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BEBIDA LACTEA FRIMINHO 200ML ........................................  R$ 0,79
BISCOITO MARILAN DISTRACAO  360G ...............................  R$ 3,79
DESODORANTE AEROSOL BOZZANO E MONANGE 150ML. R$ 6,59
SALGADINHO ELMA CHIPS 230G (cheetos 280G, fandangos PRESUNTO
230G e cebolitos 190G) ...........................................................  R$ 6,99
PANETONE PARATI (gotas, brigadeiro e frutas) ....................  R$ 12,90
FRALDA PERSONAL SOFT E PROTECT - pacotão M,G, XG- concorra
bebê conforto ........................................................................  R$ 31,90

Ofertas válidas de 01/12 a 07/12/2020

Justiça Eleitoral julga improcedente
ações da coligação “Primeiro as
Pessoas” contra Cunha e Zuleica

Além da derrota nas urnas, a coligação
“Primeiro as Pessoas”, dos candidatos Nildo e
Carlos, sofreu novo revés ao perder na justiça

eleitoral duas ações movidas contra a chapa
vencedora de Cunha e Zuleica, eleitos prefeito

e vice-prefeita de Horizontina no dia 15 de
novembro.

Saiba mais na página 03 desta edição

Em entrevista ao NH,
prefeito eleito de

Horizontina fala como
será seu governo

Jones Cunha fala da sensação de ser prefeito aos 36 anos,
diz até quando espera anunciar seu secretariado e quais os
critérios que serão avaliados para fazer parte da equipe, e
também fala como será o relacionamento com os partidos de
oposição e o funcionalismo público municipal.

Confira a íntegra da entrevista na página 04
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GERAL

l As duas ações propostas na justiça eleitoral
pela coligação “Primeiro as Pessoas”,
representada pelos candidatos derrotados Nildo
Hickmann (PP) e Carlos Konradt (PSB), na
eleição municipal de Horizontina, que pediam a
cassação da chapa vencedora encabeçada por
Jones Cunha (PDT) e Zuleica Wehner (PTB),
foram julgadas improcedentes.

l Na primeira ação, Nildo e Carlos acusavam
seus adversários (Cunha e Zuleica) de
propaganda irregular, por terem gravado um
vídeo dentro do hospital Oswaldo Cruz.

l Só que os autores da ação esqueceram de
olhar para o próprio umbigo, pois tinham
praticado o mesmo “crime” que apontavam nos
outros. Com a devida vênia, né senhores!

l A juíza Cátia Paula Saft, em sua decisão,
foi enfática: “Não havendo tratamento
discriminatório a qualquer dos candidatos, não
há que se falar em mácula ao caráter competitivo
do pleito e a igualdade das condições entre
candidatos”.

l Na segunda ação movida contra a chapa
Cunha/Zuleica, o alvo da controversa foi o
advogado Vinícius Wichrowski, assessor jurídico
da prefeitura de Horizontina, que atuou durante
a campanha eleitoral em processos de diversos
candidatos da coligação vencedora.

l Em síntese, Nildo e Carlos sustentavam que
o advogado Vinícius protocolava peticionamentos
na justiça eleitoral durante o horário de
expediente e que usava de computadores da
administração pública municipal para trabalhar
nos processos eleitorais de candidatos ligados à
coligação ré.

l  Mais uma vez as suspeitas da chapa
perdedora, de Nildo e Carlos, não passaram de
ilações, e a ação foi julgada improcedente pela

juíza eleitoral da 120ª Zona Eleitoral. Confira a
matéria completa na página ao lado.

l  O ex-prefeito Nildo Hickmann tem se
mostrado um péssimo perdedor. Toda a vez em
que é derrotado nas urnas busca a vitória no
tapetão. Foi assim em 2008 e em 2016.

l Na eleição de 2016, por exemplo, sofreu
uma derrota acachapante de 7 a 0 no Pleno do
TRE - Tribunal Regional Eleitoral, em Porto
Alegre. Talvez por isso tenha preferido nem
recorrer das decisões de primeiro grau.

l Quem conhece e convive com o ex-prefeito
Nildo Hickmann mais de perto, disseram
estranhar o comportamento adotado por ele
durante a campanha eleitoral deste ano.

l Apontam que talvez o professor tenha se
deixado influenciar por alguns coronéis de seu
novo partido, ainda acostumados com a velha
política praticada no século passado.

l Primeira sessão da Câmara de Horizontina
pós-eleição foi calma, tranquila e rápida.

l Nenhum vereador se inscreveu para falar
no Grande Expediente. Tanto os eleitos como os
que não se reelegeram preferiram o silêncio.

l  Em destaque na sessão a aprovação da
Resolução Legislativa que devolve recursos da
Câmara na ordem de R$ 50 mil para o Executivo;
a aprovação da LDO 2021 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias -; e a aprovação do projeto que
cria a modalidade de Transporte Coletivo
Intramunicipal no município.

l Bela notícia: Horizontina, com 5,02% de
aumento, foi o município da região que teve a
maior variação positiva no IPM – Índice de
Participação dos Municípios – na comparação
do IPM 2021 com o de 2020. Já Três de Maio
teve redução de -5,37%. Matéria na página 06.
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Em um ano diferente,
todos fomos iguais

Quando 2020 começou, ninguém
acreditava que estaríamos terminando o ano
desta forma, ainda preocupados por causa
da pandemia. Este era pra ser o ano do
nosso país acelerar, fazer as mudanças
necessárias para crescermos ainda mais,
impulsionar a economia, mas os planos
traçados para nós seguiram outra direção.

Saiu a empolgação e entrou a
preocupação, a distância. Pais, f i lhos,
amigos, separados pela distância e pelo
receio de transmitir uma doença invisível
aos olhos, mas que se mostrou perigosa.
Só que, como tudo na vida, temos o lado
ruim e o lado bom, tudo tem dois lados e
cabe a nós entender os ensinamentos que
cada um deles têm a nos dar.

No lado posit ivo, 2020 serviu para
mostrarmos, novamente, que somos todos
iguais. Que, no fim das contas, somos todos
seres humanos, compartilhando o mesmo
espaço e, juntos, somos responsáveis pelo
bem-estar de todos. Valores como
compreensão e respeito nunca foram tão
praticados, afinal, a situação se provou
crítica ao ponto de que somente com a ajuda
de todos, foi possível encontrar uma forma
de contornar a solução, enquanto a vacina
não chega.

Nossa cidade, felizmente, se mostrou
preparada para combater o coronavírus. Se
pecamos, não foi por negligência, e sim por
excesso, mas quando o assunto são vidas,
isso nunca é demais. Devemos parabenizar
nossos gestores e, principalmente, todos os
servidores, médicos, enfermeiros e o
pessoal da saúde, que está em contato
direto com pacientes, sempre dedicados
para conquistar sua recuperação.

Também foi um ano de recomeços pra
muita gente. Teve quem, infel izmente,
perdeu seu emprego ou teve que fechar seu
comércio por conta das dif iculdades
enfrentadas, o que é sempre triste pois uma
empresa gera emprego e renda não só para
seus donos, mas também para diversas
famílias do nosso município. Ao mesmo
tempo, t ivemos muitos recomeços,
pessoas que mudaram de profissão ou que
aprenderam novas formas de trabalhar,
especialmente nos grandes centros.

Iniciamos o mês de dezembro com a
confirmação de que Horizontina aposta na
continuidade de um trabalho bem feito na
Administração pública. Cunha e Zuleica
seguirão o planejamento iniciado em 2017,
já seis dos nove vereadores foram reeleitos,
indicando a confiança que conquistaram
junto a população. Neste momento onde o
futuro é incerto, olhar para aqueles que nos
dão segurança é importante para o futuro
da nossa cidade.

