão 
Deunir, na cidade de Flores da 
Cunha, com uma pequena empresa 
de comércio e representações, 
chamada Ditrento. 
A empresa cresceu e incorporou 
atuação em sete segmentos distintos. 
Em 2009, os irmãos decidiram mudar 

a estratégia, direcionando o trabalho 
eos recursos para a operação de 
postos de combustíveis. Hoje, a Rede 
Sim tem 150 postos de gasolina 

espalhados pelos três estados do 
Sul do Brasil, 3,5 mil funcionários, e 

projeta para 2021 um faturamento 
total de R$ 7,1 bilhões. 
Para Argenta, a inovação é o cainho 
que garantirá o futuro do Grupo Sim. 
Segundo ele, os combustíveis fósseis 
ainda serão parte importante da 
matriz energética por mais 30 anos, 
mas a empresa se prepara para ser 
uma referência em conveniência que 
também vende gasolina 
“Não existe inovação sem pessoas 
que transformem nossos sonhos 
em realidade; afirma. O grupo 
empresarial possui uma escola 
corporativa que treina em média 5 
mil pessoas por ano. Segundo ele, 
o objetivo é contratar frentistas e 
transformá-los em gerentes. 

A 

A 

“FORÇA DO AGRONEGÓCIO 
Mediada pelo presidente 
do Grupo Imec, Leonardo 
Taufer, a última palestra do 
evento foi proferida pelo 
presidente da John Deere 
Brasil, Paulo Herrmann, que 
falou sobre o crescimento 
do agronegócio brasileiro. 
Segundo ele, o Brasil passou 
por uma revolução no campo 
que permitiu que o pais se 
tomasse o grande produtor 
de alimentos que é hoje. 
Hermann apresentou 
números que mostram 
o papel do país na 
alimentação do mundo. 
Hoje, o Brasil tem a 
balança comercial mais 
superavitária do mundo no 
agronegócio. A riqueza do 
Brasiléo agro” 
Hermann afirma que o Brasil 

ainda precisa elevar em 41% 
a sua produção para que o 
mundo não passe fome no 
futuro. Ele a transformação 
que ocorre a partir do 
investimento maciço em 
tecnologia para o setor. 
Entre as tendências, ressalta 
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o aumento da produtividade 
e da competitividade, 
a digitalização e o 
rejuvenescimento da 
população envolvida com o 
setor Esse é o negócio do 
Brasil Tenham orgulho do 
Agro? 

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 

Com mediação do 
presidente da Sicredi 
Integração R$/MG, Adilson 
Metz, Daniel Santoro 
apresentou a palestra sobre 
o papel da governança para 
o sucesso das organizações. 
Ele apontou as 
transformações no mundo 
corporativo que tornaram 
o conceito imprescindível 
para o desenvolvimento 
das empresas. 
Segundo ele, a governança 
começou a surgir de 
maneira mais forte a 
partir dos escândalos 
que envolveram a crise 
da Enron e das empresas 
pontocom, no início dos 
anos 2000. Na época, foram 
criadas as primeiras leis que 
determinavam os requisitos 
para empresas operarem na 
bolsa de valores, para evitar 
danos aos investidores. 
Mesmo assim, em 2008 
ocorreu a crise imobiliária, 
que foi sucedida por novas 
regras voltadas para a 
responsabilidade. 
Hoje, o ESG é utilizado 
pelo mercado como 
métrica para as empresas. 
Segundo ele, a Governança 

Corporativa representa uma série de 
instrumentos e ações para dirigir e 
monitorar as organizações, baseado nos 
conceitos de transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade 
corporativa. Você tem todo o direito de 
fazer o maior lucro que puder, desde que 
isso não seja prejudicial às pessoas ou 
à natureza. Não tem sucesso que valha 
uma vida perdida” 
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Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

THIAGO MAURIQUE 

Novo complexo na cidade 
da Oktoberfest 

NBR construtora Cigha, 
uma das marcas do 
grupo Imojel, com 
ede em Lajeado, 

apresentou ontem à noite o 
novo complexo em Santa Cruz 
do Sul. Múnchen Open Mall & 
Residence oferece um ambiente 
seguro, prático, aconchegante 
e repleto de possibilidades para 
facilitar a vida em família 

O empreendimento conta 
com espaço para 50 lojas, 2 
ilhas gastronômicas, 748 vagas 
de estacionamento coberto, 7 
torres residenciais, 208 aparta- 
mentos, 28 coberturas duplex e 
uma torre corporativa com 96 
salas comerciais 
Durante o evento à imprensa 

e comunidade, também foi 
divulgada a programação de 
Natal, Além da decoração, o 
complexo será paleo de espetá- todo 

culose encenações. Aarquite- O ambiente também enaltece a 
tura inspirada em construções cultura germânica e, no mês de 
europeias, recebe umcharme dezembro, terá apresentação de 

pecial neste fim de ano. bandinha típica alemã. 

Kappel Imóveis 
em Santa Catarina 

Sócio-diretor da Kappel Imóveis, Alberto Kappel foi um 
dos palestrantes do evento Academia Imobiliária 360º, 
realizado em Balneário Camboriú, SC. Ele apresentou a 
trajetória da empresa e o conceito de imobiliária laborató- 
rio, criada para validação de novos sistemas e processos. 

appel esteve ao lado de referências nacionais do setor, 
como Edgar Ueda, Fernando Gonçalves, Bruno Lessa, 

san, Guilherme Wohlke e Admar Cruz. 
, à experiência confirmou a necessidade 

de estabelecer processos de melhoria contínua, foco de 
atuação da empresa. 
Fundada em Venâncio Aires por Edemar Kappel, à 

Kappel completa hoje 45 anos de história. Em 2013 
a empresa passou por processo de sucessão e hoje é 
administrada por Alberto e Amanda Kappel, filhos do 
fundador. Em 2019, a empresa inaugurou a primeira 
filial, em Lajeado. 

