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CHOCOLATE ARCOR barra 80G (exceto amargo 70% e morango) R$ 3,19
REFRIGERANTE FRUKI PET 2L  (sabores) .............................  R$ 3,69
MASSA NISSIN MIOJO ESPAGUETE T3 E T5 500G .................  R$ 4,39
BISCOITO PARATI MARIA 740G ...............................................  R$ 5,39
PAPEL HIGIENICO STYLUS NEUTRO 12X20M........................  R$ 8,79
CAFE IGUACU TRADIC. SOLUVEL PO LT 200G ...................  R$ 10,50

Ofertas válidas de 13/07/2021 a 19/07/2021

:

210 alunos
de Horizontina
se formam
no PROERD
Alunos de três escolas do município de Horizontina
participam da formatura do Programa de Resistência
as Drogas e a Violência – PROERD, que há 20 anos é
conduzido no município, sob coordenação da Brigada
Militar do Rio Grande do Sul. As turmas são dos 5º e 6º
anos do Ensino Fundamental, inclusive aqueles que
tiveram as aulas interrompidas por conta da pandemia,
de três escolas do município. Ao todo, 210 alunos
passam pela cerimônia que ocorre na Câmara
Municipal de Vereadores.

Página 03

Página 05

Tecnocar Oficina
Mecânica muda

para prédio
próprio

Com anos de atuação e ótima reputação entre os
proprietários de veículos do município, a Tecnocar Oficina

Mecânica mudou de endereço. O Novo Horizonte traz nesta
edição um pouco da história de Martin Linke, proprietário da

oficina, desde quando iniciou na profissão de mecânico até
ter seu próprio negócio. Hoje ele trabalha com o filho

Gustavo, com a esposa Jane e o colaborador Ricardo.
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GERAL

l A ameaça de lideranças do PTB de Horizontina
de deixarem o partido para voarem a outro ninho
não deve se confirmar. Ao menos não por enquanto.

l Entre prós e contras, a turma do 14 deve ter
avaliado que eleitoralmente o melhor é ficar onde
estão. Saindo do partido, perdem mais do que
ganham.

l  E isso vale também a nível estadual.
Classmann, indo para o PSDB, corre sérios riscos
de não se reeleger.

l  Isso porque, em sua base eleitoral,
principalmente na região Celeiro, há uma rivalidade
histórica entre PTB e PSDB.

l Em Três Passos, por exemplo, os dois partidos
se alternam no poder há quase 30 anos. Ora um
administra o município, ora outro.

l A deputada Zilá é oriunda do PTB, inclusive
foi vice-prefeita pelo partido na metade dos anos
90, e em pleno exercício do mandato abandonou a
sigla para se filiar ao PSDB, deixando profundas
cicatrizes que até hoje não cicatrizaram.

l Jamais o PTB de Três Passos continuaria
fazendo campanha e votando no Classmann caso
ele fosse ao PSDB. E os tucanos, também, teriam
enormes dificuldades em abrigar em seu ninho o
deputado petebista, de quem sempre foram
adversários.

l Em Horizontina, caso o grupo que comanda
o PTB realmente sair do partido, a sigla logo seria
assumida por lideranças de outros partidos, entre
os quais dissidentes do PP, PDT, PSL, e todos
aqueles que tem uma visão à direita conservadora,
igual à do presidente nacional do PTB, que alguns
integrantes locais têm vergonha de defender, mas
não têm vergonha de defender o ex-presidiário.
Abra o olho Nico!

l Assembleia Legislativa gaúcha aprovou, por
49 votos favoráveis e um contrário, o fim da pensão
vitalícia de ex-governadores no Rio Grande do Sul.
O projeto ainda depende da sanção do governador
Eduardo Leite.

l São nove ex-governadores e quatro viúvas
que recebem mensalmente, cada um, mais de R$
32 mil com direito ao 13° salário, além de outras
remunerações. Estima-se uma economia de R$ 6
milhões ao ano para os cofres públicos.

l Já a Câmara dos Deputados aprovou nesta
semana o projeto de lei que limita supersalários de
agentes públicos. Estão sujeitos à regulamentação
integrantes do Executivo, como o presidente, vice-
presidente, ministros, governadores, prefeitos, entre
outros, além do Legislativo e Judiciário.

l No caso do serviço público federal, o teto é

o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), atualmente fixado em R$ 39.293 mensais.

l No Judiciário e carreiras jurídicas estaduais
o teto será o salário do desembargador. No
Legislativo estadual, o que recebem os deputados;
nos municípios o que recebe o prefeito e nos
legislativos municipais, o salário do vereador.

l No Judiciário não adianta fixar o teto salarial
se os magistrados continuarem recebendo os
penduricalhos que hoje recheiam seus
contracheques. Parece que pela nova lei, eles irão
acabar. Mas como no Brasil tudo se arruma um
jeitinho e poucos têm coragem de contestar o
Judiciário...

l Para ver o quanto representa os penduricalhos
no Judiciário, vamos pegar como exemplo a
Comarca de Horizontina.

l Em fevereiro deste ano, os dois magistrados
da Comarca recebiam entre R$ 46 e R$ 50 mil por
mês. O salário bruto de cada um era de R$
25.851,96, o restante tudo era penduricalho.

l No Ministério Público e Defensoria Pública a
coisa não é muito diferente. O salário também chega
às nuvens, com o penduricalho predominando.

l  O Judiciário e o Ministério Público,
principalmente este, gostam de posar como os
paladinos da ética, da moral e dos bons costumes
quando se referem aos políticos. Está na hora de
olharem também para seus próprios umbigos.

l E o povo do país mais “democrático” do
mundo, cansado da fome, da miséria e da ditadura
que perdura há mais de 60 anos, saiu às ruas
gritando por liberdade.

l Como já era esperado, a esquerda brasileira
e mundial defendeu a ditadura cubana, colocando
a culpa nos Estados Unidos.

l Da Coluna de Claudio Humberto desta quarta-
feira no jornal O Sul: “Tão atrasado quanto a
esquerda que lidera, Lula atribui aos Estados
Unidos as manifestações espontâneas dos cubanos,
que saíram às ruas pedindo vacina, comida,
liberdade e o fim da ditadura. Com a cabeça arcaica
na finada Guerra Fria, ele ignora que a importância
estratégica de Cuba para os norte-americanos,
hoje, numa escala de 1 a 10, é zero. A ditadura
cubana apodreceu e está nos seus estertores.
Enquanto isso, promove o genocídio dos cidadãos
aos quais nega vacina contra covid. O que mais
impressiona na mentalidade atrasada de Luta et
caterva é a defesa de uma ditadura que persegue,
censura, tortura e mata. Obediente à ditadura, o
ex-presidente condenado por corrupção chama de
‘mercenários’ cubanos famintos que saíram às ruas
em protesto”.
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Por Guilherme Freling

Estudante de jornalismo

Depois de 11 anos no antigo, a Tecnocar
Oficina Mecânica troca agora de endereço.
Em um prédio próprio que ocupa 300 m2 dos
510 m2 do terreno, Martin Fernando Linke,
55, divide as funções de conserto, revisão e
manutenção de veículos com seu filho
Gustavo Linke, o Guga, 24, e mais um
funcionário, Ricardo Pohlmann, 31. Sua
esposa, Jane Schneider, 55, cuida da parte
administrativa.