A gente se pecha por ai.

Henrique da Silva
Empresário

Justiça Eleitoral julga improcedente
ações da coligação Primeiro as
Pessoas contra Cunha e Zuleica

Duas ações propostas na justiça pela coligação
“Primeiro as Pessoas”, dos candidatos Nildo Hickmann
(PP) e Carlos Konradt (PSB), em que pediam a
cassação da chapa vencedora da eleição municipal de
Horizontina, Jones Cunha e Zuleica Wehner, foram
julgadas improcedentes pelo Judiciário.

Na primeira ação, a coligação “Primeiro as Pessoas”,
sustentava que os candidatos a prefeito e vice da coligação
“União Por Horizontina”, Jones Cunha e Zuleica Wehner,
respectivamente, gravaram vídeo de propaganda
eleitoral nas dependências do Hospital Oswaldo Cruz.

A defesa da coligação Cunha/Zuleica, patrocinada
pelos advogados Vinícius Wichrowski e Magnus
Thamar Silva, alegou que a conduta dos candidatos
não caracterizou qualquer desequilibro na disputa
eleitoral, especialmente porque o candidato Nildo
Hickmann também divulgou em redes sociais fotos no
interior do mesmo hospital.

Na decisão, a juíza da 120ª Zona Eleitoral de Horizon-
tina, Cátia Paula Saft, citou jurisprudência do TSE –
Tribunal Superior Eleitoral – que destaca que o acesso
a locais públicos em campanha eleitoral apenas poderia
caracterizar conduta vedada caso comprovado o
desiquilíbrio no pleito, ou seja, caso demonstrado que
apenas um dos candidatos teve acesso a tal local, em
detrimento do outro.

“Na situação fática em apreço, resta provado que
tanto o candidato da coligação representante (Nildo e
Carlos) como os candidatos representados (Cunha e
Zuleica) tiveram acesso ao mencionado hospital e se
valeram de vídeo ou foto lá produzidos para suas
campanhas eleitorais”, destacou a magistrada, que
concluiu: “Não havendo tratamento discriminatório a
qualquer dos candidatos, não há que se falar em mácula
ao caráter competitivo do pleito e a igualdade das
condições entre candidatos”.

No segundo processo movido, a coligação “Primeiro
as Pessoas”, sustentou que o assessor jurídico da
prefeitura de Horizontina, Vinicius Wichrowski, teria
incorrido na conduta vedada do art. 73, inciso III, da
Lei nº 9.504/97, ao ter atuado em processos de diversos
candidatos de partidos pertencentes a coligação “União

Por Horizontina”. A parte autora alegava, ainda, que o
assessor jurídico da prefeitura protocolou diversos
peticionamentos na justiça eleitoral em horário de expe-
diente e/ou mediante o uso de computadores da admi-
nistração pública municipal para trabalhar nos pro-
cessos eleitorais de candidatos ligados à coligação ré.

Em sua decisão, a juíza Cátia Paula Saft destacou
que restou comprovado nos autos que o advogado
Vinicius Wichrowski, ocupante do cargo de Assessor
Jurídico do Município, não atuou em processos
envolvendo a coligação “União por Horizontina” em
horário de funcionamento da repartição pública, e
tampouco que a coligação “União por Horizontina” se
valeu da máquina pública ao utilizar seus serviços, haja
vista a existência de contrato de honorários firmado
entre as partes. Frisou ainda, que este está sujeito à
jornada de 40 horas semanais, mas não se submete a
registro de ponto, consoante o art. 59 do Regime Jurídico
dos Servidores Públicos de Horizontina. Deste modo,
referido servidor não possui jornada rígida de trabalho,
podendo laborar em horários variados.

A fim de verificar se o advogado Vinicius
Wichrowski teria utilizado computadores da Prefeitura
Municipal de Horizontina para peticionar em ações
eleitorais, a justiça eleitoral da 120ª Zona Eleitoral
expediu ofícios ao TSE, a fim de identificar os
endereços IP de onde provieram os 21 peticionamentos
por ele realizados em tal espécie de processo.

De acordo com a juíza Cátia Saft, sobreveio resposta
do TSE com a informação de que todos os peticionamentos
arrolados teriam advindo de um mesmo endereço IP,
pertencente à uma empresa de informática de
Horizontina, que esclareceu que a prefeitura municipal
não é sua cliente desde agosto de 2019 e que o endereço
de IP identificado atualmente pertence a outros clientes.

“Deste modo, considerando que o Dr. Vinicius Carvalho
Wichrowski não está sujeito a controle de ponto e que
não há prova de que tenha se valido de computadores e
rede de internet do órgão público onde exerce a função
de Assessor Jurídico (prefeitura Municipal de
Horizontina), a improcedência da presente demanda é
medida que se impõe”, sentenciou a magistrada.

Advogados Vinícius Wichrowski e Magnus Thamar Silva
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Eleito pelo voto popular o prefeito mais jovem de
Horizontina, Jones Cunha reafirma nesta entrevista ao
NH o compromisso à comunidade de trabalhar de
forma incansável para apresentar projetos e alternativas
para os problemas e dificuldades vividos. O futuro
mandatário disse que ninguém governa e faz nada
sozinho, e por isso conclama que a comunidade de
Horizontina se some a Administração Pública.

NH: Como é a sensação de ser chamado de

prefeito aos 36 anos de idade?

Cunha: Procuro encarar essa situação com
naturalidade, ciente de todas as responsabilidades e
atribuições que recaem sobre um prefeito. Reconheço
antes de tudo, que será uma grande honra governar
Horizontina nos próximos 4 anos, espero aproveitar a
condição de ser o mais jovem prefeito eleito pelo voto
popular de nosso município para trabalhar muito e
corresponder a confiança depositada em nosso projeto.
Não acredito que a idade seja um fator determinante
para o sucesso ou não de uma gestão, no meu ponto de
vista o sucesso está diretamente atrelado ao trabalho,
que precisa ser planejado e executado com
transparência e responsabilidade.

NH: Em 2016, a comunidade elegeu Lajús e

Cunha em cima de uma proposta de governo.

Quatro anos depois, a mesma comunidade

aprovou o trabalho realizado e elegeu o senhor

prefeito de Horizontina. Ser o sucessor de um

governo facilita ou aumenta a responsabilidade?

Cunha: Facilita na condição de continuidade de
projetos e ações que estejam em andamento, entendo
que com isso o processo de transição seja mais tranquilo
e os atendimentos e a prestação de serviços essenciais
aos munícipes tenham o menor impacto possível. Por
outro lado, a sucessão nos remete ao compromisso
automático de avançar e melhorar ainda mais em pontos
que num primeiro momento não conseguimos fazer as
entregas desejadas pela população.

NH: O senhor é vice-prefeito e participou

ativamente do governo. Mas a caneta, de fato e

de direito, estará com o senhor a partir de janeiro.

O que muda na gestão Cunha e Zuleica para a

Lajús e Cunha?

Cunha: Na atual gestão tivemos uma relação muito
boa com o prefeito Lajús, e durante os 4 anos de governo
dividimos o mesmo gabinete trabalhando lado a lado,
procurei contribuir ativamente com todas as demandas
que nos chegavam. Na gestão Cunha e Zuleica vamos
mudar especialmente aquilo que a população elencou
durante o processo eleitoral como oportunidade de
melhoria, pretendo estabelecer uma administração mais
presente nos bairros e interior de nosso município,
fazendo gestão com a participação da população na
definição das ações e obras prioritárias.