QUARTA-FEIRA 
20hàs21h 

Talentos da música 
regional em destaqui 

Quarta-feira, 24 novembro 2021 

Crédito 
internacional para o 

empreendedorismo 
feminino 

O Sicredi buscou recursos fora do país para atender às ne- 
cessidades de crédito das micro, pequenas e médias empre 
sas brasileiras lideradas por mulheres, A instituição criou 
uma linha de crédito que soma R$ 438 milhões (US$ 80 
milhões) e tem o gênero como critério de uso dos recursos, 
assim como outros fatores sociais e ambientais, 

A linha é fruto de parceria firmada com a DEG, Insti- 
tuição de desenvolvimento financeiro alema, subsidiária 
do Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW), e com a 
agência de fomento francesa PROPARCO subsidiária do 
Banco de Desenvolvimento Francês (AFD). Foi a primeira 
captação de recursos internacionais com viés social reali- 
zada pelo Sicredi, 

O financiamento será destinado para aquelas empresas 
com faturamento anual de até R$ 6 milhões e que tenham 
mulheres como donas ou sócias detendo mais de 50% do 
capital social. Os recursos já estão disponíveis para as asso- 
ciadas de todas as cooperativas do sistema Sicredi. 

FRASE DO DIA 
Esse ano vamos fechar com 
contratação de 350 mil, 400 

mil novos empregos porque 

vendemos muito bem nos er 
últimos meses, e já tínhamos AMA MARA 

aumentado 10% no ano passado” E 

raia ES co/4 [DID A IS 
mM, LUAS) 

» Maiores do Sul - A Cooperativa Languiru é a empresa do Vale 
do Taquari melhor colocada no Ranking 500 Maiores do Sul, 

divulgado pelo Grupo Amanhã e PwC Brasil. Terceira maior 
cooperativa de produção do RS, a Languiru figura na 47º 
posição entre as maiores empresas do Estado e na 120º posição 
entre as empresas do Suldo Brasil 

+ Refluxo no consumo — A Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apresentou na segunda 
22, novos números do indice de Intenção de Consumo das Fa- 
mílias (ICF). O indicador caiu 0,9% em novembro, após quatro 
meses consecutivos de alta, seguida por estabilidade em outubro. 
Conforme a entidade, o recuo reflete trajetória de alta dos juros, 
iniciada pelo Banco Central para conter a inflação. 

feira, 

SINTONIZE 102.9 OU OUÇ 
PELO NOSSO PORTAL: 
CRUPOAHORA.NET.BR 

“A HORA 
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“O cliente é nosso rei. Se não compra 
nossos produtos, não teremos sucesso” 
Diretora comercialda amava há quase uma década, 
Gota Limpa, Camile quando, em 2004, virou a chave. 
Bertolini Di Giglio contou . Deitou o serviço público e a vida 

na capital gaúcha para atuar na 
sua trajetória dentro empresa da família, ao lado do 
da empresa, iniciada irmão, que havia retornado à Imi- 
em 2004, falou das grantecinco anos antes. 
dificuldades enfrentadas | aan 
em2013edomomento  Insistência 
atual, de expansão Segundo Camíle, o pai esperava 

pelo retorno de Moisés, “Nas fam 
lias de origem italiana tem muito 
disso É como se fosse uma passa- 
gemde bastão”, recorda, Engenhei- 

LAIEADE ro químico, cle se dedicou à parte  Camile é filha do fundador da Gota Limpa e atua na empresa desde 2004, depois de deixar o Banco do Brasil 
produtiva. Ela, quando retomou, 

quinta edição do progra- — ingressou na parte financeira da Entrevista 
ma Oo Mou Nepicio” emprega, Manão folplmplcy, CAMILE BERTOLINI DI GIGLIO - DIRETORA COMERCIAL DA GOTA LIMPA destacou a trajetória de 5 Camile manifestou 30 namorado 
inos de uma das maiores — (hoje esposo) o desejo de sair do sa] e é H UA 

ETESCI mst semensacaim “Entendi que tínhamos de fazer diferente 
peza do Estado. um laboratório em casa. Pensci e de- 

Daltro Filho, em Imigrante, a Gota cidi procurar meu pai e falar do inte- * Rogério Wink - Quais os. um produto muito utilizado para 
Limpa surgiu da vocação empreen-  resseem voltar”, recorda. A respos- exemplos que você recebeu de higienização limpeza. Tivemosum 
dedora de Jurandir Bertolini, e se ta foi dura. “Me falou que eu tinha casa? crescimento de 26% ano passado, e 
estabeleceu no mercado com uma uma carreira muito bem estabeleci- Camile - Minha mãe cra profes- neste ano chega a 30%. São volumes 
variada linha de produtos. da no banco e que não conseguiria sorae participava muito danossa hemespressivos,eque nos fazem 

