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Expansão da Benoit Festa no Rio Taquari Atrações natalinas agitam municípios No ano em que completou meio É importante respeitar aboa d- pior 
século, empresa amplia atuação. versão e fiscalizar eventuais abusos. + 

COMÉRCIO AOS DOMINGOS 

Câmara deve votar projeto hoje à noite 
Presidente da casa confirma intenção de colocar matéria na ordem do dia. Sindicato promete mobilizar comerciários 

Após mais de trés meses em discussão no Legislativo, o polémico projeto que autoriza a. hoje à noite. Matéria proposta pelo governo precisa de oito votos para ser aprovada, Incerte- 
abertura de lojas em domingos e feriados pode entrar em votação na sessão da câmara de. zas sobre resultado e embates entre parlamentares entidades cercam tramitação. 
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Estudo 
identifica 
habitações 
irregulares 

O governo municipal prepara 
ao próximo ano ampla estraté- 
gia de regularização de imóveis. 
Ao todo, foram mapeadas 16 
áreas, que englobam quase 800 
famílias de bairros mais vulne- 
ráveis de Lajeado, Projeto de lei 
que busca regularizar moradias 

pto à votação na câmara 
readores, Município tam- 

bém visa contratar empresa es 

balho, que ocorrerá em 2022. 
PAGINAS | 6e7 

Moradores da Vila dos Papeleiros 

13º salário começa a ser pago Crime no bairro Carneiros 
e anima comércio ao fim do ano foi premeditado, acredita PC 

Prazo da primeira parcela encerra hoje gaúcha. Pesquisa aponta que 33% devem O assassinato de um homem de 59 anos a Polícia Civil de Lajeado. Delegado acredi- 
e deve injetar R$ 10 bilhões na economia usar dinheiro nas compras de Natal. no fim da madrugada de domingo mobiliza. taem tocaia seguida de homicídio doloso. 
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EDITORIAL 

Estímulo à 
cidadania 

ante da baixa participação 
social do processo da Con- 
sulta Popular, o governo do 
estado atendeu o pedido dos 

Conselhos Regionais de Desenvolvimen- 
to e decidiu prorrogar o prazo para que 
os eleitores votem nos projetos prioritá- 
rios de suas áreas geográficas. Assim, a 
votação que iniciou em 22 de novembro, 
agora, se estenderá até 15 de dezembro. 

Instituído em 1998, o processo parte do 
princípio de ampliar a contribuição das 
pessoas na escolha das políticas públicas 
essenciais para cada região do estado. 
Neste ano, o valor disponibilizado será 
de R$ 30 milhões para as 28 regiões dos 
Coredes. A verba é distribuída de acordo 
com critérios como a população de cada 
região eo Índice de Desenvolvimento So- 
cioeconômico (Idese). 

(La assim, incentivar 
a participação das 
pessoas é fundamental, 
em especial pelo 
momento de incertezas 
pelo qual passa a 
democracia no país” 

Uma iniciativa louvável, mas que per- 
deu força nos últimos anos, diante da 
redução de verba e do baixo grau de im- 
plementação daquilo que é apontado pe- 
as comunidades. O Estado solicita apoio 
dos eleitores e vende a imagem da popu- 
lação como protagonista frente às priori- 
dades locais, mas costuma esbarrar em 
dificuldades orçamentárias e burocráti- 

tender as promessas. 
tivar a participação 

das pessoas é fundamental, em especial 
pelo momento de incertezas pelo qual 
passa a democracia no país. As escolhas 
da comunidade precisam ser ouvidas, 

olvidas, Proporcionar me- 
envolver a sociedade nas 

tida sn 
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ABRE ASPAS 

Terça-feira, 30 novembro 2021 

“A inspiração para trazer esse título à minha 
cidade foi saber que posso contar com todos” 

roça 
Mais do que capricho 
estético, adesivar e 
personalizar automóveis 
se tomou um estilo de 

vida. A final do primeiro 
campeonato brasileiro 
de envelopamento 
ocorreu em Blumenau 

(SC) e o campeão foio 
encantadense Raí Radelli, 

de 33 anos. Durante 

a disputa, Radelli 
contou com o apoio da 

comunidade e, no dia 

20 de novembro, trouxe 

o primeiro cinturão do 
Wrap Master Cup para 
o Vale do Taquari. Na 
próxima edição, ele será 
“jurado da competição. 

premios 

O que é o campeonato 
Wrap Master Cup e o que o 
motivou a participar? 

o primeiro campeonato nacional 
de Envelopamento, em que qualquer 

aplicador profissional pode participar. 
Foram cerca de 40 participantes. Me 
inscrevi com a intenção de mostrar 
a todos a dedicação que tenho com o 

meutrabalho, onde sempre busco ser 
melhor naquilo que faço. 

O campeonato era dividi- 
do em quantas categorias e 
etapas? 

O campeonato cra dividido em duas 
categorias, envelopamento automotivo e 
decoração. Foram quatro etapas: regional, 
estadual, nacional e campeão absoluto. As 
etapas começaram ainda em maio quando 
houve as disputas entre os competidores. 

De que forma os partici- 
pantes eram avaliados? 
Como estava concorrendo nas duas 

categorias, precisei enviar dos videos 
explicando qual seria o meu projeto tanto 

para o veículo, quanto para a decora 
A votação foi via Youtube e com juda 

FOI NOTÍCIA 

da comunidade de Encantado e dos meus 
amigos, consegui passar de fase. Na 
etapa nacional precisei enviar mais um 
video, dessa vez executando o projeto e 
que também passou por votação. Porém, 
esse não era o fator determinante para 
a escolha do campeão. Na grande final, 
que foi dia 20 desse mês, em Blumenau, 
Santa Catarina, precisei fazer uma prova 
escrita e outra prática. Com a soma des- 
tas três notas, cu sai campeão. 

Você foi pra final e trouxe 
o cinturão para Encantado, 
qual a sensação de ser o pri- 
meiro a vencer este concur- 
so a nível nacional? 
O sentimento foi de muita gratidão e 

dever cumprido, pois contei com o apoio 
dos meus clientes, amigos e colabo- 
radores. À inspiração para trazer esse 
título para minha cidade foi saber que 
eu posso contar com todos. Além de ser 
o primeiro a tero nome gravado no cin- 
turão, recebi medalhas que representam 
cada fase da competição e uma máquina 
de recorte elétrico, que vai auxiliar muito 
no meu trabalho. Também fui convidado 
para ser jurado na próxima edição, mo- 
mento em que irei repassar o cinturão 
parao futuro vencedor. 

Há quanto tempo você 
trabalha com envelopamen- 
to e como as pessoas podem 
conhecer seu trabalho? 
Eutrabalho com envelopamento há 

maisde 15 anos. Há dois resolviempreen- 
dereagora estou trabalhando como pro- 
jeto “O Adesivador”. As pessoas podem 
conhecer o meu trabalho e me contatar 
por meio das redes sociais no Instagra 
facebook (Dadesivador. 

pin 

82% das pequenas Gabarito do Enem sai Flamengo demiteo técnico :  Calida CCR Viasul inicia 
indústrias jáinovaram nesta quarta-feira Renato Portallupi visitasaos lindeiros 

Pesquisa da Confederação Na- : O instituto Nacional de Estudos O Centro de Atendimento à 
dora da indústria indica que e Pesquisas Educacionais Anísio Comunidade Lindeira (CALI4 82% das pequenas empresas Teixeira Inep) informou que os Rodas) da CCR ViaSul começou a. 
inovaram os seus processosao | — gabaritos do Exame Nacional vistar os moradores que vivem mesmo uma vez nos últimos três 
anos Porém, maioria delas ainda. 
não possui estrutura para tal, 
seja pela falta de setor (68%) ou 
orçamento e profissionais (76%) 

do Ensino Média (Enem) vão 
ser divulgados nessa quarta- 
feira, 1º Já os resultados finais 
das provas estão previstas para 
adia 12 de fevereiro de 2022. 

ao redor da BR 386, em Lajeado. 
Nos préximos dias, o veículo vai 
ficarestacionado no acesso aos 
bairros Conventos e Centenário, 
das9hãs 12heentre 13he 17h. 
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A Girando Sol acaba de ganhar o prêmio de 

Melhor Fornecedor 
[o (co) do jo nb iodo [Who oi o[=v4=] 

no Carrinho AGAS do Rio Grande do Sul. 