NH: Seu slogan de campanha era “Para fazer

mais”. Como projeta fazer mais e de que forma?

Cunha: A ideia central do slogan de campanha
“Para fazer mais”, num primeiro momento tem a ideia
de dar seguimento e finalizar obras e projetos
importantes que trarão desenvolvimento e novas
perspectivas para nosso município (Contorno Viário,
Avenidas Dahne de Abreu e Leonel Brizola, Escola
Cristo Rei, Hospital Oswaldo Cruz entre outros
projetos). Projetamos fazer mais, com responsabilidade
na aplicação dos recursos públicos, com otimização e
modernização de processos e serviços, aprimorando
projetos e políticas públicas para que deem resultados.

NH: O senhor pretende contar com a ajuda do

atual prefeito Lajús de alguma maneira em sua

gestão?

Cunha: O prefeito Lajús foi e continuará sendo um
grande líder, com sensibilidade para possibilitar a
formação de novas lideranças, bem como, para
compartilhar atribuições e responsabilidades no
processo de tomada de decisões, norteado sempre pelas
ações honestas. Com certeza a experiência e os
conselhos do Lajús serão sempre bem-vindos, em
conversa recente já iniciamos discussões de projetos
futuros em que Lajús se dispõe em ajudar de forma
voluntária.

NH: A coligação que elegeu Cunha e Zuleica

era composta por cinco partidos e mais um que

apoiou. Qual será o espaço de cada um deles em

sua administração?

Cunha: Até a presente data não me reuni com os
partidos políticos para discutir e construir a equipe de
governo da próxima gestão, farei isso sem pressa, com
serenidade e responsabilidade, o meu primeiro
compromisso acompanhado de Zuleica nossa vice-prefeita
é com a comunidade, vamos buscar nos partidos pessoas
capacitadas para desempenhar as funções de acordo com
um planejamento estratégico macro que norteará as ações
do governo, os cargos comissionados passarão por
avaliação de desempenho e sempre que os resultados
não forem satisfatórios  promoveremos a substituição.

NH: Quando o senhor espera anunciar o

secretariado de seu governo e quais serão os

critérios de escolha? Haverá mudanças em

relação ao atual, ou a base será mantida?

Cunha: O anúncio será feito de forma coletiva
quando tivermos todo o primeiro escalão definido, não
estabeleci uma data para isso, mas pretendo ter isso
definido antes da posse da próxima gestão. Mudanças
devem ocorrer, bem como a manutenção de alguns
secretários do atual quadro serão convidados a dar
sequência ao trabalho desenvolvido até aqui. Os
critérios serão vários, capacidade técnica, capacidade
de diálogo e de trabalho coletivo, capacidade de gestão
e gerenciamento, articulação política, e alinhamento ao
plano de desenvolvimento e conjunto de ações que
estaremos propondo.

NH: Como será o relacionamento com os

partidos de oposição ao governo?

Cunha: O mais amistoso e respeitoso possível,
espero poder contar com todos os partidos e políticos
de Horizontina, para que juntos possamos construir as
alternativas e projetos que a comunidade espera de
nós gestores, tanto do Executivo quanto do Legislativo.
Espero ainda, estabelecer uma agenda permanente de
trabalho com os 9 vereadores eleitos, os quais mais
uma vez parabenizo pelo sucesso no processo eleitoral.
Reafirmo que o processo eleitoral encerrou-se no dia
15 de novembro, todos os meus esforços, ideias,
projetos e trabalhos desde então, estão focados única
e exclusivamente no bem da coletividade, independente
de filiação ou preferências partidárias.

NH: E com os servidores públicos municipais?

Cunha: Um dos primeiros atos que adotei já no dia
16 de novembro pela parte da manhã, foi de visitar
grande parte das repartições públicas municipais
assumindo o compromisso de reestabelecer o diálogo
com toda categoria dos servidores. Viveremos um novo
momento, uma nova administração e esperamos
implantar um conjunto de ações que possam trazer
melhores condições de trabalho aos nossos servidores,
vamos honrar todos os compromissos firmados e
assumidos por essa e por administrações anteriores,
continuaremos pagando os salários rigorosamente em
dia como fizemos até aqui e junto com os servidores
vamos trabalhar em um conjunto de ações que possam
melhorar também o nível de satisfação da comunidade
com os serviços prestados.

NH: Qual a mensagem que o senhor quer

deixar para a comunidade?
Cunha: Quero iniciar essa mensagem mais uma

vez agradecendo a Deus por ter nos guiado até esse
momento, aos familiares e amigos que estiveram ao
nosso lado nos momentos de incertezas e dificuldades,
agradecer aos apoiadores, partidários e simpatizantes,
voluntários, candidatos e candidatas a vereador e
vereadora que fizeram parte de nossa coligação e todos
os 5.734 eleitores e eleitoras que confiaram o seu voto
em Cunha e Zuleica no último dia 15 de novembro. A
todos vocês nosso muito obrigado!

Para toda população horizontinense, reafirmar o
compromisso de trabalhar de forma incansável para
apresentar projetos e alternativas para os problemas e
dificuldades vividos por nossa gente, os desafios serão
muitos, durante os próximos 4 anos vou precisar de cada
um de nossos munícipes para que juntos possamos
construir o desenvolvimento e as políticas públicas capazes
de regular e promover o bom andamento de Horizontina.
Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico,
Agricultura, Desenvolvimento Social, Infraestrutura e
Segurança Pública dentre outras áreas serão alguns
dos principais desafios que teremos que enfrentar em
meio uma pandemia que muda de forma radical os nossos
conceitos e costumes. Ninguém governa e faz nada
sozinho, por isso conclamo que a comunidade de
Horizontina se some a Administração Pública, participando
de forma ativa nas discussões e construções de novos
projetos que tragam benefícios aos nossos munícipes, que
ajudem na fiscalização da correta aplicação dos
recursos, que possam apontar e sugerir melhorias, mas
que tudo isso possa ser feito de forma respeitosa, pelos
caminhos e ferramentas legais existentes, sem
revanchismo político, sem ofensas e inverdades. Queremos
de uma vez por todas viver dias melhores, dispostos a dar
nossa parcela de contribuição na construção de uma
Horizontina melhor para todos a cada dia!

Jones Cunha: “A sucessão nos remete ao compromisso
automático de avançar e melhorar ainda mais”
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Prefeitura de Horizontina licita dia
14 obras de pavimentação asfáltica

nas ruas Santa Rosa e São Felipe

A rua Santa Rosa, que corta o bairro
Campestre e não possui pavimentação
asfáltica a partir da rua Tuparendi, será
um dos trechos a serem pavimentados
nos próximos meses através de verba
de emenda parlamentar do deputado
federal Ronaldo Santini (PTB) em
articulação com deputado Aloisio
Classmann, a pedido das lideranças do
partido em nível local.

A mesma indicação de verba de R$
250 mil que receberá aporte em

contrapartida do município, dará vazão
a um trecho de asfaltamento na rua São
Felipe, no Bairro Industrial, melhorando
o acesso à escola municipal.

A Tomada de Preços 017/2020 vai
contratar a empresa executora, pois o
recurso é vinculado a União e exige
empreiteira especializada na área, não
podendo ser executada a obra pela Frente
de Pavimentação própria da SMILT.

Abertura das propostas será às 9
horas do dia 14 de dezembro de 2020.



