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CAFE IGUACU TRADICIONAL LATA 200G ............................ R$ 9,98
TOALHA UMEDECIDA BABY BYN 4X50 GRATIS VIP WIPES C/50 R$ 22,90
SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ LV2 PG1.9KG ............ R$ 13,80
BOMBOM LACTA FAVORITOS 250.6G ................................. R$ 8,89
MASSA PARATI PARAFUSO COM OVOS 500G ................... R$ 2,59
BATATA FRITA STAX 156G/163G (SABORES) ...................... R$ 9,79

Ofertas válidas de 24/08/2021 a 30/08/2021

Comissão Pró-Ponte Barra do Guarita-
Itapiranga é recebida em Horizontina
Página 03

Liderada pelo prefeito de Barra do
Guarita, Rodrigo Locatelli, a comissão
que trabalha a busca de apoios para

viabilizar o projeto de construção de uma
ponte interestadual sobre o Rio Uruguai
ligando os estados do RS e SC, através

da BR 163 Barra do Guarita/Itapiranga,
foi recebida na última sexta-feira, 20, em
Horizontina
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l A especulação trazida na última semana pela
Coluna, de que os vereadores Lucas Stoll e
Diogo Weiss poderiam assumir a linha de frente
do Progressistas de Horizontina se confirmou na
convenção do partido, realizada no último
sábado, junto a Câmara de Vereadores.

l  O vereador Lucas Stoll assume a
presidência do PP municipal, e seu colega de
bancada Diogo Weiss a vice-presidência.

l O ex-prefeito Nildo Hickmann, que no
último ano deixou o PT para concorrer a prefeito
pelo PP, participou da convenção. Entretanto, seu
nome não fez parte da executiva do partido,
ficando apenas como membro do diretório
municipal.

l Já Irineu Colato foi escolhido o presidente
de Honra do partido. Uma espécie de prêmio
consolação ao ex-prefeito.

l A propósito do ex-prefeito Nildo, agora no
PP, será que o ex-petista já se decidiu em quem
votar e principalmente pedir votos nas eleições
do ano que vem?

l  Bolsonaro ou ex-presidiário Lula para
presidente? Luiz Carlos Heinze ou Edgar Pretto
(ou Paulo Pimenta) para governador? Jerônimo
Goergen ou Bohn Gass para deputado federal?
Ernani Polo ou Jeferson Fernandes para deputado
estadual?

l O professor Nildo tem pouco mais de um
ano para se definir. Resta saber se sua decisão
será tomada pela razão ou pelo coração. Mas
também quem garante que ele ainda estará no
PP em 2022!

l  Ministros do STF – Supremo Tribunal
Federal - não se diferem em nada da maioria dos
deputados e senadores.

l Todos eles mentem, uns mais outros menos,
para alcançar seus objetivos.

l Os políticos para se elegerem mentem (a
grande maioria) para seus eleitores.

l  Já os futuros ministros do STF, após
indicação política do presidente da República,

LEIA E ASSINE O JORNAL

Celular: 99937-2097

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

mentem na maior caradura aos senadores quando
sabatinados no Senado Federal.

l Os futuros iluministros juram até cumprir a
Constituição brasileira, mas depois que vestem
a toga, esquecem de tudo do que prometeram
cumprir.

l Em resumo, os dois enganam o povo e
ninguém mexe um com o rabo do outro. Basta
ver o que está acontecendo hoje no Brasil.

l Quem apostou que teríamos uma ditadura
do coturno quando Bolsonaro se elegeu, está
vendo a ditadura da toga, essa muito mais
venenosa e danosa para a sociedade de bem.

l Em tempos de ditadura da toga, coincidência
ou não, o ministro aposentado do STF Eros Grau
lançou nesta quinta-feira, 26, seu mais novo livro.
O título, por sinal, é bem sugestivo: “Porque
tenho medo dos juízes”.

l O jornalista Claudio Humberto replicou o
que Eike Batista anda escrevendo nas suas redes
sociais, e reproduzido pelo jornal Inconfidência,
de Minas Gerais no último dia 17. Eike que já
foi considerado o 8º homem mais rico do mundo
a partir de empréstimos concedidos pelo BNDES
de Lula.