Juntos por mais um ano 

Sentimos o orgulho e a felicidade em 

proporcionar momentos repletos de 

bem-estar a tantas pessoas. 

Por isso, gostaríamos de agradecer 

a todo o varejo gaúcho por mais 

essa grande conquista. 

Girando SA Ko, 

«* cuidamos de cada cantinho da casa www.girandosol.com.br Fã girandosol girandosoloficial 
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Opiniãoanálise 

TIRO CURTO 
4064.1400 

99909.1400 « O governador Eduardo Leite (PSDB) perdeu as prévias 
q RODRIGO MARTINI para João Dória e deve permanecer à frente do Palácio Pi- 

ratini até dezembro de 2022. No futuro, pensa em estudar 
no exterior e deve descartar um eventual convite da União 
Brasil para concorrer ao Planalto. 
m Eduardo Leite na corrida pelo governo do RS em 2022, 

crescem as chances de uma união entre MDB e PSDB, O 
deputado Alceu Moreira (MDB) seria o principal nome para 
concorrer a governador. E Ranolfo Vieira Junior (PSDB) pode 
ser novamente candidato a vice. A decisão pode ser divulgada 
ainda nesta semana. 

« O presidente Jair Bolsonaro deve se filiar hoje ao Partido 
Liberal (PL). Confirmada a mudança, teremos muitas. 
movimentações, também, no Vale do Taquari. 

+ Lajeado saltou da 849º para a 24º posição entre todos as 
cidades brasileiras no Ranking da Qualidade da Informação 
Contábil e Fiscal. Em âmbito estadual, passou da 176º para à 
20º posição. Na região, pulou da 11º paraa 1º posição. 

* O programa “Viva + Vida Sem Álcool” realiza evento no 
dia9 de dezembro, por meio da Plataforma Univates Ao 
Vivo, a partir das 19h, Entre os palestrantes, João Paulo 
Becker Lotufo, Doutor em Pediatria pela Universidade 
de São Paulo e Representante da Sociedade Brasileira de 
Pediatria nas ações de combate ao álcool, tabaco e drogas. 

* Em tempo. O Morro Gaúcho permanece em Arroio do Meio 
e, porora, nada impede que novos empreendimentos do setor 
turístico sejam implantados no local 

* Sugestão: tutores de cachorros e outros animais domés- 
ticos gostariam de um espaço “pet friendiy” no Parque 
Princesa do Vale, em Estrela. 

Festa no Rio Taquari 

foto aér quemostra ao que tudo indica, não atestou mais do nosso Rio Taquari. Com 
diversas embarca- ou flagrou ilicitudes gravesou a reaproximação, é natural que d SGesro fio Tiga, quepadessem asia qu copo de crendo Teto de gastos 
m Lajeado, é à quer forma de intervenção mais conflitos ou abusos também. lego step O Socrradaems dp afamado Deste A senda dp a ses deste 

encontro foi organizado por Taquari. Entre os frequentadores ação da BM no sábado foi e será ra. Dentre essas, o projeto que trata do teto de gastos para os poderes dus propio delscas, de emo aid emp. psd pra dis ei do Estado Arda dera vapor E, 
balsas, jet-skis e outros veículos. ilustre: o prefeito de Lajeado, dos neste assunto. Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, 
náuticos, e contou com apre- Marcelo Caumo. O gestor, que Defensoria Publica, administração direta, fundos, autarquias e em- dente ao poa pec Cs o tn dp dns obs Pe com paçã fea pasleiç  edemtq P care cido ms a e ão, 
alguns dias, o próprio Jornal A nolocal. Ele chegou após oalmo- — ciparam da festa fluvial. “Ne- do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

em bene On Hei geme eng de ado nr 
dos eventos de lazer noleitodo rama noiti fora d'água”, garante um poli pondo dão “Nosso Prefeito” 

: émuitoimpor- tante debatido durante o fim no sábado. E a receita é esta: não 
tante respeitar a boa diversão, desemana. E odebatetendea  criminalizar de forma precipita- Chama a atenção a forma com a qual os agentes públicos 

principal manancial da região. O assunto, reforço, foibas- militar que part 

e,ao mesmo tempo, aumentar nos próximos meses. da, respeitar o direito ao lazer ou do Executivo de Estrela se manifestam. À imensa maioria 
eventuais abusos. ouanos. Afinal, o número de esporte, e, por fim, não fecharos. cita prefeito Elmar Schneider (PTB) em entrevistas ou 
Não se trata de qualquer embarcações cresce deforma olhos para eventuais problemas. abertura de eventos e afins. Da mesma forma, a maioria tem 

julgamento ou pré-julgamento. — exponencial em todoo Vale,ea Isso vale para as ruas cavenidas jotado o jargão “Nossa Estrela” durante as conversas com 
Uma guarnição especializada da. sociedade em geral (cregional) — dacidade, etambém deve valer sociedade ou com a imprensa regional. Alguns, porém, não 
Brigada Militar foiatéolocale, está sereaproximando cadavez para o leito do Rio Taquari. estão alinhados ao discurso ensaiado. 

)resentação: Diariamente 
Adair Weiss 6has8h 

E & eee mes O mos 00 4 

PAPA Cia) aLsicredi 
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políticacic 

Comércio aos A favor Contra 
Rodrigo Conte Lorival Silveira e 

domingos deve =. maul 
(PP) (PP) e “ Lund Ê 

Ira votação PN “MDB) 
pese GSEsiia asso = Alex Schmitt Carlos Eduardo 
residente do Legislativo Isidoro Fornari confirmou tendê: (PP) Ranzi (MDB) 

Paula Thomas Marquinhos 

(PSDB) Scheffer (MDB) 

Márcio Dal Cin Sérgio Kniphoff 
(PSDB) (PT) 

Éder Spohr (MDB) preferiu não comentar o voto e afirmou que vaise 
manifestar apenas na sessão. 

Ana da Apama (MDB) não respondeu. 

Plenário da câmara pode apreciar matéria hoje. Sindicato promete comparecer ao plenário Projeto em discussão autoriza abertura de lojas aos domingos 

he (MDB) não confirmou. a discussão seja novamente esti- 
cada, os pontos de vista distintos Cenários É 
poderão fazer a diferença. 

Se houver a manutenção do 
auta recorrente nos úl- empate, a decisão caberia ao pre- 
limos meses e com uma. sidente da casa, Isidoro Fomari Presença 
série de debates nos bas (PP), que é da base governista. na Câmara 
tidores entre vereadores, — Nos bastidores, fala-se até mes 