Na metade do ano passado, a família
recebeu a proposta deste novo terreno e
construiu o novo prédio. Neste mês fez a
mudança da oficina para o espaço que fica
a cerca de três quadras do antigo endereço,
na avenida Segundo Elias Grecchi, 260,
Bairro Industrial – no sentido Atrhol. Embora
hoje Martin pode dizer que o negócio é seu,
o caminho para chegar até aqui foi longo.

Martin conta que desde pequeno teve
muita curiosidade sobre mecânica: Queria
desmontar e montar a bicicleta; quando podia,
escapar de casa e ver os mecânicos
trabalhando em uma oficina próxima. Mas
foi aos 17 anos que começou a trabalhar na Marcenaria
Cassol em Três de Maio. “Meu serviço era limpar peça,
lixar; o bruto da coisa. Aquilo que os mecânicos não
queriam fazer”, ele brinca.

Depois de passar por oficinas e concessionárias em
cidades da região, como Santo Augusto, São José do
Inhacorá, Três Passos, ele veio para Horizontina e
colaborou com Seu Ademar Fischer, no começo dos
anos 1990. Depois, em uma aventura arranjada por
seu sogro, ele tentou botar pra rodar uma oficina no
Pará, mas o negócio não deu certo. Quando retornou a
Horizontina, foi trabalhar na Mecânica e Elétrica Mauá,
onde ficou por 11 anos.

O sonho de ter a própria mecânica só se concretizou
em 2005, quando comprou a antiga “Oficina do Gordo”,

Tecnocar Oficina Mecânica muda para
prédio próprio em novo endereço

como conta, em uma parceira com Idário e Claudete
Bauermann. “Dinheiro para comprar eu não tinha, aí
ele me fez uma proposta de parceria. Eu comprava a
oficina dele e ele me financiava.”

Era uma coisa pequena, muito diferente do que tem
hoje. Com apenas um elevador de veículos, uma
máquina de lavar peça e um compressor, Martin botou
pra rodar o sonho antigo de ter uma mecânica própria.

Como o filho Guga, o negócio foi crescendo. Hoje,
entre quatro elevadores e muitas ferramentas, Martin
afirma que atende de cinco a dez veículos por dia,
“dependendo do serviço”. A maioria dos seus clientes
é fixa, e o tem como o mecânico de confiança. Martin
afirma, no entanto, que a frota de veículos do município
aumentou e que por isso há vários clientes novos. Além

de que há uma parte dos clientes que prefere diversi-
ficar e fazer um “rodízio” de mecânicos na cidade.

Diferente do pai, Gustavo não se criou no meio das
oficinas em que o pai trabalhava, mas tinha vontade de
trabalhar com o mesmo negócio. Depois de concluir o
Ensino Médio, Guga fez o curso técnico e o Senai e
desde então colabora com a oficina. O quarto membro
do grupo, Ricardo, “é praticamente da família”. “Está
comigo tem uns 15 anos e também era um guri que
começou sem saber nada”, conta o condutor da
mecânica.

Segundo Martin, o carro-chefe das receitas da
oficina é a solução de problemas de suspensão, freio,
falha de motor e injeção eletrônica. Porém, ele atende
toda a mecânica leve, “até os utilitários, como as
caminhonetes como Hillux e S10, de porte médio.” O
que predomina entre seus clientes são carros com
injeção eletrônica, mas garante que ainda há muitos
carburados.

Em meio aos sons de parafusadeira, clientes
chegando e elevadores funcionando, Martin faz questão
de lembrar a importância da revisão dos veículos.
“Hoje, muito acidente acontece por causa da falta de
manutenção nos carros.” E recomenda: “você vai sair
viajar, teu carro não tem nada? Me liga, marca uma
hora para dar uma examinada em freio, suspensão,
pneus, coisas que podem causar um acidente e a gente
nem percebe.”

Ele afirma que os principais pontos para se observar
são os pneus, freios - desgaste em pastilha e lona de
freio - de troca de óleo e injeção eletrônica. A troca de
óleo, de acordo com ele, é recomendada a cada meio
ano, porque é difícil quem atinja a quilometragem
necessária antes disso.

Martin faz questão de agradecer a confiança dos
clientes:

“A gente sabe que para fazer o nome, fazer crédito,
demora; mas para estragar é bem rapidinho. Sempre
procuramos prestar um serviço de qualidade,
procuramos fazer com que o cliente não tenha que voltar
com o mesmo problema”, finaliza.
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Oli-Ola - Peeling em Cápsulas

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)

Ativo natural e orgânico, que contribui para o
clareamento, renovação celular e produção de
colágeno e elastina da pele. Por ser um ativo natural,
certificado pela Ecocert, possui os mesmos efeitos
do peeling tradicional, sem causar desconfortos e
irritação na pele. Sua pele com mais uniformidade,
iluminação, maciez e suavidade.

Oli Ola aumenta a atividade da enzima
antioxidante superóxido dismutase (MnSOD),
também reduz a quantidade de radicais livres
presentes nos fibroblastos e aumento do tempo de
vida destes fibroblastos, alterada com a idade.
Protege o colágeno e a elastina das alterações
funcionais decorrentes da idade, aumenta sua
atividade e funcionalidade. Oli Ola promove
redensificação dérmica, elasticidade e firmeza à
pele, estimula a produção de colágeno e elastina.
Indicações e benefícios do Oli Ola:

- O Oli-Ola possui potente ação antioxidante que
diminui a hiperpigmentação e promove uniformidade
do tom da pele

- Estímulo da renovação celular
- Estimula a produção de colágeno e elastina
- Proteção contra a radiação ultravioleta
- Diminui os efeitos causados pela radiação

ultravioleta
- Possui, como ação complementar, potente e

comprovada ação cardioprotetora, reduzindo o
colesterol total, LDL e triglicerídeos e aumentando
o HDL.

Fonte: www.galena.com.br

Doutor Maurício Cardoso cria
serviço de coleta de resíduos

Governo de Horizontina cria oficina para
trabalhadores em situação de risco

Doutor Maurício Cardoso criou o serviço obrigatório
de coleta e destinação final de resíduos da construção
civil. Com o serviço, o município é o responsável pela
destinação ambientalmente correta das sobras e
rejeitos, podendo repassar os custos aos geradores, na
forma prevista na legislação.

Para cumprir com sua obrigação, o poder público
irá disponibilizar, mediante contratação, caçamba
estacionária ao usuário gerador dos resíduos para
despejo dos rejeitos de obras, reformas ou demolição.

O governo municipal de Horizontina implantou na
última semana uma nova oficina permanente de
aprendizado para famílias cadastradas no Programa
Cidade Limpa. A oficina busca desenvolver técnicas
em pinturas e revitalização de espaços externos.

Em troca de ações de organização de espaços
públicos, os trabalhadores recebem a cada 4 dias
dedicados às tarefas, uma cesta básica com vários itens
de alimentos. Atualmente em torno 180 pessoas estão
cadastradas no Programa Cidade Limpa.

A cada semana, 45 delas tomam parte das
atividades, que começa as segundas-feiras com palestra
de orientação sobre saúde, qualificação, boas práticas
de higiene. Nos demais dias, os trabalhadores se
dedicam às oficinas.

Cada pessoa (família) participa do projeto uma
semana por mês.

A ação está sendo coordenada pelas secretarias de
Desenvolvimento Social e Esporte e Cultura. Com
monitores do próprio quadro de servidores municipais,
os integrantes recebem orientações e praticam a
atividade de pintura e recuperação de bancos de
madeira e concreto, escadas, cordões e demais
dispositivos do município.