l “Eu, Eike Batista, vos chamo de ladrões
de pátria corruptos, e sou capaz de provar.
São todos juízes  covardes ,  e  quero ver
coragem para mandarem me prender. Eu
paguei pro ministro Fachin, pra Rosa Weber,
pro Toffoli, pro Lewandowski, pro Gilmar
Mendes, pro Renan, pro Rodrigo Maia, pra
Dilma Rousseff, pro Lula, pra Gleisi Hoffman
e pro Michel Temer”.

l As “zamigas” estão separadas.

l Agora para colocar a fofoca em dia, só
depois do expediente ou por aplicativo de
conversa.

l  A consequência é que diminuiu até a
audiência da rádio corredor. Na mesma
proporção, o cafezinho do Legislativo de
Horibrogodó.



3NOVO HORIZONTE - Sexta-feira, 27 de agosto de 2021 l

GERAL

Comissão Pró-Ponte Barra do Guarita-
Itapiranga é recebida em Horizontina
Liderada pelo prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo

Locatelli, a comissão que trabalha a busca de apoios
para viabilizar o projeto de construção de uma ponte
interestadual sobre o Rio Uruguai ligando os estados
do RS e SC, através da BR 163 Barra do Guarita/
Itapiranga, foi recebida na última sexta-feira, 20, em
Horizontina.

Com Locatelli estava o presidente da Associação
Comercial do município de São João do Oeste, o
prefeito de Derrubadas -RS, cidade onde localiza-se o
Salto do Yucumã, e a gestora da Federação das
Associações Empresariais de Santa Catarina, Márcia
Tonet.

Da reunião tomaram parte o prefeito de Boa Vista
do Buricá e presidente da AMUFRON – Joãozinho
Sehnem, vice-presidente da associação e prefeito de
Horizontina Jones Cunha, vice-prefeita Zuleica Wehner
e o diretor da fábrica da John Deere de Horizontina,
Gladimir Ammes.

As lideranças locais conheceram a construção do
projeto, que neste momento encontra-se em fase da
federalização do trecho da BR 163 que liga os dois
estados, e obteve aprovação de ambas as assembleias
legislativas para os estudos. Os gestores da iniciativa
pela nova ponte buscaram além da adesão dos
municípios da região em apoio, que os mesmos façam
sua defesa junto a deputados federais e senadores, além
de ouvir sugestões.

Gladimir Ammes antecipou que a nova ponte encurta
caminhos para o centro do país, e que a empresa vê

com bons olhos a mobilização, haja vista ser ela
apartidária e envolvendo além do setor político o setor
empresarial.

Os prefeitos Sehnem e Cunha, destacaram que a
proximidade se amplia e a logística melhora, com o
projeto considerando a conclusão da RS 305
Horizontina, Crissiumal até Três Passos. A obra

inicialmente projeta essa distância mais curta, mesmo
utilizando rodovias como a BR 472, RS 210 e BR 468.

Ao final do encontro a comissão recebeu apoio e
colheu sugestões das lideranças locais, devendo,
brevemente, o pleito ser encaminhado em Brasília. A
nova ponte permite melhorias nos aspectos econômicos,
culturais e sociais integrando várias regiões
municipalistas.

Vereador Lucas Stoll é eleito o novo
presidente do Progressistas de Horizontina

O Progressistas de Horizontina realizou no
último sábado, 21, convenção municipal para
escolha do seu diretório e comissão executiva

para o biênio 2021/2023.
O vereador Lucas Stoll foi escolhido o presidente,

tendo como 1° vice-presidente o vereador Diogo Weiss.

Os demais membros da executiva são:
2º Vice-presidente: Chico Padoin
Secretária-geral: Helonara Freddo Dürks
Secretária: Carla Stringari
Tesoureiro-geral: Álvaro Callegaro
Tesoureiro: Ailton Quintino de Lima

Vogais
Karin Compagnon, Melissa Kohn e Wilsinho Rodrigues

Presidente de Honra:  Irineu Colato

O vereador Lucas já havia presidido o partido entre
os anos de 2013/2015.