Executivo e sindicatos, o projeto mo na possibilidade de haver Com o acesso ao plenário libe- 
queflexibilizaa aberturadocomér- uma abstenção “estratégica” pela. rado 20 público, o Síndicato dos 
cio aos domingos deve ser votado oposição. Assim, com o quórum — Empregados no Comércio de La- 
nestaterça-feira, 30. Amatériatra- reduzido, à opção de voto do pro-. jeado (Sindicomerciários) convo- 
mita desde agosto no Legislativo, — gressista seria retirada pela im- cou a categoria para comparecer 
esteve na ordem do din em 9€ 28 — possibilidade de haver igualdade. à câmara. Segundo o diretor da 
de setembro, teve pedidos de vis- Em contato com a reportagem . entidade, Sérgio Artur Scheibler, a 
tas, dos vercadores Alex Schmitt . no começo da noite desta segun- . mobilização está garantida caso a 
(PP) e Rodrigo Conte (PSB) cuma — da-feira, 29, Fornari confirmou a — votação seja confirmada e foi uma 
emenda modificativa. apreciação. decisão tomada há alguns dias. 
Com os votos abertos pelos Outro fator que pode influen- “O Sindicomerciários sempre 

parlamentares, seriam seis votos . ciar nos rumos da votação é a úl- — prezou pelo diálogo. Se acontecer 
favoráveis e seis contrários. O“ tima sessão legislativa do suplente (a aprovação do projeto), o sin- de p$6,.717s0 
vereador Eder Spohr (MDB) afir- Rodrigo Conte (PSB). Ele seria . dicato vai ser tirado da jogada e o por R$3.358,80 
mou que vai se manifestar apenas favorável do projeto. Nesta quar- funcionário sairá no prejuizo”, ar- 
durante a sessão. Ao mesmo tem- — ta-feira, 1º, o titular Adriano Rosa gumenta Sérgio. O diretor destaca ou 12x de R$279.90 
po, O emedeista optou por não. (PSB) retorna aos trabalhos após que a expectativa é pelo empate 
comentar as informações de que. um período de licença e vaí reas- . técnico, mas dúvidas surgiram 
também seria contrário, mas po- . sumir a cadeira na reunião do dia após informações  extraoficiais een 
deria mudar posicionamento até . 7 de dezembro. Rosa por sa vez, . sobre mudanças de votos de par. . Jus Sento Goncahos; 790, Con. Lateado. sis72m-éndo À 
a hora da sessão. Ana da Apama . discordaria do teor do texto. Caso lamentares. 
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políticacidadania 

Quase 800 
famílias vivem 
em áreas 
irregulares 
Governo mapeou localidades sem regularização e prepara amplo 
projeto para legalizar moradias em quatro bairros. Empresa será 
contratada para auxiliar no processo. Lei federal aprovada em 2017 

estabelece regras para incorporação dos núcleos urbanos informais 

picos sousa 7 ] larização fundiária. Esta parte vivem em moradias irregula- 
sem E-iaa será definida após o levanta- sso será feito para iden- 

I e porre mento de mercado e definição — tificarmos quais são as con- 
pesa do orçamento. dições sociais e econômicas 

LAEADE o! “Primeiro, fizemos o plano de destas pessoas, com o intuito 
ação. Agora precisamos deuma — de enquadramento nas hipó- 

governo municipal empresa, que nos ajude a ini- teses legais de regularização”, 
prepara um amplo Segundo a secretária muni- cinco anos representou “um. ciar o trabalho. Com ela, vamos — explica Reali, 
trabalho de regula- — cipal de Desenvolvimento So- grande passo” para que se ob- — definir a melhor forma de fazer Regularizar sua moradia é 
rização habitacional cial, Céci Gerlach, a lei federal tenha a regularização destas essa classificação e organiza-. algo que Paulo Marcos da Silva, 

para 2022. O foco da força- — que entrou em vigor há quase — áreas. “Temos um número alto — ção”, comenta Céci. 45, espera há anos. Ele reside 
tarefa do Regulariza Lajeado de moradias irregulares, mas é A empresa fará todo o estudo com a esposa na Vila dos Pa- 
serão 16 áreas, que englobam ..,icsessessssssese sr se UM compromisso nosso, de al- — necessário para a regularização — peleiros, na divisa dos bairros 
quase 800 famílias, segundo cançar aquilo que for possível. — fundiária, que envolve aspectos Santo Antônio e Jardim do C. 
levantamento da 
Municipal de Des 

: Precisamos reorganizar o setor. jurídicos, ambientais, sociais e. dro, e tem na reciclagem o seu 
Regulariza iinicimar voos Vubanisticos, “A dei E melho: sustento diário, “Será muito 

to Social. Antes, é necessária ) rar as condições sociais e ur- importante, pois é uma garan- 
aprovação de projeto de lel na Lajeado Contratação banísticas destes locais”, frisa tia que ninguém tira, Poderel 
câmara de vereadores. o procurador geral adjunto de. dizer que é algo meu”, avalia, 
A proposta, protocolada pelo + Q projeto de regula de empresa Lajeado, Henrique Reali. Já Pedro Voith espera que 

Executivo no início de novem- fundiária dc jo também  tra- nícípio Além da aprovação do proje- a regul: 
bro, recebeu aval da Comissão visa a inclusão de medidas to na câmara, o governo busca Cadastramento ga melhorias na infraestrutu- 
de Justiça e Redação e foi libe- jurídicas, urbanísticas, a contratação de uma empresa ra das imediações da Vila dos 
rada para discussão e votação ambientaisesociais coma especializada no setor habita- Um dos pontos previstos no Papeleiros. Ele reclama que 
em plenário. A matéria estabe- finalidade de incorporar os cional. A partir daí, será feita Regulariza Lajcado é o cadas- há cinco meses os postes de 
lece normas sobre a regulariza- núcleos urbanos informais 
ção fundiária urbana (Reurb) ao ordenamento temtorial 
no município, com base na lei 
federal aprovada em 2017. 
O mapeamento feito pelo go- 

verno de Lajeado nos últimos 
meses foi apresentado ontem 
pela manhã aos vereadores, 
durante reunião das comissões. 
As informações detalhadas in- 

a divisão de demanda de regu- — tramento das famílias que hoje. energia no local estão sem luz. 

urbano e à titulação 
pantes, 

« A regularização fundiária 
garantirá maior facilidade 
da população no acesso 
ao crédito, aos programas 

dicam que quase 3 mil pessoas 
vivem em áreas passíveis de re- 
gularização nos bairros Santo além de promover a 
Antônio, Conservas, Morro 25 conservação ambiental 
eJardim do Cedro. 

VALE enucação 

/ 1º MENSALIDADE | 
>. APARTIRDE 
dm srRS59 

IS TURo 
MATRICULE-SE JÁ > | 

 05,9.8948.2481 

co) 

Rua Alberto Torre, 374 Centro Lajendorms. Silva reside na Vila dos Papeleiros e espera pela regularização da sua moradia 
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Situação atual 
16áreas 

2 2,9 mil 
pessoas) 

190 residências 

ÁREAS QUE 
NECESSITAM DE 
REGULARIZAÇÃO 

Rua Bernardino Pinto Vila dos Papeleiros Bai 
É airro 

Santo Antônio 

Escadaria Aldeia Indígena 

Fundos do Residencial 
Novo Tempo l 

g corre Laterais Co idad Área central ; Je joverno. Lá, vivem 41 famílias a ddada de siro ep A 

Fundos do Residencial Quilombola do Santo Antônio said 

“Esperamos que se tenhaestas Novo Tempoll Morro 25 x 
melhoras, São 12 famílias que 
residem aqui e tem muito movi 
mento”, comenta. 

DEIXE SEU IMPOSTO 

DE RENDA AQUI 

Faça sua destinação 

solidária para O 

COMDICA e para 

o Conselho do Idoso. 

Quem faz a declaração do Imposto de Renda 

pelo modelo completo, pode destinar até 6% 

para os Fundos da Criança e do Adolescente e do Idoso.” 

"PROCURE UM PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE.” 