6 NOVO HORIZONTE - Sexta-feira, 04 de dezembro de 2020l

GERAL

Argireline ®: Redutor de
Rugas e Linhas de Expressão

Michele L. Jost

Farmacêutica CRF 6774

Tele-entrega grátis: 3537-7028

A JOST FARMA participa do Programa
FARMÁCIA POPULAR do Governo Federal.
Aceitamos os cartões:  CARTÃO CONVÊNIO ACIAP, VISA, MASTERCARD,

VIDALINK, BANRICOMPRAS, SICREDI E QUERO-QUERO.

facebook.com/Jostfarma

Agora em novo endereço:
Rua São Cristóvão, 1401, Centro,

Horizontina-RS (ao lado do MP - Promotoria;
esquina com a Rua São Pedro)

Argireline® é um hexapeptídeo modulador da tensão
muscular facial com comprovada atividade redutora de
rugas e linhas de expressão, de forma natural e não
invasiva. Um dos sinais mais expressivos do
envelhecimento cutâneo é a formação de rugas, cuja
causa pode ser decorrente de mudanças bioquímicas,
histológicas e fisiológicas e que podem ser agravados
pela exposição ao ambiente e outros fatores secundários,
como movimentos faciais repetitivos causados pela
contração dos músculos da face. A contração mais ou
menos intensa desses músculos varia de pessoa para
pessoa.  No entanto a estimulação excessiva pode
originar rugas ou sinais de expressão, pois ao longo do
tempo o músculo torna-se hipertrofiado e adquire uma
tonicidade aumentada. Este fenômeno natural faz com
que os sulcos e as rugas permaneçam, mesmo quando
não se está contraindo o músculo. Com o passar do
tempo, a pele torna-se flácida e as rugas acentuam-se
como marcas profundas.

Assim como a toxina botulínica, Argireline® age na
terminação nervosa, evitando a liberação dos
neurotransmissores na junção neuromuscular,
prevenindo e reduzindo desta forma as linhas e rugas de
expressão - causadas por movimentos repetitivos - mais
especificamente as rugas ao redor dos olhos, lábios, nariz
e testa. Argireline® não altera a função dos músculos
responsáveis pelos movimentos faciais, mantendo a
naturalidade da expressão da face, além de deixar a pele
elástica e hidratada. Argireline® é uma alternativa não
invasiva à toxina botulínica. Fonte: Galena

Receita Estadual divulga índices
definitivos de rateio do ICMS
para os municípios em 2021

A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita
Estadual, divulgou na última semana os percentuais que
caberão a cada um dos 497 municípios gaúchos no
rateio da arrecadação do ICMS ao longo de 2021. O
Índice de Participação dos Municípios (IPM) definitivo
para o ano que vem aponta como o Estado irá repartir
cerca de R$ 7 bilhões entre as prefeituras. O volume
de recursos corresponde a 25% sobre a receita de
ICMS previsto para 2021, considerando as deduções
estabelecidas pela Constituição Federal, como por
exemplo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (FUNDEB).

A apuração do IPM é realizada anualmente pela
Receita Estadual e leva em consideração uma série
de critérios definidos em lei e seus respectivos
resultados ao longo dos anos anteriores. O fator de
maior peso é a variação média do Valor Adicionado
Fiscal (VAF), que responde por 75% da composição
do índice. O VAF é calculado pela diferença entre
as saídas (vendas) e as entradas (compras) de
mercadorias e serviços em todas as empresas
localizadas no município. Outras variáveis e seus
pesos correspondentes são: população, 7%; área,
7%; número de propriedades rurais,  5%;
produtividade primária, 3,5%; inverso do valor
adicionado per capita, 2%; e pontuação no Programa
de Integração Tributária (PIT), 0,5%.

Segundo dados do fisco gaúcho, o ICMS repassado
às prefeituras representa, em média, 20% do total das
respectivas receitas, consistindo em uma importante
fonte de recursos para os municípios gaúchos.

Horizontina tem o maior crescimento entre os 20 municípios da região

Desempenho das 20 maiores economias do Estado
Entre as 20 maiores economias do Estado, conforme

o critério de Valor Adicionado Fiscal, 11 registraram
crescimento e 9 apresentaram queda na comparação
do IPM Definitivo 2021 com o IPM Definitivo 2020.
As maiores variações positivas são de São Leopoldo
(+12,59%) e Rio Grande (+11,22%), enquanto as
maiores reduções foram verificadas em Triunfo (-
15,02%) e Viamão (-6,64%)

Maiores crescimentos e maiores quedas
O município de Porto Xavier lidera a variação mais

positiva na comparação do IPM Provisório de 2021
com o IPM definitivo de 2020, com crescimento de
21,37% de um exercício para o outro. A variação mais
negativa, por sua vez, foi de Triunfo, com uma queda
de 15,02%. Ao todo, dos 497 municípios do Estado,
263 apresentaram crescimento e 234 registraram
diminuição em seus índices.

Desempenho dos 20 municípios da região
Entre os 20 municípios da região da AMUFRON –

Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste -
conforme o critério de Valor Adicionado Fiscal, 11
apresentaram crescimento e 9 apresentaram queda na
comparação do IPM definitivo 2021 com o IPM
definitivo 2020. As maiores variações positivas são de
Horizontina (+5,02%), São José do Inhacorá (+3,74%)
e Santa Rosa (+3,24%), enquanto as maiores reduções
foram verificadas em Três de Maio (-5,37%%), Nova
Candelária (-2,91%) e Boa Vista do Buricá (-2,67%).
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Caso Bibiana Zarth
A pedido

Ás vésperas de com-
pletar 7 anos do assas-
sinato de Bibiana, a família
ainda espera uma res-
posta do Poder Judiciário.

Bibiana foi assassinada
no dia 06 de dezembro de
2013 em frente a sua
residência, no bairro Indus-
trial, em Horizontina. Tal
ato brutal e cruel chocou
toda a comunidade, fami-
liares de Bibiana, bem
como os pais Nivaldo Zarth
e Odila Canova Zarth.

Desde então, as margens de chegar a 7 anos do assassinato de
Bibiana, a família ainda espera o desfecho do caso, pois em meio a
tantas idas e vindas da fase investigatória e processual, se tem uma
sensação de impunidade junto ao sistema judiciário brasileiro.

Sendo assim, não há como se calar e não clamar por justiça, pois os
assassinos estão livres andando por aí, podendo abraçar seus amigos
e familiares a qualquer momento, enquanto para os pais e familiares de
Bibiana só restaram as boas lembranças e uma saudade infinita. Por
isso esperamos a brevidade da decisão do Poder Judiciário, condenando
os verdadeiros assassinos do bárbaro assassinato de Bibiana Canova
Zarth, ocorrido em 06 de dezembro de 2013.

A família

Carteiras de motoristas
vencidas na pandemia deverão
ser renovadas ao longo de 2021

RGE alerta para golpe
que está sendo aplicado na

região da Fronteira Noroeste

A RGE alerta para a atuação de
golpistas que estão utilizando o nome da
companhia para solicitar pagamentos
indevidos. Casos registrados
recentemente no município de Alegria,
na Fronteira Noroeste, dão conta de um
indivíduo que se diz funcionário da RGE
abordando moradores da região e
alertando sobre uma suposta
irregularidade no medidor dos clientes.
Com isso, o golpista cobra um valor do
cliente para executar a regularização
rapidamente, sob ameaça de corte do
fornecimento de energia e uma cobrança
ainda maior por parte da distribuidora.
O golpista ainda finge utilizar um canal
de comunicação com a empresa.

