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Ariberto e Keetlen são
candidatos a prefeito e vice

PP, MDB, PTB, PT, PSB e Republicanos escolheram Ariberto Magedanz (PP) como candidato a
prefeito e Keetlen Janaína Link (MDB) como candidata a vice-prefeita nas eleições municipais
de 2020. A aliança para a majoritária foi oficializada como coligação “Teutônia Consciente”.
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LUCIANA BRUNE

E m convenções
realizadas na
noite de sexta-
feira (11/09), o

PP e o PTB de Colinas
aprovaram os nomes de
Sandro Ranieri Herrmann
(PP) e Regina Beatris Sulz-
bach (PTB) para concorre-
rem à reeleição no municí-
pio de Colinas. Sandro é o
atual prefeito e Regina a
atual vice-prefeita. Os par-
tidos ainda contam com o
apoio do Democratas, que
já tinha realizado sua con-
venção de forma virtual, e
também do PSDB, que re-
alizou sua convenção tam-
bém na sexta à noite.

Assim, foi aprovada a
candidatura à reeleição,
com a meta de trabalhar

pela união, paz e progres-
so de Colinas. Sandro des-
taca que no momento
apropriado o grupo divul-
gará seus principais pro-
jetos para o município
continuar crescendo. Re-
gina ressalta que a humil-
dade e a simplicidade vão
nortear a caminhada.

Para vereador, cada um
dos partidos precisará in-
dicar sua própria lista de
candidatos. Nesta eleição
municipal é a primeira vez
que não será mais permi-
tida a coligação proporci-
onal. Cada partido pode
indicar até 150% das va-
gas em disputa. Como Co-
linas possui nove cadeiras
no Legislativo, cada sigla
tem a possibilidade de in-
dicar até 14 candidatos.

FABRICIO FIEL

DIVULGAÇÃO TSE

Sandro e Regina aprovados em convenção

Vem aí um novo conceito
de supermercado no
Shopping Lajeado
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TEUTÔNIA          

Seis partidos escolhem Ariberto e
Keetlen candidatos a prefeito e vice

LUCAS LEANDRO BRUNE

S eis partidos de Teutônia realizaram
suas convenções ao longo do dia deste
domingo (13/09), na sede do Grêmio
Recreativo Canabarrense, no Bairro

Canabarro – Teutônia. PP, MDB, PTB, PT, PSB
e Republicanos escolheram Ariberto Mage-
danz (PP) como candidato a prefeito e Keetlen
Janaína Link (MDB) como candidata a vice-
prefeita nas eleições municipais de 2020. A
aliança para a majoritária foi oficializada como
coligação “Teutônia Consciente”.

Magedanz comenta a responsabilidade
de ser indicado a liderar este projeto. “Re-
presentamos um grande movimento que,
através de seus pré-candidatos a vereado-
res e suas lideranças, retratam os anseios
da nossa comunidade. Vamos fazer o nosso
melhor e mostrar durante a campanha que
reunimos um plano de governo de qualida-
de, voltado à realidade do nosso povo, que
luta por emprego, educação, saúde e quali-
dade de vida”, destaca.

Keetlen Link afirma que este grupo repre-
senta a conciliação e a disposição para ouvir
a população. “Aproveitaremos os recursos
de mídias, das redes sociais e demais formas
de contato com as pessoas para receber as
sugestões e montarmos o nosso projeto de
gestão, que será exercido com prioridades,
atitude, competência e dedicação”, ressalta.

Buscando seguir os critérios estabele-
cidos pelo Distanciamento Controlado,
diante da pandemia de coronavírus, os
partidos fizeram as convenções com horá-
rios alternados ao longo do dia. Mobiliza-
ram seus convencionais e procuraram
organizar suas legendas.

Na eleição proporcional – para vereador –
esta será a primeira eleição em que os parti-
dos políticos não poderão fazer coligações. Na
soma, os partidos da coligação Teutônia Cons-
ciente deverá contar com 65 candidatos a
vereador. Cada partido deverá construir seu
próprio quociente eleitoral para conquistar
cadeiras no Legislativo.

Ariberto Magedanz (e) e Keetlen Link foram escolhidos
pelos seis partidos para compor a dobradinha à majoritária

DIVULGAÇÃO

PP
Angela da Costa Miguel
Marisa Brandão
Poliana Wathier Barbosa
Regina Marlene Wolkmer
Jane Franz
Armando de Oliveira
Eloir José Dirings
Carlos Roberto Kovalski
José Luiz Costa Amaral
“Papatudo”
Sérgio do Amaral Moraes
“Serginho”
Tânia Silva

MDB
Adeildo dos Santos Duarte
Cedenir Albino Echer
Eloir Rafael Rückert
Eliane Machado
Elídio Feine
Evandro Biondo
Isolde Livena Lenhardt
Kevin Caroline Luetkmeyer da
Rocha
Magali Rückert
Márcio Luis Luft
Marcio Cristiano Vogel
Mirtes Eckert Reckziegel
Nerci Nicolau Engelmann
Ronaldo José Machado
Sírio de Borba Souza

PSB
Claudinei José Pittelkow
Jocimar Nunes
Enercia Emilia Lemes Ribeiro
Patrícia Teresinha Azevedo
Nicolas Vigel Consul
Jonas Joel Muller
Renita Maria Rothe Fernandes
Luis André Ferreira Morais

PTB
Anacir José Reis
Altevir Kovalski
Delso Antônio Correa
Edirlene da Silva Custódio
Hélio Brandão da Silva
Henrique Warken
Ione Garcia
Ivonir Costa da Silva “Nena”
Ledy Livani Michel
Lucimar Cristiano de Azevedo
Motta
Osvaldo da Costa Marques
“Pereira”
Vitor Hugo Lermen

PT
Rosely Schneider
Paulo Roberto Bayer
Claudinei Marque

Republicanos
Adilson Fagundes
André Funke
Marcos Farias “Índio”
Claudelino Andrade “Bolacha”
Ingrid Rührwiem
Irajá “Baixinho da Prefeitura”
Janaina Elicker Gomes
Leandro Klaus
Leo do Uber
Louvani Wahlbrinck
Nelson Machado
Reginaldo Morais
Roze Costa
Salete Zwirtes
Sandra Henrichsen
Vanderlei Freitas
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IMIGRANTE          CHAPA CONFIRMADA

Demari e Wessel serão
os candidatos da situação

Historiador especialista em
política e sociedade
Professor, Escritor e Instrutor de
Inteligência Comportamental

Apenas um nome pintado no muro
Durante a minha infância, lembro-me do muro

de um estacionamento que ficava próximo ao esta-
belecimento comercial do meu avô em Porto Ale-
gre. Aquele muro era pintado de 4 em 4 anos com
a propaganda eleitoral de um vereador. Todas as
campanhas, novamente ele estava lá registrando
seu nome e número para a renovação de seu man-
dato. Como criança, não entendia desses assuntos.
Atualmente, me questiono: o que leva uma popula-
ção a renovar uma vereança além do seu mandato
de 4 anos?

Como professor de filosofia por quase 10 anos,
as perguntas não procuram uma resposta absoluta,
mas as diversas que surgem são para reflexão. E
antes de refletirmos sobre esse assunto, precisa-
mos analisar o que leva uma população a eleger
um vereador.

Um vereador tem basicamente três funções:
primeiramente é a criação de leis para o municí-
pio, por isso chamamos de câmara legislativa; por
segundo possui a incumbência de fiscalizar o Po-
der Executivo, ou seja, prefeito, vice e secretários,
além de todas as ações que emanam da Prefeitura;
e por último podemos citar que o vereador é a voz
representativa do povo, assim dizendo, podem su-
gerir ao Poder Executivo os desejos da população.
A partir disto, os vereadores em suas campanhas
farão seus pronunciamentos. Eles não podem pro-
meter execução, quando isso não é seu papel.

Agora, tais responsabilidades podemos verifi-
car, antes das eleições, observando a conduta de
sua vida pessoal e/ou profissional. Por exemplo,
como o candidato se relaciona com sua equipe de
trabalho? É um profissional que “veste a camiseta”
da empresa e representa seus colegas nas ativida-
des ou age conforme apenas interesses particula-
res? Também podemos observar como esse cida-
dão se relaciona com a família, pensando na provi-
são e na educação. Como lida com as leis? É cum-
pridor delas ou as burla?

A questão em si está em quem estamos colocan-
do neste cargo? Esse cidadão tem provado em sua
vida privada que é capaz de gerar resultado em
uma vida pública? Pois se elejo alguém que não
possui resultado, o mesmo repetirá no seu manda-
to. Pois contra fatos não há argumentos.

Vivemos em uma sociedade acostumada a uma
cultura do “jeitinho brasileiro” e desta forma, algu-
mas vezes, elegemos quem é expert neste assunto.
De igual modo, poderá aplicar tal cultura no meio
público. Uma pessoa que não sabe administrar seu
próprio recurso financeiro, não tem estabilidade
profissional, sonega impostos, fugiu das responsa-
bilidades educacionais, como pode conduzir as de-
mandas públicas?

A partir disto, somos livres para eleger quem
desejamos. Agora, por que reelegemos? Essa era a
questão inicial.