O Gua 13 de maio, 271 - Centro Estrelas] Ra (51) 3981-1040 
ER conselhosoestrelars.govbr| & www.estrelars.gov.br 
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Opiniãoanálise 

Ea Resultados da 
Negócios Black Friday 

2 Pb o retrato da Black Friday deste ano no Brasil. Houve um cresci- 
THIAGO MAURIQUE mento de 6,3% no faturamento nominal do varejo na compara- 

cão com o ano passado, mas os números ficaram 9, 1% abaixo eres ano 
e Se no ano passado a pandemia segurou as vendas, em 2021 

IB en To) It |] n a u u r a I To) a s ocomércio sente os eleitos da trinca: desemprego, inflação o 

nominal, o Turismo e Transporte apresentou alta de 54,4% 
e sobre o mesmo periodo de 2020, um claro sinal de que o temor 

em M ucume Tu andi Cen OR ct cando porn Pv dae dec ada apr gua A tra dera dermusuia no omportanentode 
deco criado po peneira vera ct alimenos aparece a dd ai paocrdon a dt Em emdo 
ei ip road 

o ano em que com- 
pletou meio século 
de história, Benoit 
amplia a atuação 

com apoio da tecnologia, Na 
semana passada, a empresa 
reinaugurou a unidade de Mu- 
cum (foto), agora com 574mº, 
e inaugurou uma nova loja na ci- 
dade de Tupandi, com 6892mº. 
Juntas, as duas são responsáveis. 
por 15 empregos diretos. 

s estão 
FRASE DO DIA 

Nos próximos mes o previstas as inaugurações de Por que e-commerce explodiu 
lojas em Capão do Leão For- Catarina e Paraná, além de brido, pelo qual o cliente pode A 
migueiro, além de uma segunda. e-commerce queatendequase comprar pelaintemeteretraros | deforma tão acelerada na á 
unidade em Ijuí. Fundada em todos os estados do pais. produtos diretamente na loja. A Ís 

1971, em Lajeado, a empresa Um dos grandes marcosdo modalidade foi possível graças China? Porque o país gastou ba 
supera as 250 filiais, espalhadas ano do cinquentenário foi a aintegração completa entre os. trilhões de dólares por anos para «x; 
elo Rio Grande do Sul, Santa implantação de um modelo estoques da rede. i é é. No Unasa E aa o construir ferrovias e rodovias. 0 mini: 

Brasil precisa pensar nisso” 

UnimedCard VTRP 
alcança mil contratos RÁPIDAS 

Cartão de descontos em saúde lançado re- E 
centemente nos vales do Taquari e Rio Pardo, o 
UnimedCard VTRP alcançou seus primeiros mil 
contratos com pessoas físicas. Com mensalida- 
des a partir de R$ 26, o cartão dá acesso a uma 
ampla rede referenciada de médicos clínicos 
gerais e especialistas, com consultas que custam 
a partir de R$ 50. 
O cartão da Unimed VTRP também permite 

queos usuários contratem o serviço de urgência e 
emergência do SOS Unimed, consultas e procedi 
mentos com outros profissionais de saúde, entre 
outros serviços. Mais de 300 médicos já estão 
credenciados na modalidade. 

Devido ao grande sucesso de vendas, a coope- 
rativa ampliou a equipe de Santa Cruz do Sul para 
cobrir a expansão no Vale do Rio Pardo. Também 
foram iniciadas vendas para clientes empresariais. 
Mais informações no Whatsapp (51) 99879 6522. entre os motivos para a queda. 

* Cooperativismo de crédito - Com matriz em Santo Cristo, no 
joroeste do Estado, a Cresol completou um ano em Lajeado. A 

cooperativa de crédito iniciou a atuação no Vale do Taquari em 
2019, quando inaugurou agência em Teutônia. Neste ano, foram 
inauguradas unidades em Arroio do Meio, Encantado e Estrela. 
Sinais do avanço do cooperativismo de crédito. 

gl 

« Confiança da Indústria - O Índice de Confiança da Indústria 
(IC) recuou pelo quarto mês seguido em novembro. Medido pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador bateu 102,1 pontos, 
recuo de 3,1 pontos na comparação mensal. É o menor nível des- 
de agosto de 2020, quando o indicador chegou a 98,7 pontos. Dos 
19 segmentos industriais pesquisados pela FGV, 15 tiveram recuo 
na confiança. Aumento dos insumos e gargalos logísticos estão 

Va 
Segunda a sexta 
8h10 às 10h Femando Renata Ardêmi Elizabete Dr. Hugo 

Robaig Galiotto Hoinock Barreto Mui Sehinema Fernando Weiss Rodrigo Martini 

PESE ras 3 sicresi psmases 
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economiar e; 

Uso do 

Décimo terceiro estimula s-saúio 

comércio no fim do ano :*. 
Pesquisa da 
confederação nacional 
dos lojistas aponta que 
34% dos trabalhadores 
pretendem guardar 
o valor da parcela do 
13º salário e 33% farão 
compras de Natal 

33% 
com ras de Natal 

16,5% 
quitar tributos 

16,5% 
pagamento de dívidas 

Felipe Nela 

integral, “Esse assunto foi 
tivo de muita discussão no ano 
passado. Para evitar um passivo. 
trabalhista futuro, orientamos 
o pagamento integral aos que 
tiveram redução de jornada € 
renda”, explica. 
Ainda sobre 0 benefício, re- 

lata menor adesão este ano. 
*O percentual é bem menor em 
relação ao ano passado. Nes- 

irradia Pelo rdidedo LUA KU ta segunda etapa do programa 

prazo de pagamento 
da primeira parcela 
do 13º salário ences 
ra hoje e deve injetar 

R$ 10 bilhões na economia gaú- 
cha. A renda extra beneficia ce 
ca de 10 milhões de trabalhado- 
res. O valor é destinado aos 
empregados com contratos em 
carteira 
CLT, que trabalharam por pelo 33% dos trabalhadores pretendem usar valor do 13" salário para compras de Natal, diz pesquisa da CNDL poucos aderiram, por isso gera 
menos 15 dias no ano e não fo- menos embate, Até mesmo 
ram demitidos por justa causa. extra, o economista Eloni José 13º ao quem é da área jurídica entende 
A parcela corresponde a 50% — Salvi aponta três prioridades: este tema de duas formas”, ob- 

do salário bruto para quem tra- — pagamento de dívidas, anteci- trabalhador serva Graciela 
balhou nos últimos 12 meses ou — par tributos (IPVA, IPTU, entre pda com benefício 
o valor proporcional aos meses outros) e comprar somente o “2 
de trabalho. Horas extras, adi- que é essencial. “A recomen- MStaM | O valor do décimo terceiro Pesquisa do 
clonais noturnos, insalubrida- dação sempre é quitar débitos, pras salário ao empregado que ade comércio 
de e comissões também entram pois pagar juros é jogar dínhei- riu ao Benefício Emergencial 
nesse cálculo. Já a segunda par- ro fora”, orienta Para evitar (BEm) gera interpretações dú- Pesquisa da Confederação 
cela deve ser depositada até 20 Salvi explica a importância do s bias. O programa complemen- — Nacional de Dirigentes Lojistas 
de dezembro, Desse valor, são — planejamento para cvitar trans- um passivo tou a renda do trabalhador que — (CNDL) mostra que, neste ano, 
descontados Imposto de Renda — tornos futuros. “A economia ' teve 0 contrato suspenso ou a 34% pretendem poupar o re- 
eINS: vive um cenário de retomada. trabalhista jornada redusida duranteapar- curso do 13º salário € 33% vão 
Os aposentados e pensio- Ainda há uma legião de pessoas futuro, demia em troca da preservação usar para presentes de Natal e 

nistas do INSS já receberam o desempregadas ou com perda d festas de fim de ano. Já 16 
bem orientamos o valor entre maio e julho e não — de renda. reciso pens: tação do Ministé pretendem usar o recurso para 

incluem estes indicadores. Fun- em como usar o dinheiro”, aler- rio do Trabalho e Previdência, pagar dívidas e igual percentual 
cionários públicos seguem re- ta. pagamento quem teve jornada reduzida re: . deve antecipar tributos, IPVA e 
ras das próprias instituições. Os dados de setembro do Ca- il o ceberá de forma integral o bx IPTU, por exemplo. 
Ko ano pesto, a maloriá dos. destro Geral de Empregados e Integral do 13 neficio, Quem teve o contrato Ainda de acordo com a pes- 
governos municipais pagou o Desempregados (Caged) mos- salário aos que de trabalho suspenso ganhará quisa, 59% pretende fazer al- 
valor durante o mês de dezem- tram que no Vale do Taquari A a de modo proporcional ao núme-  gum trabalho extra para au- 
bro. Em relação ao Estado, me- são 109,6 mil trabalhadores. tiveram redução ro de meses em que trabalhou  mentar a renda e garantir o 
tade da remuneração liquida Conforme Salvi, o incremento dejornada e mais de 15 dias. planejamento das compras. O 
começou a ser paga ontem. O do décimo terceiro salário re- Conforme a contadora Gra- volume gasto em festas deve 
pagamento em dia não era fito presenta cerca de S%doPIBe renda” cieia Ethel Black, a maioria dos. aumentar comparado 40 ano 
há seis anos tem efeito multiplicador na eco- empresários para qual presta . passado quando eventos foram 
Em relação ao uso do dinheiro. nomia dos municípios. serviços optou em pagar o valor . cancelados devido a pandemia. 

