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MACARRAO NISSIN INST.ESPAGUETE T3MIN E T5MIN 500G  R$ 4,59
LENTILHA CALDO DE OURO PREMIUM 500G ...................  R$ 4,69
AMACIANTE YPE LV2LPG1.6L .............................................  R$ 5,29
ERVA-MATE REI VERDE LAMINADA 1KG...........................  R$ 11,70
PIZZA SADIA 460G ...............................................................  R$ 11,90
PAPEL HIGIENICO DUETTO NT 12X30 LV+ PG- ...............  R$ 11,79

Ofertas válidas de 03/08/2021 a 09/08/2021

:

Horizontina tem melhor primeiro
semestre na geração de empregos

em 15 anos, segundo CAGED

O avanço da vacinação e a redução no número de
casos e óbitos de Covid-19 têm promovido uma
consistente retomada da atividade econômica no país
e em Horizontina. É o que mostra o último boletim
divulgado pelo CAGED - Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados.

No primeiro semestre de 2021, o saldo entre
admissões e desligamentos em Horizontina ficou em
540 empregos formais. A indústria foi a atividade Página 03

econômica que mais contratou, gerando 744 admissões,
seguido do comércio com 308, e serviços com 230.

Levantamento realizado pelo Novo Horizonte
mostra que esse foi o melhor primeiro semestre em 15
anos.

Além disso, o nível de escolaridade com maior
contratação neste primeiro semestre foi o ensino médio
completo (800), seguido do médio incompleto (188), e
superior completo (118). Do total das contratações, 854

foram preenchidas por homens, e 480 por mulheres.
Só em junho, o saldo ficou em 79 contratações a

mais que desligamentos, no município.
Os números são positivos também para o estado do

Rio Grande do Sul, que ficou entre os cinco estados
que mais geraram empregos no país.
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l Se alguém esperava que a sessão da Câmara
de Doutor Maurício Cardoso desta semana fosse
quente, se decepcionou.

l  Recordando: na sessão anterior, os três
vereadores da Bancada do PTB (Jair Vergutz, Vitor
Dembogurski e Maria Raddatz) apresentaram
requerimento solicitando uma reforma na unidade
básica de saúde de Vila Pranchada.

l Ao se pronunciar no Grande Expediente, o
vereador Adriano Borgmann (PP), que trabalha
naquela unidade de saúde e tem sua base eleitoral
na comunidade de Pranchada, falou que não havia
necessidade de se realizar reformas, a não ser que
quisessem “rasgar dinheiro”.

l Borgmann disse mais: que em cinco anos que
trabalha naquela unidade de saúde, não lembrava
de ter visto nenhum dos três vereadores visitando
o local, por isso estranhava o pedido. O vereador
Jair Vergutz (PTB) pediu um aparte, mas não levou.

l Por isso reinava a expectativa de que os
vereadores do PTB “viessem com tudo para cima
do vereador do PP”, na sessão de segunda-feira,
mas não foi isso que aconteceu.

l A turma do deixa disso deve ter entrado em
campo após aquela sessão e apaziguado os ânimos.

l  Dos vereadores do PTB, apenas Maria
Raddatz falou sobre o caso, sem maiores polêmicas.

l  Jair Vergutz, macaco velho na política
mauriciense, entrou mudo e saiu calado da sessão.
Jair não entra em polêmica desnecessária quando
envolve partidos aliados, embora às vezes lance a
isca para outros morderem.

l O Ministério da Economia divulgou, na última
semana, as Estatísticas Mensais do Emprego
Formal, o Novo Caged.

l Assim como nos meses anteriores, junho foi
altamente positivo na geração de novos empregos
em Horizontina, com a abertura de 79 novas vagas
de trabalho com carteira assinada no município.

LEIA E ASSINE O JORNAL

Celular: 99937-2097

www.jornalnovohorizonte.com.br  -  E-mail: redacaonh@hotmail.com

l Mas as boas notícias não se restringiram
somente aos números positivos do mês de junho.
Levantamento realizado pelo NH, junto ao portal
do Novo Caged do Ministério do Trabalho e
Emprego do Governo Federal, mostra que o
primeiro semestre de 2021 foi o melhor dos últimos
15 anos, período em que os dados estão disponíveis
para consulta.

l Foram 540 novos empregos (diferença entre
admissões e demissões) gerados pela economia de
Horizontina de janeiro a junho deste ano. Até então,
somente uma única vez (2010) o número ficou
acima dos 500.

l Nos 15 anos consultados, em 10 deles os
números de geração de empregos nos primeiros
semestres ficaram positivos e em 5 negativos. O
pior ano foi o de 2007, quando foram fechados
590 empregos em Horizontina, resultado das 624
admissões e dos 1.214 desligamentos.

l  Os números positivos na economia de
Horizontina são um reflexo das ações implantadas
pelo governo municipal, que proporcionaram que
novas empresas se instalassem no município.

l No país, os números também são alvissareiros.
Somente no mês de junho, foram criados 309.114
empregos com carteira assinada. No RS foram 29,5
mil.

l  Tudo isso em plena pandemia de
coronavírus, e com a esquerda brasileira, aliada
aos ministros do STF, tentando de todas as
formas derrubar o governo Bolsonaro, para
colocar em seu lugar o maior ladrão da história
política brasileira.

l O cidadão passa boa parte de sua vida
laboral exercendo função pública em cargos de
confiança, no Executivo ou no Legislativo, e
quando fica de fora de um governo, encabeça
lista de apoio a projeto de lei de iniciativa popular
para reduzir salários de prefeito, vice, secretários
e vereadores. E a coerência, cadê? Deus tá
vendo!
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Horizontina tem melhor primeiro semestre na
geração de empregos em 15 anos, segundo CAGED
Por Guilherme Freling

Estudante de Jornalismo

Em 2021, Horizontina registrou o maior saldo de
criação de empregos formais nos primeiros seis meses
dos últimos 15 anos. Dados do CAGED – Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados - publicados
na última semana informam que o município teve 1.334
admissões e 794 desligamentos, o que significa um saldo
de 540 postos de trabalho no acumulado do semestre.

A última vez que esse dado ficou acima de 500 foi
em 2010, quando o CAGED registrou um saldo de 522,
como mostra o levantamento realizado pelo Novo
Horizonte e registrado na tabela abaixo. 2020, ano
fortemente afetado pela pandemia do novo coronavírus,
teve um saldo negativo de janeiro a junho de 124, o pior
número desde 2007, quando foi registrado o saldo
também negativo de 590 postos de trabalho com carteira
assinada.