Um vendedor é avaliado por cumprimento de
meta. Um professor pelo desenvolvimento dos
alunos. Um jornalista pela qualidade de suas ma-
térias e suas repercussões. E o vereador? Não
posso pensar que reelejo apenas por que sou par-
tidário, gosto dele ou por alguma vantagem que
tive. Neste momento é hora de verificar o que
produziu em 4 anos, por que são pelos resultados
que medimos a eficiência do profissional.

Vemos muitos casos de reeleição, os quais a vere-
ança nunca produziu nada, mas se perpetuam no po-
der. E isso me remete novamente ao candidato que
pintava o muro em Porto Alegre na minha infância.
Se manteve por inúmeros anos, porém não marcou
seu tempo. Não me lembro nem do seu nome.

LUCIANA BRUNE

O  Partido Progressista
(PP) de Imigrante reali-
zou sua convenção na
segunda-feira (14/09) à

noite, na Cascata das Orquídeas, na
Seca Baixa. Como pré-candidatos
foram anunciados Luis Carlos De-
mari a prefeito e Airton Wessel
como vice, ambos do PP.

O presidente do PT, Celso Mi-
guel da Silva, declarou apoio à
candidatura, mas o partido não
apresentará candidatos a vereador
neste pleito.

O grupo adotou como slogan de
campanha “Somos todos Imigran-
te. Seguimos juntos, batalhando
por uma Imigrante melhor para
todos”.

CANDIDATOS A VEREADOR
O Progressistas está apresentando uma

nominata de 14 nomes como pré-candidatos a
vereador: Adelaide Stevens, Carlos G. Wahl-
brinck, Claudia Lindemann, Cloves S. Lopes,
Darci Haberkamp, Dolores Ebeling Trombini,
Janete M. M. Martin, Meri F. Sostmeier, Nelson
Egon Scheffler, Paulo dos Santos, Rafael Engs-
ter, Rosane L. Sostmeier, Rudimar Barilli e
Tiago Caio.

Luis Carlos Demari e Airton Wessel serão
os candidados da situação

Convenção foi realizada na segunda, na Cascata das Orquídeas

FOTOS: CRIS THOMÉ / DIVULGAÇÃO
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IMIGRANTE          

Germano e Fabiano são
aprovados em convenção
como candidatos à majoritária

LUCIANA BRUNE

O domingo (13/09) foi dia de
convenções em Imigrante.
MDB, PSDB e PDT realiza-
ram seus encontros muni-

cipais. Os três partidos estão juntos
no apoio à candidatura de Germano
Stevens e Fabiano Acadrolli ao Execu-
tivo de Imigrante.

O MDB, partido do pré-candidato a
prefeito Germano Stevens, realizou
sua convenção pela manhã na Câmara
de Vereadores de Imigrante. O PSDB,
do pré-candidato a vice-prefeito e atu-
al vereador Fabiano Acadrolli, reuniu
seus coligados no Sítio do Guinter na
Linha Ernesto Alves. A candidatura de
oposição ao atual governo conta ainda
com o engajamento do PDT, cuja con-
venção também foi na manhã de do-
mingo, no Bar Rotolli em Daltro Filho.

O grupo definiu como slogan de
campanha “Renovar para mudar. Unir
para crescer.”

Os três partidos têm, juntos, 19
nomes aprovados como pré-candida-
tos para concorrer a vereador: MDB
terá 12, PSDB 6 e o PDT 1 concorrente
na eleição a vereador.

Pelo MDB devem concorrer: Celso
Horst, Marlise Pott Wommer, Rejane
Birkheuer Prediger, Gilnei Dahmer,
Márcio Rottoli, Darci Luiz Wenneker,
Eduardo Horst, Everlaine Lorenz, Fe-
lipe Prediger, Liana Terhorst dos San-
tos, Werner Hachmann, Yan
Doerzbacher.

Pelo PSDB os pré-candidatos
aprovados são: André Degasperi, Jai-
ro Pott, Leonardo Magedants, Ana
Patrícia Funck, Jaqueline Stevens,
Rodrigo Prediger.

O PDT coloca como pré-candidata
Lurdinha Lemes da Rosa.

NOMES APROVADOS PARA
CONCORRER A VEREADOR

FOTOS: CRIS THOMÉ / DIVULGAÇÃO

 Germano e Fabiano concorrem
 com apoio de quatro partidos

 Convenção do MDB foi na
 Câmara de Vereadores

 Convenção do PSDB
 ocorreu no Sítio do

 Guinter na Ernesto Alves

 Convenção do PDT foi no
 Bar Rotolli em Daltro Filho

Muito além do “fica em casa”
A inflação voltou. Nada comparado ao final

da década de 1980, mas há tempos não se via
um aumento tão acentuado nos preços dos
produtos da cesta básica - que ficou 20% mais
cara, com um valor médio de R$ 490,00. Por
exemplo: feijão-preto teve aumento de 29%;
leite longa vida, 23%; óleo de soja, 18,5%; ce-
bola, 50%; arroz, 19%. Este último item, o
Procon registrou um reajuste de até 320% no
preço final.

O motivo para a alta nos preços é o dese-
quilíbrio entre a oferta e a demanda. Os pro-
dutores têm preferido exportar, motivados
pela mudança na taxa de câmbio, que provo-
cou a valorização do Dólar frente ao Real. As-
sim, a venda ao exterior se torna forte
concorrente da nossa indústria pela compra
de produtos do campo. Ao mesmo tempo, dei-
xa o custo de produção da agropecuária mais
alto, já que boa parte dos insumos é cotada em
Dólar. Na outra ponta, a renda gerada pelo au-
xílio emergencial permitiu que o repasse dos
preços nas gôndolas dos supermercados fosse
feito. Pois se não há recurso, não há demanda
que sustente o aumento.

Na avaliação da Conab, além do aumento da
demanda na pandemia, a valorização dos pro-
dutos pode ser explicada pelos elevados pata-
mares do preço internacional, anteriores à
crise da Covid-19, mais a expressiva exporta-
ção de janeiro até julho deste ano de produtos
primários. Com uma boa quantidade de produ-
tos sendo vendida a outros países, a oferta in-
terna de mercadorias diminuiu, incentivando a
elevação de preços. Na prática, para que as em-
presas brasileiras consigam manter os alimen-
tos aqui, é necessário pagar mais, e este valor
acaba sendo revertido ao consumidor.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de-
ve acumular alta de 9% nos 12 meses encerra-
dos em dezembro de 2020. Bem acima do IPC
total projetado para o período, que é de 2,5%.
Paulo Guedes e sua equipe precisam trabalhar.
Não basta desvalorizar a moeda brasileira para
agradar o setor pecuário e aumentar o saldo da
balança comercial, se o resultado financeiro po-
sitivo não atinge, ou não chega, até a população.

Porém, esse cenário só mudará quando os
alimentos forem tratados como comida, e não
como commodities nas bolsas de valores. Por
isso, quando escutares a frase “Tá caro? A conta
do fica em casa chegou!”, não esqueça, esse
problema é muito mais complexo, inclusive, fo-
ge de nossa alçada. O buraco é muito mais em-
baixo. Em parte, ele reside no exterior.

mauriciow1987@gmail.com
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ESTRELA          AO EXECUTIVO

Três novas chapas são confirmadas
para concorrer a prefeito e vice

JÚLIA CAROLINE GEIB

N o sábado (12/09), as con-
venções de seis partidos
políticos escolheram três
novas duplas para concor-

rer a prefeito e vice-prefeito em Estre-
la. Valmor Griebeler (PL) foi
confirmado como candidato a prefei-
to, tendo como candidato a vice José
Itamar Alves (PRB). Também foram
confirmados os nomes de Eduardo
Wagner (PSL) e Joel Barcelos Mall-
mann (Cidadania) para prefeito e
vice-prefeito, respectivamente. Sem
coligações, o PT confirmou a candida-
tura para prefeita da professora Deni-
se Goulart, que terá como vice o
professor Mauro Balensifer.

Além destes, outros dois nomes já
haviam sido escolhidos em conven-
ções anteriores, confirmando até o
momento um total de cinco chapas
concorrendo ao Executivo de Estrela.
Os partidos PP, PSDB e MDB, coliga-
dos, confirmados os nomes do Coman-
dante César Augusto Pereira (MDB)
para concorrer a prefeito do municí-
pio pelo mesmo partido do atual pre-
feito, Carlos Rafael Mallmann. Como
vice, ficou confirmado o nome de
Paulinho Finck (PP). Suas convenções
aconteceram dia 5 e 6 deste mês. O
DEM, por sua vez, confirmou o nome
de Diego Castro para concorrer pre-
feito, e como vice-prefeito, o Coronel
Carmo Horn (DEM). Eles realizaram
convenção virtual dia 31 de agosto.

Ainda, falta a realização da conven-
ção dos partidos PTB, PSD, Podemos
e PDT. O PTB, conforme informado
inicialmente, tem o ex-deputado esta-
dual Elmar André Schneider como
pré-candidato a prefeito, ainda sem
definição de vice. No que se refere a
coligações, Schneider comenta uma
conversação com o PSD. Ambos terão
convenção hoje (16/09), último dia
permitido pela legislação eleitoral. O
PDT, por sua vez, pretende lançar o
nome de Paulo Argeu Fernandes co-
mo candidato a prefeito, também sem
vice definido. O partido está alinhado
com o Podemos, e ambos também
realizarão convenção hoje.