A RGE reitera que ninguém está
autorizado a cobrar quaisquer valores
por serviços elétricos de

responsabilidade da distribuidora. Toda
e qualquer cobrança referente à energia
elétrica é feita somente na fatura mensal
que o cliente recebe. A concessionária
também não faz ligações telefônicas
solicitando senha de acesso ao portal de
atendimento, que é pessoal do cliente e
intransferível, tampouco depósitos
bancários. Cabe ainda ressaltar que
nenhum profissional da empresa ou de
suas empresas parceiras efetua
quaisquer serviços dentro das residências
dos clientes, exceto os serviços de
medição de consumo quando o medidor
(relógio) não estiver visível a partir da
rua. A necessidade de acesso para
medição de consumo ocorre mediante
anúncio verbal prévio do agente
comercial, identificando-se com
uniforme e crachá da empresa.

Caso registrado em Alegria envolve suposta irregularidade

nos medidores dos clientes e cobranças indevidas

Condutores que tiveram a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) vencida
no ano da pandemia terão doze meses
da data de vencimento para fazer a
renovação. A retomada da contagem do
prazo para renovação do documento
para fins de fiscalização foi determinada
pela Resolução 805/2020, do Conselho
Nacional de Trânsito, publicada na semana
passada no Diário Oficial da União.

O restabelecimento dos prazos para
renovação da CNH vale para todos os
condutores que tiveram habilitação
vencida em 2020. A partir 1º de janeiro de
2021, a contagem do prazo será retomada,
com o acréscimo de um ano do mês de
vencimento que consta no documento.
Ou seja, CNHs com data de validade

de janeiro de 2020 poderão renovar até
31 de janeiro de 2021; para as vencidas
em fevereiro de 2020, a renovação
poderá ocorrer até 28 de fevereiro de
2021; e assim sucessivamente, até 31 de
dezembro de 2021 para as habilitações
com validade em dezembro de 2020.

Os novos prazos valem também para
a Permissão para Dirigir (PPD),
documento provisório utilizado no
primeiro ano de habilitação do condutor.

A medida leva em conta a
normalização das atividades dos órgãos
de trânsito e busca a retomada dos
serviços e prazos de modo a causar o
menor transtorno ao cidadão, adequando
à capacidade de atendimento por parte
dos órgãos de trânsito.
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Como ter uma alimentação mais
saudável, da teoria à prática. Esta é a
proposta do curso ‘Peso saudável
alimentando-se bem’, lançado pela
Cooperativa de Trabalho dos Técnicos
do Noroeste do Estado do Rio Grande
do Sul (Unitec), de Três de Maio.

Minis t rado  pe la  assoc iada
Veridiana Marx – especialista em
Nutrição Clínica e pós-graduada em
Gastronomia Aplicada à Nutrição –,
o  t re inamento  é  des t inado  às
produtoras, empresárias, autônomas

Unitec lança curso sobre alimentação saudável
e demais interessadas.

É composto de parte teórica, que
aborda como equilibrar a alimentação
para ter mais saúde, entendendo o
limiar pessoal de gordura, doenças da
atualidade e síndrome metabólica,
ansiedade e compulsão alimentar, além
de técnicas de mudança de
comportamento, identificando desejo
de fome real. Também conta com
práticas gastronômicas saudáveis.

O curso tem carga horária de oito
horas e é presencial. Interessados em

pa r t i c i p a r  p o d e m  c o n t a t a r  a
Unitec  pelo te lefone/WhatsApp

(55)  3535-2052  ou  pe lo  e-mail
vendasunitectm@gmail.com.
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“AQUI VOCÊ TEM AMIGOS.”

Medfar, a farmácia dos gaúchos e tradicionalistas.

ATENÇÃO!!!
Veja as vantagens de ser

cliente da Farmácia MEDFAR:
ATENDIMENTO FAMILIAR, CORDIAL E AMIGO;

MELHORES PREÇOS NOS MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS;

MELHOR DESCONTO COM O CARTÃO DE VANTAGENS;

MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS;

ESTOQUE RENOVADO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS;

 ÓTIMAS VARIEDADES DE PRODUTOS NATURAIS;

EXCLUSIVIDADE EM PRODUTOS;  OFERTAS SEMANAIS
EXCLUSIVAS;  AJUDA NAS COMUNIDADES;

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO;

 PREZA PELO SEU BEM ESTAR; CUIDADOS PELA SUA VIDA;

SERVIÇOS: TELE-ENTREGA, COLOCAÇÃO DE BRINCOS

AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS

Tele entrega nos telefones 3537-1662 e 3298

Domingo de chuva forte e trabalho para
a Defesa Civil municipal em Horizontina

Prefeitura de Horizontina
adota turno único em parte
dos serviços administrativos

até 31 de dezembro

O prefeito de Horizontina, Antônio
Lajús, assinou na última semana decreto
determinando atendimento em turno
único nos últimos 30 dias de 2020 em
parte dos serviços administrativos,
visando o fechamento do ano contábil
2020, para que aos primeiros dias de
janeiro a nova administração, tenha totais
condições de seguir trabalhando
normalmente, cumprindo eventuais
serviços ou cronogramas ainda
pendentes.

Serão mantidos neste período todos
os serviços essenciais e as atuais equipes
farão o devido levantamento de todas as
ações cumpridas ou a realizar, o fecha-
mento do caixa e das compras públicas,
pois mesmo que haja a continuidade de
um mesmo projeto de governo, a
prefeitura cumpre legislações, exigências
dos órgãos de controle e o ano fiscal,
neste em especial, o fim de um período
administrativo, exigem essa atenção.

“Se reduz um pouco o ritmo por alguns
dias, para dar celeridade a partir do mês

seguinte, utiliza-se esse tempo para os
ajustes a uma nova etapa a ser
implantada na gestão pública municipal”,
destacou o prefeito Lajús.

Segundo a Administração Municipal,
o turno único corrido de 6 horas, é algo
normal nesse período do ano, na grande
maioria das prefeituras, é adotado por
Horizontina especialmente no ano da
transição para um novo governo. Nos
demais períodos, sempre o turno único
vigora, normalmente entre o Natal e o
Ano Novo, por duas semanas.  Neste
mês transcorrerá por 4 semanas, de
segundas às sextas-feiras das 7h ás 13h,
até dia 31 de dezembro, mas não abrange
as secretarias da Educação (escolas e
creches), Saúde (rede de postos e
farmácia) e a Secretaria de
Desenvolvimento Rural.

As secretarias não atingidas pelo
decreto adotarão regulamento próprio
para definir forma e horário de trabalho
de seus servidores, que estarão afixados
junto a esses departamentos.

Saúde, Educação e Desenvolvimento Rural
permanecem com atendimento em dois turnos

A equipe da Defesa Civil do município de
Horizontina atuou durante o último domingo, 29,
para atender diversos chamados da população
visando a desobstrução de alagamentos de vias,
des te lhamento  parc ia l  de  pe lo  menos  t rês
residências nos bairros Paraíso e Bela União, que
receberam lonas improvisadas até os reparos
definitivos, remoção de árvores e galhos em vias
públicas e providências como de um colchão para
família que teve o quarto de dormir descoberto e
seus pertences comprometidos pela chuva.

No caso da desobstrução de bueiros que não
deram vazão a chuva, mais uma vez a triste
constatação da própria mão humana gerando para
si os problemas. Lixo como garrafas pet, vidros e
outros materiais sólidos, descartados em via
pública ou misturado ao entulho, que são arrastados
pela chuva ou vento e acabam entupindo as chamadas
bocas de lobo dando menos vazão e esses dispositivos,
consequentemente acumulado a água em via pública.

Em outros pontos nota-se o aumento das vias
pavimentadas e que acumulam mais água na rua,
sendo necessária ampliação das redes coletoras
o que vem sendo feito pela SMILT.

No caso do colchão para a família moradora
do Bairro Paraíso, a equipe da Defesa Civil
Municipal agradece a solidariedade da comunidade,
pois mais uma vez a doação de uma família, fez com
que a outra pudesse restabelecer sua normalidade.