Em entrevista ao NH, Lucas disse ser uma honra
presidir novamente o Progressistas de Horizontina,
maior partido em número de filiados e que sempre
demonstrou protagonismo no município, sendo o partido
que elegeu a maior bancada da Câmara de Vereadores
e que teve sempre êxito nos seus propósitos de
contribuir para que Horizontina seja cada vez mais
próspera e pujante.

Sobre as eleições de 2022, o presidente Lucas
mencionou a pré-candidatura do senador Luis Carlos
Heinze ao governo do RS e que o partido se manterá
firme nos ideais, valorando em primeiro lugar a família
como base da sociedade.
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Lecitina de soja

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)

A Lecitina de soja consiste de fosfolipídeos
extraídos das sementes da soja Glycine max. (L.)
Merril. Compostos orgânicos são encontrados em
alguns alimentos, sendo a soja uma das mais ricas
fontes naturais. Constituem-se de ácidos graxos,
triglicérides, fósforo, inositol, colina e vitamina E.

A lecitina é utilizada pelo organismo para construir
grande parte dos tecidos nervosos e cerebrais. Ela
compõe cerca de 1/5 de nossos nervos e 1/3 de nosso
cérebro. A falta desta substância no organismo leva à
exaustão nervosa. A lecitina de soja é emulsificante e
conserva as gorduras em suspensão, permitindo que
estas passem pelas paredes das artérias, prevenindo
a formação de depósitos que restringem a circulação
do sangue.

Possui a propriedade de aumentar o metabolismo
e o transporte das gorduras, e desta forma, reduzir os
níveis de colesterol sanguíneo. Auxilia na redução do
colesterol, desde que associada a uma dieta pobre
em gorduras.

Os benefícios atribuídos à dosagem diária de quatro
a seis cápsulas de lecitina de soja são os seguintes:

- Aumenta o poder cerebral
- Tende a purificar os rins
- Tende a purificar o fígado
- Suaviza as artérias
- Prolonga a vida
- Dá mais energia
- Ajuda o sistema nervoso.

 Fonte: www.plantamed.com.br

Nova turma de trabalhadoras
em auxiliar de cozinha se

forma em Horizontina

SLC Agrícola investe em inovação e entra
para o Ranking 100 Open Startups 2021

Uma nova turma de 12 trabalhadoras está pronta
para ingressar no mercado de trabalho, na área da
alimentação, após a certificação em Auxiliar de
Cozinha, curso prático de 40 horas, que leva o
conhecimento básico na seleção e preparação de
alimentos, elaboração de pratos, práticas de higiene,
noções de segurança para atuar na cozinha,
relacionamento interpessoal e outras abordagens.

A segunda turma de trabalhadoras recebeu seu
certificado na semana que passou, em solenidade
junto a Câmara Municipal de Vereadores, com a
presença de autoridades do município e do setor
empresarial.

A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras
mundiais de grãos e fibras, integra pela primeira vez o
“Ranking 100 Open Startups”, realizado pela plataforma
de negócios Open Startups, que incentiva a inovação e
o empreendedorismo ao aproximar startups e grandes
companhias. Além de integrar o ranking, a SLC Agrícola
também entrou para o TOP 5 de agronegócios. A
premiação reconhece as empresas mais engajadas em
inovação aberta no Brasil.

Veiculado desde 2016, o “Ranking 100 Open
Startups” destaca as corporações líderes em open
innovation com startups, além das startups mais
atraentes para o mercado corporativo. A lista é
composta apenas por empresas com mais de 100
funcionários ou faturamento superior a R$ 100 milhões
no ano. A edição de 2021 recebeu o registro de 26.348
relacionamentos de open innovation entre corporações
e startups. No total, 3.334 empresas e 2.344 startups
pontuaram, mas só 100 foram selecionadas e
reconhecidas pelo trabalho de colaboração para
inovação.