Os dados – ainda sem ajustes - de junho registram
218 admissões e 139 desligamentos. O saldo, portanto,
foi de 79 novas contratações a mais que desligamentos.

Doutor Maurício Cardoso

Já em Doutor Maurício Cardoso os números do mês
de junho ficaram praticamente estagnados. Foram 13
admissões e 12 desligamentos, saldo de apenas um posto
de trabalho formal registrado. O saldo do mês ficou
negativo para a criação de empregos.

A comparação com os últimos 12 meses, porém,
não é positiva. Foram 14 desligamentos a mais que con-
tratações. De junho de 2020 a maio de 2021, o CAGED
registrou 163 contratações e 177 desligamentos.

País

Em todo o país, a geração de empregos no mês de
junho foi superior à do mês de maio. Foram criados
309.114 empregos com carteira assinada. Esse número
é a diferença entre as contratações, que somaram
309.114 no mês passado, e as demissões, que totalizaram
1.601.001. Todas as unidades da federação registraram
um saldo positivo de mais contratações.

Rio Grande do Sul

O Estado teve saldo positivo pelo sexto mês
consecutivo. Foram 117 mil vagas de trabalho abertas
e as 88,4 mil demissões, uma diferença de 29,5 mil.

Sorteios das campanhas Nota Premiada Horizontina e
da Esse Amor é Essencial são realizados em Horizontina

Os dois premiados pelo sorteio alusivo
ao Dia dos Avós da Nota Premiada
Horizontina foram Valdair Antonio Pooder
e Giane Cristina Borges - cada um receberá
o valor de RS 1 mil. O sorteio aconteceu na
quarta-feira, 4, e é o segundo da campanha.
Assim como o primeiro, feito em junho deste
ano e em alusão ao Dia dos Namorados, este
ocorreu na Câmara Municipal de
Vereadores e teve transmissão ao vivo pelo
Facebook.

Na mesma transmissão, foi realizado o
sorteio dos prêmios da campanha Esse
Amor é Essencial, promovida pela Aciap e
pela Prefeitura Municipal de Horizontina. O
primeiro prêmio era um vale-compras no

valor de R$ 100,00 e o segundo, um no valor
de R$ 100,00. Os vencedores desse sorteio
foram Rafael Schmidt, vencedor do primeiro
prêmio, e Vera Lucia Saviczki, vencedora
do segundo.

O promocional Nota Premiada
Horizontina segue acontecendo sempre em
alusão a datas comemorativas. As cautelas
são cumulativas, ou seja, só saem do sorteio
seguinte em caso de contemplação.

No total, a Campanha distribuirá 19
prêmios de R$ 1 mil e 3 prêmios de R$ 2
mil no Aniversário do Município, Páscoa,
Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos
Avós, Dia dos Pais, Dia do Gaúcho, Dia da
Criança e Natal.
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5-HTP – A pílula da felicidade

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)

O 5-HTP ou hidroxitriptofano é um suplemento
dietético rico em triptofano, um aminoácido
essencial utilizado pelo cérebro, juntamente com a
vitamina B3, niacina e magnésio para produzir a
serotonina, um neurotransmissor importante nos
processos bioquímicos que regulam as sensações
de sono e bem-estar. É utilizado na medicina
alternativa para aliviar sintomas de ansiedade,
depressão, fibromialgia, insônia, dores de cabeça,
TPM e redução do apetite. O extrato de 5-
hidroxitriptofano é vendido em forma de suplemento.

O 5-HTP é uma escolha cada vez mais popular
em dietas para perder peso, vez que aumenta os
níveis de serotonina no cérebro e reduz a vontade
de comer doces e gorduras, além de controlar o
apetite. Pesquisas indicaram que pessoas com
grande apetite para consumirem carboidratos
apresentaram baixos níveis de serotonina. Neste
caso, o cérebro instintivamente busca alimentos
mais gordurosos para suprir suas necessidades.

A serotonina é também responsável por regular
o humor e os níveis de tensão. Uma das causas
comuns da ansiedade é uma desordem conhecida
como SDS ou Síndrome de Deficiência de
Serotonina, ocasionada por níveis de serotonina
abaixo do normal no cérebro. Isso faz com que o
cérebro regule mal o humor, a tensão, o apetite e
os processos de sono. Tais fatores somados podem
influenciar negativamente e aumentar os níveis de
ansiedade. Recomenda-se o uso de 1 a 2 cápsulas
de 100mg ao dia.

Gestores da Sicredi Noroeste RS conhecem
equipamentos e materiais da BM

adquiridos com recursos da cooperativa

Grupo de Trabalho CORSAN debate
privatização com prefeitos da região

Com objetivo de contribuir de forma democrática
no debate da privatização da Companhia Riograndense
de Saneamento (CORSAN), o grupo de trabalho
formado pela Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), governo
do Estado e Corsan realizou a segunda reunião por
grupo de regionais.

O encontro híbrido, realizado na última semana, na
sede da Federação, contou com a participação de
gestores das Associações de Municípios das Missões
(AMM), da Fronteira Noroeste (AMUFRON), do
Planalto Médio (AMPLAN) e do Alto Jacuí (AMAJA)
que possuem contratos com a estatal.

De acordo com o presidente da Famurs e prefeito
de São Borja, Eduardo Bonotto, o Grupo de Trabalho
Corsan tem promovido esses encontros para esclarecer

pontos de um processo complexo e buscar soluções, a
fim de auxiliar os gestores a decidirem o que é melhor
para as suas comunidades, de acordo com as suas
peculiaridades. “Este é o momento de sanar dúvidas
para decisões mais assertivas, de nos apoderarmos de
conhecimentos técnicos e jurídicos, para ter condição
de levar aos municípios o que for melhor a nossa
população”, ressaltou.

Participaram presencialmente da reunião os
prefeitos  de Tucunduva- Jonas Fernandes; Tuparendi
- Leonel Petry; Vice-prefeita de Santo Cristo - Loreci
Riewe;  presidente da AMUFRON, Prefeito de Boa
Vista do Buricá - João Sehnem, Prefeito de Doutor
Maurício Cardoso - Marino Pollo; de Porto Lucena -
Jair Wagner; de Santa Rosa  - Anderson Mantei e do
Prefeito de Horizontina Jones Cunha.

A Brigada Militar de
Horizontina recebeu, na
manhã dessa quarta-
feira, 04, a visita do
diretor executivo da
Sicredi Noroeste RS,
Evandro Sehn, e do
gerente da agência
centro da cooperativa
em Horizontina, Cleber
Zingler.