Ne Ócios WORKSHOP 

em] 08/12 
INÍCIO 

O 19h 
e. 
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Moradores voltam a 
protestar contra mau cheiro 

abarro, que 
nacos a partir de 

animai 

os parlamentares, 

descanso, devido ao problema, 
que é recorrente, Outro ponto 
criticado pelos manifestantes 

Compreensão 

Terça-feira, 30 novembro 2021 

Polícia acredita em 
crime premeditado 
no bairro Carneiros 

Delegado descarta latrocínio ou 
relação com tráfico de drogas 

a falta de soluções. O gr reportagem 

COMO CONSTRUIR 

COLABORATIVAS 

Informações: 

Seminário Nacional 
de Legislativos e 
Gestões Municipais 

De 08 a 11 de Dez. 
Auditório Sicredi Região dos Vales 

ENCANTADO 
RIO GRANDE DO SUL 

www.uvbbrasil.com. 

Apoio: 

PLENÁRIA avar daMvar (QU A+ Sicredi SY “Encantado IE 
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cultura 

Espetáculo espalha 
magia do Natal para 
mais de 6 mil pessoas 

O show contou com cerca de 150 atores e mais de SO profissionais atuaram na retaguarda 

“Alabaster em terras mil ingressos para o espetáculo lidade à população 
de Mira — A origem de “Alabaster em terras de Mira A O espetáculo fez parte da pro- 
ão Nicolau" diverti origem de São Nicolau” foram moção “Lajeado Brilha”, pro- 

São colau” divertiu distribuídos antes das 18h. A movida pela CDL. O presidente 

público no Ginásio peça ocorreu no Ginásio Nelson — da entidade enfatizou a volta da 
Nelson Brancher Brancher, o Claudião, presença de público em eventos. 
nesse fim de semana Antes das apresentações artis- “E o auge da nossa campanha 

ticas, discursaram para plateia As pessoas estavam esperando 
o presidente da Câmara de Di- por isso. Esse momento de voltar 
rigentes Lojistas (CDL) de La- — às atividades. Com certeza, nós 
jeado, Aquiles Mallmann, o pre- . vamos ter dois dias de Claudião 

LEA sidente do Legislativo, Isidoro — lotado”, avalia Mallmann. 
Fomari Neto, e como represen- Deacordo com a CDL, a inicia- 

om casa cheia, Lajeado -utivo, a vice-prefei- tiva também surte efeito nas ven- 
recebeu o Papai Noel ihcumacher. Ela disse. das do comércio. Aquiles destaca 
nas noites de sábado — queo governo municipal monito- — que o resultado é perceptível nos 
e domingo, 27 e 28. ra nova variante do coronavirus — sorteios semanais que também 

Na primeira noite, todos os 3,5. e garantiu, no momento, tranqui- fazem parte da campanha. 
“A nossa expectativa é que seja 

um dos melhores natais dos últi- 
E”, mos anos”, acrescenta. 

“YU A peça teatral conta a história 
de um duende, ajudante do Papai 
Noel nos dias atuais, que volta ao 
século IV, quando conhece São Ni- 
colau. De carona em uma estrela, 
Alabaster retorna ao século XXI 
para trazer o Natal para 2021. 

A Chegada do Papai é uma 
realização da CDL Lajeado e 
teve o patrocínio de Brincasa, 
STR Supermercados, Lojas 
Dullius, Sicredi e Atlas, com 
apoio de Câmara de Vereadores, 
Prefeitura, Florestal Alimentos, 
Fruki, Grupo Independente e 
Unimed VTRP. O espetáculo 
contou com o financiamento do 
Pró-cultura, Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
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Caminhada atraiu centenas de participantes no domingo à noite 

Comunidade percorre 
ruas centrais de Estrela 
na Noite das Lanternas 

e sacadas de apartamentos, Mui 
tos se juntaram pelo caminho. O 

O governo de Estrela promo — grupo cresceu na chegada à Igreja 
veu no domingo, 28, à Noite. Matriz Católica, onde os partici- 
das Lanternas — caminhada. pantes da missa católica se agre- 
luminosa. Centenas de pessoas. garam sos demais. 
percorreram as ruas centrais Depois de palavras de fé e es- 
da cidade com suas lanternas, — perança do padre Neimar Schus- 
muitas criadas especialmente . ter, todos partiram em direção à 
para o evento, Celulares e ou-  Escadaria de Estrela, para onde 
tros eletrônicos também cola- . desceram pela rua Cel, Flores. 
boraram com o objetivo. Depois, pela rua Arnaldo José 
A caminhada, que fez parte Diehl, caminharam em direção 

da programação do Natal em. ao Parque Princesa do Vale, para 
Estrela, partiu da Igreja Evan- as demais atrações. 
gélica Luterana de Estrela, do Já no parque, o padre Neimar 
lado da Casa da Cultura, logo Schuster e o pastor Ademar 
após ocorreu o culto e as pa — Gicse, assim como o prefeito 
lavras de incentivo do pastor — Elmar Schneider, dirigiram ou- 
Ademar Giese. Muitos dos par- tras palavras de fé, esperança 
ticipantes do momento religio- e paz aos participantes, como 
so se juntaram a algumas pes- também ao público em geral 
soas que ali já aguardavam para que ali prestigiava as demais 
part elebração. atrações do Natal. Ao fim, a 

Acaravana seguiu rumo aoCal- — Invernada Artística, com apre 
cadão de Estrela. A comunidade — sentações do CTG Raça Gaudé- 
prestigiou a caminhada também . ria e dos Grupos Folclóricos de 
das calçadas, varandas de casas Estrela, fechou a programação. 

%e EE R Eron De LicrraçÕeS O oO memo 

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
eo fo de à presente Nação tar de contação de serviço comum, 3 

Adriisiação decide poe ala Sea de seleção de proponta ara PREGÃO ELETRÔNICO, 
conforme etbelee o Art 1º do Decreto Municipal 0662020, eplindo asim  parcipação 
de cxprens no certame «consequentemente, pessbiltando à Adeiaisração à seção da 
proposta mais vamtjo, de acondo com A 3 da Lei 34693 

Aasim, como a alteração da mudlidade de seleção dis propostas consequenem 
alterar das se e 
iasinmeto comentário é de cursos aditivos, determino a REVOGAÇÃO da 

Eee 29 de novembro de 221 

EIMAR ANDRE SCHNEIDER 
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Viciassificados 
cn issums 

E SERVIÇOS 

(A) 
cxcmonnão do tornando 

r MAR AUTO PEÇAS. Poças o MARCENANA Dani 

UETRSTA enc Ato 

No polo fome PISTEDTAI ou OFICINA DO ACORDEON 

“e StaDo. Rus 

NEGÓCIOS Em 

Lancuema Tá servicos 

“om la BRIÇÃO DOISIRMÃOS. ut 

A HORA 

VAGA JORNALIST, 

Requisitos: 

AHORA 

PUBLICAÇÃO LEGAL É NO A HORA 
3710-4200 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJEADO 

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 33-07/2021. 