O aprendizado envolve o lixamento e preparo dos
espaços para nova pintura, preparo da tinta e a forma
correta de uso dos materiais, como rolos, lixas e pincéis.
O uso correto da proteção individual para evitar riscos
de acidentes também merece orientação.

Em paralelo ao aprendizado, ocorre a organização
desses espaços, o que serve como treinamento para
que essas pessoas aproveitem as demais três semanas
do mês para realizarem atividades laborais
remuneradas junto à comunidade, auxiliando em sua
renda e a busca pelo mercado de trabalho.

A primeira oficina do ano envolveu mulheres e as
treinou para a atividade de Auxiliar de Cozinha. Das
13 trabalhadoras que concluíram o curso, mais da

metade já está trabalhando.
Oriundos do Cidade Limpa ainda, oito trabalhadores

foram encaminhados a retomada de estudos junto ao
NEEJA de Três de Maio.

A destinação deve ser feita de forma seletiva
observando a compatibilidade dos materiais.

Para contratar a caçamba estacionária o morador
pode ligar na Central de Solicitações de Serviço
(telefone 55 3534 1349) ou solicitar no prédio da Casa
do Agricultor localizado na Rua José Bonifácio, 1626.

O valor cobrado é de 3 Unidade de Referência do
Município (URM) para caçambas de 3m³ ou 5 URM
para caçambas de 5m³ (cada URM vale R$ 3,96 em
2021). A caçamba fica disponível por 5 dias podendo

ser requerida a extensão do prazo.
O valor da taxa deve ser

quitada na tesouraria no prédio da
Prefeitura. Para moradores fora
dos limites urbano será acrescido
o valor do quilômetro rodado na
categoria caminhão toco, nos
moldes da legislação já existente.

Fica vetado o depósito de
resíduos em área Pública ou
lixeiras, sob penalidades de multa
em valor de 30 URM. Em caso de
dúvidas, a prefeitura disponibiliza
os contatos da Secretaria de
Urbanismo, Trânsito e
Saneamento: 3534-1626; e do
Departamento de Meio Ambiente:
(55) 3534-1103, ramal 211.
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Intervenção

Já há alguns anos, comentamos o quanto um
governo militar, formado por linhas retas e que
respeite a população seria capaz de colocar a
nação novamente nos trilhos. Colocar o país no
rumo da honestidade e do respeito às instituições,
às famílias e à sociedade como um todo. Pautamos,
por várias vezes neste assunto, relembrando que
de vez em quando o remédio é amargo, mas
quando o estado é terminal, medidas urgentes
devem ser tomadas para garantir sua
sobrevivência. E foram muitas as razões que nos
trouxeram até este estado.

Nos últimos anos, governantes que nada fizeram
pelo nosso povo senão desenvolver um governo
que aparelhava as instituições para trabalharem
em seu favor, com o único objetivo de permanecer
no poder, nos levaram ao estado em que nos
encontramos hoje. Nenhum país chega ao ponto
em que estamos de uma hora para outra. Ao invés
de privilegiarem a economia e o desenvolvimento,
o privilégio ao enriquecimento ilícito manteve
corruptos em cargos de liderança, seus mandados
em cargos com grandes verbas, e com
simpatizantes que defendiam cegamente, tudo por
uma ideologia igualitária que não funcionou em
nenhum país do mundo.

Vemos afirmações de que a eleição do próximo
ano corre o risco de não acontecer, tanto por parte
do governo como também por parte de decla-
rações do STF de ingovernabilidade do atual
governo. A falta de credibilidade das instituições
chegou a um patamar alarmante. Parece mesmo
que a intervenção militar é inevitável, ou por um
lado ou por outro. Outro fator, e o mais importante
talvez é, por não surgir nome suficientemente forte
para fazer oposição ao atual governo. Lula não
será candidato. Faltará apoio de partidos e de
estrutura. Para a eleição presidencial de 2014
contava com 637 prefeituras e hoje conta com ape-
nas 183, e não está presente em nenhuma capital
do país, onde já teve 9 prefeitos. Isso significa não
ter base solida para sustentar sua candidatura.

As últimas declarações do alto comando militar,
deixou claro também, que o Brasil não entrará na
mesma rota de badernas que aconteceu na última
década, que não baterão continência para um
condenado e ex-presidiário. Como o próprio
general e vice-presidente Hamilton Mourão
afirmou, o país vive momentos de aproximações
sucessivas, e pode sim culminar no fato de o alto
comando ter que tomar a devida decisão, ela sendo
em concordância ou não.

O desfecho final de tudo isso está certo,
bastando apenas ficar atentos aos acontecimentos,
e que agradaria os dois lados. A direita com o poder
e a esquerda com bandeira de campanha por
alguns anos, julgando-se injustiçados novamente.
O verde oliva tomará conta dos campos da nossa
nação, que seja breve e que dure o tempo necessário
para o caminho da paz e da prosperidade.

E o povo pensando que toma decisões, horas
de um lado horas de outro, sendo iludido como
sempre, conforme consta na constituição. O poder
emana do povo.

A gente se pecha por aí.

Henrique da Silva
Empresário

Av. Segundo Elias Grecchi, 260, Bairro Industrial - Horizontina

Brigada Militar realiza
formaturas da 29ª turma

do PROERD em Horizontina

Vereador Ramos defende implantação
de emendas impositivas em Horizontina

O vereador de Horizontina Jorge Ramos (PT)
defende que seja implantado no município a indicação
de emendas impositivas ao orçamento municipal já para
2022.

A emenda impositiva é o instrumento pelo qual os
vereadores podem apresentar emendas à Lei
Orçamentária Anual (LOA) destinando recursos do
município para determinadas obras, projetos ou
instituições.

Segundo o vereador, essa medida é uma forma de
os vereadores indicarem recursos para aquelas obras
que são objetos de indicação ao Executivo.

“Isso aumenta nossa responsabilidade enquanto
vereador, porque priorizar uma ação passa a ser

sinônimo indicar recursos”, declara.
Uma Comissão Especial que tem como objetivo

incorporar alterações constitucionais e de outras leis à
Lei Orgânica do Município tem um entendimento de
garantir a implementação para 2022.

Uma vez implementada a proposta, devem ser
destinados até 1,2% para emendas individuais e até
1% para bancadas, sempre sobre a receita corrente
líquida, sendo que metade das emendas individuais
(0,6%) deve ser aplicado em ações e serviços de saúde.
“É uma forma de destinarmos recursos para
manutenção da ABOCH, além daqueles recursos que
hoje são destinados ao plantão e às cirurgias, por
exemplo”, afirma Ramos.

O Programa de Resistência as
Drogas e a Violência – PROERD, sob
a coordenação da Brigada Militar do RS,
realiza nesta semana a formatura aos
alunos de 5º e 6º anos de três escolas do
município que passaram pelas 10 lições
do programa no último semestre. Ao
todo, 210 alunos de duas escolas muni-
cipais de Horizontina e uma particular
devem se formar nas solenidades.

Devido à pandemia, as lições foram
com aulas presenciais ou semipre-
senciais, com acompanhamento remoto.
Para que os alunos que iniciaram as
atividades em 2020, não ficassem de fora
do projeto, as atividades que haviam sido
interrompidas no ano passado foram
estendidas ao 6º ano.