A convite da Brigada
Militar, os dois gestores
vieram conhecer os
equipamentos e mate-
riais adquiridos com
recursos repassados
pela Sicredi Noroeste
RS, entre os quais,
bloqueadores de fuga,
lanternas táticas com
dispositivos para aco-
plagem em armas
longas, bandoleira, ar
condicionado, bem como quitado as mensalidades
referentes ao GPS em viaturas do ano de 2020/2021.

“Importante salientar que tais equipamentos foram
recebidos através do CONSEPRO e serão utilizados
com o fim de qualificar e melhorar os serviços prestados
e o atendimento a comunidade horizontinense e regional,
proporcionando mais segurança”, explicou a tenente

Leila Bruning, comandante da Brigada Militar de
Horizontina.

A oficial fez questão de ressaltar a parceria existente
entre a Brigada Militar e a Sicredi e reafirmou o
compromisso com a comunidade de servir e proteger.

Logo após a apresentação dos equipamentos foi
servido um café da manhã.
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O mundo mudou. Mas
quem muda o mundo?

Notícias que causam espanto, atitudes que
nos chocam, relações que desmoronam.
Entre estes e outros tantos problemas, é fácil
dizer que o mundo mudou, que os tempos são
outros e que agora assim é o jeito certo. O
que mudou mesmo é a forma como
percebemos esta mudança.

Se antes algo acontecia, levava dias para
chegar aos jornais e rádios. Depois, horas e
horas. Hoje são minutos, segundos que
separam os acontecimentos de sua
divulgação. A maneira como consumimos a
informação mudou. Da mesma forma, a
maneira com que estas mesmas informações
chegam até nós precisou mudar, para se
adequar aos novos tempos. Chamadas
tendenciosas, pouco texto e quase nenhuma
explicação.

Muito parecido acontece com pessoas que
mudam demais, esquecendo suas origens e
caindo na armadilha de passar a vida inteira
correndo atrás da própria felicidade, que muda
de acordo com a tela que está em sua frente.
Trabalhar, conquistar, se considerar um
vencedor, todos são atos nobres e que
valorizam o esforço humano. Mas existe um
limite onde todo este esforço extrapola e vira
ganância, uma competição inventada pela
sociedade e abraçada por quem busca nisso
a sua felicidade. Até aí tudo bem, mas quando
tudo isso interfere na vida dos outros, sempre
e em qualquer aspecto, é bom avaliar se
alcançar os objetivos a qualquer custo está
incondicionalmente ligada ao que realmente
importa para nossa vida.

Sim, o mundo pode ter mudado. Mas quem
muda o mundo, com ações e atitudes, para o
bem ou para o mal, somos nós. E cabe
somente a nós encontrar o caminho do bem
para colocar nossa vida e a de quem está ao
nosso redor de volta nos trilhos.
Inexplicavelmente em nome desta mudança
nós encontramos uma bengala para amparar
nossos atos, por mais imorais e insensatos
que sejam, contra nossos amigos e pessoas
que amamos, imaginando que tudo isso não
esteja sendo computado em nossa prestação
de contas, quando a vida neste plano chegar
ao seu final.

A gente se pecha por aí.

Henrique da Silva
Empresário

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

Audiência pública aprova
criação do Parque Ambiental

Municipal de Horizontina

A doação de uma área superior a 14 hectares
feita pela Família Logemann ao município de
Horizontina se tornará, até meados do próximo ano,
uma área de conservação permanente, destinada
exclusivamente ao lazer ambientalmente responsável
e a pesquisa e ensino.

A audiência pública realizada na quarta-feira, 28,
aprovou o Projeto de Criação da Unidade de
Conservação Municipal – Parque Natural
Logemann, localizado no Bairro Alvorada e fundos
do Parque John Deere, no perímetro urbano do
município.

O desenvolvimento do projeto ocorreu na gestão
do prefeito Antônio Lajús, que solicitou a doação
da área. A família concluiu a transferência do
patrimônio com a única finalidade de conservação
permanente, no final de 2020.

Na audiência da última semana, a área e sua
finalidade foram apresentadas, em cumprimento a
Lei Orgânica, para que possa seguir os trâmites no
Legislativo Municipal, Secretaria de Meio Ambiente
do Estado e posteriormente ser criado e
estruturado o novo parque definitivamente.

O espaço conta com espécies de árvores nativas
da flora, riacho e dezenas de espécies de animais
da fauna - inclusive animais em extinção, o que
desperta a urgência da ação do município para sua
preservação.

A Fahor - Faculdade Horizontina - presente na
discussão através dos professores Sedelmo
Desbessel e Marcelo Blume, disponibilizou seus
cursos relacionados ao meio ambiente para o auxílio
na realização do projeto.

O prefeito Jones Cunha destacou que a
expectativa do Governo Municipal é cadastrar a
área até o final deste ano junto ao Governo do
Estado e obter destinação do ICMS Verde,
viabilizando a implantação das primeiras ações de
infraestrutura, que devem iniciar pelo cercamento
e isolamento da área.

A ação posterior, segundo os engenheiros
ambientais Lucas Helmuto Simm e Fernando
Henrique Bins, deve ser a catalogação das espécies
existentes no local, a criação a trilha ecológica e
um espaço de administração e de lazer para uso
responsável e controlado da comunidade.
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Inauguração: Horizontina
conta com polo EaD da Unijuí
O município de Horizontina agora conta com um

polo de Ensino a Distância (EaD) da Unijuí. A
inauguração da unidade aconteceu de forma virtual na
quinta-feira, dia 29 de julho, com transmissão pelo
canal da Unijuí no Youtube.

Participaram do ato a reitora da Unijuí, professora
Cátia Maria Nehring; o coordenador da modalidade
EaD, professor Luciano Zamberlan, que realizou uma
palestra na sequência; e os empresários Alceu Luiz
Bottega e Marcia Trentin, proprietários da Ativa -
Centro de Ensino e parceiros da Universidade na
implantação do polo EaD.

Bottega falou sobre a satisfação em poder oferecer
às comunidades de Horizontina e região mais uma
opção de formação superior. “Começamos com o
polo neste momento e queremos que a comunidade se
sinta à vontade para nos procurar na Escola Fisk.
Ficamos felizes em oferecer diversas opções de cursos
à região, especialmente àquelas pessoas que não têm
muito tempo disponível”, destacou Bottega.