O MUNICÍPIO DE LAEADOYRS lara público, pra 0 conhecimento des interessados que, com 
tese ro rtgo 49 ca Lei Federal 666/93 e stficata hetamertada no processo admnistrativo 

21, fa SUSPENSO o proceso Netatíri acima indicado, que lem ger Oo à 
E PREÇOS PARA AQUISIÇÃO SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS: 

E MATERIAIS AFINS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS EOUPA 
MENTOS INSTALADOS EM VAS DO MUNICIP DE LAJEADOIRS. A no a da seção pública 
será inca aves os mesmos mess de ingação ulizadosateiommente Lajeado, 
29d novo de 2021 Nata Zan — Subprcurador 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - SRP - EDITAL Nº 192/2021 
O Municip de magrela pública que est recebendo, até ds do da 16/12/2021 
propostas e documentação de habitação, cbjeanda registo de preços para prestação de 
serviços de desimetiação. desraização, kmpeza de cas água e bebedouros e sanizção 
de pros públicos. Eae demais irfmuções podem ser bas pelo one (51) 3754-1100, 
no Departamento de Compras Licitações ou ste wa imigrantes combr 

GERMANO STEVENS 
Pre Mica 

[e PREFEITURA AUNICIPAL 
SP DE BOQUEIRÃO DO 

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO 
Nº 002/2021 

MAIOR LANCE OU OFERTA 
O Municip de Bogueão do Lo - RS, de acordo com LB G669 rala no DIA 16 DE 
DEZEMBRO DE 2021, ÀS 10 HORAS, o LEILÃO Nº 002/2021, de veiculos e máquinas, do tipo 
MANOR LANCE OU OFERTA que ocre de ora lrêrica aravês do st ma schedelos. 
comb Ed e interações na Prefira Muniigl de Bogueião do Lo — RS. telefone (51) 
3789-1122. ogro as ds 13h ou través do ema Ncacomprasboguerao(Doral com 

JOCEMAR BARBON 
Pri Municipal 

REGISTRO DE 
O Municipio de Paes comunica que eeaá Licitação ra modalidade de Pregão Eletrônico, 
po men preço por em com a flade de REGISTRO DE PREÇOS gor aquisição de mural 
decreta, higenee limpeza pura Secretarias Manias À ta para encerameno das propostas 
ico de lances es 13/12/2021 (090 hos, enclusamente no ie we potaldcom 

prspubácas com ir, ande encoia-se disponivel o al, Mares informações podeão ser 
obtidas junto Setor de Lctaçõs a Pela Munic so à Aa Jacob ich, 222, pelo one 
(51) 3761-1044 e ainda pel ema ictacaoGOpavecama rm gov 

Passam. RS, 26 de nove de 221 
FABIANO MERENCE BRANDÃO 

Preto Munic 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 
O Municipio de Pavecama comunica que ler Lctção na modadade de Pregão Preseni,bgo menor peça plo ob do Esta, ara à contratação de empresa com 
prestação de sans mécs na epecdade de pet At para eceramerto das 
propos eco de lances ses 14/122021 à 1400 horas Será uizado o sitema Poa 
de Compras Pcs (vw potdecomprapáicas com o) que conse em um apoia 
elrnico, ando suporte e apldade o cstame, O cao ds tantes podeá ss elo 
antecipadamente o ste ode encura-se disponivel o ea Mars inormações porão 
ses obtids junto Set de Compras Pra Municipal são à a aco ch 222 peo 

61-104 ida pl er IcdacanGopavecamars gov. 
Pac, 29 de novo de 2 

Pre Municipal 

Terça-feira, 30 novembro 2021 

OBITUARI 

BRUNI DORR OSTERKAMP, 
70, faleoeuontem, 29. Serácre- 
mada esta terça-feira, 30,8 Oh, 
no Memorial e Crematório Jardim 
Montanha dos Vales, em Santa. 
Cruzdo Sul. 
CARLOTA ORFELINA FER- 
NANDES, 93, faleceu ontem, 29. 
O sepultamento foi no Cemitério 
Cestólico de om Retro do Sul, 
IVOERNO GATMANN, 77, 
faleceu no domingo, 28. Ó sepulta- 
mento foi no Cemitério Evangélico 
de Linha Jlio de Castilhos Baixa, 
em Roca Sales, 
SÉRGIO LUIZCAIO, 59, faleceu 
no domingo, 28. O sepultamento 
foino Cemitério Municipal de 
Cruzeiro do Sul 
LUCIANO MOTTA KOCH, 33, 
faleceu no domingo, 28, O sepulta- 
mento foi no Cemitério Católico de 
Daltro Filho, em Imigrante. 
MARIA TEREZINHA DA SIL. 
VA, 71, faleceu no domingo, 8.0 
sepultamento foi no Cemitério da. 
Fazenda Pereira, em Taquari, 
ERNA DULA SCHEEREN, 85, 
faleceu no sáhado, 27.0 sepultar 
mento foi no Cemitério Católica de 
Estrela, 

IRIS LARISA WEIAND, 76, fale. 
ceuno sábado, 27.O sepultamento 
foino Cemitério Evangélico de Bo 
Esperança, em Cruzeiro do Sul, 

ado 
27.0 sepultamento foi no Cem 
rio Católico de Santa Clara Do Sul 
ROQUE ARNHOLD, 64, fsleceu 
no sibado, 27.0 sepultamento foi 
no Cemitério Católico de Estrela, 
EDSON LUIZ FREISLEBEN, 
Sá, faleceuno sábado, 27.0 
senultamento foi na Cemitério Ca- 
télicoda Linha Marechal Deodoro 
Constância em Roca Sales 
SABINO JOSE DOS PASSOS, 
83, faleceu no Cemitério Católico de 
Linha Divertida, em Nova Bréscia, 
ROBERTO LUÍS ANDRES, 56, 
faleceu no sábado, 27.0 sepulta- 
memo mo Cemitério Católico de 

AGENOR LUIZ LUCCA, 80, 
faleceu no sábado, 27.0 sepulta- 
mento foi no Cemitério Católico 
da Linha Arroio Augusta Alta, em 
Roca Sales, 
IVANIR TEREZINHA MICHE- 
LON, 58, aleceu no sábado, 27. 
O sepultamento fino Cemitério 
Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Para informar falecimentos: 
* WhatsApp: (51) 92487649 
«Fone: 37104200 
«E-mail 
cemtrldomatimo root 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESTRELA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052021 
Prefeito de Estelalorra pública supen- 
Soda presente process iii Maio 
res informações podem se cias pelo 
teen (51) 3061 1169, no hora das 
Bs Nine ds 130 min as 17h. 

Estela 26 de novebro de 2021 
Emar Andi Scr 

Pebeto, 
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HORÓSCOPO 

ARES. Você terá mas has ca est epa ie com x peso | Trryegao 
de modo ge seja o ta. É pra começa aaa as Espaço do Departamento Coml! do joral A Hora 

; ue 
Sicoob São Miguel E=.0 E 

Trad | === apresenta resultados os | oi 
i Ester ES para associados E=o E 

LAJEADO Emporio o moveis 

Sicoob São Mi- ES. Sa mes ramomse 
guel realizou, no 

DO, uma anger == É) [edi 
agência e iajesdo. & minina” Fa 
evento ocorreu no Hotel 

Valler e abordou os resul- | VIRGEM Tá na puta? Pos g PEIXES: Você eo maão 
tados da unidade, Há três Es [1] FEREs 
anos na cidade, a agência gos Nabo q it E pode e rea pura 
de Lajeado foi a primeira 
da cooperativa em terras 
gaúchas - que hoje já so- 
mam 13 no estado. CRUZADAS 