O PROERD, desde 2019, foi adotado como uma
das políticas públicas da educação pelo Governo
Municipal. Iniciado em 2001, o projeto completa 20
anos, já tendo formado em suas lições, que ensinam
resistir a ofertas de drogas lícitas e ilícitas, 4.200 alunos.

No primeiro ato de formatura, ocorrido na segunda-
feira, alunos do 5º ano da Escola Municipal Nelly Dahne
Logemann receberam seus certificados, em solenidade
prestigiada pela comandante da Brigada Militar no
município tenente Leila Cristina Bruning, vice-prefeita
Zuleica Wehner, representante da Câmara Municipal
de Vereadores Miriam Both, secretária de Educação
professora Ivete Fátima Callegaro da Silva e a
presidente do Conselho Municipal de Educação
professora Elenir Maria Dinonet Rebhein, diretora da

Escola Denise Viskow Schmidt e o leão DARE,
mascote do Proerd.

No evento, a professora Ivete foi homenageada
pelos 28 anos de magistério e 20 anos apoiando o Proerd.

A vice-prefeita Zuleica parabenizou a Brigada
Militar pelo desenvolvimento do projeto e a área da
educação municipal que o tornou política pública oficial.
Também teceu considerações em homenagem ao
sargento Clóvis Schenkel, a quem considerou “Símbolo”
do Proerd no município.

“A gente vê o Schenkel e já o associa ao Proerd,
que ele mesmo iniciou com a primeira turma em 2001
na Escola Carlos Gomes em Vila Cascata, nossa
Brigada Militar local é um exemplo de integração com
a comunidade e isso nos orgulha”, disse a gestora.
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A prestação de contas da Séries da Nota Fiscal Gaúcha Série 64/2020
e 65/2020 foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Doutor
Maurício Cardoso. A reunião ocorreu na manhã da última terça-feira, 13,
no Centro Cultural Gaúcho.

Além disso, os conselheiros analisaram e aprovaram a Prestação de
Contas do Projeto da Sicredi do qual foi recebido o valor de R$ 10 mil. O
valor foi utilizado para a aquisição de um concentrador de oxigênio e exames
PCR para Covid-19.

Os conselheiros também aprovaram a aquisição e uma minivan para 7
lugares, que servirá para o transporte sanitário eletivo de pacientes do
SUS, conforme projeto de lei nº 208/2020. O dinheiro veio de uma emenda
parlamentar do deputado estadual Aloísio Classmann.

Foi aprovado a transferência de recurso ao Hospital Vida e Saúde no
valor de R$ 6.432,90, pela ampliação de 10 leitos de UTI regionais para
pacientes de Covid-19 na unidade ABOSCO, concluída em abril de 2021.

Deputado Federal Osmar Terra visita Horizontina

Doutor Maurício Cardoso recebe 55 cestas básicas do Sicredi Noroeste RS

O deputado federal Osmar Terra (MDB), em
agenda pela região, foi recebido na última segunda-
feira em audiência junto a sede do Governo Municipal.
A vice-prefeita Zuleica Wehner, o secretário Geral de
Governo Marcelo Engel e o vereador líder do governo
na Câmara Municipal Rafael Godoy recepcionaram o
parlamentar, que estava acompanhado da Coordenadora
Regional do partido e Presidente do Corede Fronteira
Noroeste Vanice de Mattos.

Durante o encontro, a vice-prefeita Zuleica, agrade-
ceu em nome do Governo Municipal emendas do
deputado feitas nos últimos anos ao município nas áreas
da saúde, agropecuária e da infraestrutura. O roteiro
incluiu um encontro do deputado junto a ABOCH, que
recentemente recebeu verbas destinadas por Terra.

Também estiveram reunidos com o deputado o
prefeito de Doutor Maurício Cardoso Marino José Pollo,
representantes da AMIC- Associação de Moradores
da Ilha do Chafariz - e lideranças da comunidade
mauriciense. A comitiva solicitou recursos para
realizar melhorias do acesso ao Balneário das Ilhas
Chafariz, que foram confirmados pelo deputado na
ordem de R$ 450 mil.

Terra também se encontrou com o prefeito de Doutor Maurício Cardoso

O Sicredi Noroeste RS, na mesma ação
que doou 185 cestas básicas a Horizontina,
entregou 55 à Assistência Social do município
de Doutor Maurício Cardoso, no último dia 7
de julho. Estiveram presentes no ato do rece-
bimento o prefeito Marino José Pollo, gerente
de marketing do Sicredi Noroeste Chalimar
Elwanger, gerente da unidade local do Sicredi
Jorge Schmidt e Letícia Schuster Diretora do
Departamento de Assistência Social.

A ação do Sicredi fez parte do Dia C, dia
dedicado internacionalmente a desenvolver
ações de responsabilidade social e colocar em
prática valores e princípios do cooperativismo.
A data é promovida pelo a Organização
Brasileira das Cooperativas e neste ano foi
comemorada no dia 3 de julho. Em alusão à
data, a Sicredi Noroeste RS comprou 1000
cestas básicas para serem doadas nos 12
municípios em que atua. A compra foi
realizada em 64 estabelecimentos da região,

com o objetivo de movimentar a economia
local.

A SLC Máquinas, em parceria com a
John Deere, fez a doação de mais 55 cestas,
dobrando a quantidade de alimentos
recebida. A prefeitura informou que as 110
cestas básicas serão entregues às famílias
inscritas no cadastro único do município.

Três de Maio
Na sexta-feira, 9, foi a vez de Três de

Maio receber 223 cestas básicas da agência
do Sicredi. Com iniciativa da SLC Máquinas,
em parceria com a John Deere, que dobra a
quantidade de doações, o município receberá
446 cestas básicas. Em comunicado, a
prefeitura informou que os alimentos
recebidos serão destinados às famílias
carentes de Três de Maio, sob avaliação da
assistente social do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS).

Conselho de Saúde de Doutor Maurício Cardoso
aprova prestação de contas do município
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Conheça os vencedores do Desafio Soluções
Inovadoras para a Economia Local

O Desafio de Soluções Inovado-
ras para a Economia Local, proposto
pelo Sicredi Noroeste RS em
comemoração aos seus 75 anos, que
teve apoio da Setrem e da FAHOR,
reuniu oito equipes no sábado, dia 10
de julho, para a banca final.

As equipes cumpriram todas as
fases do processo que incluiu
palestras, oficinas e mentorias com
profissionais bem como a apre-
sentação das ideias em forma de
pitch, e apresentaram soluções em
diversos nichos, sempre atentas às
demandas da região de abrangência
da Sicredi Noroeste RS.

A banca foi formada por repre-
sentantes das Instituições promoto-
ras do Desafio, sendo Chalimar
Ellwanger, representando o Sicredi
Noroeste RS, professor Marcelo Blume e o professor
Jonas Silva, representando a FAHOR e professor
Mauro Nüske, representando a Setrem e os
convidados, a advogada e presidente da  ACIAP, Ana
dos Santos, o empresário e presidente da ACI de
Três de Maio, Fábio da Luz e o empresário de
Horizontina, Marlos Stein.

A banca definiu que as três soluções mais

adequadas à proposta do Desafio foram: em 1º lugar
“Quero Cash”, um aplicativo de cash back, proposto
pela equipe composta de Jardel Pagani, Fabricio
Fries, Diego Tiecher e Lucas Reis; em 2º lugar:
“Road Office Brasil”, uma plataforma que conecta
pessoas em home office a uma rede de serviços,
solução desenvolvida pela equipe formada por
Leonardo Weller e Aline Perkoski  e em 3º lugar a

“Easy Shop”, um marketplace local da equipe
formada por Everton Lucke, Tassiane Rossi e
Marcos Dollis.