Filha de Jurandir, Camile Berto- — pagar o salário que eu recebia lá”, vida de estudante. Ela teve um terum ganho de produtividade. 
lini Di Giglio, diretora comercial Mas Camile persistiu. Procurouo . papeldedesbravadora A questão 
da empresa, foi entrevistada pelo irmão, que concordou com seu re-  dedirigir,de buscar formação, + Como foi a mudança de 
apresentador Rogério Wink em torno. “Disse que eu poderia voltar morarfora Todas essascoisastize- complicada, pois tivemosumgrande  tayoutda Gota Limpa? 
um bate-papo de uma hora. Além já no dia seguinte. Ele cuidaria da ramcomqueclamemoldassena  crescimentocamplismosdemaiso  Camile- Passamos pordoisanos 
de falar do surgimento, das dif parte produtiva, e cu, da adminis- questão denãotermedoemcorrer negócio, perdendonosso focoprin- dereformulação. Antigamentecra 
culdades e do momento atual de . trativa. Novamente falei com o pai. atrás, debuscaronovo. Jómeupai cipal Issocausouendividamentoc tudo maisempírio safa tudo da 
expansão da Gota Limpa, também e ele aprovou. Retornci definitiva- trouxe oexemplo doempresnde- a geração de caixanão era suficiente própria cabeça do Jurandir. Hoje 
abordou sua própria trajetória pes- dorismo.Elenão participava da para pagar nossos camês. Nisso falei. estudamos mai, temos o comi 
None profissional. (cam dedo que minha vida escolar. Faziaaparte ao pai que precisávamos de auxílio. umaagência de publicidade. Dessa 
ssa fe brando ga LONGO Si, comercial da Bertolini, passava Buscamos consultoria com o Agosti- forma trazemosinformaçõesdo 
E O ni mais tempo fora do queemcasa. nho Dalla Valle. Tivemos humildade. mercado, do queos concorrentes 
Cs DICA DELEITURA  Msmelentrodesenpedese  parsetaraaacaoenmenulas fem edequetra podemos 
do Pitas COS MEN E pe pegar o aescadaintemaereceberclena críticas Mascranecessárioreestru- destacar Falamosatécominfluen- 
rare Seg 0ê paso E garagem, perguntar comotinha  turaronegócio comoumtodo. ciadores, se gostaram da embala- 
mão, Moisés, e oi estudar em Porto sido dia, cas vendas. gem. Ants se faia isso nos pontos 
Alegre na sequência, Formou-se em « Qualéo carro-chefe daempre- — devenda.Oclintetonossorei. 
Administração na Universidade Fe- * Como era o negócio inicialda — sahoje? não compra nossos produtos, não 
deral do Rio Grande do Sul (Ufrgs). empresa? Camile- O quemaisvendeéo teremos sucesso. 
Camíle tinha uma carreira con- 

solidada no Banco do Brasil, onde 
Camile- A Bertolinicomeçou  detergenteem louça. Masdesde ouno 
vendendo sabião em barra Inicioulá passado tivemos grande crescimento + Qual o método que você uti- 
em 1966e perdurou pormaisde 30 dolava roupas em pó, após fazera liza para que todos na empresa 
anos. Em 1999, aempresapassou reestruturação da qualidade. E há respireme transpirem inovação? 
aproduziritensdemaiorconsu-  tambémameninadosolhos,queéo  Camile-Isso faz partedeuma 
mo, como os deterpenteslíquidos. gel sanitário, aquelequeficagruda-  mudançadecultura. Em 2013, 

Essa: Depois vicramamaciantes.lava  dinhono vaso césuperprático. Esse. quando começou aquela mov 
assista mais conteúdos roupas, água sanitáriae desinfetan- produto foimeu paiquemcriou. Já mentação, entendiquetinhamos 
do “O Meu Negócio a tes. Ascoisasforameresoendo,e  sãocitoanosque temosesse produto, de fazer diferente, Sempre estou 

culminaram comoretomodomeu — queestá passando porumaevolução. . medesafiando e procuro tam- 
irmão, que é engenheiro quimico. bém desafiar a nossa equipe, os 

= pandemia teve reflexo no gestores para que evem mais 
* Depois quevoctingressou negócio daempresa? conhecimento einovação. Desen- 

na empresa, qualfoiseugrande  Camile-Sim, cforameflexos volvemos juntos um planejamento 
desafio? positivos. Como as pessaasestavam estratégico. Isso é o que nos rege 
Camile - Em 2013, passamos maisemcasa, impavamecuidavam hoje, edáa liberdade das pessoas 

por uma situação financeira maisdas coisa. Aágua sanitáriafoi emquestionaroqueé feito. 
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Internações por covid 
reduzem nas UTIs do Vale 
Pela primeira vezem 
20 meses, HBB não tem 
pacientes na Ala Covid 
Marcel Lovato 

VALE DO 

ados da Secretaria Es- 
tadual de Saúde (SES) 
apontam que 78,4% 
da população do Vale 

do Taquari recebeu, do menos, a 
primeira dose da vacina contra a 
covid-19. 69,6% estão com o es- 
quema completo. O avanço da 
imunização também contribui 
para os números positivos de ocu- 
pação das Unidades de Terapia In- 
tensiva (UTIs). O Hospital Bruno 
Bom (HBB) zerou as internações. 
pela doença. 