[= sto [E Os números foram apre- é [oasis Pena o] [este] Y are) 
sentados pelo diretor Osnúmeros foram apresentados pelo diretor operacional, Jaimir Balbinot lnção | q tambem chamo | Te (1, da Ava] COR, Fla 

operacional, Jaimir Balbi- E ppt o sã] 
not. Conforme os dados, sultado da grande adesão e presentarão a agência de 
as operações de crédi receptividade que o Sicoob Lajeado nas assembleias 
to até outubro somaram teve em Lajeado. Para ele, da cooperativa. Com atu- [Pedro (7, 
mais de R$ 18 milhões, o sucesso das operações ação nos três estados do Ea 
enquanto os depósitos to: se deve, principalmente, ao Sul do país, o Sicoob São 

EE v 

Ev talizaram R$ 8,8 milhões. histórico cooperativista do Miguel soma 96 mil asso- 7 Degasto pas na «E 
Ao todo, os 818 sócios Vale do Taquari. ciados, R$ 1,8 bilhão em “adia Ea [==] [TO Ê 
somam uma cota capital No evento, os associados operações de crédito e R$ Pg an 
de R$ 188 mil. Marcos Vinícius da Silva e 83 milhões em cota capital. v 3 

De acordo com Balbi- Imael Merlo foram aclama- Neste ano, as sobras totali- Ê Jputaresto] 
not, os números são re- dos os delegados que re- zaram R$ 54 milhões astei 

= Lad Er | E 
I nando Fa a, Em rupo Imec inauguranovo |=/ E" E ER = E Ea 

Desco em Montenegro Er E E 
sema sm | v v 

» 
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Nova loja tem 1 vagas de estacionamento e mais de 7 mil produtos para venda 

ESTADO A antiga loja Desco na disso, a rede tem cartão pró- 
cidade, localizada na Rua — prio que proporciona 45 dias 

O Grupo Imec inaugu- Hans Varelmann, 475, foi. para pagamento e ofertas ex- 
rou nova loja do Desco fechada para a transição  clusivas. 
supergatacado em Montene- ao novo espaço, que gerou DiretorPresidente do Gru- GR ESA — SENT OND PIOR ARO 
gro/RS no dia 25 de novem- a contratação de 61 novos po Imec, Leonardo Taufer, ves coquetel com bu 
bro. Localizada na Rua Torb- — colaboradores. destaca que a nova loja é 
jom Weibull, 1260, no bairro Com fácil acesso a mora- orientada pelo compromis- 
Timbaúva, a nova unidade ofe- — dores da região do Vale do. so de servir aos clientes e à 
rece mais de 7 mil produtos de Caí, a unidade de Montene- comunidade com praticida- 
mercearia, higiene e limpeza, gro é ampla e tem 165 vagas — de, simplicidade, qualidade e 
perecíveis e de bazar. de estacionamento. Além — economia. 
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REFERÊNCIA NO CONTINENTE 
Atletas do Vale 
conquistam um título 
e dois vices no 
Pan-Americano, em 
Balneário Camboriú 

pEtsasta Netto 

Vale do Taquari se tornou 
referência estadual no 
Padel nos últimos anos. 

Nesse fim de semana, cinco atl 
tas tiveram conquistas expressi 
vas ao conquistas três medalhas 
no Pan-Americano de Padel. 

Depois de uma experiência 
ruim em 2020, quando não con- 
seguiu o resultado esperado na 
competição, a dupla Ricardo 
Diedrich e Marcelo Borges con- 
quistaram o título da categoria 
45 C ao vencer os uruguaios Julio 
Cuebello e Gustavo Gonzales por 
2setsa 1, parciais de 6/3, 3/6 € 
6/3. “Estou feliz da vida com esse 
resultado e o crescimento que ti 
vemos.” 

Para Diedrich as partidas mais 
dificeis foram contra os chilenos 

VOLEIBOL 

Ricardo Diedrich e Marcelo Borges (centro) conquistaram o titulo da categoria 45 C 

na última fase classificatória e na 
primeira das quartas de final. Na 
decisão, o jogo contra os argenti- 
nos foi complicado. “Jogar contra 

SKY VENCE A 
TAÇA LAJEADO 
Time lajeadense 
superou o Academia 
Lifestyle na decisão 

freeavis ota 

O Ginásio Municipal Mário 
Lampert recebeu no domingo 
mais uma edição da Taça Lajea- 
do de Voleibol Misto. A grande 
campeã foi a Sky, equipe de La- 
jeado. 
A campanha que deu o título 

para o Sky foi de altos e baixos. 
O time iniciou com derrota para 
o Baile de Monique e depois 

inhou por WO do Titãs. Nas 
quartas de final eliminou a Aceva 
ao vencer por 2 sets a O. Na se- 
mifinal, venceu o Alfa Vôlei por 
2 sets a 1. Na decisão venceu o 
Academia Lifestyle por 2 setsa 0. 

Para Tiago Schmitt, um dos 
idealizadores do time campeão, a 
competição foi muito forte, pois 
contou com equipes de diversas 
regiões do estado. “Seria interes- 
sante ter mais dessas oportuni- 
dades e etapas para movimentar 
ainda mais o vôlei em Lajeado.” 

DESENVOLVIMENTO 

Schmitt percebe um cresci 
mento do vôlei na região, com 
uma grande aceitação pelo pú- 
blico, porém, ele carece de apoio 
dos órgãos públicos como a cria- 
ção de escolinhas voltadas ao vo- 
leibol. “A única equipe masculi- 
na de Lajeado é a ARV, estamos 
tentando movimentar e ampliar 
os trabalhos em relação a isso, 
mas o poder público poderia fa- 
zer mais. 

eles sempre é difícil, eles são à 
segunda potência no mundo, en- 
quanto que o Brasil é a terceira ou 
quarta.” 

DESTAQUES 
Campeão: Sky 
Vice: Academia Lifestyle 

tirar o resto do ano para treinar é 
se preparar aos campeonatos do 
próximo ano, como o Brasileiro, 
Gaúcho, Serrano e novamente o 
Pan-Americano. “Tem a possibili- 
dade do Mundial, em Las Vegas, 
em março do ano que vem, mas 
sabemos da dificuldade de con- 
quistara vaga.” 

Na próxima semana, viaja jun- 
to com a filha para acompanhar 
outro Pan-Americano, em Mar 
Del Plata, na Argentina. 

OUTRAS 
CONQUISTAS 

Além de Diedrich e Marcelo 
Borges, Leila Quaresma e Karine 
Diedrich foram vice-campeds na 
categoria 40B, perdendo a final 
para dupla argentina Liana Mos- 
ciono e Carina Gariglio, Leila e 
Karine sairam na frente, vencendo 
o primeiro set por 6/3, mas perde- 
ram os seguintes por 6/3 e 6/4, 

Já na classe 50, Belquiz Slaghe- 
Diedrich salienta que o ano foi naufi e Nídia Vicentini perderam 

finalizado com a participação no para as argentinas Analia Grazia- 
Pan-Americano. Segundo ele, — dei Gisela Pagliarulo por 29 0 
teriam alguns torneios, mas vão — parciais de 4/6 e 1/6. 