Essas soluções foram selecionadas para seguirem
em frente com a possibilidade de incubação nas
Incubadoras Tecnológicas da FAHOR e da Setrem,
apoio de especialistas para o desenvolvimento das
plataformas digitais, aplicativos, entre outros. 

Com emenda de
Perondi, APAE de

Horizontina investe
em melhorias no
atendimento a
seus usuários

Ex-goleiro da Seleção Brasileira
de Futsal rifa camisa para

ajudar Hospital de Santa Rosa

Uma emenda parlamentar no valor de R$ 130 mil
do Ministério da Cidadania, articulada pelo deputado
federal suplente Darcisio Perondi (MDB), oportunizou
a aquisição de alimentos, materiais de limpeza,
manutenção e didáticos por parte da APAE de
Horizontina, junto ao Centro de Atendimento
Especializado da instituição e da própria escola de
educação especial.

Do valor total, 90% tem origem Federal e foi
acessado no final do exercício financeiro pelas
chamadas sobras orçamentárias para reforçar a rede
de serviços do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS.

A indicação aconteceu quando o titular do mandato,
deputado Osmar Terra (MDB) era ministro da
Cidadania, e Darcisio Perondi, seu suplente, ocupava o
mandato na Câmara de Deputados. O vereador Rafael
Godoy, atual líder do governo na Câmara Municipal de
Vereadores, era o presidente da Casa legislativa no
período e fez a articulação pela verba para a APAE.

O registro dessas ações realizadas com o recurso
federal, mais contrapartida de R$ 1,3 mil da Secretaria
de Desenvolvimento Social, ocorreu nesta quinta-feira,
15, junto à sede da APAE de Horizontina.

O ex-goleiro da
Seleção Brasileira de
Futsal, Danilo Krüger,
promoveu uma rifa
para arrecadar recur-
sos ao Hospital Vida
& Saúde de Santa
Rosa. O prêmio do
sorteio era uma
camisa oficial da
Seleção autografada
por ele. A ação
arrecadou R$ 7 mil.

“ C o n v e r s a n d o
com minha esposa,
pensamos de que
forma poderíamos
ajudar o hospital, e
então surgiu a ideia
da rifa”, contou ele.

A vencedora do
prêmio foi a médica Débora Tomazoni, que recebeu o
prêmio na praça Julia Lima, no pátio da instituição.

O goleiro fez menção ao simbolismo e importância
da iniciativa, tratada como um ato de carinho ao hospital
em que nasceu, e de demonstração de amor, já que a
camisa representa o seu momento de maior sucesso
na carreira.

O currículo de Danilo é superpremiado. Em 2004,
foi campeão Mundial Interclubes Fifa em Barcelona,
quando defendia a Associação Carlos Barbosa de

Futsal (ACBF). Pela Seleção, Danilo foi campeão
dos Jogos da Lusofonia em Lisboa, Portugal em 2009
e campeão Sul-Americano em Medellín na Colômbia
em 2010.

“Nós agradecemos imensamente o carinho com a
nossa Instituição. O Hospital Vida & Saúde é de todos
e ver este gesto de amor nos emociona. Ações
voluntárias são sempre muito bem-vindas e o valor
arrecadado fará sim a diferença”, ressaltou a diretora-
geral do hospital Vanderli de Barros.



8 NOVO HORIZONTE - Sexta-feira, 16 de julho de 2021l



9NOVO HORIZONTE - Sexta-feira, 16 de julho de 2021 l

GERAL

Estudantes do CFJL participam da
Olimpíada Brasileira de Astronomia
Vinte e um estudantes do

Ensino Fundamental e Médio do
Centro Tecnológico Frederico
Jorge Logemann foram
selecionados para as próximas
fases da Olimpíada Brasileira de
Astronomia (OBA). Isso significa
que eles continuam no processo,
e têm pela frente três etapas.

O estudante do 9º
ano, Pedro Kommers Bronstrup
alcançou a nota 10, garantiu uma
medalha de Ouro e diz estar
ansioso para as próximas etapas.

“Eu sempre me interessei pelo
espaço, pelas estrelas, e como até
pouco tempo eram assuntos
incomuns, passei a pesquisar em
vídeos e acompanhar alguns
canais no YouTube, que tratam
desse assunto.”

Ele afirma que aproveitou a
oportunidade que foi oferecida
pela professora, mas não imaginou
que poderia ir tão bem. “A prova
teve muitas questões de inter-
pretação, lógica, e alguns conhe-
cimentos gerais sobre o assunto”, destacou o jovem.

Pedro destaca que a prova é uma oportunidade de
testar, mas também de aprender mais.

“Tudo eu vejo como uma oportunidade. Fazer parte

dessa equipe brasileira é algo que
me deixa curioso, não sabemos
como isso vai acontecer, mas me
deixa animado. Estou até ansioso
para as próximas etapas, espero
que siga com bons resultados”,
afirmou o garoto que gosta de
programação, lógica e tem
Astronomia como um hobby.

A professora Diane
Zientarski, que coordena a
participação os estudantes na
OBA, explica como funcionam
as próximas etapas e a
importância da Olimpíada:

“Estes alunos irão fazer as
provas das próximas etapas para
ver se entram para a Equipe
Brasileira de Astronomia. Se
passarem, irão integrar a equipe
brasileira o que possibilita que
participem de competições a nível
internacional. Esta competição
tem um valor bem grande para a
aprendizagem e caminhada
acadêmica, pois muitas
universidades levam em conta o

desempenho destes alunos, inclusive para bolsas
universitárias fora do país.”

Pedro Kommers Bronstrup
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“AQUI VOCÊ TEM AMIGOS.”

Sabonete REXONA ............................................ R$ 1,50
Creme dental CLOSE"UP ................................... R$ 1,99
Esmalte RISQUÉ................................................ R$ 3,99
Absorvente INTIMUS C/16 .................................. R$ 5,99
Desodorante MONANGE Aerosol ......................... R$ 6,99
Desodorante BOZZANO Aerosol .......................... R$ 6,99
Deodorante DOVE Aerosol ................................R$ 12,50
Loção NÍVEA HIDR. 400 ML ..............................R$ 17,49
Crme NÍVEA Antissinais e Noturno .....................R$ 23,99
02 Potes de ÔMEGA 3 C/ 120 Cápsulas..............R$ 55,00

Não pode sair de casa ou do trabalho? Ligue 3537-1662
ou 7003 e levamos o seu produto sem custo adicional

OFERTAS MEDFAR:

E MUITAS OUTRAS OFERTAS, VENHA  APROVEITAR

MEDFAR, A FARMÁCIA DOS GAÚCHOS

Ofertas válidas até 28/06/2021 ou enquanto durarem os estoques

Nota Premiada Horizontina
entrega premiação
do primeiro sorteio

Clari Valk Vargas e Marciano
Schweig são os dois primeiros
contemplados no Nota Premiada,
promoção que estimula as compras no
comércio local desenvolvido pelo
Governo Municipal através da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e
ACIAP.

Os dois consumidores foram

contemplados com prêmio de R$ 1 mil
cada um, no sorteio do Dia dos
Namorados.