A Defesa Civil Municipal atende chamados
pelos fones 9-9938- 4238 ou 3537-7522.  Também
trabalha em sintonia com o Corpo de Bombeiros,

podendo  os  chamados  se rem d i r ig idos  ao
serviço 193.
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Brigada Militar e Polícia
Civil prendem dupla
por tráfico de drogas

em Três de Maio

Na segunda-feira, 30, em ação conjunta, a Brigada
Militar e a Polícia Civil, após informações de tráfico de
drogas no bairro Palmares, prenderam dois indivíduos
por tráfico de drogas, em Três de Maio.

Com os presos foram apreendidos 46 gramas de
cocaína, 468 gramas de maconha, R$ 300,00 em
espécie, uma balança de precisão e dois aparelhos
celulares.

Grave acidente deixa duas pessoas
mortas na BR-468, em Bom Progresso

Um grave acidente de trânsito foi
atendido na BR-468, em Bom Progresso, na
tarde do último sábado, 28, com duas vítimas
fatais e duas pessoas feridas. O fato
aconteceu por volta das 17h30min.

Um veículo Vectra emplacado em
Humaitá saiu da pista e capotou várias vezes
até parar próximo a árvores, às margens da
rodovia. As duas vítimas fatais foram
ejetadas do veículo durante o capotamento.

Uma das vítimas foi identificada como
Alexandre Neuberger, de 22 anos. A outra
vítima como Ediane de Bairros Saraiva, de
25 anos.

Os dois feridos foram removidos aos
Hospital de Caridade de Três Passos pelo
Corpo de Bombeiros. Um homem foi
atendido no pronto socorro e não corre risco
de morte. Já uma mulher está em estado
grave na UTI da casa de saúde.

Fonte: Rádio Alto Uruguai 

PRF prende foragido da justiça em furgão que
transportava passageiros para Coronel Bicaco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na
tarde de quinta-feira (26), um homem procurado pela
justiça. A prisão ocorreu na BR 285, em Passo Fundo.

Em uma abordagem de
combate à criminalidade,
policiais abordaram um
furgão, que fazia o transporte
de passageiros de Vacaria
(RS) para Coronel Bicaco
(RS), em frente à Unidade
Operacional da PRF em Passo
Fundo.

Os ocupantes foram
identificados e foi verificado
que um dos passageiros, um
homem de 43 anos, possuía
mandado de prisão da
comarca de Guaporé (RS), por
associação para prática de
crime da lei antidrogas.

O indivíduo foi preso e

encaminhado à polícia judiciária. O veículo e os demais
passageiros foram liberados para seguir viagem.

Ônibus sai da pista e cai em canteiro
central de trevo em Esquina Boa Vista

O condutor de um ônibus da empresa Sulserra,
perdeu o controle do coletivo na manhã desta quarta-
feira (02) e o veículo desceu um barranco, no canteiro
central do trevo de acesso à cidade de São Martinho,
no entroncamento da BR 468 com a ERS 210, na

localidade de Esquina Boa Vista, em Campo Novo. O
fato aconteceu por volta das 07h30min.

De acordo com as primeiras informações, o
condutor, que seria mecânico da empresa, teria sentido
um mal súbito e acabou perdendo o controle do coletivo.
Ele estaria se encaminhando à cidade de Horizontina,
e o ônibus não levava passageiros. O veículo sofreu
algumas avarias, mas o condutor não ficou ferido.
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Escolas de Horizontina continuam recebendo melhorias
A Administração Municipal de Horizontina, através

da Secretaria Municipal de Educação, segue realizando
investimentos e melhorias nos educandários municipais.
Os investimentos trazem aos pais, professores e alunos
condições melhores e mais agradáveis, aguardando o
retorno das aulas presenciais.

As bibliotecas de todas as escolas de Educação
Infantil e Ensino Fundamental estão recebendo incre-
mento no acervo bibliográfico, com livros de Literatura
Infantil e Infanto Juvenil, na ordem de R$ 191.388,33.

A comunidade escolar, bem como todos os demais,
pode perceber as mudanças que aconteceram e estão
acontecendo desde o início da Gestão 2017/2020. Com
os PPCIs - Plano de Prevenção Contra Incêndios
concluídos em sete escolas, e com início da execução
nos próximos dias na EMEF Cristo Rei, o que oferece
maior segurança aos usuários.

De acordo com a secretária municipal de Educação,
Ivete Fátima da Silva, “uma boa apresentação e
ambiente escolar traz aos alunos e professores mais
qualidade no aprendizado e maior satisfação ao
profissional da educação. Neste sentido, um dos
principais investimentos foi a troca de todo mobiliário
escolar, não necessitando dos reparos corriqueiros que
aconteciam, no dia a dia, e também dando um aspecto
mais harmonioso às salas de aula. Além disso, foram
instaladas cortinas blecaute nas escolas, de acordo com
a necessidade”.

As pinturas e conservações dos prédios trazem não
só o seu embelezamento, mas ainda a garantia da
conservação do patrimônio público e a satisfação de

todos que fazem uso destes ambientes.
A EMEF Carlos Gomes, de Vila Cascata, está

recebendo serviços de pintura no prédio e a instalação
de rede lógica (internet) em todas as salas de aula e
dependências. Está sendo concluída a reforma da
EMEF Cristo Rei, maior escola do município, com mais
de 520 alunos. “Para a administração municipal a
prioridade dos investimentos é sempre no bem-estar

da comunidade”, destaca a secretária, que conclui: “É
por sempre pensar em oferecer melhores condições
de trabalho e de aprendizado que, nos últimos quatro
anos, procurou-se deixar todas as escolas nas melhores
condições de uso possíveis, com o aspecto da
Administração Pública que se preocupa com todos que
utilizam os ambientes escolares, sejam eles alunos,
professores, pais e toda a comunidade horizontinense”.

Iluminação de praças esportivas é incentivo da
Prefeitura de Horizontina para o esporte e lazer

Na cidade e no interior, parcerias construídas pela
secretaria de Esporte Cultura Juventude e Lazer de
Horizontina estão melhorando sobremaneira as
condições para o lazer e a saudável prática de esportes
da comunidade.

Nesta semana foram entregues ao uso da
comunidade espaços iluminados para a prática esportiva
no Bairro Novo Horizonte, junto ao espaço da quadra
de areia. Na quadra de areia quatro refletores de R$
380,00 cada e R$ 800,00 em cabos e fiação e demais
materiais totalizando R$ 2.320,00. Também foram
concluídas as melhorias junto a sede da comunidade
de Lajeado Maria.

O secretário de Esportes Cultura Juventude e Lazer,
Cassiano Telles, destaca que os investimentos a esses
espaços se resumem ao material utilizado, já que a mão

de obra é toda da equipe da sua secretaria ou de outras
pastas da própria municipalidade.

Em Lajeado Maria, parceria estabelecida com a
comunidade, estão sendo substituídos refletores antigos
por de led. Os 12 refletores foram substituídos pela
equipe de eletricistas do município. Essa parceria foi
de custo zero para os cofres municipais.

Em Lajeado Seco, o campo do Minuano Sociedade
Rui Ramos investimento de R$ 4.000,00 do município
e o restante da comunidade com a mão de obra,
igualmente dos servidores municipais. Foram instalados
18 refletores de Led.

Outra ação foi na quadra de esportes da comunidade
de Secção 19, com a troca de seis refletores e a
manutenção dos mesmos, a um investimento de em torno
R$ 600,00, mais a mão de obra dos servidores da prefeitura.