Em comunicado divulgado nes 
sa terça-feira, 23, a casa de saúde 
celebrou o panorama inédito nos 
últimos 20 meses, alcançado por 
volta das 8h30min. Contudo, fri- 
sa que podem haver alterações a 
qualquer momento « os cuidados 
devem ser mantidos. Isolada, a Ala 
Covid foi criada em março do ano 

OBITUÁRIO 

EMILIA HECHA DA CRUZ, 
88, faleceu ontem, 22. Velório'na. 
Comunidade Católica de Picada 
Castro - Pouso Novo, a parti das 

Sepultamento no Cemitério. 
Católico de Picada Castro - Pouso 
Novo, em horário a ser definido, 
IVO MOREIRA DA LUZ, 65, 
faleceu ontem, 22. Velório nas 
Capelas Velatórias de Estrela 
Capela “E”, a parir das 8h30. 
Sepultamento no Cemitério 
Católico de Estrelaem horário a 
ser definido. 
ADELAR FORSTER, 38, Fale. 
ceu Ontem, 22. O Sepultamento 
Será Nesta Terca-feira, 23, às Hh, 
Temitério Católico de Nova Santa. 
Cruz, em Santa Clara do Sul. 
JOÃO BATISTA CERUTTI, 78, 
faleceu ontem, 22. O sepulta- 
mento foi no Cemitério Católico 
de Sampainho, em Santa Clara 
doSul, 
CENIRA DAMA ALEXAN- 
DRE, 81, faleceu ontem, 22.0 
sepultamento foino Cemitério 
da Linha Bonita Alta, em Doutor 
Ricardo. 
HUGO DELAZERI, 4, faleceu 
ontem, 22. O sepultamento foino 
Cemitério de Relvado. 

Para informar falecimentos: 
+ WiatsApps(51) 92487689 
+ Fone: 37104200 

Em 8 de março, a taxa de ocupação chegou a 133% na área da UTI 

passado antes mesmo do decreto 
de calamidade pública. O espaço 
tem capacidade para atender tanto 
casos suspeitos quanto os conside- 

um plano de contingênci para 
a situação de calamidade. Com à 
crescente demanda e necessidade 
de atendimento prioritário aos in- 

rados mais graves, fectados pela covid, os leitos foram. 
ampliados ao máximo e salas tive- 

Histórico ram de ser fechadas. Assim, trata- 
mentos tiveram de ser postergados 
econsultas remarcadas. 
Em $ demarço, a taxa de ocupa- 

cãochegoua 133% na área da UTI. 
Naquele momento, dos 27 leitos. 
disponíveis, 30 eram utilizados 
por pacientes confirmados. Seis 

Menina de três anos 
morre afogada 

Bairro Cristo Rei. 
Por volta das 14h, a vitima deu 

entrada no Hospital Estrela, mas 
reu na tarde dessa terça-feira, 23, . não resistiu. O corpo passará por 
em Estrela. Conforme informa- . exame de necropsia para averiguar 
ções preliminares da Polícia Ci- as circunstâncias da morte. Mais 
vil, a menina se afogou na piscina detalhes deverão ser divulgados 
de uma residência, localizada no após o registro da ocorrência. 

A ausência de pacientes na UTI 
Covid do HBB contrasta com um 
cenário observado no ápice das 
hospitalizações, no primeiro tri- 
mestre deste ano, No dia 24 de fe- 
vereiro, a casa de saúde anunciou 

Uma criança de três anos mor- 

004 O e rranom 
o ss Emir - mt Deo de 27 

[gm ia 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
O Presidee da Associação de Moradores d ro Montanha. no uso de suas abuições legais, 
coma todos os moradores do Bao para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA areia se o da 
OB e caem de 2021, às 1930 hem prima chamada en ndo quam estatutário às 
16:30 em segunda e lira ces no Goi do bro, iso na Paz Beja Consta 
STA, brio Montana, Lajeado com a seguinte ordem 
ORDEM DODIA 
ft Eleição e Pose da na Dieta 
2 - Prestação de cont 
3 sunt q 
Ajnstição de hs conconents, cam aos cas legs premchcs desesá e pro 
ano Cento de Apolo às Assocções de Baias de Lado aê o da 06 de Dezemina de 2021 

Lajedo, 24 de novembre 2 
Mário Caos Schei-Prsdeno 

Quarta-feira, 24 novembro 2021 

OCUPAÇÃO 
DOS LEITOS 
Hospital Bruno Born 
Zero 

Hospital São José 
(Taquari) 
1 

Hospital Beneficente 
suspeitos. Outras nove pessoas 
aguardavam por uma vaga 
No setor de internação, o indi- q 

ce chegava a 134%, comái leitos Santa Terezinha 
disponibilizados e SS emuso. Três (Encantado) 
dias depois,em Ii demarçoas+ 3 
tuação do Vale do Taquari era con- 
siderada a mais grave do Estado. 
Com o passar dos meses, houve 
variações, com a prevalência da 6 
estabilidade e dos recuos na maior 

Hospital Estrela 

partedo período. 
fazera diferença para que sigamos 

Apelo avançando no combate ao corona- 
virus”, afirmou Caumo, 

Nas redes sociais, o prefeito 
Marcelo Caumo compartilhou a 
informação e citou a menor quan- 
tidade de casos ativos de Covid-19 
no município desde 15 de julho de 
2020. Na segund: 
36. Ontem, 38. Em 5 de março, 
Lajeado chegou a ter 1.063, 0 re 
orde até hoje. 

o boas notícias para come- 
morarmos. Para que à gente siga 

é importante que o ci- 
dadão procure os postos de saúde 
e mantenha a caderneta vacinal 
em dia. Se tiver algum sintoma, se 
resguarde e contribua para o virus 
não circular. Essas atitudes vão 

Outros hospitais 
O panorama é semelhante nas 

demais casas de saúde que dis- 
põem de UTI no Vale. Até o fe- 
chamento desta edição, o Hospi- 
tal São José, de Taquari, possuia. 
apenas um paciente internado. No 
Hospital Benefi 
tinha, em Encantado, eram três, 
Um deles com diagnóstico positi- 
vo e outros com suspeita da doen- 
ça. Já no Hospital 
seis internações, 
casos confirmados e os demais 
com possível infecção pelo vírus. 