CHAPAS JÁ APROVADAS EM CONVENÇÃO - ESTRELA
Partidos coligados Prefeito      Vice-prefeito
DEM Diego Castro (DEM) Coronel Carmo Horn (DEM)
MDB, PP, PSDB Comandante César A. Pereira (MDB) Paulinho Finck (PP)
PL, PV e Republicanos Valmor Griebeler (PL) José Itamar Alves (PRB)
PSL e Cidadania Eduardo Wagner (PSL) Joel B. Mallmann (Cidadania)
PT Denise Goulart (PT) Mauro Balensifer (PT)

CHAPAS A PASSAR POR CONVENÇÃO - ESTRELA
Partidos coligados Prefeito Vice-prefeito
PTB e PSD Elmar André Schneider (PTB) a definir
PDT e Podemos Paulo Argeu Fernandes (PDT) a definir

Os partidos PL, PV e Republicanos (PRB)
de Estrela estão, agora, oficialmente coligados.
O PV realizou sua convenção no CTG Estrela
do Rio Grande. Ao Legislativo, foram confir-
mados os nomes de 13 candidatos: Elio Kunz-
ler, Antônio de Castro, Eduardo Locatelli,
Jônatas Cardoso, Júlio Saldanha, Juliano da
Silva, Tiago de Almeida, Maria Cândida, Ade-
laide Leonhardt, Tiane Cagliari, Ricardo Atkin-
son, Rosângela Kilian e Marcelo Träsel.

Pelo PL, foram indicados como candidatos
a vereador: Adriano Scheeren, Aloísio Léo
Mallmann, Betânia Rucker, Gerson Adriano da
Silva, Ivone Vedoy Mallmann, Jaci Freitas,
Luziane Penz da Costa Satiq, Mauro Ferreira,
Nardi Afonso da Silva, Normélio José Beuren,
Paulo Ricardo Daltoé, Rejane Nair Driemeyer
Werkhausen e Silas Aurélio Alves.

O Republicanos, por sua vez, aprovou os
nomes de Alexandre Fernandes, Arinson An-
tonio Rakowsky, Bronildo dos Santos, Débora
Regina Martins, Eduarda Vicente, Humberto
Canigia Rerig, Itamara Eidelwein, Juarez Ful-
ber, Luis Ari do Amaral, Luis Carlos Pires
Mirapalhete, Marcelo Braun, Suelen Rodrigues
da Silva e Nelson Tillwitz.

 PL, PV e Republicanos (PRB) lançam os
 nomes de Valmor Griebeler (e) (PL) como

 prefeito e José Itamar Alves (PRB) como vice

 Foram confirmados os nomes de Eduardo Wagner
 (PSL) e Joel Barcelos Mallmann (Cidadania) (d) para

 prefeito e vice-prefeito, respectivamente

PT confirma candidatura para prefeita de Denise
Goulart e Mauro Balensifer como vice

PL, PV E REPUBLICANOS

PSL E CIDADANIA

PT

DIVULGAÇÃO PV

FOTO WILSON / DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO PT

O PSL realizou convenção virtual iniciada
às 10h e, além da coligação, confirmou o nome
de 20 candidatos ao Legislativo. Eles são:
Ângela Dullius, Belkis Carolina Calsa (Belkis),
Candida Fatima da Silva Ferreira, Carlos José
Mariani, Claudiomiro da Silva, Daiane Ferreira
da Rosa, Francisco Miguel da Costa, Genir de
Vargas, Jonas Batista da Rocha, Josiel Leite
Miranda, Lucas Horn, Marcelo Santiago Perei-
ra, Marcos Alexandre Kayser, Margarete Wols-
chick, Marilsa de Fatima da Luz Schneider,
Renato Alfredo Horn, Rudimar Roberto
Schwarz, Volnei Leandro Zancanaro, Volnei
Luis Khun e Marcelo do Nascimento.

Já o Cidadania aprovou, também, o nome
de dez candidatos a vereador: Norberto Luiz
Fell, João André Mallmann, Liria Terezinha
Scheren, José Gilberto Becker Delwing, Van-
derlei Marin, Daniela Ferreira Talavites, Clau-
dio Roberto Kuhn, Sérgio Werle, Arcelino
Carlos Madke e Daniela Francisca Appel.

O PT de Estrela realizou convenção no
sábado (12/09), de forma virtual. Foi confir-
mada a candidatura para prefeita da profes-
sora Denise Goulart, que terá como vice o
professor Mauro Balensifer. O partido não
realizou coligações.

Foram confirmados nomes também para
concorrer ao legislativo. Eles são: José Carlos
Rosa Fagundes, Loraci Maria Birck, Eduardo
Bruxel, Leonardo de Freitas Pinto, Juraci Pa-
dilha dos Santos e Marino Gomes da Silva.

Bem-vindo ao
App do Grupo

Popular

Já disponível na 
e na 
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PAVERAMA          

Coligação define mais uma
chapa para prefeito e vice

DANIELA BARONI

O s partidos PSL, MDB e PDT realiza-
ram convenções durante o final de
semana. Os três formam uma coli-
gação que indicou o nome de Luci-

aninho do Atelier (PDT), tendo como vice o
atual vereador do MDB, Joce Vargas. Os encon-
tros ocorreram na sede da Câmara de Verea-
dores, quando também foram definidos
nomes de candidatos a vereadores.

O Partido Progressista (PP) realizou sua
convenção no sábado (12/09), na sede da
Câmara de Vereadores. Porém, definiu so-
mente os nomes dos candidatos que concor-
rerão como vereadores. O partido ainda não
decidiu se participará de uma das coligações
que já definiram seus candidatos na próxima
sexta-feira (18/09)

Destacando que a coligação formada pe-
los partidos PSB, PT, PSD, Republicanos e
PSDB indicaram Fabiano Merence Brandão
(PSB) como prefeito, e João Edson Morais, o
Branquinho (PT), como vice. Convenções ocorreram durante o final de semana

FAZENDA VILANOVA

Confirmadas três
chapas no município

DANIELA BARONI

O Partido Progressista (PP) realizou sua con-
venção municipal na quarta-feira (09/09), na Câ-
mara de Vereadores. Já o MDB fez o seu encontro
na sexta-feira (11/09), também na Câmara. Os dois
partidos formaram a coligação que indicou para
concorrer as eleições, o nome do atual prefeito José
Luiz Cenci (PP), tendo como vice o vereador Luiz
Carlos de Brito, o Britinho (MDB).

O PDT promoveu sua convenção municipal no
sábado (12/09), na Câmara de Vereadores. Na opor-
tunidade, confirmaram os nomes de Amarildo Luís
da Silva para concorrer a prefeito e o ex-prefeito
Pedro Dornelles como vice.

Lembrando que o partido Republicanos já rea-
lizou sua convenção, e definiu o nome do atual
vice-prefeito, Roque Vargas, para prefeito, tendo
como vice Paulo Quadros.

Convenção do PDT no sábado

DIVULGAÇÃO

Convenção do PP realizada ainda na semana passada

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vem aí um novo conceito de
supermercado no Shopping Lajeado

DIVULGAÇÃO
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IECLB retoma
atividade presenciais

O Sínodo Vale do Taquari emitiu orientações
para a retomada das atividades presenciais nas pa-
róquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana
do Brasil (IECLB) na região. As atividades começa-
rão a ser retomadas durante o mês de setembro,
seguindo todas as medidas de segurança, sanitiza-
ção e distanciamento. Serão retomados os cultos
de palavra, sem celebração da Santa Ceia. Os batis-
mos, caso sejam muitos, poderão ser realizados
em horários específicos combinados com as famí-
lias. As aulas do ensino confirmatório seguem sus-
pensas, bem como atividades de outros setores e
grupos. No fim de setembro, será feita uma avalia-
ção sobre como ocorreram as atividades durante o
mês de setembro, para avaliar e programar os pro-
cedimentos para o mês de outubro.

1

COLUNA da redação
FP DIGITAL Baixe o app e leia a

FP DigitalTodas as nossas plataformas
em um único lugar

Mais respiradores
Com a meta de equipar leitos de Unidades de

Tratamento Intensivo (UTI) para atendimento de
pacientes adultos com Covid-19, a Secretaria da
Saúde (SES) comprou, por meio de pregão ele-
trônico, 230 conjuntos de respiradores e monito-
res. Parte desses aparelhos começou a ser
entregue na semana passada a hospitais que aten-
dem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São 30
conjuntos pagos com verbas do Fundo de Recons-
tituição de Bens Lesados (FRBL), do Ministério Pú-
blico Estadual (MPE). Na região da Fronteira, o
hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora,
de Rosário do Sul, foi contemplado com cinco res-
piradores e a Santa Casa de Uruguaiana, com dez.
Na região Missioneira, a Associação Hospitalar de
Santo  ngelo recebeu cinco. Na região da Serra, o
Hospital São Carlos, de Farroupilha, recebeu dez. O
destino dos outros 200 respiradores, que chega-
ram na sexta-feira (11/9) ao setor de suprimentos
da SES, será definido conforme as necessidades da
rede hospitalar do Rio Grande do Sul.  A compra
foi concretizada no valor de R$ 17,06 milhões.