Outras ações executadas nessa área de iluminação
feitas pelo município e os sistemas entregues em
comodato a comunidade, ocorreram na pista de Rodeios
do Piquete Reckziegel, junto ao Consulado do
Internacional, iluminação da pista do Jeep Country em
parceria com a John Deere Brasil. Na pista de Jeep,
os recursos públicos utilizados foram de R$ 7.000,00.

Conforme o relatório destacado pelo titular da
SMECJL ocorreu ainda iluminação da quadra esportiva
do Bairro Bela União, com investimento de R$ 8 mil.

Também está concluída e entregue a iluminação da
quadra da Escola Paraíso Da Criança / antigo Centro
Social Urbano com custo de 2 refletores de 380 reais
mais 100 metros de cabo no custo de 980 reais total de
R$ 1.700,00 reais

O secretário ainda destaca que muitos desses
investimentos retornam com a economia de energia
das antigas lâmpadas vapor de sódio pela tecnologia
LED junto a todos os ginásios de esportes públicos na
cidade e de Vila Cascata.

No último dia 23 de novembro, restrito a 30 pessoas,
ocorreu a entrega da iluminação do Estádio Wilson
Nascimento, que estava programada para ser através
de um torneio ou evento com maior participação dos
desportistas, que em razão do distanciamento resumiu-
se a participação de um combinado esportivo da
imprensa local e da prefeitura municipal para o ato de
homenagem ao zelador do estádio por 34 anos Armando
Jehn, “Tio Armando” que se aposentou do serviço
público municipal.

A iluminação do estádio Wilson Nascimento signi-
ficou investimento da ordem de R$ 55 mil. Outras melhorias
realizadas no espaço esportivo foram de R$ 45 mil
totalizando em torno R$ 100 mil usados na revitalização
do estádio na atual gestão da Secretaria de Esportes.
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99700-6826
E-mail: lidder@lidder.com.br

Unidade 3: Av. Tucunduva, 300, Sala 104, Horizontina/RS - Fone: 55 3537-1635

Horizontina: 3537-4906
Dr. Maurício Cardoso: 99983-1766
Tucunduva: 3542-1052

Rua Balduíno Schneider, 251 - Horizontina / RS

Extravio de Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural
Pamela Isabel Zingler, CGC/TE 266/1032325, estabelecido na rua

Cristóvão Colombo, 1333, no município de Doutor Maurício Cardoso –
RS, comunica o extravio de talão de notas fiscais de produtor rural de
série/notas P202 647041 a P202 647050, não se responsabilizando
pelo uso indevido do mesmo.

Doutor Maurício Cardoso, RS., 30 de novembro de 2020.
Pamela Isabel Zingler

Secretaria Estadual da Agricultura
informa que focos de gafanhotos
na região são de espécie nativa

Populações de gafanhotos
começaram a afetar lavouras de soja em
Santo Augusto, São Valério do Sul e Bom
Progresso, cidades da região Celeiro.
Fiscais da Secretaria da Agricultura
(Seapdr) estiveram na terça-feira, 01,
nestes municípios vistoriando as áreas
atingidas e delimitando os focos. Desde
sábado, a presença dos insetos começou
a ser notada por produtores na
vegetação nativa, principalmente na
árvore timbó. Áreas pequenas de soja,
próximas à mata, também estão sendo
alvo. O secretário da Agricultura, Covatti
Filho, informou que já fez contato com a
ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
e que o Estado “tem o apoio para o
controle da praga”.

O chefe da Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal da Seapdr, Ricardo
Felicetti, explica que os gafanhotos são

de espécie nativa e não são considerados
pragas no Rio Grande do Sul. Afirma que
não se trata de uma nuvem de gafanhotos
e nem de espécie migratória como as
registradas na Argentina nos últimos
meses. Os insetos também não têm
relação com os focos descobertos
próximos à fronteira gaúcha, na
Argentina, na semana passada. Felicetti
comenta que as equipes da secretaria
percorrerão os focos para demarcar a
área que pode vir a ser afetada e
dimensionar a relevância deste evento.
Segundo Felicetti, as condições
climáticas e duas estiagens seguidas
podem ter colaborado para a formação
desta população de insetos no Estado.

No interior de Coronel Bicaco, na
localidade de Campo Santo, também há
registro da presença de gafanhotos.

Fonte: Correio do Povo
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Horóscopo
 Áries de 21/03 a 20/04 - Um amor poderá surgir anunciando-se de

alguma forma duradouro e de acordo com todas as suas expectativas
neste campo. Viva a felicidade destes dias. Diz o ditado que nem sempre
o diabo está atrás da porta e há que dar asas á sua imaginação e provocar
mudanças na sua vida profissional. Não descuide de nenhuma
oportunidade que lhe possa surgir, mesmo a nível financeiro. Na saúde:
Algum cuidado com a alimentação, use e abuse dos vegetais.

Touro de 21/04 a 20/05 - Se a sua relação amorosa está em situação
de desgaste, e não quiser mais investir nela é hora de quebrar amarras
e. Antes de tomar essa decisão, reflita o suficiente. Aprenda a escutar as
pessoas que possam ter mais experiência na sua área de trabalho. Saber
escutar é uma virtude, assim como ter a humildade de admitir que não é
dono de toda a sabedoria. Os investimentos que fizer, serão lucrativos. Não
cometa excessos com o álcool nas suas saídas noturnas.

Gêmeos de 21/05 a 20/06 - A sua curiosidade vai levá-lo a tomar uma
atitude de maior introspecção. Com essa reação poderá decidir
corretamente o seu futuro amoroso.  Em disputas de trabalho, não tenha
medo de expor as suas ideias se sente que a razão está do seu lado.
Respeite as opiniões dos outros, mas não abra mão dos seus ideais.
Faça um plano de economias, seja realista perante as suas contas. Na saúde:
Qualquer terapia que o ajude a reduzir o estado ansioso será bem-vinda.

Câncer de 21/06 a 21/07 - Deverá esperar melhores dias para tomar
decisões importantes nesta área amorosa. Se está no inicio de uma relação
e esta não decorre como deseja, será melhor terminar. Se a sua relação
é mais longa, esqueça os momentos negros e invista nela o mais possível.
No plano profissional e material: Não procure nos outros as soluções para
todos os males. Tem em si a energia e o conhecimento necessários para
desbloquear os seus projetos de forma muito positiva. Na saúde: Ela é
boa em geral, mas respeite as horas de descanso.

Leão de 22/07 a 22/08 - A sua vida afetiva toma uma nova e diferente
dimensão. É imprescindível que se liberte de todos e preconceitos e tabus
e se lance nos braços do amor. No plano profissional e material: Vai se
sentir com um forte poder de decisão, o que permite avançar com várias
tarefas simultaneamente e sem percalços. As viagens de cariz profissional
estarão favorecidas. Financeiramente está em alta. Na saúde: Tenha
atenção com o seu aparelho respiratório.

Virgem de 23/08 a 22/09 - A família será a sua maior preocupação
esta semana. Pare, e dê-se algum tempo para dialogar com os seus filhos
e com eles estabelecer alguns objetivos. No plano profissional e material:
Decisões oportunas e firmes farão obter resultados com sucesso. Elabore
um esquema que permita etapa a etapa, atingir os seus mais importantes
objetivos. Rodeie-se de pessoas com os mesmos ideais. Na saúde: Faça
uma visita ao seu médico para exames de rotina.