1599984173 E) customos 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZEIRO DO SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Cri o SUIS toma público que são read à licitação 

ato cada em conomdade com at 666 e suas aleaçõs: TOMADA DE PRECOS 
C03-04/2021 Contação de Emplsa para Pavimentação da Pta de Also do Parque 

Poesporho — ata de Abertura: 10/12/2021 2500 Informações apa da 25/112021 elo 
Se yo ez gov ou pes does (5137541144 2 (51) 98527-027 e no si wu, 

potldecomprspubicas comb. Cueio do SU/RS, 25 de novembro de 2021 João H. Dus 
Prefeito Municipal 

e PREFEITURA MUNICIPAL 
wu; DE ESTRELA 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021 
O Pet Municipal púbico que no YO dezembro de 221, às Obras serrada 
de fora eránca atas do site nr sheceloes comb, a sessão púbica de leão da bens 
“renheis do Mnicíno Cópias do Edita anexas pod se otdo noi suado una 
endereço west gov bem coma nomes complementes pelo lo (53081 - 
OBS, acids Bs Oi es 110 7% Estela, 23d novembro de 2021 

ELMR ANDRÉ SCHNEIDER 
Preto 
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Tempo 
seco eleva 
risco de 
incêndios 
Bombeiros já atenderam de incêndios em vegetação. Ape- extremas, com temperatura de Em outras situações, a tentati- 
mais de 60 ocorrênciasde nas durante o mês de novembro, 39,4ºC, os chamados nos quar- . va de limpar um terreno ou área es de novembro, de- 

eget 4 bombeiros militares do Vale do téis dos bombeiros passaram a — agricola termina em uma ocor-  zembro € janeiro são conside- 
fogo em vegetação durante rauari atenderam 61 ocorrén- . ser diários. “O fogo em mato é . rência do Corpo de Bombeiros... rados os de maior incidência de 
o mês de novembro, cias. O combate aos focos já su- cíclico. Em todo ano tem incidên- “Sem uso adequado de técnicas, — fogo em vegetação. Provocados 
número superior ao mesmo pera os atendimentos no mesmo cias neste periodo, ainda mais . perdem o controle do fogo e as. ou acidentais, em Estrela somen- 

ai periodo do ano passado. em épocas de estiagem”, pontua chamas atingem áreas não pre- te este ano os bombeiros atende- 
período do ano passado O cenário de estiagem por o comandante dos bombeiros de vistas”, ressalta Althaus. ram 124 casos, Os focos são na 

conta do fenômeno climático — Lajeado, Fausto Althaus, Entre as ocorrências desta se- maioria em áreas agricolas ou de 
; La Niha amplia a preocupação O tenente afirma que, mesmo — mana, ontem pela manhã acquipe . reflorestamento. 

para os próximos meses. Com a involuntário, nenhuma ocorrén-. foi acionada para controlaro fogo “Qualquer que seja o objetivo 
VALEDOTAQUA perspectiva de chuva abaixo da cia desse tipo tem causas matu- em uma árca de eucalipto, na lo- da queimada, cla é ilegal. Não 

média, a tendência é de solo e — rais, Muitas vezes a origem está . calidade de Linha Atalho, interior. temos licenciamento para essa 
escassez de chuva, bai- — vegetação cada vez mais secos, em uma bituca de cigarro ou em — de Marques de Souza. Foram ne-. finalidade, além de este momen- 
xa umidade do ar e o o que reforça a necessidade de um pedaço de vidro, que através — cessários 5 mil litros de água para to ser crítico pelas condições 
calor escaldante são fa- — ações preventivas, de raios ultravioletas ocasiona a conter as chamas que destruíram . climáticas”, cita a diretora do de. 
fores que elevam o risco n uma semana de condições ignição das chamas. um hectare de mata. partamento de Meio Ambiente, 

Tanara Schmidt. 
Dificuldades 

Ocorrências de incêndio em vegetação Total de atendimentos deacesso Crime ambiental 
no mês de novembro no combate a focos de O ato de provocar queimadas 

incêndio no Vale do Taquari A maioria dos atendimentos são . além do risco à vida, também pro- 
ESTRELA ENCANTADO cm área rural e muitas vezes dedi- . voca o desequilíbrio na natureza. 
9municípios 12 municípios ficil acesso, Ainda de acordo com Conforme o bombeiro militar 

E 669 Ali, Tn EaD q Egon da QU Ea GT 
já risco não apenas à população, mas . quari, muitos proprietários colo- 

by também ao bombeiro. “Em perio- cam fogo em restos da extração 
D 547 dos de tempo muito seco, o fogo . de madeira ca situação leva a da- 

nos expressivos na fauna e flora. se alastra rapidamente e pode c 
locar os profissionais em situação “Esses incêndios podem atingir 

E de perigo durante o combate às. proporções gigantescas e são di- 
pd o o chamas”, alerta o tenente. fíceis de controlar, além da pos- 

LAJEADO TAQUARI A orientação à comunidade é - sibilidade de causar prejuizo em 
13 municípios 3 municípios que façam contato pelo telefone. propriedades vizinhas”, alerta. 