O próximo sorteio é referente ao Dia
dos Avós, e as compras feitas até 31 de
julho, mediante a troca de notas por
cautelas na secretaria promotora ou na
ACIAP dão direito a concorrer a mais
dois prêmios de R$ 1.000,00.
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Após o recebimento de denúncias anônimas, o
pelotão da Brigada Militar de Crissiumal flagrou a
realização de uma rinha de galos no interior de Sede
Nova. O fato foi registrado por volta das 20h do último
sábado, 10. Segundo a Brigada Militar, no local, foi
constatada uma grande aglomeração de pessoas.
Alguns fugiram a pé em direção ao mato. Os policiais
conseguiram abordar 46 pessoas envolvidas com a
prática de maus-tratos a animais por rinha de galo.

Ao todo foram autuados 43 homens
e duas mulheres pelo crime descrito no
artigo 32 da Lei Federal 9.605/1998:
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir
ou mutilar animais domésticos. Além
disso, foi constatado crime por descum-
primento de medidas preventivas ao
contágio da Covid-19, em função da
aglomeração, sem uso de máscaras e
sem disponibilidade de álcool em gel.

Foram apreendidos 38 galos finos
vivos. Conforme a Brigada Militar, os
animais estavam sem água nem alimento
e todos com algum tipo de ferimento
dentro de gaiolas pequenas. Também
foram apreendidas 76 gaiolas pequenas,
três tambores de rinha e outros utensílios
tais como esporas e biqueiras, protetores
de espora e de bico, materiais para

Armas são furtadas após loja ser
arrombada no centro de Crissiumal

Polícia Civil prende
mais um homem

suspeito de praticar
furtos em Horizontina
A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de

Polícia de Horizontina, prendeu nessa segunda-feira,
12, um homem suspeito da prática de crimes de furto
no Município.

Após investigações, houve a representação pela
prisão preventiva do investigado, a qual foi decretada
pelo Poder Judiciário, tendo em vista que o indivíduo é
suspeito de cometer diversos delitos patrimoniais na cidade.

Realizados os procedimentos legais, o preso foi
encaminhado ao Presídio Estadual de Santa Rosa.

procedimentos e medicamentos.
Durante a abordagem foi constatada a existência

de R$ 8.648,00 que estavam sendo utilizados para
apostas nas rinhas. A ocorrência foi lavrada e os
envolvidos assinaram termo de compromisso para
responder no Juizado Especial Criminal. Todos os
materiais foram relacionados e lavrado termo de fiel
depositário com a juntada aos autos da ocorrência.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Dois jovens saem feridos de acidente
envolvendo duas motocicletas e um
carro na BR-472, em Três de Maio

Um acidente que envolveu duas motocicletas e um
veículo Toyota Corolla deixou dois jovens feridos por
volta das 19h50min do último sábado, 10, na BR-472,
localidade de Esquina Wunch, interior de Três de Maio.

As duas motocicletas transitavam no sentido de Três
de Maio a Boa Vista do Buricá, quando aconteceu a
colisão nas proximidades da entrada para São José do
Inhacorá.

Conforme informações, a colisão envolveu
primeiramente o carro e a motocicleta, que era pilotada
por um jovem identificado como Alisson, de 20 anos.

O amigo de Alisson, que transitava no mesmo sentido
em outra motocicleta, conseguiu desviar do Corolla,
mas não evitou que o veículo atingisse a perna da
namorada que estava na garupa.

O motociclista Alisson e a caroneira da segunda
motocicletas foram socorridos pelos agentes do Samu
e levados ao ASVP – Hospital São Vicente de Paulo
em Três de Maio. O trânsito foi controlado pelos
policiais militares de Três de Maio.

Fonte: No Ar Notícias

Brigada Militar flagra rinha de
galos no interior de Sede Nova

A Brigada Militar informou que uma loja foi alvo de
arrombamento e furto de armas no centro de
Crissiumal. O fato foi registrado no início da manhã do
último sábado, 10, em uma loja da Rua Guarita, centro
da cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, no local, os
policiais constataram que um dos vidros da vitrine da

loja havia sido quebrado e, conforme o relato do
proprietário, foram levadas uma pistola de CO2, marca
Gamo, modelo PT80, calibre 4.5; e uma pistola de
Airsoft, modelo VGGK, v307, 6 mm. Vizinhos teriam
escutado um barulho por volta das 6h. A loja não possui
câmera de vigilância.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Criança de 2 anos morre
afogada em açude

no interior de Braga

Uma criança de 2 anos morreu afogada nessa terça-
feira, 13, em um açude na localidade de Linha Bones,
interior do município de Braga, no Noroeste do Rio
Grande do Sul, segundo a Polícia Civil.

De acordo com a delegada Cristiane de Moura e
Silva, a mãe estava trabalhando na terra e a criança
estava no interior da residência.

“A mãe foi ver como estava o menor e não o
localizou. Saiu para procurar e o encontrou boiando no
açude que fica a cerca de 50 metros da casa”, diz.

A polícia fez o levantamento do local e o corpo foi
encaminhado para necropsia. O caso está sendo
investigado.                                             Fonte: G1RS
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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 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, geometria, 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

Cla$$ificados

Coopermil de Santa Rosa produzirá sua própria
energia elétrica e anuncia investimentos

A Coopermil de Santa Rosa incorporou a seu
patrimônio uma Pequena Centra Hidrelétrica (PCH)
no Rio Comandaí, em Guarani das Missões, que foi
recuperado na justiça através de leilão reverso no
processo de recuperação judicial da Giovelli e Cia Ltda.,
de Guarani das Missões. A PCH encontra-se atual-
mente desativada, mas fornecia energia para a Giovelli.

“Vamos investir na sua ampliação, jogando a energia
para a RGE (distribuidora). Isso permitirá que a
Coopermil venha gerar cerca de R$ 500 mil/mês que
consome atualmente com energia elétrica em toda sua
estrutura de graneleiros, mercados e unidades”,
explicou o presidente Joel Capeletti. Ele acrescentou
que o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico
(BRDE) está interessado em financiar o investimento.
Devem ser aplicados em torno de R$ 5 milhões na
ampliação da capacidade de geração de energia elétrica.

Junto com a PCH, a Coopermil também incorporou
uma unidade de atendimento e recebimento de grãos
da Giovelli e Cia, localizada em Santo Ângelo, que já
deve estar preparada para receber trigo em 2020. Além
de atender às necessidades de armazenamento de grãos,
o novo ponto significa uma ampliação na área de
atuação. “Numa projeção inicial que fizemos, com a
PCH e a unidade de recebimento será recuperado em
oito anos o valor que estava registrado na recuperação
judicial”, sem levar em consideração o valor patrimonial
dos bens adquiridos, ressaltou Capelletti.

Apesar do cenário imposto pela pandemia do novo
coronavírus, a Coopermil está investindo mais R$ 2,7
milhões numa nova unidade de recebimento de grãos

em Linha Boa Vista, interior de Santa Rosa (próximo
da divisa com Senador Salgado Filho). A nova unidade
deve entrar em operação durante a próxima safra de
trigo, com capacidade inicial é de 100 mil sacas de
soja, devendo chegar a 200 mil numa segunda etapa.

Outro investimento que corre paralelo na Coopermil
é o novo Centro de Distribuição (CD) de

Supermercados. A área, já adquirida, localiza-se na
ERS-344, em frente ao trevo do anel rodoviário. Com
o projeto arquitetônico concluído, as negociações de
orçamentação da obra civil já iniciaram. Todo o projeto
prevê um investimento de R$ 7 milhões, com limite
pré-aprovado junto ao BRDE. Pode chegar a mais de
5 mil m² de área construída.