Libra de 23/09 a 22/10 - Sentirá um forte apoio por parte dos seus
familiares mais chegados e pelo seu parceiro amoroso. Perante as
adversidades, eles serão a coluna de suporte. No plano profissional e
material: Seja firme, não desanime ao primeiro obstáculo. È necessário
que aceite humildemente todas as ajudas que sejam oferecidas. Estude
vivamente um plano de aplicação do seu dinheiro. Na saúde: Ela é boa
em geral, porém não abuse das suas forças.

Escorpião de 23/10 a 21/11 - Poderá ser surpreendido por uma paixão
avassaladora que dará uma nota muito positiva á sua vida. Se tem uma
relação estável, conte com fortes manifestações de afeto e ternura que o
transportam a uma a um estado profundo de felicidade. Desenvolva as
suas tarefas profissionais com paixão e determinação, assim conseguirá
o êxito e o reconhecimento de todos quantos o rodeiam neste meio.N ão
compre por impulso. Recarregue baterias em comunhão com a natureza.

Sagitário de 22/11 a 21/12 – No plano afetivo: Alguns conflitos podem
surgir. Poderá sofrer acusações infundadas e deve acalmar-se para ter
energia para as combater. Separe os seus sentimentos da vida material.
No plano profissional e material: O seu astral estará um pouco em baixo e
terá uma semana difícil. Será o principal responsável por isso, pois tem
uma tendência para ver tudo por um lado mais pessimista. Na saúde:
Algumas perturbações no sono. Evite refeições pesadas ao jantar.

Capricórnio de 22/12 a 20/01 -No plano afetivo: Os astros não estão
favoráveis. Não se manifeste, tome uma atitude extremamente discreta.
Reflita sobre os sentimentos que os outros possam nutrir por você. No
plano profissional e material: Avalie o parecer dos seus superiores e não
se precipite em tomadas de decisão. Este não é o momento certo para
tomar posições radicais ou decisivas. Na saúde: Faça meditação.

Aquário de 21/01 a 19/02 -.Tenderá para tomar ações harmoniosas e
concertadas. Resolva todos os assuntos relativos á sua relação em
privado. A sua vida profissional ocupa o primeiro lugar das suas
preocupações neste período. Muito estresse e agitação são de prever,
contudo sempre se saíra bem de todas as escolhas e decisões. O dinheiro
estará em alta. Na saúde: Será positiva uma viagem para quebrar a rotina.

Peixes de 20/02 a 20/03 - Viverá estes dias cheio de entusiasmo e
voltado para o futuro de forma aberta e positiva. Arregace as mangas e
aproveite toda essa energia para construir o seu futuro. Estão favorecidos
todos os nativos que iniciam uma nova carreira ou um novo emprego.
Serão dias promissores para quem pretenda iniciar uma atividade por
conta própria ou estabelecer novos conhecimentos profissionais. Na saúde:
Se pretende realizar alguma intervenção estética está no momento certo.

Empresa de destaque nacional possui 3 vagas para
MOTORISTAS para Horizontina. Necessário ter CNH categoria B.
Mais informações pelo WhatsApp 55 9 99323093

ALUGA-SE kitnet, modelo apartamento pequeno. Tratar no fone:
9 9622-5569

ALUGA-SE quarto individual para jovem do sexo masculino.
Tratar: 3537-6350 ou 9 9622-5569

VENDE-SE vários terrenos, de dimensões diferentes,
localizados na Av. Terceira Dimensão, loteamento Kommers, próximo
a subestação da RGE, em Horizontina. Valores que variam de R$ 60
a 75 mil. Tratar diretamente com o proprietário pelo telefone 9 9614-
3876.

VENDE-SE terreno de 525m2 com casa de alvenaria de 110m2,
na rua Santo Cristo, 60, bairro Campestre, Horizontina. Valor R$ 230
mil. Tratar nos telefones: 9 9146-4549 e 9 9629-9752.

VENDE-SE terreno na Av Assis Brasil, em Horizontina, medindo
13 metros de largura por 65 metros de comprimento. Valor a
combinar. Tratar com Rafael, no telefone 9 9617-8639.

VENDE-SE terreno localizado na Rua Romualdo Weiss, bairro
São Francisco, próximo ao Colégio Farroupilha, em Horizontina.
Terreno tem 375 m2 de área, sendo a frente de 25 metros. Aceita
automóvel. Tratar: 9 9137-9814

Souza Car Auto Center  – Balanceamento, geometr ia,
alinhamento, suspensão e pneus em geral. Av. Dahne de Abreu, 2070
– Horizontina – Telefone: 3537-4976

Ouro Verde, mini mercado e bar. Av. Castelo Branco, 1397 -
Bairro Ouro Verde. Fone: 9 9646-7360

TENHO vagas de moradia para alugar. Contato: 3537-6350 ou
9 9622-5569.

Cla$$ificados

Diferenças entre homem e mulher
Apelidos
- Se Adriana, Silvana, Débora e Luciana vão almoçar juntas, elas
chamarão umas às outras de Dri, Sil, Dé e Lu.
- Se Leandro, Carlos, Roberto e João saem juntos, eles
afetuosamente se referirão uns aos outros como Gordo, Cabeção,
Rato e Negão.

Discussões
- Uma mulher tem a última palavra em qualquer discussão.
- Por definição, qualquer coisa que um homem disser depois disso,
já é o começo de uma outra discussão.

Futuro
- Uma mulher se preocupa com o futuro até conseguir um marido.
- Um homem nunca se preocupa com o futuro até que consiga uma
esposa.

Mudanças
- Uma mulher casa-se com um homem esperando que ele mude,
mas ele não muda.
- Um homem casa-se com uma mulher esperando que ela não
mude, mas ela muda.

Dividindo
- Uma mulher dividirá seus pensamentos e sentimentos mais
profundos com um completo estranho que lhe dê atenção.
- Um homem só dividirá seus pensamentos e sentimentos mais
profundos quando questionado por um advogado artimanhoso, sob
juramento, e mesmo assim, apenas quando isso puder diminuir a
sua pena.

Amizade
- A mulher encontra com outra na rua:
`Nossa como você tá linda!!!´. Quando viram as costas vem o
comentário: ̀ Nossa como ela tá gorda´.
- Um homem encontra com outro na rua:
`Fala seu gordo-careca-bichona! ́ . Quando viram as costas vem o
comentário: ̀ pô, esse cara é gente fina!´



HORIZONTINA lllll Sexta-feira, 04 de dezembro de 2020

Corsan prorroga
prazo para

negociação de dívidas
A Corsan prorrogou o Programa de Negociação de

Dívidas por mais 180 dias, a partir dessa terça-feira, 1º
de dezembro. Lançada em setembro deste ano, a
iniciativa oferece descontos e benefícios como forma de
ajudar os clientes diante das dificuldades impostas pela
pandemia.

Para as faturas vencidas entre 1º/9/2015 e 31/8/2019,
são oferecidos descontos de 99% (sobre os valores
referentes a multa e juros para pagamento à vista) ou
50% (sobre os valores de multa e juros no parcelamento,
bem como isenção total de juros futuros). No caso das
faturas vencidas até 31/8/2015, há isenção total de multa
e juros e desconto de 50% sobre o valor da dívida, para
pagamento à vista; ou desconto de 50% sobre os valores
de multa e juros no parcelamento, além de isenção total
de juros futuros.

O parcelamento pode ocorrer mediante o pagamento
de 35% na entrada mais 12 vezes. Se for feito com cartão
de crédito, não é preciso dar entrada. A parcela mínima
é de R$ 30 para a categoria residencial subsidiada e R$
50 por economia para as demais categorias.

Mais informações pelo telefone 0800-6466444 ou nos
escritórios locais da companhia. Para atendimento
presencial, é necessário agendamento prévio por meio
do 0800, do app da Corsan ou do site www.corsan.com.br.