2

Matrícula e
vestibular online

Com a meta de equipar leitos de Unidades
de Tratamento Intensivo (UTI) para atendi-
mento de pacientes adultos com Covid-19, a
Secretaria da Saúde (SES) comprou, por meio
de pregão eletrônico, 230 conjuntos de respi-
radores e monitores. Parte desses aparelhos
começou a ser entregue na semana passada a
hospitais que atendem pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). São 30 conjuntos pagos com ver-
bas do Fundo de Reconstituição de Bens Lesa-
dos (FRBL), do Ministério Público Estadual
(MPE). Na região da Fronteira, o hospital de
Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosá-
rio do Sul, foi contemplado com cinco respira-
dores e a Santa Casa de Uruguaiana, com dez.
Na região Missioneira, a Associação Hospitalar
de Santo  ngelo recebeu cinco. Na região da
Serra, o Hospital São Carlos, de Farroupilha,
recebeu dez. O destino dos outros 200 respi-
radores, que chegaram na sexta-feira (11/9)
ao setor de suprimentos da SES, será definido
conforme as necessidades da rede hospitalar
do Rio Grande do Sul.  A compra foi concreti-
zada no valor de R$ 17,06 milhões.

3

Feira de
Cursos online

A Univates realiza entre os dias 26 e 30 de
outubro a tradicional Feira de Cursos. Neste
ano, o evento será realizado totalmente on-
line e em formato gamificado, no qual os parti-
cipantes serão “jogadores” e poderão explorar
todo o campus, além de conhecer todos os
cursos de graduação presenciais e a distância,
de pós-graduação lato e stricto sensu e técni-
cos oferecidos pela Instituição. O jogo simula-
rá o campus com atividades interativas,
possibilitando descobertas e experimentação
de cursos, que serão organizados por trilhas
de conhecimento. Nesta edição virtualizada
também será possível integrar os pais dos es-
tudantes de Ensino Médio e a comunidade em
geral. Além disso, diversas atividades estão
sendo organizadas pelos cursos para fazerem
parte da programação. Para participar, os in-
teressados devem realizar inscrição individual
no site www.univates.br/feiradecursos.

4

1961elton@gmail.com

Concessionária de rodovia é
responsável por acidente com animal

     As concessionárias de rodovias de-
vem ser responsabilizadas por acidentes
causados por animais. O entendimento é da
12ª Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo. A decisão é de 5 de
agosto. O caso concreto envolve a Conces-
sionária do Sistema Anhanguera Bandei-
rantes S/A. Segundo o processo, a autora
teria sofrido o acidente por causa de um
cavalo que estava na rodovia. Ela acabou
perdendo parte da audição e teve que se
submeter a cirurgia.

TJ-RS nega pensão alimentícia
à mulher separada há quase 30 anos

Não existe fundamento jurídico que
estabeleça pensão alimentar à ex-mulher
se a sociedade conjugal está extinta há
quase 30 anos. Afinal, sem vínculo matri-
monial há tanto tempo, não se pode falar
em dever de mútua assistência, ainda
mais se o acordo entre as partes não pre-
via esta obrigação. Quando o casal se se-
parou havia apenas a estipulação de
pensão alimentícia aos filhos.

STJ altera jurisprudência e
agora admite prestação

de contas em pensão
     A ação de prestação de contas pode

ser usada para fiscalizar o uso dos valores
de pensão alimentícia. Afinal, existe o legíti-
mo exercício da autoridade parental, de mo-
do que aquele que não possui a guarda do
filho deve ter meios efetivos para garantir a
proteção do menor, o que dá concretude ao
princípio do melhor interesse da criança ou
do adolescente. Com esse entendimento, a
3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
alterou sua jurisprudência, dando parcial
provimento ao recurso de um homem que
pedia a comprovação de que o dinheiro da
pensão estaria sendo usado pela mãe e
guardiã apenas nos cuidados do menino.
Até agora o Judiciário não permitia o ajuiza-
mento de prestação de contas para saber
como o valor da pensão alimentícia era uti-
lizado

Não há emprego seguro
  Um ativo advogado trabalhista porto-

alegrense expôs uma comparação ao novel
cliente - salário de R$ 30 mil - que chegara,
na sexta, para encaminhar uma reclamató-
ria trabalhista contra uma grande empresa
que o demitira dois dias antes. A frase con-
solativa: “Depois que a Rede Globo dispen-
sou Tarcísio Meira e Glória Menezes,
ninguém mais no Brasil pode se considerar
seguro no emprego”. Aguardemos pelos no-
vos tempos pós-pandemia.

LUCAS GEORGE WENDT / DIVULGAÇÃO

FELIPE DALLA VALLE / DIVULGAÇÃO
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TEUTÔNIA          MOBILIDADE URBANA

Rótula entre Languiru e
Alesgut segue em obras

JÚLIA CAROLINE GEIB

A  chuva dos últimos dias
provocou um pequeno
atraso na obra de trans-
formação da rótula vaza-

da em rótula fechada, localizada na
ERS-128 (Via Láctea), no acesso
aos bairros Languiru e Alesgut pela
Rua Major Bandeira, em Teutônia.
Os cordões (meio-fio) para trans-
formar no formato fechado já estão
colocados, e com isso, ela já funci-
ona com novo traçado. Devem ser
feitos ajustes no trecho de saída do
Bairro Languiru para facilitar a
passagem de caminhões maiores.

Segundo o secretário de Obras
de Teutônia, Marcelo Walter, na
semana passada, foram feitos os
canteiros centrais e o aterramento
desses canteiros. Na segunda-feira
(14/09), “foram colocados alguns
canos na lateral da pista”. Já ontem
(15/09), foi iniciado o processo de
aterro dos canos. Posteriormente,
devem ser feitos alguns ajustes no
trecho na pista localizado na saída
do Bairro Languiru e do Alesgut. “A

saída de caminhões como careta
ficou meio apertado, principalmen-
te a saída de Languiru”, detalha ele.

Ademais, segundo Marcelo, há
ajustes para serem feitos nos mu-
ros e as alas da galeria. “Antes de
fazer o restante de colocação do
meio-fio, tem que ser feito os ajus-
tes”, explica ele. Além do gramado,
sinalização, e iluminação, posteri-
ormente deve ser feito um calça-
mento no local, semelhante ao
colocado na rótula fechada recen-
temente no Bairro Canabarro.

A empresa responsável pela
obra, a RGS Engenharia S.A. de

Porto Alegre, fez um pedido de
prorrogação da entrega da obra
devido às condições climáticas. O
objetivo da obra é a redução de
acidentes e facilitar a mobilidade
no local. O investimento total será
de R$ 614.964,75, com recursos
próprios do município. Apesar no
trecho ser de competência do Es-
tado, o Município assumiu a res-
ponsabilidade e custeia a obra
com recursos próprios. A rodovia
foi inaugurada em 1985 e a rótula
vazada foi instalada em 2000, logo
após um trágico acidente que viti-
mou duas crianças no local.

OBRAS

Ponte oferecerá
novo acesso ao
Loteamento Follmer,
no Bairro Teutônia

Acesso ao loteamento, atualmente,
ocorre por uma via estreita

DA REDAÇÃO

O Loteamento Follmer, no Bairro Teu-
tônia, terá um novo acesso. Nos próximos
dias iniciarão as obras da ponte sobre o
Arroio Harmonia interligando a Rua Pastor
Werner Wahlhauser ao loteamento. Atual-
mente, o único acesso ao loteamento é pela
Rua Oscar Williy Schwambach, uma via
estreita que em breve não comportará a
demanda de crescimento da localidade.
Diante o crescimento que passa ser obser-
vado na localidade, com a abertura de
novos loteamentos, decidiu-se pela cons-
trução da ponte, facilitando o tráfego e o
acesso dos moradores.

O Município já iniciou a abertura da via
e supressão da vegetação, bem como a
terraplanagem das cabeceiras. A contrata-
ção de empresa especializada para constru-
ção de ponte ainda está em trâmites
licitatórios, que devem ser concluídos nos
próximos dias. O investimento previsto é de
R$ 262.189,70. A ponte, de 142,56 metros
quadrados, terá duas pistas, além de passa-
gem para pedestres nos dois lados da via.

REGIÃO          ACORDO FECHADO

Assinada Convenção Coletiva para o comércio
varejista de Teutônia e mais cinco cidades

FONTE: AI SINDICOMERCIÁRIOS

A convenção coletiva para os
trabalhadores do comércio varejis-
ta das cidades de Teutônia, Bom
Retiro do Sul, Colinas, Fazenda Vi-
lanova, Imigrante e Westfália prevê
reajuste salarial de 3,92%. Com
isso, o piso salarial passa a ser de
R$ 1.355,58.  A validade do acordo
é de 1º de março de 2020 a 28 de

fevereiro de 2021 e foi assinado
entre o Sindicomerciários de Ta-
quari e Região e o Sindilojas de
Lajeado.

"Foi uma grande vitória da cate-
goria a manutenção de todas as
cláusulas sociais e aumento de sa-
lário retroativo a data-base, que é
em março, mesmo com todos os
problemas causados pela pande-

mia", explica o presidente do Sindi-
comercários, Raul Cerveira.