Microrregião debate situação financeira
do Hospital São Vicente de Paulo

Na tarde da última sexta-feira, 9, a
administração municipal de Três de Maio
realizou uma reunião com o diretor-
executivo do Hospital São Vicente de
Paulo (HSVP), Igor Prestes, juntamente
com os prefeitos e secretários de Saúde
de Independência, Alegria, São José do
Inhacorá, Boa Vista do Buricá e Nova
Candelária, para debater a situação finan-
ceira do hospital e também os serviços da
Urgência e Emergência da instituição.

O encontro ocorreu no Auditório do
Palácio Municipal Walter Ullmann e con-

tou com a presença do coordenador regio-
nal de Saúde, Anselmo Loureiro. Na opor-
tunidade, foi comentada a realidade da
situação do HSVP, que há anos opera com
um déficit de valores. Visando sanar este
saldo negativo, os municípios já aumenta-
ram o valor de repasse mensal ao hospital.

Neste mês, novas reuniões devem ser
realizadas na capital do Estado, a fim de
buscar mais recursos para o HSVP, para
que o Serviço de Urgência e Emergência
possa continuar sendo oferecido aos
municípios da microrregião.
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Horóscopo
Áries de 21/03 a 20/04 - Fortes oscilações na sua vida sentimental não

permitem sentir-se na sua melhor forma, tornando difíceis algumas tomadas
de decisão. Caso tenha filhos dedique algum do seu tempo e esteja atento às
suas necessidades de afeto. Não haverá grandes mudanças nem grandes
modificações, mas deve estar atento ao seu ambiente profissional. Poderão
ocorrer algumas tensões entre você e a sua chefia.  Na saúde: Tenha um
especial cuidado com a sua alimentação.

Touro de 21/04 a 20/05 - Se está de coração livre e desimpedido não se
desespere. É chegada a hora de encontrar o seu eleito e, com ele, delinear um
futuro a dois como sempre sonhou. Não force as situações, simplesmente
deixe acontecer de forma natural. A sua equipe de trabalho poderá estar
desmotivada e dependerá de você alterar o estado das coisas. Seja diplomático
na forma como aborda os seus colegas e superiores. Na saúde: O estresse
pode se instalar no seu cotidiano, leve tudo com a maior calma.

Gêmeos de 21/05 a 20/06 -  Afaste um pouco a timidez que possa possuir.
Este será um período próspero de novos encontros e contatos. A sua vida
sentimental poderá será marcada por significativas modificações. No plano
profissional e material: Aproveite estes dias para desenvolver as suas ideias e
colocá-las em prática, pois elas serão certamente recompensadas. Poderá
ser promovido a um novo cargo. Este é ainda um período propício a ganhos
extras. Na saúde: Tenha algum cuidado com a obesidade.

Câncer de 21/06 a 21/07 - Terá excelentes oportunidades para tornar a
sua vida sentimental viva e apaixonante. Se já possui uma relação estável,
procurará os doces momentos vividos a dois, longe de tudo o que possa
importunar. No plano profissional e material: Os desafios poderão estar na
primeira página do dia. Deixe para trás os receios que o impedem de prosseguir
em frente. Poderá realizar um negócio que o leva a investir todas as suas
economias. Na saúde: Atenção aos excessos alimentares.

Leão de 22/07 a 22/08 - Deve aproveitar estes dias para reencontrar amigos
que já não vê há algum tempo. Os momentos de convívio prometem novos
conhecimentos que poderão ser importantes para a sua vida afetiva. No plano
profissional e material: Tudo aquilo que semear nestes dias vai recolher mais
tarde. Cuide de todas as suas ações para que não venha a ter surpresas no
futuro. Invista, mas invista com conhecimento real dos valores que estão em
jogo e do seu retorno. Na saúde: Mantenha a sua mente otimista.

Virgem de 23/08 a 22/09 - A necessidade de novos encontros será coroada
com um conhecimento que poderá trazer um novo rumo à sua vida sentimental.
Seja seletivo nas amizades e basto nas atenções que lhes proporciona. Semana
repleta de grande otimismo que lhe proporciona toda a calma e tranquilidade
para delinear novos projetos ou execução de tarefas mais enfadonhas, mas
extremamente importantes para a boa evolução da sua atividade. Na saúde:
Nada a salientar, recomenda-se cuidado com na ingestão de álcool.

Libra de 23/09 a 22/10 - Dedique toda a atenção a seu parceiro, surpreenda-
o com pequenas coisas no dia a dia. Se está só, tenha em atenção a forma
libertina como age cotidianamente. No plano profissional e material: A sua
força energética está ao rubro, como tal, não vai parar. Conseguirá ultrapassar
todos os obstáculos e desafios que lhe sejam colocados. Se não está feliz
profissionalmente, ouse mudar a sua carreira, pois obterá bons resultados. Na
saúde: Inicie um regime alimentar mais saudável. Ponha um fim ao tabaco.

Escorpião de 23/10 a 21/11 - A sua intuição e a sua experiência serão dois
ingredientes que deve utilizar diariamente. Proteja-se de todas as más intenções
e das pessoas que possam brincar com os seus verdadeiros sentimentos. No
plano profissional e material: Seja honesto consigo próprio e não se deixe
iludir. Caso ainda não o tenha feito está num bom período para fazer projetos a
longo prazo que permitam atingir um melhor nível de vida ou sucesso na carreira.
Na saúde: Poderão ocorrer alguns problemas a nível circulatório.

Sagitário de 22/11 a 21/12 – Estará particularmente exigente neste campo
sentimental e esta é uma boa hora para jogar tudo ou tentar definições
sentimentais claras. Não insista em situações do passado, pois poderá voltar
a dar-se mal. No plano profissional e material: Este é o plano mais tranquilo e
em que poderá fazer valer os seus conhecimentos. Poderá iniciar com evidentes
proveitos, uma valorização profissional. Vida econômica em fase confortável.
Na saúde está em boa fase energética.

Capricórnio de 22/12 a 20/01 - Conseguirá ultrapassar alguns
desentendimentos no círculo familiar. Tenderá para tomar ações harmoniosas
e concertadas. Resolva todos os assuntos relativos á sua relação em privado,
de forma alguma os exponha em público. 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. Os dinheiros estarão em alta. Na saúde:
Será positiva uma viagem para quebrar a rotina.

Aquário de 21/01 a 19/02 -.No plano afetivo: Este plano tende a ser afetado
pelo seu ritmo de vida, por acontecimentos da vida profissional e por uma
necessidade de afirmação pessoal. Não fuja à discussão dos problemas. No
plano profissional e material: Preste muita atenção a pormenores. Em assuntos
econômicos, faça estudos muito rigorosos e espere a melhor oportunidade
para tomar decisões importantes. Na saúde combata posturas indolentes.

Peixes de 20/02 a 20/03 - Cuidado com as suas fortes alterações de
humor. Deve adotar uma postura mais diplomática para não ferir
susceptibilidades. Poderá necessitar de falar dos seus sentimentos ou de
revelá-los a alguém em especial. No plano profissional e material: As atividades
comerciais estão favorecidas esta semana. As negociações poderão chegar a
bom termo com promessa de fortes lucros. Não descuide da sua aparência no
local de trabalho, ela pode constituir um trunfo maior para o seu êxito. Na
saúde: Saúde regular. Poderá apresentar alguns estados febris.