A unidade de Horizontina soma-se aos polos da
Unijuí já existentes nas cidades de Ijuí, Santa Rosa,
Panambi, Três Passos, Tenente Portela, Palmeira das
Missões, Planalto, Porto Alegre e Uruguaiana. Esse
movimento de expansão, a partir da modalidade Ensino
a Distância, é uma marca de inclusão social, segundo a
reitora, e por isso o processo ocorre em parceria com
outras instituições. “Entendemos o polo como uma

O Polo, investimento dos empresários Alceu Bottega e Marcia Trentin, funcionará junto à FISK

instância de presencialidade da Universidade no
município de Horizontina. Iniciamos agora com os
cursos na modalidade EaD, mas abrimos as portas para
outras atividades, outras possibilidades. Quando falamos
em Universidade, falamos de ensino, pesquisa, extensão
e prestação de serviços. O polo Horizontina, como um
parceiro, pode aproveitar todo esse escopo de atividades
e oferecer isso ao município e à região.”

O coordenador da modalidade EaD, professor

Luciano Zamberlan, reforçou a fala da reitora e
destacou que cada profissional formado na Unijuí é a
materialização da Universidade. Os
proprietários Alceu Luiz Bottega e Marcia Trentin
não só carregam o nome da Unijuí em seus diplomas,
como agora aproximam a Instituição do Município,
por meio do polo. O professor foi responsável por
ministrar uma palestra “A importância do Ensino
Superior para as organizações”.

Prefeitura de Doutor
Maurício Cardoso

adquire novo veículo
para a saúde

Secretaria de Educação de Doutor
Maurício Cardoso promove momento de
formação continuada aos professores

A Secretaria Municipal de Educação (SME)
de Doutor Maurício Cardoso promoveu, nas
manhãs dos dias 26 e 27 de julho, atividades de
interação, formação e acolhimento dos
profissionais de educação do município.

Na segunda-feira, 26, o órgão apresentou
dados referentes à educação e estimulou o diálogo
entre os profissionais, objetivando uma construção
da educação de forma democrática. Na mesma
ocasião, a professora Diana Witczak ofereceu
uma aula de yoga para os professores e

O município de Doutor Maurício Cardoso adquiriu um novo
veículo de locomoção para a secretaria municipal de Saúde, com
o objetivo de melhor atender as necessidades no transporte de
pacientes para os locais de atendimentos.

O veículo Fiat Mobi, Ano Modelo 2021, foi recebido na Unidade
Básica de Saúde durante o mês de julho, e foi adquirido ao valor
de R$ 61.250,00 com recursos próprios do município.

“O novo veículo contempla mais uma etapa de melhorias
alcançadas para atendermos as demandas necessárias a toda a
população mauriciense”, destaca a gestão municipal.

funcionários da Secretaria.
Já na manhã do dia 27, terça-feira, a

psicopedagoga Carmem Marta Freddo realizou
uma palestra sobre aprendizagem significativa e
o papel do professor. O título da palestra era:
“Professor e o poder de transformar vidas.
Construindo caminhos para uma aprendizagem
significativa”. A ocasião também contou com
dinâmicas e técnica de Barras de Access.

“Momentos de formação e acolhimento para
os profissionais da educação”, destacou a Secretaria.
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Sobre Ser Pai!

Perante a psicanálise a Função Paterna
é tão importante no desenvolvimento da
personalidade de uma criança quanto a
Função Materna.

Somos presenteados com o dom da vida
porque temos um Pai e uma Mãe, e não
tem jeito, só existimos desta forma.

Mas não é só isso, também
necessitamos desta função “Pai”, que ama
do seu jeito, geralmente mais reservado,
mais racional, que estabelece regras,
coloca limites, que ensina a realizar coisas
e batalhar sempre.

Ser pai é ser o herói, o super poderoso
protetor, que conduz, que orienta, que
mostra, que é o exemplo.

Como é ser pai para você? Como é
sentir o “peso” da responsabilidade e a
“leveza” do carinho, do afeto e do amor
incondicional expresso pelo vínculo
afetivo entre pais e filhos.

Quantos desafios, que universo
gigantesco de emoções, muitas vezes
inexplicáveis.

Por vezes desestruturante, outras vezes
a razão de ser e até de viver.

Pais aprendem a viver por aqueles a
quem deram a vida. E muitas vezes sua
própria vida passa a ter sentido por seus
filhos.

Que nós, filhos, saibamos sempre
honrar e respeitar a grandeza de nossos
pais, a sua força a sua vitalidade capaz de
nos dar a vida.

Que nossos filhos saibam sempre
respeitar e honrar o esforço e a dedicação
a eles destinados.

E que todos, sempre sejamos gratos por
tudo.

Até mesmo as mágoas e dores foram e
são importantes para que sejamos
exatamente como somos.

Se tivéssemos outros pais não seríamos
quem somos. Se vivêssemos outras
histórias não seríamos quem somos, se
fossemos fruto de outros pais seríamos
outros filhos.

Parabéns aos Pais pelo seu dia, e por
todos os dias.

Parabéns aos Pais pela sua força, e por
serem exatamente como devem ser.

Gratidão!

Aline Riffel
Psicóloga e Educadora

CRP 07/23014

Câmara Municipal de Doutor
Maurício Cardoso aprova alterações

no Código Tributário Municipal

Vereadora de Doutor Maurício
Cardoso recebe troféu

“Mérito Mulher Progressista”

Em uma grande mobilização do partido, o
Progressistas promoveu a entrega do troféu “Mérito
Mulher Progressista” a diversas lideranças femininas
do Estado. Uma das premiadas no evento, que ocorreu
na terça-feira, 27, foi a primeira-dama e vereadora de
Doutor Mauricio Cardoso Ivete Gresele Pollo.

O prêmio é concedido às lideranças femininas como
forma de reconhecimento pelo seu trabalho e em ações
desenvolvidas em favor dos valores da sociedade
gaúcha, através do protagonismo político, serviços
públicos de qualidade e empreendedorismo.

A vereadora recebeu o prêmio por estar sempre
presente, ser participativa, muitas vezes atuar nos
bastidores e determinada em ajudar e construir diversas
ações que foram e são vivenciadas pela comunidade
de Doutor Mauricio Cardoso.

O prefeito Marino Jose Pollo, que participou do
evento, foi convidado a fazer a entrega do troféu.

Na presença do presidente estadual do partido Celso
Bernardi e da presidente da Mulher Progressista Gaúcha
Silvana Covatti, foram homenageadas 8 prefeitas, 17 vice-
prefeitas, inúmeras vereadoras e primeiras-damas
municipais de 4 mandatos. Um reconhecimento especial
foi feito In Memoriam a Izalda Boccacio, ex-prefeita
de Santo Antônio das Missões que faleceu vítima da
Covid-19. A atual Secretária de Saúde do Estado, Arita
Bergman, também recebeu a premiação, além de outras
mulheres que tem feito história com trabalho destacado
em prol da sociedade gaúcha.