Além do reajuste salarial, a con-
venção prevê a manutenção das
cláusulas sociais do Auxílio Creche,
Quebra de Caixa, de 10% do salário
pagos a quem exerce a função de
caixa e Quinquênio de 2% a cada
cinco anos de trabalho na mesma
empresa.

O auxílio creche é de 7% do valor do piso
da categoria pago as mães trabalhadoras com
filhos entre 4 meses a 5 anos. O benefício é
cumulativo e quem tem mais de um filho na
faixa de idade do auxílio recebe mais de um
benefício. As mães que já estão recebendo o
auxílio e possuem filhos entre cinco e seis
anos de idade no momento da assinatura da
convenção continuarão a receber o benefício
até a criança completar o sexto ano de idade.

Ponte sob o Arroio Harmonia oferecerá
novo acesso ao Loteamento Follmer

ÉDSON LUÍS SCHAEFFER / DIVULGAÇÃO

 Rótula está sendo  modificada para promover  maior segurança

 Ontem, foi feito o aterro dos
 canos na lateral da pista

FOTOS: JÚLIA CAROLINE GEIB
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REGIÃO          REFORMA TRIBUTÁRIA

Grupo Técnico apresenta
novo complemento da
manifestação regional

FONTE: AI CIC VALE DO TAQUARI

Depois de dois meses de intenso debate,
reuniões virtuais e presenciais o grupo formado
por especialistas fez um adendo ao manifesto
regional sobre a Reforma Tributária estadual,
inserindo uma análise dos Projetos de Lei enca-
minhados à Assembleia Legislativa. A análise
inicial havia sido feita com base no material
distribuído pelo Governo. Neste documento
final, contadores, economistas e advogados
deixam claro que são contrários à reforma
proposta pelo governo estadual. De acordo com
eles, os projetos de lei nº 184, 185 e 186/2020
tratam de simples aumento da carga tributária
disfarçado de reforma tributária,

com o único objetivo de compensar a perda
de arrecadação que ocorrerá com o retorno das
alíquotas temporárias de ICMS para 17% e 25%
a partir de janeiro de 2021.

O grupo defende ainda que qualquer reforma
tributária deva representar diminuição ou, na
pior das hipóteses, manutenção da carga tribu-
tária anterior à majoração temporária das
alíquotas de ICMS, bem como ser precedida de
ampla e profunda reforma administrativa, e que
isso não ocorre com a proposta atual.

Avalia ainda que a criação do Fundo Devolve
– ICMS (Fundo de Desenvolvimento Econômico
e de Equilíbrio Fiscal), terá elevado custo ope-
racional e não representará vantagem prática
ao consumidor de baixa renda, já que a devolu-
ção de valores será reduzida e não compensará
o aumento de preço de produtos básicos decor-
rentes do significativo aumento de alíquota
efetiva de ICMS para os produtos da cesta básica.

O manifesto é assinado por representantes
de sete entidades: Associação Comercial e In-
dustrial de Lajeado (Acil), Associação Comercial
e Industrial de Encantado (ACI-E), Câmara de
Indústria e Comércio e Serviços de Teutônia
(CIC Teutônia), Câmara de Comércio, Indústria
e Serviços de Estrela (Cacis), Sindicato dos
Contadores e Técnicos em Contabilidade do
Vale do Taquari (Sincovat) e Seccional Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB /Seccional), sob
coordenação da Câmara da Indústria, Comércio
e Serviços do Vale do Taquari (CIC Vale do
Taquari) e da Acil.

PIXABAY

POÇO DAS ANTAS      

Investimentos no Programa Zona
Rural Mais Jovem serão ampliados
Projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores em sessão ordinária

PALOMA GRIESANG

A  Câmara de Vereadores
de Poço das Antas rea-
lizou sessão ordinária
nesta segunda-feira

(14/09) e aprovou projeto que
prevê a ampliação de investimen-
tos no programa Zona Rural Mais
Jovem”, que visa a implantação
de telefonia e internet nas comu-
nidades do interior.

O projeto receberá um aumen-
to de investimento de até R$ 30
mil. Conforme a justificativa, o
valor é necessário necessário pa-
ra completar e implementar o
tronco principal e contemplar
assim todos os munícipes inte-
ressados na aquisição da tecnolo-
gia disponibilizada. O valor
também é necessário pela neces-
sidade de alteração de trajeto do
torno principal, bem como em
vários pontos mais críticos, em
terreno acidentado, ser impres-
cindível reforçar o tronco princi-
pal. O projeto foi aprovado por
unanimidade.

Foram aprovados ainda ou-
tros três projetos de lei de auto-
ria do Executivo. O projeto 052

dispõe sobre a cobrança de Con-
tribuição de Melhoria na execu-
ção da obra de pavimentação da
Rua Hédio Lourenço Dilli. O valor
da contribuição terá como limite
individual a valorização do imó-
vel beneficiado, e como limite
total a soma das valorizações,
observado o percentual máximo
de 20% sobre o qual está previsto
o desconto, do custo final da obra
de pavimentação em asfalto.

O desconto se deve em razão
da área estar em área de Área de
Proteção Permanente (APP), pa-
ra tanto está sendo concedido o
desconto de 100% referente a
frente que entesta o Arroio Boa
Vista, e para o lado oposto está
sendo concedido o desconto de
75%. O projeto 053 dispõe sobre
a cobrança de Contribuição de
Melhoria na execução de pavi-
mentação asfáltica e de passeio
público com acessibilidade nas
Ruas Edmundo Diel, José Flach
II e Guilherme Aloísio Knob. O
valor da contribuição terá como
limite individual a valorização
do imóvel beneficiado, e como
limite total a soma das valoriza-
ções, observado o percentual
máximo de 30¢ do custo final da
obra de pavimentação da faixa
de rodagem em asfalto e de

100%, com a construção do pas-
seio público em concreto. O des-
conto para os lotes não
edificados, localizados na Rua
Edmundo Diel, se deve em razão
que entestam com arroio Poço
das Antas e estão em área de
APP e, para tanto, será concedi-
do o desconto de 75% do valor
da contribuição de melhoria so-
bre a pavimentação da faixa de
rodagem.

E o projeto 055 autoriza abrir
Crédito Adicional Especial no va-
lor de R$ 15.030,00. O projeto
cria rubrica orçamentária para a
Secretaria da Saúde, visando alo-
car despesas com o pagamento
de auxílio financeiro para profis-
sional que atua no Município pelo
Programa Mais Médicos. Além de
dotações necessárias para o pa-
gamento de despesas bancárias
referente a recursos vinculados
da Cessão Onerosa – Pré-Sal e
despesas com a aquisição de ma-
terial de distribuição, na Secreta-
ria da Assistência Social/CRAS,
com recursos vinculados para
ações de enfrentamento ao coro-
navírus.

CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS

CRÉDITO PARA SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto leva internet e telefonia através de fibra óptica ao interior

DIVULGAÇÃO / ARQUIVO FP
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REGIÃO          EDIÇÃO ONLINE

Lançado Seminário
Ambiental Viva o Taquari Vivo

O Município de Teutônia, através da Adminis-
tração Municipal, torna público aos interessados
que o Pregão Eletrônico n.º 032/2020, tendo como
objeto aquisição de veículos novos, 0km, restou
deserto. Informações adicionais poderão ser
obtidas na Prefeitura Municipal de Teutônia ou
pelo telefone (51) 3762-7747.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

RESULTADO PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 032/2020

Teutônia, 15 de setembro de 2020
Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal

O Município de Teutônia, através da Adminis-
tração Municipal, torna público aos interessados
que o Pregão Eletrônico n.º 031/2020, tendo como
objeto aquisição de botijão com gás GLP (carga)
e de cascos de botijão sem gás, teve como
vencedora a empresa FRIGOS COM. E REPR.
LTDA nos itens 01 e 04, e a COMPANHIA
ULTRAGAZ S.A. nos itens 02 e 03. Item 05 -
deserto. Informações adicionais poderão ser
obtidas na Prefeitura Municipal de Teutônia ou
pelo telefone (51) 3762-7747.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

RESULTADO PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 031/2020

Teutônia, 15 de setembro de 2020
Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal

A Administração Municipal de Westfália comu-
nica que realizará no dia 23 de setembro de 2020,
às 16h, na Câmara de Vereadores de Westfália,
localizada à Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, no
centro em Westfália, Audiência Pública para pres-
tação de contas do segundo quadrimestre de 2020.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE WESTFÁLIA

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Westfália,  15 de setembro de 2020
OTÁVIO LANDMEIER

Prefeito

DA REDAÇÃO

O correu na noite de ontem
(15/09), o lançamento da
12ª edição do Seminário
Ambiental Viva o Taquari

Vivo. Iniciativa promovida pela Asso-
ciação Comercial e Industrial de Laje-
ado (Acil) e a Unidade Parceiros
Voluntários (UPV) Lajeado. Na opor-
tunidade, foram apresentadas as ati-
vidades, que serão totalmente on-line
neste ano. A programação contará
com oficinas pedagógicas/socioambi-
entais que serão realizadas através do
Google Meet.