Setor de serviços no País tem
o segundo mês seguido de alta

e cresce 1,2% em maio
O volume de serviços prestados no

Brasil cresceu 1,2% em maio, na
comparação com abril, segundo divulgou
nesta terça-feira, 13, IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com o resultado, o setor voltou a superar
o nível em que se encontrava antes da
pandemia, ficando 0,2% acima do patamar
de fevereiro de 2020, refletindo a maior
flexibilização das medidas restritivas que
tinham sido adotadas em razão do agrava-
mento do número de casos de Covid-19.

Foi o maior resultado para um mês de

maio, na comparação com abril, de toda a
série histórica da pesquisa. Na comparação
com maio do ano passado, o setor avançou
23%, a terceira taxa positiva seguida e
também a mais intensa da série histórica,
iniciada em 2011.

No acumulado de janeiro a abril, o setor
tem alta de 7,3%. Em 12 meses, porém, ainda
está negativo, com perda de 2,2%. O setor
de serviços é o que possui o maior peso da
economia e o que mais emprega, e tem sido
o mais afetado pelas medidas de restrição para
conter o avanço da pandemia de coronavírus.



14 NOVO HORIZONTE - Sexta-feira, 16 de julho de 2021l

GERAL

OPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADE

Aluga-se Sala Comercial com 467m², em
ótima localização, no centro de Horizontina.

Prédio com placas de energia solar instaladas.

Tratar pelo fone 055 9 8444-2000

Ministro da Infraestrutura recebe
medalha do Mérito Farroupilha

Na manhã da última sexta-feira, 09, na Assembleia
Legislativa, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, foi homenageado com a medalha
do Mérito Farroupilha, através de proposição do
deputado Ernani Polo em conjunto com o deputado
Tenente-Coronel Zucco.

“Através de proposição conjunta minha e do
colega deputado Tenente Coronel Zucco, entregamos
a mais alta honraria do Parlamento gaúcho a um
brilhante engenheiro, com sólida trajetória e ainda
uma característica adicional que merece ser
destacada: a probidade”, salientou o deputado Ernani
Polo.

Tarcísio Gomes de Freitas é engenheiro civil,
tendo assumido o Ministério da Infraestrutura em
janeiro de 2019, com foco o programa de
desestatização de ativos de infraestrutura, a
retomada de obras públicas inacabadas, além do
fortalecimento da regulação e da melhoria no
ambiente de negócios para a atração de investimento
privado no setor. Desde então já foram concedidos
70 ativos para a iniciativa privada, com a contratação
de mais de R$ 70 bilhões em investimento privado
para os próximos anos, além da entrega de mais de
150 obras públicas em todos os estados do Brasil.

“A área da infraestrutura, sob a condução do
ministro Tarcísio no governo do presidente Bolsonaro,
se libertou dos escândalos de corrupção, desmandos
e oportunismos. Pelo seu caráter, trabalho e

Proposição da honraria foi dos deputados Ernani Polo e Tenente-Coronel Zucco

seriedade – esse é o Brasil que a gente quer!”,
finalizou o parlamentar.

A honraria – a maior distinção do Parlamento

gaúcho – se destina a homenagear personalidades
que através do seu trabalho merecem destaque em
nome do povo gaúcho.
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ACIAP planeja ampliar e
reformar prédio próprio em
parceria com profissionais

de Horizontina

Jogando em casa, Horizontina
Futsal fica no empate

diante da AVF de Vacaria

No último sábado, 10, o ginásio Edio Stoll
foi palco do confronto entre o Horizontina
Futsal e a AVF, da cidade de Vacaria,
válido pela 6ª rodada do Gauchão de
Futsal, Chave A.

No primeiro tempo, o Horizontina Futsal
chegou a abrir uma de vantagem de dois gols
no placar, mas os visitantes buscaram o empate
na segunda etapa.

Na metade do primeiro tempo, o
Horizontina Futsal abriu o placar com Saraiva.

Faltando 4 minutos, Pato ampliou. No segundo
tempo, a AVF descontou com Gustavo aos 7
minutos. Cinco minutos depois, ele mesmo
empatou o jogo.

O Horizontina está em segundo lugar na
tabela de classificação do Grupo A, com 11
pontos, enquanto a AVF está em quinto lugar,
com 7.

Neste sábado, 17, às 18h30min, o
Horizontina Futsal enfrenta a Sercesa, em
Carazinho.

A ACIAP está planejando a realização de projeto de ampliação e
reforma do prédio próprio em parceria com engenheiros civis e arquitetos
de Horizontina em que cada profissional participe e se envolva em dife-
rentes etapas do projeto, previamente planejados e acordados entre o grupo
de trabalho, colocando em evidência os profissionais que aqui trabalham.

A entidade tem seu prédio na Avenida Dahne de Abreu, em frente
ao Memorial da Evolução Agrícola que está sendo construído no terreno
da antiga fábrica 1. Atualmente, a ACIAP ocupa o prédio na Rua Duque
de Caxias, de propriedade da Fundação SLC. Com as novas demandas
que surgem, principalmente de espaços adaptados para as atividades
desenvolvidas, a ACIAP decidiu pela ampliação e reforma do prédio próprio.

Na reunião da diretoria executiva no mês de junho foi decidido que
o projeto deve contemplar a história de Horizontina e da própria ACIAP,
que neste ano comemora 53 anos. Para tanto, a arquiteta Cicília Liberali
foi convidada para ajudar a construir e elaborar a proposta aos
profissionais para depois ser lançado. Cicília é a profissional responsável
pelo projeto do Memorial de Evolução Agrícola, além de possuir vasta
experiência no associativismo. “Voluntariamente, ela nos deu muitas
dicas de como fazer uma ação em que possamos contemplar os
profissionais de nossa cidade e enaltecer nossa história como entidade
empresarial”, destacou a presidente Ana Santos.

Na próxima reunião da diretoria da ACIAP, o tema será tratado
com mais detalhes entre todos os integrantes para debater como engajar
os profissionais de Horizontina a fazerem parte desse momento histórico
para a entidade. “Estamos há várias gestões trabalhando arduamente
na ACIAP, organizando e gerindo a entidade para que possamos realizar
projetos de desenvolvimento e, agora, podemos ir além deles também,
dando início a essa importante obra que demonstra o compromisso da
ACIAP com Horizontina e com todos os associados”, finalizou Ana.
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Setrem vai disponibilizar aulas
gratuitas na área de computação

Uma iniciativa do Laboratório de
Pesquisas Avançadas para Computação em
Nuvem (LARCC), em parceria com o curso
de Engenharia de Computação, da Facul-
dade Setrem, vai disponibilizar aulas gratui-
tas sobre diversos assuntos relacionados à
pesquisa e à área de computação em geral.

Podem participar jovens que atualmente
estão cursando ou que já concluíram o Ensino
Médio, bem como pessoas que estão

cursando ou já concluíram uma graduação
em qualquer área. Não é necessário ter
conhecimentos específicos em computação.

As aulas acontecerão na modalidade on-
line, de 26 a 30 de julho, das 19h às 21h. Os
conteúdos estarão divididos por módulos e
cada aluno poderá escolher os assuntos que
mais lhe interessam.

As inscrições gratuitas podem ser realiza-
das no site setrem.edu.br/larcc até 23 de julho.