O evento transcorreu observando os protocolos de
segurança sanitária recomendados pela Organização
Mundial da Saúde e pela Secretaria da Saúde do Estado.

Por Guilherme Freling

Estudante de Jornalismo

A sessão da Câmara de Vereadores de Doutor
Maurício Cardoso ocorrida na última segunda-feira, 2,
foi marcada por alterações no Código Tributário
Municipal. Dentre as mudanças principais estão a
regularização do tomador do serviço (ISS), prazos de
vencimentos da taxa de vistoria e cobrança de tarifa
de água dos locais de veraneio.

Além disso, os vereadores aprovaram a autorização
para a dispensa de R$ 6.432,90 para indenização da
Associação Hospitalar de Caridade de Santa Rosa,
Hospital Vida & Saúde. O valor foi estipulado em
reunião dos municípios da região que se utilizam as
instalações de UTI do Hospital diante da pandemia do
novo coronavírus. Protocolarmente, também, foi
aprovada a convalidação dos Decretos Municipais de
enfrentamento à pandemia.

Outra mudança aprovada na sessão foi a

substituição no Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) da Paróquia Evangélica Martinho Lutero
pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em
Doutor Maurício Cardoso.

Os vereadores Jair Köller Vergutz (PTB) e Antonio
Juarez Barbosa (PP) apresentaram dois requerimentos
ao Executivo Municipal. Jair Vergutz pede que a
Secretaria Municipal de Obras realize um estudo e a
instalação de pegadores de água na estrada que liga a
Secretaria de Obras à Comunidade de Lajeado Santos.

Já o vereador Antonio Juarez Barbosa requisitou
ao Executivo que os servidores das secretarias de
Obras e Trânsito, Urbanismo e Saneamento e de
Agricultura que não sejam transportados “em hipótese
alguma” em máquinas como retroescavadeiras, trator
com plataforma, laterais dos caminhões e concha da
bobcat. Na justificativa do seu pedido, o vereador
afirma que “se preocupa com a segurança do servidor”,
pois “sabe-se que [o transporte desta maneira] está
colocando em risco os servidores.”
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Mais de 2.140 candidatos estão aptos ao concurso
público da Prefeitura de Horizontina neste domingo

Um grande movimento deverá ser observado
desde as primeiras horas da manhã deste domingo,
8, em Horizontina, por ocasião das provas do
Concurso Público da Prefeitura Municipal, que
oferece vagas e cadastro reservas em 37 funções
do serviço público municipal e magistério municipal.

As aprovas serão aplicadas em 6 diferentes
locais na cidade nos dois turnos, manhã entre 9h e
12h e a tarde das 14h às 17h sendo: Escola Estadual
Albino Fantin, Escola Municipal Cristo Rei, Escola

Municipal Monteiro Lobato, CFJL, Campus Fahor,
e Escola Municipal Espirito Santo.

São no total 2.146 candidatos inscritos que
preencheram todas as exigências do edital de
inscrição para estarem aptos às provas. Deste
contingente 699 são de Horizontina e 1.447 são de
outros municípios e/ou estados.

As provas serão aplicadas pela empresa
Objetivas Concursos, vencedora do processo de
licitação.



10 NOVO HORIZONTE - Sexta-feira, 06 de agosto de 2021l

“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

GERAL

Campanha do
Agasalho de

Horizontina já
atendeu 1.772

pessoas com doações

Sicredi Noroeste RS entrega letreiro
turístico ao município de Crissiumal

Na última sexta-feira, 30, aconteceu a entrega oficial
do letreiro turístico da Sicredi Noroeste RS para o
município de Crissiumal. O momento contou com a
presença dos colaboradores das duas agências, do
Diretor Executivo da cooperativa, Evandro Sehn,
Gerente da agência rural, Persio Schweig, o Gerente
da agência urbana, Luiz Kroetz, o prefeito Marco
Aurélio Nedel, além do vereador Dilson Zimmerman
que doou a base do letreiro.

Esse tipo de letreiro é famoso nas principais cidades
turísticas do mundo sendo uma intervenção urbana que
traz aos seus moradores e visitantes sentimento de

Em relatório divulgado na última segunda-feira,
2, a secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
de Horizontina apresentou uma breve prestação de
contas à comunidade e entidades locais referente a
Campanha do Agasalho 2021.

Foram 1.772 pessoas atendidas, 8.774 peças de
agasalhos doadas, 717 pares de calçados, 206
cobertores e 34 bolsas/mochilas, até a última sexta-
feira, dia 30 de julho.

Iniciada antecipadamente ainda no mês de abril,
as roupas e calçados doados passaram por
higienização - atendendo as restrições sanitárias da
pandemia -, acesso controlado e exposição das peças
em modelo de loja, a busca pelas doações garantiu
dignidade e cidadania aos usuários que atenderam
os critérios da área social.

“Encaminha-se para o encerramento uma
campanha recorde em doações e número de pessoas
beneficiadas”, destacou a Secretária de
Desenvolvimento Social Ana Denise Strapasson.

A gestão municipal, valoriza e agradece as
entidades, empresas e famílias de Horizontina, que
solidariamente engajadas auxiliaram com as
doações.

orgulho e pertencimento, sendo esse objetivo da
instituição, valorizando ainda mais as potencialidades
do município. “Queremos que as pessoas tenham
orgulho das suas cidades por isso pensamos em um
letreiro com um símbolo do coração que traz consigo o
cooperativismo e, na sua essência, o sétimo princípio
que é o interesse pela comunidade”, afirma o diretor
Executivo, Evandro Sehn.

A entrega ocorreu baseada no sétimo princípio do
cooperativismo – Interesse pela comunidade – onde a
cooperativa e a coletividade local vinculam-se
magneticamente, exercendo atração recíproca.
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Alunos do curso de formação de policiais

militares realizam treinamento
fiscalização geral no trânsito

Duas turmas do Curso
Básico de Formação de Policiais
Militares do Polo de Ensino de
Santa Rosa estiveram em
Horizontina e Doutor Maurício
Cardoso para fazer o
treinamento prático, nos últimos
dias 26 e 28 de julho.

Os 40 soldados realizaram as
atividades de abordagem
veicular de identificação e
barreiras policiais, reforçando o
policiamento nas cidades de
responsabilidade da 4ª
Companhia da Brigada Militar,
com sede em Horizontina. A 4ª
Companhia responde pelo
policiamento nas cidades de
Horizontina, Doutor Maurício
Cardoso, Tucunduva e Novo
Machado.