Além disso, a 12ª edição conta com
material de apoio em forma de vídeo
e a Cartilha Ambiental Viva o Taquari
Vivo, atualizada neste ano. No caso dos
vídeos, são seis opções que abordam
temas diversos, como a separação de
resíduos, como cultivar uma horta em
casa e o nosso papel na transformação
do rio Taquari, entre outros.

O material pode ser utilizado por
alunos e professores de ensino funda-
mental e médio para estimular a pes-
quisa em sala de aula. E devem ser
solicitados junto UPV.

INSCRIÇÕES
As inscrições para

as oficinas, que são vol-
tadas para alunos de
ensino fundamental e
médio, devem ser feitas
antecipadamente atra-
vés do e-mail parceiros-
voluntarios@acilajead
o.org.br. O contato tam-
bém serve para adesão
dos vídeos de apoio.

CONSULTA POPULAR

Consulta online definirá projetos da região
DANIELA BARONI MARTINS

O Conselho de Desenvolvimen-
to do Vale do Taquari (Codevat)
realizou audiência pública virtual
na manhã desta segunda-feira
(15/09), para definições da Con-
sulta Popular. Para formatação da
cédula com as quatro prioridades
regionais, os eleitores podem con-
tribuir votando em um questioná-
rio online – em um link que está
disponível na página do Facebook
da entidade. Esta participação
acontece até o dia 23 de setembro.

Posterior, no dia 28 de setem-
bro, a partir de 8h, haverá uma
reunião Microrregional e Assem-
bleia Ampliada no formato virtual,
quando será definida a cédula. A
votação da Consulta Popular ocor-
rerá de 10 de outubro a 3 de no-
vembro, por SMS ou online. Esta-
rão em votação quatro projetos,
sendo que dois serão os escolhidos.

O Governo Estadual destinou
R$ 20 milhões para a Consulta
Popular, R$ 10 milhões para 2021
e os outros R$ R$ 10 milhões para

2022. O Vale do Taquari receberá
R$ 628.571,43, sendo a metade
para cada um dos dois projetos
que serão escolhidos. Os municí-
pios deverão atingir, no mínimo,
2% (dois por cento) de votos para
ter acesso ao recurso.

Estarão de fora, projetos que
envolvam competências do Esta-
do, como saúde, educação e se-
gurança. Sendo incluídos proje-
tos da agricultura familiar e
agronegócios, turismo, de quali-
ficação, inovação, entre outros.  

OFICINAS
A primeira oficina do se-

minário tem como tema “Co-
mo podemos restaurar o Rio
Taquari”. A atividade ocorre
na quinta-feira (17/09), das
19h às 19h45min, com o
biólogo da prefeitura muni-
cipal de Estrela Emerson
Musskopf.

Na segunda-feira (21/09),
a partir das 10h, a química
industrial Gabriela Roehrs
comanda a oficina “Nosso
Engenho”. A programação
segue até as 10h45min de
forma remota aos participan-
tes.

A terceira oficina da pro-
gramação do seminário acon-
tece na terça-feira (22/09). A
bióloga do Centro de Educa-
ção Ambiental de Lajeado
Edith Ester Zago de Melo fala
sobre “Ecologia da Mata Cili-
ar e Projeto de Recuperação
Ecológica da Mata Ciliar do
Rio Taquari”, a partir das 10h.

12ª edição do seminário
será totalmente online

JOÃO VITOR BRANDÃO / DIVULGAÇÃO

PALOMA GRIESANG

 Para formatação da cédula
 com as quatro prioridades
 regionais, os eleitores
 podem contribuir votando
 em um questionário online
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LAJEADO          QUASE PRONTO

Supermercado Languiru do
shopping deve abrir em outubro

PALOMA GRIESANG

U m dos empreendimen-
tos mais aguardados da
Cooperativa Languiru
para este ano é a aber-

tura do novo supermercado no
Shopping Lajeado, o que está perto
de acontecer. A obra já se encontra
na fase de acabamentos. Conforme
o gerente de varejo da Languiru,
Robson Souza, não há uma data de
abertura para a unidade, mas que
as portas devem ser abertas na
próxima semana. A inauguração
oficial está marcada para o dia 13
de novembro, no dia do aniversá-
rio de 65 anos da cooperativa.
Além do supermercado, o espaço
vai contar também com unidades
da Farmácia e do Agrocenter Lan-
guiru. “Na parte do supermercado
estamos na fase de montagem de
gôndolas, de luminárias, detalha-
mentos finais para deixar tudo no
lugar”, explica Souza.

A meta é abrir as portas no
início de outubro, até o dia 10. De
acordo com Souza, o projeto do
novo mercado traz conceitos pa-
ra causarem experiências de

compras diferenciadas. “Não vai
ser simplesmente um supermer-
cado. Sim, é também, mas vai ter
cafeteria reformulada, com con-
ceito moderno, floricultura no
supermercado onde prestaremos
um serviço, com personalização
de arranjos e buquês de flores.
Toda a parte de lácteos e carnes
vai ter uma vitrine muito grande,
vai ser um show room de produ-
tos da Languiru”, exemplifica.

O mercado contará também
com o conceito de espaço gour-
met. “Esse espaço vai ser algo
totalmente inovador para região,
e até para o Estado”, considera. O
espaço gourmet vai atender du-
rante todo o expediente do mer-
cado, e terá degustações.

Os horários da unidade tam-
bém serão diferenciados. De se-
gunda-feira a sábado o atendi-
mento será até as 22h. No domin-
go, o horário será um pouco me-
nor, mas ainda está sendo defini-
do. Para quem utilizar o estacio-
namento, haverá isenção para
clientes que comprarem a partir
de determinado valor.

O Agrocenter também deve vir
com diferenciais em relação aos
que o público já conhece. “A gente
adaptou, desde o supermercado,
todos os projetos para o público
de Lajeado, para as necessidades
que se tem dentro de um shop-
ping, se analisou todos estes pon-
tos. Para não perder o nome, a
essência, mas se adaptando a
tudo isso”, destaca.

A Farmácia também ficara em
espaço ao lado do novo super-
mercado, é a quarta unidade da
Farmácia Languiru. “Terá servi-
ços também, desde a colocação
de brincos até a aferição de tem-
peratura, pressão, glicemia. To-
dos esses serviços serão ofereci-
dos dentro do shopping”, salien-
ta. O Agrocenter e a Farmácia
devem inicia a operação junto
com o supermercado.

Souza acredita que um dos
diferenciais da nova unidade será
trazer o mix de produtos dos
supermercados Languiru e con-
templando serviços de café, flori-
cultura, espaço gourmet, espaço
kids, além dos serviços da farmá-
cia e do Agrocenter, que terá
espaço para os pets. “Realmente
prestar esses serviços. Pratica-
mente, se você precisar resolver
alguma coisa, vai para o Shopping
Lajeado que vai resolver tudo em
um só lugar”, considera.

A intenção é oferecer atrati-
vos para toda a família. O espaço
kids, por exemplo, terá uma mo-
nitora que cuidará das crianças
enquanto os pais fazem as com-
pras. “A criança não poderá sair
de lá sem o acompanhante. Essa
é a nossa preocupação, entregar
um serviço de qualidade para
todos nossos associados e clien-
tes”, reforça.

Espaço foi projetado para trazer uma nova experiência aos consumidores

Café será um dos espaços diferenciados da nova unidade

FOTOS: FORMA ARQUITETURA / REPRODUÇÃO

REGIÃO          JUBILEU DE PRATA

Presente em 25 estados,
Cresol chega à marca de
600 mil cooperados

DA REDAÇÃO / AI

Motivos para comemorar não faltam para a
Cresol em 2020. Além de celebrar os 25 anos de
fundação, em junho, o Sistema atingiu neste mês
de setembro a marca de 600 mil associados
cooperados, que têm na instituição um parceiro
para fornecer soluções financeiras por meio do
relacionamento para o desenvolvimento de seus
empreendimentos e da comunidade.

“A marca foi acompanhada por um constante
crescimento do Sistema Cresol. O número de novos
cooperados mensais bateu recordes seguidos,
mesmo em meio à pandemia, o que reforça a
confiança e a segurança de uma instituição finan-
ceira cooperativa completa”, avalia o presidente
da Cresol Confederação, Cledir Magri.

Os 600 mil cooperados se dividem pratica-
mente por todo o Brasil. Eles estão presentes em
municípios de 25 estados, mais o Distrito Fede-
ral, e contam com o suporte de quatro centrais
filiadas, 75 cooperativas e 585 agências, além do
atendimento nos canais digitais.

“Há 25 anos, esses cooperados acreditam no
projeto da Cresol, no desenvolvimento das co-
munidades e na estratégia de negócio. É um
indicador de tamanho e relevância, porque os
cooperados são nossa fortaleza”, pontua Magri.
O sistema cresce no volume de negócios, nos
indicadores e na abertura de novas agências.
Atingir a marca de 600 mil cooperados significa
o quanto a marca Cresol construiu em confiança.