Com quatro vitórias e uma 
derrota, Sky ficou 

Terceiro lugar: Baile de Monique Sootatiião 
Quarto lugar: Alfa Vôlei 
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FUTEBOL AMADOR 

7 DE CAPITÃO E RUI 
BARBOSA NA FINAL 
DA INTEGRAÇÃO 

Juventude, de 
Copa Aslivata Copa Integração e Municipal de Pro- — Noaspirante, o Lago Azulvenceuo pênaltis para avançar de fase, Depois Westfái 

gesso conheceram os finalistas Estudiantes por 4 a 2 e vai enfrentar . de ter vencido em casa por 5 a 0, jo- classificou para a 
e Municipal de . Atual campeão municipal de Ar oCruzeiro na final. Os jogos ocorrem . gou em Westfália e perdeu por 1a 0 final da Copa Aslivata 
Progresso também roio do Meio, o Rui Barbosa retorna. nos próximos dois fins de semana. A Com o resultado a decisão foi aos pê- ao eliminar o! Em) 

Ê a uma final. Depois de eliminar o. partida de ida será em Capitão, o da . naltis, ondeo Ecas venceu por 4a2. na semifinal 
conheceram os Sete de Setembro nas quartas def. volta, em Arroio do Mei No outro jogo, Juventude, de Bro- 
finalistas nesse nal, o time despachou outro time da chier, e Esperançaempataram em O a 

cidade na Copa Integração. Jogando O. Como o Juventude havia vencido o 
domingo emcas,otimesiauno ta temo COPA ASLIVATA Jogo deida avançou parafinal.  Claudioni marcou o único gol na 

Cruzeiroe se garantiu na final A final de 2019 é a mesma desta A partida de ida da decisão será no. vitória do Cruzeiro sobre o Gaúcho. 
pesssa Na decisão vai encarar o surpreen- temporada. Juventude e Boavistense — próximo domingo, em Boa Vista do Como resultado, o time vai enfrentar 

dente 7 de Setembro, de Capitão. A confirmaram o favoritismo e vão se — Sul. Já o da volta será em Westfália. o Flamengo na decisão. 
rodada do futebol amador equipe eliminou o Lago Azul, única . enfrentar na decisão da categoria ti Não hávantagemdeempatesnafinal. Pelo titular, Willian Kochenborger 
desse domingo teve todos. equipe invicta na competição. Jogan-  tular, Atual campeão, o Boavistense abriu o placar para o Flamengo. Ro 
os ingredientes de uma de- — doemcasavenceu por 2a Lnotempo se classificou após empatar em O a O drigo “Trombini empatou o Sempre 
isão: suspense, surpresas, — normal. O gol que levou a decisão: como EC Poço das Antas. Já o Juven- PROGRESSO Unidos. No último lance da partida, 

pênaltis e muita festa por parte das pénaltis foi no último lance da parti- — tudevoltou a vencer o Ecas por2a0 A comunidade de Xaxim recebeu Henrique Petrini marcou o gol que 
equipes que se classificaram à final. da. Na marca da cal, melhor parao 7 Amarelinhoe Didimarcaramos gols. . as partidas de volta da semifinal do garantiu o Flamengo na final, onde 
No fim de semana, Copa Aslivata, — quevenceuporSa3. No aspirante, o Ecas precisou dos. municipal. Pela categoria veterano, — encara o Internacional, 

AGENDA 
COPAINTEGRAÇÃO  ALIGA 
SEMIFINAL/JOGO DA VOLTA Rania DO PA DO A VT 
TITULAR TITULAR 

ASPIRANTE ore sra 
lmiabiriço Aseante 

NOVA BRÉSCIA sia 11 tata 
SEMIFINAL/J0GO DA IDA. pot! E qua 

seems COPA ASLIVATA 35 ANOS 
Insgana 4 x O escute SEMIFINAL/JOGO DA VOLTA 

TITULAR 

SEMIFINAL/JOGO DA VOLTA ASPIRANTE 
Xaxim dueto 1 46 Em 

SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h 

— APRESENTAÇÃO: 
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GRÊMIO AFASTA 
JEAN PYERRE E 
MAIS SEIS ATLETAS 
Grupo teve reunião entre o departamento | ATLETAS 

am de futebol e a comissão téc- 
asteras nica, definiu que sete atletas | AFASTADOS 
antecipadas, não foram afastados e não fazem | Léo Pereira 

mais parte do grupo para esta joga mais neste mpdrado. o ErUPo Para esta À Léo Gomes 
Brasileirão e deve Léo Pereira, Léo Gomes, Luiz | Luiz Fernando 

Fernando, Everton, Guilherme | Everton 
estar fora dos Guedes, Jean PyerrecPauloMi- | Guilherme Guedes 
planos para 2022 randa foram comunicados que | Joan Pyerre 

não serão utilizados nos treinos 
que concluir a tem- | Paulo Miranda 
porada no CT Luiz Carvalho. O 

rr grupo teve as férias antecipadas — rados para procurarem outras 
e já não participou do treino de equipes em 2022. 
ontem à tarde. 

semana que iniciou A conclusão da direção é que 
ontem pode culmi- “os jogadores não estão compro CHANCES DE 
nar no rebaixamento — metidos com o momento vivido REBAIXAMENTO Antigo camisa 

lo Grêmio para a se- — pelo clube, que está em vias de do as contas do site Infobola, do 10 foiafastadoe 
gunda divisão do Campeonato — ser rebaixado à Série B. São AsprobabilidadesdeoGrêmio — matemático Tristão Garcia, e do também deve estar 
Brasileiro. Às vésperasdeuma atletas que, além de não segui- cair para a segunda divisão do Departamento de Matemática fora dos planos 
possível queda, o Tricolor fez rem nos planos para o final de Campeonato Brasileiro cru: da Universidade Federal de Mi- para a próxima 
um importante anúncio. Após 2021, também devem ser libe- ram a barreira dos 96%, segun- nas Gerais (UFMG). temporada 

MINIFUTEBOL 

SOGES APONTA OS FINALISTAS 
Decisões estão ficaram no 1a 1 venceu o Kanxeiros por 4 a 3 m 

- mem: > Na Prata, o Contra Ordem fi- um jogo cheio de viradas. No ou- 
marcadas para * cou no 1a 1 com o Debilitados, . tro confronto Arranca Toco e Co- 
os dias4e 11 enquanto que o Renegados ven-  ringa empataram em 292. 

ceu o Pânico por 2x 1. Na segun- 
da divisão, o JéDuCa confirmou 
o favoritismo ao vencer o Bro- 

de dezembro 
SETE sema oco eia 

press thers por 4 a 0. No outro jogo,  EEEEIEITrTrR 
Saragosta e Meia fioca Jr cmpa ELE 

Equilibrio, goleadas e muita ten- taramem 2a 2. Na Prata, o Afusi roer 
são, assim que foram conhecidos EN Debitados 
os melhores times da Copa Soges sooes - srmmrma soco na votta Renegados 36 Paio 
2021. Os jogos de sábado aponta- 
ram os finalistas das séries Ouro, 
Prata e Bronze nas duas divisões. 

Pela Ouro da primeira divisão, 
o Sokanelinhas voltou a vencer o 
Super 10 e agora encara o atual 

Seta 414 TN Sape oC Sançona 24 7 Nesbecah 

Sep MO6gear 18 4 5) Uândo 

campeão Xtotz United. Partidas no Clube Sete de Setembro foram bastante equilbradas e CT or Dr reniteio cacomo | O resultado mais expressivo foi Sor iógar 3 4 5 Umas EESEREO 
naPiata, Depois deter perda por CEOTTO OT 
6a Ino jogo de ida para o Direto- o Demonhos Jr foirebaixadocjo- CLUBE SETE DE Mena 4a Demi ecOmm 24 e  Got 
ria, o Saidera deu o troco venceu — gará a segunda divisão em 2022. eo OOo 
poTaLnesse sábado avançando Nasegunda divisão, odestaque SETEMBRO medio” 6 2 6 fm atra 9) E A Se 
para a final, Na decisão enfrenta ficou para o Os Kururus NC que A rodada de ida das semifinais Fase [ADE sei Ema 
o Super 10 Original que venceu o . reverteu a derrota sofrida nojogo . ficou marcada pelo equilibrioen MT o 
Limitados por9 as. Jána Bronze, — de ida e se classificou à final da . tre as equipes. Na série Ouroda  oummstes 5 x 2 Sifmde Una ERIONAR an 
o Nárnia venceu o Demonhos Jr Série Prata. Nos demais jogos, os. primeira divisão, o Tocafogo ven RETITTTT ET 
por 3a 2 ese garantiu na decisão — favoritos acabaram seclassifican- ceu o Só Pela Ceva por 2a 1,en- Mete 2 x & Dem AkObSdoa 6 x 5. Fou 
onde enfrenta o Sem Bronca. Já. do para decisão. quanto Tabajara e Real Madruga Eecestorase 2» 