Os resultados das abordagens informados pela
Brigada Militar de Horizontina foram de 119 pessoas
abordadas e 120 veículos fiscalizados. Três veículos
foram recolhidos e 16 autos de infração registrados;

Polícia Civil apreende 52kg de maconha
em um apartamento de Santa Rosa

A Polícia Civil, através da equipe da Delegacia de
Repressão às Ações Criminosas Organizadas
(DRACO), de Santa Rosa, sob coordenação do
delegado Tiago Tescke, cumprindo um mandado de

Polícia Civil
efetua a prisão de

suspeito de ser
autor de tentativa
de homicídio em

Horizontina
A Delegacia de Polícia de Horizontina prendeu,

nessa segunda-feira, 02, suspeito de ter tentado matar
um homem na Vila Bela União.

Na ocasião, ocorrida no último mês de junho, o
suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra
a vítima, a qual foi alvejada na cabeça, tendo passado
por cirurgia e longa internação hospitalar.

Após investigações, houve a representação pela
prisão preventiva do investigado, a qual foi decretada
pelo Poder Judiciário.

O indivíduo, que figurava na condição de foragido,
apresentou-se na segunda-feira na Delegacia de Polícia,
acompanhado de seu advogado, momento em que foi
cumprida a ordem de prisão.

O Inquérito Policial que apura os fatos será remetido
ao Poder Judiciário nos próximos dias, ficando o preso
à disposição da Justiça.

Um Boletim de Ocorrência/Termo Circunstanciado por
posse de drogas e 2 Boletins de Ocorrência/Termo
Circunstanciado por permissão para que pessoa não
habilitada tome posse de veículo automotor.

busca e apreensão, localizou 51 tijolos de maconha,
pesando um total de 50 quilos, além de um quilo de
maconha camarão, 74g de cocaína e uma balança de
precisão.

Os entorpecentes foram
encontrados na última semana
em um apartamento que vinha
sendo monitorado pela DRACO,
após informações dando conta
de que o local era utilizado como
depósito de drogas para uma
organização criminosa.

No local ainda foram
apreendidas duas camisetas com
distintivo da Polícia Civil, quatro
balaclavas, dois giro-flash, R$
365,00 em moeda corrente e um
telefone celular.

Uma mulher foi presa em
flagrante, sendo conduzida à
Delegacia de Polícia de Pronto-
Atendimento de Santa Rosa.

Fonte: Polícia Civil e Jornal
Noroeste

Brigada Militar
prende duas pessoas

por contrabando
em Tuparendi

Após receberem informações, policiais Militares do
4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira abordaram
e prenderam duas pessoas por contrabando em
Tuparendi, na manhã de terça-feira, 4.

Os homens, um de 36 anos e outro de 47, estavam
em um veículo Monza e carregavam 40 galões de
Herbicida Paraquat Sigma e 4 mil maços de cigarro
Classic de procedência estrangeira. Eles foram presos
em flagrante.

O veículo, os materiais e os indivíduos apreendidos
foram encaminhados à Polícia Federal de Santo Ângelo.
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Aluga-se peças de moradia, mobiliadas, para jovens que trabalham
ou estudam. Fone de contato: 9 9622-5569

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

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

Rua Balduíno Schneider, 251 - Horizontina / RS

Na igrejinha do ministro
Barroso, eu sou Tomé

Sabem por que não confio nas atuais urnas eletrônicas?
- Porque o TSE confia
- Porque o STF confia
- Porque a OAB confia
- Porque a CUT confia
- Porque os grandes grupos de comunicação do país confiam
- Porque os partidos de esquerda confiam
- Porque os cidadãos que nelas confiam, confiam no TSE, no STF,

na OAB, na CUT, nos grandes grupos de comunicação e... votam nos
partidos de esquerda.

Essas são as razões principais da minha suspeição que tem,
também, evidências de outra ordem, a saber:

- Elas exigem um ato de fé religiosa, segundo um "catecismo"
tecnológico que afasta a apuração dos olhos do eleitor;

- Elas são o inverso do que deveria ser um ato de apuração de votos,
amplamente público e fiscalizado pelos partidos e candidatos;

- Nenhuma democracia de respeito as utiliza em eleições
presidenciais.

Ao encerrar uma apuração, contados os votos, feitas as “auditorias”
do ministro Barroso, ele deveria anunciar os resultados proclamando:
"Bem-aventurados os que não viram e creem!"

Nessa igrejinha do ministro Barroso, eu sou Tomé.

*Por Percival Puggina

*Extraído do site do autor: http://www.puggina.org/
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Horóscopo
Áries de 21/03 a 20/04 - No plano afetivo: Se está só, são de prever

aproximações e encontros escaldantes. O poder de sedução está no seu
ponto alto e promoverá novos conhecimentos que despertam o seu lado
aventureiro inato, prometendo grandes alegrias e paixões desenfreadas.
No plano profissional e material: Poderá obter compensações dos projetos
que tem vindo a desenvolver ultimamente. Alcançará o apoio financeiro
necessário para a boa concretização de um projeto de instalação por conta
própria. Na saúde: Nada a assinalar, a saúde mantêm-se estável. Faça
exercício físico ao ar livre.

Touro de 21/04 a 20/05 - No plano afetivo: Tudo indica que está prestes
a terminar um período da sua vida. Enfrente com sabedoria receios e dúvidas.
Sentirá bastante força no campo sentimental. No plano profissional e
material: Aparentes perdas não deverão afetá-lo, já que por vezes é
necessário parar ou retroceder um pouco para o avanço ser maior. Questões
de orgulho poderão criar posições profissionais difíceis. Não facilite na gestão
da vida econômica. Na saúde, cuidado com as articulações, faça mais
exercício físico.

Gêmeos de 21/05 a 20/06 - No plano afetivo: Não se isole, nem rejeite
convites. Os bons acontecimentos são previsíveis, mas grande parte da
iniciativa deve partir de você. Bons avanços em novas relações. No plano
profissional e material: Semana conturbada, apenas com muito empenho
conseguirá solucionar todas as questões profissionais com que vai se
deparar. Boa hora para troca ou aquisição de bens imóveis. Na saúde tenha
alguma atenção com objetos cortantes.

Câncer de 21/06 a 21/07 - No plano afetivo: Sonhar é positivo e pode
dar forte impulso à sua vida sentimental. Pode permitir-se encarar com
otimismo novos relacionamentos ou melhorias em relações já com algum
desgaste. No plano profissional e material: As tarefas e desafios tendem a
acumular-se e terá de fazer muito esforço para concluir em tempo útil ou
eficazmente tudo em estiver envolvido. Não desperdice a oportunidade de
um trabalho extra. Na saúde, pequenos problemas, sobretudo ligados a
constipações.