Em 25 anos de existência, a Cresol tem evolu-
ído para oferecer o melhor aos cooperados, har-
monizando as ações de tecnologia e relaciona-
mento com as pessoas. O vice-presidente da Cre-
sol Confederação, Adriano Michelon, cita esse
processo como um diferencial atual. “Neste ano
de 2020 agilizamos muitos processos tecnológi-
cos e voltamos nossos olhos àqueles que precisa-
vam de apoio para se reinventar em um momento
de incertezas. Além disso, mantemos a proximi-
dade com o nosso cooperado, mesmo que muitas
vezes de forma digital, e evoluímos muito enquan-
to sistema”, celebra.

Com a pandemia da Covid-19, a Cresol inovou,
mas se manteve tradicional para atender o coope-
rado no momento em que ele mais precisava,
proporcionando segurança para investir. A apro-
ximação do sistema e dos cooperados foi retratada
na nova campanha nacional, lançada no dia 1º de
setembro. O mote "evoluímos juntos" mostra o
crescimento da cooperativa neste último período
em que esteve ainda mais próxima do cooperado.

Sistema alcança número com
crescimento recorde nos últimos meses

DIVULGAÇÃO CRESOL
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TEUTÔNIA          CELEBRAÇÃO FARROUPILHA

Drive-in Farroupilha
ocorre neste final de semana

DIVULGAÇÃO

sonialsgomes@yahoo.com.br

Alimentação saudável
em tempos de pandemia

Uma boa alimentação leva a mais disposição,
mais ânimo e à maior clareza mental.

A alimentação saudável traz benefícios para
a saúde, como melhor controle do peso, rendi-
mento no trabalho, aumento da memória e da
concentração, fortalecimento do sistema imu-
nológico e prevenção de doenças.

Abaixo, alguns princípios para ter uma ali-
mentação saudável e mais qualidade de vida:

- É possível comer bem e comer bons alimen-
tos, respeitando a fome. Nossa alimentação deve
ser baseada em alimentos naturais como cere-
ais, frutas, verduras, legumes, leguminosas, ole-
aginosas;

- A capacidade digestiva melhora com a
prática de atividade física;

- Dica para iniciar bons hábitos alimentares:
comece cozinhando o seu jantar, diferenciando
os alimentos naturais dos processados e evitan-
do os ultraprocessados. Aos poucos, vai se ga-
nhando gosto pelo preparo dos alimentos e
expandindo esse cuidado para outras refeições.
O ideal é comer comida fresca feita na hora. Pla-
neje-se para chegar o mais perto possível do
ideal;

- Para uma melhor digestão, ao terminar sua
refeição dê 100 passos no mínimo. Pode ser
dentro de casa mesmo. Quem tem mais tempo,
depois do jantar é bom dar uma caminhada na
rua por 15 minutos. Isso ajudará na digestão e
no sono;

- Comer só quando sente fome;
- Deve-se fazer de 2 a 3 refeições diárias,

quando se tem fome, em casos normais. Por
exemplo: crianças, gestantes, atletas, enfermos e
alguma condição especial, a quantidade/dia de-
ve ser diferente, com acompanhamento de nu-
tricionista ou médico. Não beliscar entre
refeições;

- Beber água durante o dia, entre refeições,
de frente para o Norte, faz conexão com a ener-
gia da CURA. A água deve ser morna; mentalizar
o líquido na cor verde-clara.

Uma mudança estimula outros bons hábitos. É
preciso disciplina, vontade, determinação, amor
por si mesmo e repetição dos bons hábitos.

Transmitido por live na internet e pela Rádio Popular FM (96,9),
evento terá como atrações Os Monarcas, Capitão Faustino,
Luz de Candieiro, Os Centauros e Alma Crioula

JÚLIA CAROLINE GEIB

A  programação da Se-
mana Farroupilha será
diferente este ano. Em
Teutônia, acontecerão

shows que poderão ser assisti-
dos no formado drive-in, ou seja,
de dentro do carro. O evento
inicia nesta sexta-feira (18/09)
e segue até domingo (20/09),
sediado no Pavilhão Multiuso do
Centro Administrativo. Ingressos
podem ser trocados por doação
de alimentos ou leite junto à
prefeitura. Entre as atrações, es-
tão Os Monarcas, Capitão Fausti-
no, Luz de Candieiro, Os
Centauros e Alma Crioula.

Normalmente, a ocasião era
festejada com o tradicional Acam-
pamento Farroupilha. Conforme
um dos organizadores da progra-
mação Farroupilha de Teutônia,
Maciel Wiebusch,  “muitos tradi-

cionalistas não gostariam que
fosse dessa forma, queriam aque-
le acampamento, o carreteiro, a
feijoada que sempre teve no
acampamento”. Contudo, confor-
me ele, “este ano tivemos que
adotar esta ideia. Vamos aguar-
dar o ano que vem para que pos-
samos fazer um acampamento
farroupilha maior e melhor”. No
novo formato, os show serão
transmitidos, também, por live na
internet (canal do Youtube da
Rádio popular FM) e pela Rádio
Popular FM (96,9).

Segundo Wiebusch, as famílias
poderão chegar no local, onde
poderá ser comportado cerca de
80 veículos. Nele, pode haver de
uma a cinco pessoas. “Não vamos
poder dançar, bailar, mas vamos
poder assistir junto às famílias no
carro”, relata. Para assistir as
atrações, é obrigatório permane-

cer dentro do carro. Cada veículo
deverá ter álcool gel e as pessoas
deverão permanecer de máscara.

 Para ir ao banheiro ou solici-
tar os serviços de copa e cozinha,
basta ligar o pisca alerta que
alguém da organização irá até o
veículo para atender e orientar.
Para isso, integrantes do Rota-
ract Club Teutônia e Leo Clube
de Teutônia atuarão como volun-
tários, e o lucro da bebida e do
alimento que forem vendidos
por eles irão para Fiorella Barbi-
eri da Rosa, menina de Canabar-
ro que possui epilepsia e autismo.

Os ingressos por veículo para
o drive-in estão disponíveis na
Secretaria de Assistência Social
e Habitação de Teutônia, sala 31
da Prefeitura. Para a retirada do
ingresso, solicita-se a doação de
12 litros de leite ou quatro qui-
los de alimentos não perecíveis.

Capitão Faustino é um das atrações do sábado
18 de setembro:
20h Os Monarcas
19 de setembro:
19h30 Capitão Faustino;
21h Grupo Luz de Candieiro
20 de setembro:
10h Os Centauros;
12h Grupo Alma Crioula
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TEUTÔNIA          HISTÓRIAS DE CAMPEÃO

Um título
para coroar o
fim da carreira

FOTOS: ARQUIVO FP

PALOMA GRIESANG

O  futebol amador no inte-
rior é mais que esporte.
Ele é cultura, tradição e
um criador de identida-

de nas comunidades em que está
inserido. Através deles as pessoas
estabelecem laços e cultivam o
amor por suas comunidades. Os
títulos são como a coroação deste
trabalho, e acabam sendo um for-
talecedor destas agremiações e das
pessoas que as formam. Por isso,
títulos que são marcantes para
algumas comunidades, são mar-
cantes também para os jogadores
que os conquistam. Para o zaguei-
ro Maickel Sanders esta é uma
história conhecida. Isto porque o
título que o marca até hoje é o
municipal conquistado com o Ju-
ventude de Linha Frank, em 2010.

Foi o primeiro título do Juven-
tude, até hoje celebrado por diver-
sos atletas que por lá passaram
naquele ano. Para Sanders, a con-
quista é importante justamente
porque foi uma conquista difícil,
de muita batalha e esforço, e prin-
cipalmente pelo trabalho da co-
munidade. “O Juventude é uma
equipe pequena, mas que tem
muito apoio da sua comunidade.
E sempre quando a comunidade
exerce com muita força, o Juven-
tude fica muito forte. Aquilo foi
marcante porque víamos que a
comunidade trabalhou muito para
isso acontecer”, destaca.

Para muitos jogadores aquela
final em casa tornou-se algo mar-
cante. Mas, para Sanders, tem um
gosto especial: ele marcou um dos
gols. “Foi um escanteio, eu estava
posicionado no segundo pau, a
bola sobrou e eu tive a felicidade
de conseguir dominar a bola bem,
arrematar e fazer o primeiro gol
da partida”, lembra. Era o primeiro
jogo, em casa, e havia uma grande
pressão. “Um clima muito forte,
todo mundo apoiando muito, foi
um dia especial para mim”, destaca.

Porém, a vida é feita de felicida-
des, mas também de infelicidades.
E naquele mesmo jogo, Sanders
recebeu um cartão amarelo que o
tirou da última partida da final.
“Aconteceu, na hora lamentei por-
que já imaginei o jogo de volta no
momento. Mas, também não pode-
ria me deixar abater porque tinha
mais uns 20 ou 30 minutos de jogo.
Aconteceu, mas para quem está

dentro de campo tem que esquecer
porque o jogo continua. E todo
mundo tinha que fazer bem a sua
função para conseguir a vitória e
foi o caso aquele dia”, explica.

Sanders destaca, naquele time
campeão, o trabalho de Jorge Be-
nini, que montou a equipe, e tam-
bém o apoio da comunidade ao
time montado. “Tanto é que na-
quele time conseguimos juntar
jogadores do nível do Zeca, Cláu-
dio Henrique, Joãozinho e tantos
outros que vieram, porque viram
que, além do clima e apoio da
comunidade, viram que o trabalho
estava sendo legal, bacana, bem
sincero. Eu acho que foi isso que
fez esse grupo forte”, avalia.