28 de emergência 193 quando perce- O bombeiro destaca ainda, o 
25 berem um incêndio em vegetação. . fato de ser crime ambiental provo- 3 33 “Por conta da distância, a equipe car incêndio, seja em lixo ou para 

pode demorar no deslocamento. limpeza de áreas rurais. “A legisla- 
Mantenha a calma, não se deses- — ção prevê reclusão de dois a quatro 
pere, pois alguém sem o devido . anos, além de multa. Em caso de 

2020 — 2021" 2020 — 2021" 2020 2021* preparo pode se tornar uma vitima ocorrer sem a intenção, a pena é de 
SR Md Pts ER Rd 1 na tentativa de apagar o fogo”, re-— detenção de seis meses a um ano e 

força Althaus. multa”, explica o bombeiro. 

0800 6454200 

promoção 

Sorte é ter Amigo 

elmlicio 

Ainda não é assinante? 
Corre lá que dá tempo! 
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para auxiliar “de Produção soldador, Holdador “Aprendiz 
é” Analista Fiscal 
parecer. munidos de documentos, na Rodovia BR 386 KM 
341 Nº 5876 - Bom | sas 
Pastor, Lajeado 

A Gira Distr 
buldor cesso va Ltda 
cão  Teminino ou 
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conhecimento “em | 1.1 
Intormática, “dose 
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ossuir CNH. AB; essaço du 
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Secretaria de Cultura preparou atrações mais espaçadas pa “garantir a segurança sanitária do local 

Quarta-feira, 24 novembro 2021 

Aldeia do Noel é atração nos Dick 

om pronunciamentos do 
prefeito Marcelo Caumo 
e do secretário de Cul- 
tura, Carlos Reckzicgel. 

Lajeado lançou na noite de ontem 
a programação de natal. A Doce 
Aldeia do Noel contará, todas as 
noites, com a presença do Bom 
Velinho, das 19h às 22h, até o dia 
23 de dezembro. 
A programação de natal ainda 

conta com passeios da caravana 

iluminada, ao redor da lagoa do 
Parque dos Dick, e atrações cultu 
rais. A partir do próximo sábado, 
27, o tradicional Cedelinho, ór 
bus de dois andares, aberto, ilu 
minado e decorado com enfeites 
natalinos inicia viagens. 

Para O secretário Carlos Reck- 
ziegel, após a percepção de que as 
apresentações da semana farrou- 
pilha não refletiram em uma piora 
no cenário da pandemia, a pasta se 
sente mais segura para promover 
atividades. “Criamos uma estru- 
tura que vise não criar aglomera 
ções, temos um espaço maior par 
circulação”, pondera Reckziegel 

Ainda assim, alguns cuidados 
são observados. As alegorias é en 
feites de Natal no Parque dos Dick 
têm um espaçamento maior, as 
crianças não podem sentar no colo 
do Papai Noel, que fica isolado a 
uma distância segura e pede-se o 
uso de máscara para visitar as es- 
truturas montadas para o Natal, 

Estrela prepara Noite das Lanternas 

O governo municipal promove, 
no próximo domingo, 28, a Noite 
das Lanternas. O evento faz parte 
da programação do Natal em Es- 
trela eabre também o período que 
antecede o Natal, chamado de 
Advento. A caminhada será reali- 
zada a partir das 20h. Comunida- 
de é convidada a criar suas lanter- 
nasca participar da celebração. 

A caminhada com as lanternas 
iniciará em frente à Igreja Evan- 
gélica Luterana de Estrela, ao 
lado da Casa da Cultura, sede da 
Secel. Percorrerá as ruas do Cen- 
troaté a chegada na Igreja Matriz 
Católica, o Santuário Santo Antô- 
nio. Depois seguirá até seu ponto 
final, no Parque Princesa do Vale. 

O coordenador da Cultura, An- 
dreas Hamester, explica que a Ca- 
minhada das Lanternas é aberta a 

a, 

SULAVES SA 
ASSEMLA CEM EXTRAGRONARA. ETA. DE Convocação 

COMPANHIA MINUANO DE AUMENTOS 

todas as entidades « a quem qui- 
ser participar. “Trata-se de uma 
celebração da comunidade, para 
todos”, diz Hamester. 
A intenção é que os participan- 

tes elaborem suas próprias lan- 
ternas. “As lanternas podem ser 
as mais variadas, confeccionadas 
artesanalmente, com uso de car- 
tolina e papel celofane de enfeite, 
bem como aquelas de armação de 
madeira e enfeite lateral de pano 
colorido”, sugere o coordenador. 
É possível também utilizar as 
lanternas prontas, de qualquer 
forma ou modelo, A titular da 
Secel, Carine Schwingel, tam- 
bém faz convite à comunidade. 
“No percurso, também teremos 
o acompanhamento de músicas 
e mensagens natalinas para en- 
riquecer ainda mais este bonito e 
significativo evento.” 
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Kappel Imóveis 
completa — hoje 
45 anos de atua- 
ção no mercado 

imobiliário. Fundada em 
Venâncio Aires por Ede- 
mar Kappel, no dia 24 de 
novembro de 1976, a em- 
presa se tornou referên. 
cia nos Vales do Taquari 
e Rio Pardo. 
A Kappel Imóveis atua 

nos segmentos de venda 

A Cooperativa Lan 
guiru apresentou os 
dois novos mascotes 
da empresa no dia 12 
de novembro, durante 
o segundo sorteio da 
Temporada de Prêmios 
Languiru. Os eventos 
da cooperativa já ti- 
nham a presença do 
mascote Languito, re- 
presentante do setor 
avícola da Languiru 
A partir de agora, o 

Languito tem a parceria 
da vaca Mimi e do porco 
Piguinho, representantes 
dos segmentos de pro- 
dutos lácteos e suínos. 
O processo de defi- 

nição dos nomes levou 

Espaço do Departamento Comerla! da jo! A Hoca 

Kappel, 
De acordo com Alberto 

desde a sucessão, 
a empresa passa por uma 
transformação na gestão, 
com a implementação de no- 
vas práticas, sistemas e pro- 

“A Kappel Imóveis 

Kappel, 

cessos. 