Leão de 22/07 a 22/08 - No plano afetivo: Terá de enfrentar um período
morno e desmotivado o que lhe traz insatisfação, procure dar um pouco
mais para poder receber na mesma medida. No plano profissional e material:
Pode contar com muito trabalho, nem todo do seu agrado, mas que terá
mesmo de cumprir. Na saúde está muito cansado, tente recuperar energias.

Virgem de 23/08 a 22/09 - No plano afetivo: Momento favorável ao
combate de saudosismo e pessimismo. Os obstáculos podem ser vitórias
se encarar as situações com clareza e evitar ligações que se desenvolvem
um tanto secretamente. No plano profissional e material: Esta semana não
são aconselháveis gestos autoritários nem a imposição do seu ponto de
vista, embora isso não seja difícil. Seja simpático com os seus colaboradores,
pois será essa a melhor maneira de atingir os seus objetivos. Na saúde,
semana estável.

Libra de 23/09 a 22/10 - No plano afetivo: Está muito sensível e com
capacidades perceptivas muito acentuadas, o que ajudará a consolidar os
relacionamentos. No plano profissional e material: À sua volta o ambiente
será totalmente leal e pode confiar naquilo que for dito ou sugerido. O seu
trabalho vai dar grandes frutos, basta para isso que agarre oportunidades
com toda a fé. Na saúde a semana acabará por se revelar bastante
desgastante.

Escorpião de 23/10 a 21/11 - No plano afetivo: Com o desenrolar dos
acontecimentos muitas coisas podem ainda mudar ou ser clarificadas, dê
tempo ao tempo. No plano profissional e material: Deve guardar muito bem
os seus trunfos e ideias até à última hora, de forma alguma deve correr
riscos. Programe gastos e despesas e faça novos planos financeiros. Na
saúde dê mais atenção aos sinais do seu organismo.

Sagitário de 22/11 a 21/12 – No plano afetivo: Não é conveniente
fomentar relacionamentos paralelos. Se não entenderem os seus argumentos
ou sentimentos à primeira, não insista, volte aos assuntos mais tarde.
Privilegie as relações familiares. No plano profissional e material: Semana
bastante positiva. Deve fazer tudo com clareza, explicando os pontos de
vista e intenções. Aproveite para fazer investimentos ou lançar bases de
novos projetos. Na saúde atravessa uma boa fase.

Capricórnio de 22/12 a 20/01 - No plano afetivo: Para manter a harmonia
afetiva faltam-lhe paciência e flexibilidade, os seus comportamentos podem
afetar uma relação. No plano profissional e material: Deve ter o maior cuidado
com os passos a dar, não cometa indiscrições e se o fizer redima-se
prontamente. Na saúde corre risco de inflamações e contágios. A conjuntura
está desfavorável.

Aquário de 21/01 a 19/02 -.No plano afetivo: Pode ser confrontado com
alguns comentários ou gestos difíceis de digerir, reaja com sentido de humor
e tudo será mais fácil. Aceite convites. No plano profissional e material:
Pode surgir a oportunidade de um trabalho suplementar, em termos
financeiros só vai ter benefícios ao aceitar. Boa capacidade criativa. Na
saúde contate mais com a natureza para recuperar energias.

Peixes de 20/02 a 20/03 - No plano afetivo: Excelente momento
sentimental. Melhore as suas vivências quebrando rotinas e modificando
atitudes, será bem sucedido. Dê mais força aos afetos. No plano profissional
e material: Contará com apoios aos mais diversos níveis para desenvolver
projetos. Melhores condições profissionais e econômicas marcam a
conjuntura. Na saúde terá alguma instabilidade, mas será passageira.

Cartórios de Notas passam a realizar
Autorização Eletrônica de Viagem para menores

Desde a última segunda-feira, 02, pais
de menores de 16 anos que necessitam
viajar sozinhos ou acompanhados por
apenas um dos pais ou responsável pode
fazer a Autorização de Viagem de forma
eletrônica, realizando o procedimento de
reconhecimento de firma por videocon-
ferência e recebendo o documento de
forma física ou digital para validação no
guichê da companhia aérea, via leitura de
QR Code no celular ou no papel.

A chamada Autorização Eletrônica de
Viagem (AEV), em sua primeira fase
atende somente a viagens aeroviárias
nacionais, mas em breve passará a valer
para viagens internacionais, terrestres e

hidroviárias.
Com a AEV o menor ou acompanhante

responsável poderá acessar seu documento
por meio de aplicativo de celulares Android
ou IOS e apresentá-lo por QR Code nos
guichês de atendimentos de aeroportos, o que
evitará perdas de documentos impressos
durante a viagem e assegurará a atualização
constante de dados e permissões, podendo
os responsáveis cancelar o ato à distância.

O modelo físico permanecerá
disponível, sendo realizado por meio de
reconhecimento de firma, feito presenc-
ialmente pelos responsáveis do menor em
Cartório de Notas, em um formulário físico
que deve ser preenchido e impresso.
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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

Coopermil
desenvolve projeto
de qualificação de
seus colaboradores

Voos comerciais são retomados
em Santa Rosa e São Borja

Os municípios de Santa Rosa e São Borja
retomaram, nesta terça-feira, 03, voos comerciais para
Porto Alegre. A ação faz parte de uma mobilização
entre o Governo do Estado, municípios e a operadora
Azul. As novas rotas são realizadas pela Azul Conecta,
empresa sub-regional da Azul, e os voos serão
cumpridos com as aeronaves Cessna Grand Caravan,
com capacidade para até nove passageiros. Até o final
desta semana, serão oito novas cidades conectadas à
malha doméstica e internacional da companhia. 

Serão dois voos por semana entre as cidades e a
Capital, chegando a três frequências diretas a partir de
outubro. Bagé, Alegrete, Santa Cruz do Sul, Erechim e
Vacaria, além de Canela, passam a receber voos
semanais operados pela aérea conectando com a
capital. Com todas as inaugurações, o Rio Grande do
Sul passa a ter 15 destinos servidos pela companhia. 

Em Santa Rosa, um ato marcou a retomada dos
voos, que fez parte da programação dos 90 anos da
cidade. A aeronave chegou no aeroporto às 12h45min.
O retorno para Porto Alegre foi às 13h30min. Nesse
primeiro momento, o serviço ocorrerá nas terças e
sextas-feiras. A saída de Porto Alegre ocorrerá às 9h,
com escala em São Borja, chegando em Santa Rosa
às 12h45, e em seguida retorna à Capital. 