O título foi marcante para San-
dres por diversos motivos, mas
também marcou um ponto impor-
tante: a decisão por parar de jo-
gar o amador. Foi o último
campeonato, após isso, ele pendu-
rou as chuteiras. Foi o fim de
carreira digno de campeão. “Eu já
tinha 33 anos, a opção foi pela
família. Teria que abdicar muito
da companhia da família, porque
não é só no final de semana, tu
tem que te preparar durante a
semana”, explica. Ele queria mais
tempo também para poder reto-
mar os estudos. “Eu tinha que
fazer uma graduação”, destaca.

A questão física também pe-
sou na decisão. Ele sofria com
bastante dores, e com  dificuldade
na recuperação entre os domin-
gos de jogos. “Vai chegando uma
idade que você tem que trabalhar
muito para conseguir jogar em
um nível e isso tudo demanda
tempo, esforço, e como tudo na
vida, você tem que tomar uma
decisão e eu preferi abdicar do
futebol e me dedicar à família,
estudo e profissão”, reforça.

Ele explica ainda que, para
quem joga futebol, sempre vai
chegar o dia de tomar a decisão
de parar. “Para quem gosta de
futebol não é um momento fácil,
a gente fica chateado, mas esse
momento chega para todo mun-
do. Acho que fiz a decisão correta,
no tempo certo, não me arrepen-
do. Tenho saudades, mas ainda
bem que ficamos campeões no
último ano que joguei”, conclui.Maickel Sanders foi técnico do Gaúcho no Municipal de 2002

CHUTEIRA PENDURADAS
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DIVIDIDO ENTRE DOIS CLUBES
A história de Sanders começa bem antes daquele

título de 2010. Antes, em 2001, ele chegou a jogar, ao
mesmo tempo, no Canabarrense e no Gaúcho. Quer
dizer, quase ao mesmo tempo. No domingo, o jogo era
pelo Canabarrense na Supercopa da Aslivata. No sábado,
pelo Gaúcho no Estadual de Amadores. “Foi um ano bem
movimentado aquele. Naquela época eu ainda estava
bem fisicamente, recém saído do profissional. Também
foi uma época legal, de jogar nas duas equipes”, avalia.

Com o Gaúcho, ele ainda levou o título do muni-
cipal de 2001. “Também foi um título difícil. Porque
ganhamos o primeiro jogo de apenas 1 a 0. O primei-
ro jogo não decide o título, mas cria uma forte
tendência para o segundo. Como a vitória veio, sabia
que podia jogar esperando mais a equipe do Flumi-
nense e se jogar no contra-ataque. Naquele segundo
jogo, também difícil, tivemos a felicidade de sair
fazendo gol, mas o jogo ficou muito ruim no segundo
tempo porque empatou. Tivemos mais 40 minutos
que tudo podia acontecer. Nos acréscimos, o Laude-
nor conseguiu fazer o gol, aí tentamos segurar a
vitória até terminar e foi o que aconteceu”, conta.

COMO TÉCNICO
Em 2001, Sanders teve uma lesão mais grave e teve

que fazer uma cirurgia. Sem poder jogar, em 2002
assumiu como técnico do Gaúcho. “O grupo já estava
praticamente formada, eu não ia jogar, e tinha uma
indefinição sobre o treinador. Aí me coloquei à dispo-
sição. Valeu pela experiência, mas é muito ruim, por-
que você está do lado de fora e não pode participar do
jogo. Isso te dá uma sensação de impotência em certos
momentos.E também é uma decisão do treinador
sempre muito difícil, em certos momentos tem que
administrar certas coisas, todo mundo quer participar,
mas só tem 11, e só três substituições”, pondera.

Ele acredita, no entanto, que foi uma experiência
muito válida, até para ele como pessoas. “Como
treinador tu acaba lidando com o lado humano da
pessoa e do jogador. Mas eu tive muito apoio e o
grupo era bom, com muita experiência”, afirma.

A equipe conseguiu chegar até a final, mas não
alcançou o título, que ficou com o Esperança. “A
equipe do Esperança aquele ano também era uma
equipe muito boa, um time bem mais novo que o
nosso, que apresentava uma intensidade de jogo
maior que a nossa. Mas vale parabenizar aquele
grupo que foi guerreiro por jogar três jogos tão
intensos e ser vice-campeão”, considera.

O FUTEBOL PROFISSIONAL
Antes do amador, Sanders passou também por

uma experiência no futebol profissional. Ele come-
çou em escolinhas de futebol, onde surgiu a ideia por
seguir uma carreira no futebol. Já no futebol profis-
sional, em 1993 e 1994, esteve no Juventude, de
Caxias do Sul. No final de 1994, ele acabou não sendo
selecionado mais pelo Juventude, e foi para o Guara-
ni de Venâncio Aires, cidade onde os pais moravam.
Lá, chegou a ser treinado por Mano Menezes. “Ali o
Guarani sempre, nas categorias de base, foi muito
forte. Foram dois anos que ficamos sempre entre as
quatro melhores equipes do RS”, conta.

Surgiu então o convite para jogar nas categorias de
base do Grêmio. Ele chegou a jogar com Ronaldinho
Gaúcho, Tinga, Eduardo Martini, entre outros que na
época já se destacavam em meio aos colegas. Sanders,
mesmo sendo da equipe Júnior, figurava, por vezes, no
grupo profissional, que em 1997 foi campeão da Copa
do Brasil. “Joguei um jogo contra o Fortaleza, alguns
do Gauchão, mas da final mesmo contra o Flamengo
não. Mas aquilo foi mágico para o Grêmio que vinha de
uma série de títulos importantes”, considera.

Porém, acabou não permanecendo no Grêmio
após uma seleção. Passou ainda por times em outros
estados, mas em 2001 decidiu retornar a Teutônia.

Maickel Sanders (em pé
à esquerda), junto com
o time Júnior do Grêmio
entre 1996 e 1997

A
R

Q
U

IV
O

 F
P

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L

FOTOS: ARQUIVO FP

Juventude da
Frank chegou os

primeiro título
municipal em 2010



CARLOS BARBOSA          VIDA DURA EM CASA
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Depois de derrota na Liga Nacional,
hora da ACBF estrear na Liga Gaúcha

DA REDAÇÃO

O  aproveitamento
da ACBF nos jogos
em casa pela Liga
Nacional de Futsal

não foi dos melhores. Após
quatro partidas consecutivas
no Centro Municipal Sérgio
Luiz Guerra, a laranja mecâ-
nica acumulou uma vitória,
um empate e duas derrotas.
Depois de perder para o
Marreco, no fim da tarde e
início da noite de sexta-feira
(11/09), a ACBF agora foca
sua energia na estreia na
Liga Gaúcha, marcada para a
próxima sexta (18/09).

A Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal (ACBF) tro-
peçou em casa de novo pela
LNF, ao perder para o Mar-
reco por 2x0, ambos gols
marcados na segunda etapa.
A equipe de Carlos Barbosa
começou melhor na partida,
levando risco ao gol adver-
sário logo no começo. Com
um minuto, Jhow chutou
forte e acertou a trave. Po-
rém, nos minutos seguintes
poucas chances de gol de
ambas as partes.

No segundo tempo, os
paranaenses foram mais
competentes nas investidas

de ataque. Aos 12 minutos,
Beto abriu o marcador. Fal-
tando 5 minutos para o fim,
a ACBF passou a jogar com
goleiro-linha. No entanto,
após perder a bola no ata-
que, Max aproveitou para
fazer o segundo e decretar o
placar final: 2 a 0.

Agora, a ACBF se con-
centra para a estreia na
Liga Gaúcha de Futsal. Na
sexta-feira (18/09), às
20h, enfrentará o Guarani,
de Frederico Westphalen,
em Carlos Barbosa, no
Centro Municipal Sérgio
Luiz Guerra.

 ACBF NA LIGA NACIONAL
Dia Local  Jogo
27/08 Foz do Iguaçu Foz Cataratas 0x2 ACBF
01/09 Carlos Barbosa ACBF 2x4 Atlântico
05/09 Carlos Barbosa ACBF 2x2 Joinvile
08/09 Carlos Barbosa ACBF 2x0 Cascavel
11/09 Carlos Barbosa ACBF 0x2 Marreco

Próximos jogos
Dia Local  Jogo
20/09 Francisco Beltrão Marreco x ACBF

 ACBF NA LIGA GAÚCHA
Dia Local  Jogo
18/09 Carlos Barbosa ACBF x Guarani-FW
24/09 Carlos Barbosa ACBF x AMF (Marau)

ACBF vem de resultados
instáveis jogando em casa

ULISSES CASTRO / DIVULGAÇÃO

DATA VENIA

Concessionária de
rodovia é responsável

por acidente
com animal

LEIA MAIS          

OBSERVATÓRIO POLÍTICO

O motivo para a
alta nos preços é o

desequilíbrio entre a
oferta e a demanda

LEIA MAIS          

ARTIGO DO LEITOR

Aquele muro era
pintado de quatro em

quatro anos com a
propaganda eleitoral

LEIA MAIS          