Equipe das duas unidades da Kappel Imóveis. 

Languiru apresenta 
novos mascotes 

Mascotes participaram da live de aniversário, no dia 13 de novembro 

em consideração aspec- 
tos históricos e de apelo 
popular. Mimi, Piguinho e 
Languito passam a repre- 

empresasenegociosEgrupoahora net br 

Kappel Imóveis comemora 
45 anos de história 

e locação de imóveis, admi- 
nistração de condomínios e 
planejamento de empreen- 
dimentos imobiliários. Com 
sedes em Venâncio Aires e 
Lajeado, a empresa passou 
por um processo de suces- 
são familiar em 2013. Hoje, é 
administrada pelos filhos de 
Edemar, Alberto e Amanda 

está em um processo de 
amadurecimento e forte 
digitalização” 
À Kappel mantém traje- 

tória de crescimento em 
números de parceiros e 
funcionários, com mais de 
3 mil clientes ativos. A pri- 
meira filial foi inaugurada 
há dois anos, em Lajeado, 
e hoje a empresa soma 32 
colaboradores nas duas 
unidades. “Estamos cons- 
truindo uma base sólida, 
com processos internos 
estruturados, para colocar 
em prática os planos de 
expansão” 

2“ 
Cum 

sentar a Languiru em di- 
versos eventos, como fei- 
ras, ações com parceiros e 
promoções institucionais. 
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PADEL 

ATLETAS DO VALE 
DISPUTAM 
PAN-AMERICANO 
Evento Sênior e resma e Karine Diedrich, que dis- em uma categoria acima, onde 

e Bras putam a categoria 40B, Na estreia foram eliminados na semifinal, 
Ladies Brasil 2021 encaram Sandra Bazan e Daniela “Tivemos uma preparação muito 
inicia hoje e ocorre em Dalla Lana, às 15h. A dupla ainda boa tanto física como tecnica- 

4 joga amanha, às 19h30min e na. mente”, conta Dicdrich. 
Balneário Camboriú sexta-feira, às 11h. Caso seclassi- O atleta acredita que dá para 

fique para as quartas de inal, joga. brigar pelo título. “Vamos entre- 
Pesci, na sexta-feira, a partirdas 19h. gar tudo que a gente sabe para 

Outra dupla que joga hoje é conseguir esse feito, Sei que 
Pan-Americano Sê- — formada por Belquiz Slaghenaufi vamos enfrentar atletas mui- 
nior e Ladies Brasil . e Nídia Vicentini. Elas jogam na to bons, mas dá pra conquistar 
2021 de Padel inicia categoria 50. algo. 
hoje com a partici- Já Ricardo Diedrich e Marcelo 

pação de cinco atletas do Vale Borges estreiam na categoria 45 Ã 
do Taquari Capenas amanha, às Iêhismin. À COMPETIÇÃO 

Até domingo, Leila Quaresma O outro jogo na primeira fase A Fase classificatória inicia nes- 
da Silva, Karine Bagatini Diedri- está agendado para às 14h1Smin . ta quarta-feira ese estende até sex- 
ch, Belquiz Slagenhaufi, Marcelo — de sexta-feira ta, quando ocorrem os jogos das 
Antônio Borges c Ricardo Luis PREPARAÇÃO quartas de final. No sábado ocor- 
Diedrich disputam o título em rem as semifinais, enquanto que Ricardo Diedrich e Marcelo 
suas respectivas categorias. A duplas Diedrich e Borges — final está agendada para domingo. Borges (e) são uma das três. 
A primeira dupla a entrar em — disputou nesse fim de semana No total são 163 duplas que dispu- duplas que representam o 
quadra é formada por Leila Qua- um torneio em Novo Hamburgo, tamo título da competição. Vale na competição 

CORRIDA E CAMINHADA 

ESTRELA PROMOVE ATIVIDADE 
EM PROL DA SEGURANÇA 
Estrela promove neste domin- R$ 40 na corrida. Já a caminhada . até a rótula da Estação Rodoviá- 

go a Corrida e Caminhada pela gratuita. ria de Estrela. Da rótula à corri- 
Segurança. O evento é em come- A corrida, com percurso de cin- da/caminhada retorna pela Rio 
moração aos 23 anos do Comando . co quilômetros, terá a largada às — Branco, seguindo até Rua Bruno 
Regional de Policiamento Osten- 9h, no Parque Princesa do Vale. Schwertner e ingressando nova- 
sivo (CRPO) da Brigada Militar — Depois da Rua Júlio de Castilhos, mente na Rua Jólio de Castilhos, 
do Vale do Taquari. seguirá pela Rua Bruno Schwer- com chegada em frente ao parque. 
As inscrições precisam ser con- . tner, em direção a Coronel M0s- O trajeto da caminhada será de 

Corrida e caminhada terão largada às 9h de domingo. firmadas até hoje no site do Sesc, — snich. Os atletas ingressarão na . três quilômetros, com retorno na 
Inscrições se encerram nesta quarta-feira na aba corridas e têm o custo de Avenida Rio Branco, seguindo — Avenida Rio Branco. 
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CONFRONTO DIRETO 
NO MARACANA 

Inter conseguiu efeito suspensivo e Edenilson está livre para jogar hoje à noite contra o Fluminense 

BRASILEIRÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

Internacional precisa 

vencer o Fluminense 

para se aproximar 

da classificação à 
Libertadores Mm SE MMA O SD O 

Ena Mun ns 
Bida SuNIUA O Praeuneprno 
to SD MDA 10 
Na dA MUS DM A 

 Memdond 67 MBM NOS epois;de deixar pes- 
dos uunmamus Sie algond, PoNos 
RR RA importantes na briga 
[E ER SR RE : pela zona de classifi- 

mto usas a + cação à Libertadores, o Interna- 
e Wa Ns 4 cional tem confronto direto na 
mma 39 015 4 4 | noitede hoje contra o Fluminen- 
deestudes 39) 9 MM 3 SE À partida ocorre no Estádio 
ta mus wma a Maracanã, às 21h30min. 

cimo sumsuna a  Naúltima rodada, o Colorado 
do sus s mama foi superado pelo Flamengo e 

s 42 acabou ultrapassado pelo pró- 
prio Tricolor das Laranjeiras. 

soenoa Agora, terá a oportunidade de 
responder e superar os cariocas 

mom son rabos ny pontuação. O Inter é oitavo 
TT Colocado, com 47 pontos. Está 
nã as + fot uma posição e um ponto atrás 
= Coná à Gontims do Fluminense. 

O técnico Diego Aguirre terá 
reforços importantes para o 
confronto. Edenilson, punido 
com dois jogos de suspensão 
pelo STJD, seria desfalque, 
mas o clube conseguiu um efei- 
to suspensivo e ele entrará em 
campo. O mesmo ocorreu com 
Patrick, antes punido, mas que 
poderá jogar. Por outro lado, 
Yuri Alberto segue como impor- 
tante ausência. 
O provável time do Inter para 

o confronto direto tem: Marcelo 
Lomba; Saravia, Bruno Méndez, 
Cuesta e Moisés; Rodrigo Dou- 
rado e Rodrigo Lindoso; Edenil- 
son, Taison e Patrick; Palacios. 

MESMO OBJETIVO 
Com um ponto a mais do que 

O Inter, o Fluminense também 
persegue a classificação à Copa 
Libertadores do próximo ano. 
Para o jogo, O técnico Marcão 
não poderá contar com André, 
suspenso, e com Nonato, que 
está emprestado pelo próprio 
Colorado. 
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e Sicredi (89) (Certer | Começa 

Equipe Mirim ficou em terceiro lugar no Campeonato Estadual 

VOLEIBOL 5 

AVATES ABRE INSCRIÇÕES 
PARA ESCOLINHAS 
A Associação Vale do Taquari de. retomar o projeto comunitário em ou- 

Esportes retomou um dos princi-  tubro de 2021. 
pais projetos sociais da entidade:as As Escolinhas de Voleibol visam a 
Escolinhas de Voleibol. As aulas ini- promoção de hábitos saudáveis entre 
ciaram na dia 19 de outubro cestão  osjovenscadescoberta de novos talen- 
comas inscrições abertas. tosparaa Avates, Conforme Rother, na. 

No intuito de oportunizar a práti- associação, a parte social é fundamen- 
ca de atividade física em diferentes. tal, “Queremos, além de disseminar 
pontos da cidade, as aulas ocorrem o esporte, oportunizar às meninas os 
em quatro locais: no Parque Prin- benefícios que o voleibol proporciona, 
cesa do Vale, no Ginásio Ito Snele como saúde educação”. 
nos bairros Boa União e Imigran- 

Sasoeeemnertants CAMPEONATO 
é feita no início da aula e necessita ESTADUAL 
apenas de nome, endereço e teefo- 
nepara contato. 

As aulas são ministradas pelos 
professores Bárhara Schinader é 
Alexandre Joanela, o “Roc 
tumo inverso ao escolar, e são se 
mentadas por idade. Meninas nas- 
cádas entre 2007 e 2009 treinam 
juntas, enquanto as nascidas entre 
2010 2012 ficam em outra turma. 
De acordo com Bárbara, a pri- 

meira semana de aulas já teve várias 
meninas inscritas, e a expectativa é 
queonúmero aumente. 
PROJETO SOCIAL 
Presidente e coordenador técnico 

da Avates, Rodrigo Rother, relem- 
bra que o projeto já existia antes 
da pandemia. *Em 2019, as Esoo- 
linhas reuniam em tomo de 300 
meninas”. Com a flexibilização dos 
protocolos sanitários, a Avates pôde 

As atletas do Mirim da Avates con- 
quistarama terceira colocação na Final 
Série Ouro do Campeonato Estadual 
Os jogos foram no domingo, no giná- 
so da Sogipa, em Porto Alegre. Já as 

separa a final 
A equipe Sublá da Avates venceu a 

Ginástica NH e perdeu para a Sogipa. 
na chave. Houve mais uma derrota 
para 0 Recreio da Juventude na se- 
mifinal e uma vitória sobre o Grêmio 
Náutico União na disputa pelo terceiro 

sa foi a etapa final da Série Ouro, 
disputada pelas seis melhores equipes, 
após disputa da fase classificatória du- 
rante o segundo semestre. À terceira 
colocação foi considerada um resulta- 
doimportante parao grupo. 

Há sempre alguém 
/ cltando 

Rua Liberat: 
da Cunha, 164 

ES 
BEZEGES 

GURANÇA 24 HORAS 
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ALABASTER 
EM TERRAS DE MIRA 

AS RADA 

ones DIREI S + 
=” DE NOVEMBRO 

20h30min 
Ginásio Prof. Nelson 
Brancher (Claudião) 

NOVAS FAÇANHAS 
MA CULTURA 