O secretário de Desenvolvimento Econômico de
Santa Rosa, Odailson Éder, disse que a retomada dos
voos é uma oportunidade de os municípios
comprovarem que existe demanda, assim,
disponibilizando aviões maiores para estes trechos. A
partir de outubro, a Azul deve disponibilizar voos
regulares e diretos nas terças, quintas e domingos.

Fonte: Correio do Povo

Permitindo a equipe de profissionais técnicos
de campo e de atendimento interno uma maior
capacitação no trabalho desenvolvido junto aos
associados e clientes, a Coopermil está implantando
projeto de qualificação para que as ações desen-
volvidas sejam mais focadas nas soluções das
necessidades observadas nas propriedades, nas
ações de atendimento e na geração de negócios, forta-
lecendo o relacionamento e o espírito de equipe.

O projeto da “Gestão de clientes Coopermil”
tem por objetivo principal permitir aos profissionais
da Cooperativa ampliarem seu conhecimento do
mercado, as necessidades dos associados e clientes
e atuarem em ações que atendam estas demandas,
com o suporte de um profissional capacitado e com
experiência no assunto.

Com a implantação do projeto, a cooperativa
busca capacitar diretamente mais de 100
colaboradores das áreas de agropecuária e
administração, que estão diretamente ligadas ao
atendimento ao quadro social e aos clientes. Da
mesma forma serão impactados ainda
aproximadamente 300 colaboradores de forma
indireta, que estarão envolvidos no projeto pois
também prestam serviços junto aos associados e
clientes da Cooperativa nas áreas de apoio.

O projeto, que iniciou no mês de julho, terá
duração de 6 meses, com módulos mensais, nos
quais serão trabalhados temas relacionados ao
escopo do mesmo e buscando cada vez mais
ampliar a participação da Coopermil no mercado
regional.

Fonte: Correio do Povo
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Governo Municipal de Horizontina entrega
Centro de Lazer ao bairro Cohab e Vila Bela

Prefeitura de Horizontina anuncia
investimentos de mais de R$ 640 mil em

quadra poliesportiva de Lajeado Seco

Secretaria de Esportes recebe
Dejaime Turra promotor de

eventos esportivos e
revelação de atletas

O secretário municipal de Esporte Cultura Juventude e Lazer
de Horizontina Eduardo Maron, acompanhado do diretor de Esporte
e Lazer Libório de Freitas, recebeu na última sexta-feira, 30,
Dejaime Francisco Turra, árbitro esportivo de renome estadual,
coordenador da empresa Futuros Craques Eventos Esportivos e
ex-colunista do Novo Horizonte.

No encontro, Turra apresentou aos gestores do esporte
municipal horizontinense, seu projeto das categorias de base que
dá oportunidade a jovens atletas de toda a região e seu portifólio
de eventos que podem ser realizados.

Maron e Freitas afirmaram que irão estudar as propostas com
a equipe da gestão municipal visando possíveis parcerias.

Uma quadra poliesportiva coberta, com 701,76
m² de área construída e um investimento de R$
642.723,45. Esse é o projeto da prefeitura
municipal de Horizontina apresentado a
representantes da comunidade de Lajeado Seco,
em reunião realizada na última quinta-feira, 29.

A Comunidade Rui Ramos mantém atividades
esportivas em várias modalidades, como futebol
masculino e feminino (Esporte Clube Minuano),
clube de mães, cancha de bocha (Bocha em
Casal), o que justifica a presença do município e
suas estruturas.

Na reunião do dia 29, o prefeito Jones Cunha
juntamente com os secretários das pastas de

Depois de anos de obras, paralizações e
retomadas, foi inaugurado no último sábado, 31, o
Centro Comunitário de Lazer do Bairro Cohab e
Vila Bela, em Horizontina. O espaço público conta
com quadra de futsal sintética, parque infantil e
espaço para recreação e lazer ao ar livre.

Os cuidados da área estarão a cargo da
Associação de Moradores, que há anos se
organizou para reivindicar as melhorias com a
Secretaria de Esportes.

O valor total da obra foi de R$ 366.700,00. Parte
desse valor (R$ 243,7 mil) é oriundo de emenda
parlamentar de 2017 do deputado Danrlei de Deus,
atual secretário estadual de Esporte e Lazer.

A liberação do recurso ocorreu em 2019, mas
na fase de construção, um dos muros de
contenção cedeu, paralisando temporariamente
o projeto e exigindo reestudo de engenharia,
além de contratação de outra empresa para
fases seguintes.

A cerimônia de inauguração, com corte da
fita inaugural, contou com a presença do prefeito
Jones Cunha, do secretário de Esportes Cultura
e Lazer Eduardo Maron, demais secretários e
integrantes da Associação de Moradores Valdevino
Soares da Silva, Leila Conrad e Wilson Antunes
Rodrigues. Os vereadores Márcio Fischer (PDT) e
Diogo Weiss (PP), representaram a Câmara de

Vereadores.
O ex-vereador Paulo Fischer e os ex-prefeitos

Antônio Lajús e Eduardo Jorge Horst também
prestigiaram a solenidade. Fischer foi articulador da

emenda. A obra iniciou na gestão de Lajús, e Horst
teve trabalho destacado em suas gestões pela
organização, infraestrutura e ampliações das moradias
no referido conjunto habitacional.

Esporte, Cultura Juventude e Lazer e Planeja-
mento e Gestão de Projetos, Eduardo Maron e
Fernando Bins, apresentaram detalhes do projeto
e explicaram que do valor total, R$ 238.750,00
vêm de emenda parlamentar do deputado federal
Jerônimo Goergen, junto ao Ministério da
Cidadania, e o restante (R$ 403.973,45) são recur-
sos próprios da área do Esporte e Lazer do município.

Cunha afirmou que se trata da maior obra de
Horizontina a ser executada no segundo semestre
de 2021 e que o município tomou os cuidados
para construir um edital de licitação compatível
com o tamanho e valores da obra, que ocorrerá
em 25 de agosto.
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Pracinha infantil da Praça
25 de Julho é reaberta

A Secretaria de Esportes, Cultura,
Juventude a Lazer reabriu, na última
sexta-feira, 30, o espaço da pracinha de
recreação infantil da Praça 25 de Julho
de Horizontina.

O secretário Eduardo Maron afirmou
que “gradativamente acreditamos poder

reabrir todos os espaços de lazer a nossa
comunidade.”

Ele pede o bom senso da comunidade
para evitar aglomerações, utilização de
máscaras e do álcool em gel que está
disponível no local