“A interação com o ecossistema de inovação é um

tema cada vez mais central na estratégia da nossa
empresa. Por isso, ficamos muito satisfeitos com o
reconhecimento do nosso esforço por essa premiação
e acreditamos que estamos no caminho para conquistar
outros avanços no futuro”, afirmou o Head de Inovação
da SLC Agrícola, Frederico Logemann.

Sobre a SLC Agrícola
A SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo Grupo SLC,

é produtora de soja, milho e algodão, além de trabalhar
com o plantio de pastagem e criação de gado, fazendo
a integração lavoura-pecuária. Também é detentora
da marca SLC Sementes, que produz e comercializa
sementes de soja, algodão e braquiária. Foi uma das
primeiras empresas do setor a ter ações negociadas
em Bolsa de Valores, tornando-se uma referência no
seu segmento. Com Matriz em Porto Alegre (RS), a
Empresa possui 22 Unidades de Produção
estrategicamente localizadas em sete estados
brasileiros. Na safra 2020/2021, a produção totalizou
cerca de 470 mil hectares plantados e a estimativa para
a safra 2021/2022 é de 660 mil hectares.

Empresa conquista o Top 5 de agronegócio e integra a
lista de corporações líderes em inovação aberta no Brasil

Entre as presenças, destaque ao prefeito Jones
Cunha e vice-prefeita Zuleica Wehner, juíza de
Direito Cátia Paula Saft,  comandantes dos
Bombeiros e Brigada Militar, representante da
Emater e do Poder Legislativo, a instrutora do curso
Nica Boldrin e a imprensa local.

Da primeira turma de formandas na área,
certificadas em junho, mais de 50% já estão no
mercado de trabalho. Entre as formandas da semana
passada, uma, já estava de emprego arranjado no
dia seguinte à formatura. Uma das parcerias é com
o FGTAS/Sine do município que faz a intermediação
de mão de obra.



5NOVO HORIZONTE - Sexta-feira, 27 de agosto de 2021 l

GERAL

Investimentos
chineses, bom ou

ruim?

(texto desta coluna do dia 07.07.2015) vale a
pena reprisar

Não é de hoje que o governo brasileiro dificulta
a atuação de empresas internacionais, alegando
sempre como a sua presença em território
brasileiro enfraquece as empresas locais. E não
é de hoje, também, que o governo oferece
pouquíssimos atrativos para que as empresas
nacionais possam prosperar. Todo país deve
defender seus interesses, porém todo país deve
ter convicção nesta hora. Coisa que falta aqui.
O Brasil deixa de investir aqui para investir em
hermanos vizinhos, como uma usina hidrelétrica
no Equador e uma refinaria na Venezuela. Essas
formas de ajuda colaboram com as boas
relações no bloco sul-americano, mas ao mesmo
tempo distanciam o país do restante do mundo,
cada vez mais globalizado e que realiza negócios
em escala global, sem favorecer apenas aqueles
parceiros comerciais que agem de acordo com
sua ideologia. Ao invés de ser o grande parceiro
de todo mundo, o Brasil quer ser o grande
soberano de um bloco nanico. Ajudamos
Argentina, Equador, Venezuela, Cuba.  Investi-
mentos chineses desembarcam a cada momento
no Brasil, e curiosamente abrem as portas para
os frigoríficos brasileiros voltarem a fazer
negócios com a China. Estranho tudo isso, não?

Pois bem, na medida em que se abrem as
portas para os chineses, empresas norte
americanas e europeias começam a sentir
dificuldades para se manter no mercado. Seria
maldade pensar que tudo é propositalmente
alinhado para que as empresas chinesas
viessem adquiri-las por um preço bem abaixo do
que realmente valem? A montadora Chery
Automobile, estatal chinesa com unidade em
Jacareí, SP, disse que daria preferência para
trabalhadores da GM, prevendo assim uma crise
na concorrente? Seria porque a preferência é
para os países que fazem parte do BRICS?
Estariam eles de olho na nossa PETROBRAS?
Precisamos reerguer nossa economia sem
desprezar investimentos de novos parceiros,
mas sempre é bom ter o reconhecimento por
aqueles que já fazem parte de nossa história na
economia do país.

Com essa constante defesa de interesses, o
mundo está novamente se polarizando entre dois
lados. Os que querem se comunicar com todos,
independente de políticas; e os que querem se
comunicar com poucos amigos, enxergando o
outro bloco como perigoso e que ameaça a sua
existência. É nesta linha tênue que hoje se
encontra o nosso Brasil, não sabe se vai ou se
fica, se entra de vez para o lado dos hermanos
socialistas ou se aceita as condições atuais do
mercado internacional. E, nesse vai ou não vai,
o cavalo encilhado passa a passos largos, sem
se atrelar à “crise internacional” bradada pelo
governo brasileiro, que só atrasa o Brasil, mas
que no restante do mundo não é sentida porque,
de fato, não existe. A propósito. Dilma disse na
última terça-feira: Farei o ¨diabo¨ para não cair.
Em alguns discursos tem usado tal afirmação.
Teria ela, se enganado?

Nossa bandeira jamais será vermelha.

Henrique da Silva - Empresário

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

Doutor Maurício Cardoso realiza
nesta sexta-feira a 10ª Conferência

Municipal de Assistência Social
O município de Doutor Maurício

Cardoso realiza nesta sexta-feira, 27, a
partir das 13h30min, a 10ª Conferência
Municipal de Assistência Social, tendo
como local o Auditório da Casa de
Cultura.

O tema central da Conferência será
a “Assistência Social: Direito do Povo e
Dever do Estado, com Financiamento
Público, para Enfrentar as Desigualdades
e Garantir Proteção Social”.

A 10ª Conferência será presidida por
Deolmira Elizabeth Gay Girardi. O evento
será realizado de forma presencial,
respeitando todos os protocolos de saúde
na prevenção ao Covid-19.  

PP de Doutor Maurício Cardoso
reelege Marino Pollo presidente

municipal do partido

Em convenção partidária realizada no último sábado,
21, o prefeito de Doutor Maurício Cardoso, Marino José
Pollo, foi reconduzido ao cargo de presidente municipal
do Progressistas após aclamação dos integrantes do
partido. O evento aconteceu de forma presencial junto
a Câmara de Vereadores.

Após escolha do novo Diretório Municipal, também
foi formada a Comissão Executiva para a gestão 2021
a 2023, composta pelos seguintes progressistas:

Presidente: Marino José Pollo
1º Vice-presidente: Lauri José Ely
2º Vice-presidente: Marcos Rischter
Secretário: Vanessa Anderle
Secretário-geral: Lisiane Concli
Tesoureiro: Nelson Ari Nuske
Tesoureiro-geral: Marcelo Freddo
Presidente de Honra: Dari Francisco Dotto
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Arrecadação federal bate recorde e
ultrapassa R$ 171 bilhões em julho

O governo federal arrecadou R$ 171,27 bilhões em
impostos e contribuições em julho, de acordo com dados
divulgados nesta quarta-feira, 25, pela Receita Federal.
Com correção pela inflação, o valor é o maior para o
mês desde o início da série histórica do Fisco, em 1995.

Na comparação com julho do ano passado, houve
um crescimento real de 35,47%, ou seja, descontada a
inflação. Em relação a junho de 2021, a arrecadação
avançou 23,67%.

Nos sete primeiros meses de 2021, o recolhimento
de tributos federais também foi recorde, totalizando R$
1,053 trilhão. Na comparação com o acumulado de
janeiro a junho do ano passado, a alta real foi de 26,11%.

Conforme a Receita Federal, o resultado da
arrecadação federal pode ser explicado principalmente
pelos fatores não recorrentes (que não se repetirão em
outros anos), como recolhimentos extraordinários de

Dava para fazer
uma série da Netflix

Refiro-me ao misterioso caso de “um certo
sítio em Atibaia”. Aliás, esse foi o título de artigo
que escrevi em 16 de novembro de 2018. Nele,
relato as peripécias de um desconhecido
rapaz, de nome Fernando, que sonhava com
ter um confortável sítio na Serra de Itapetinga
para afetuosos encontros familiares. Um
dinheirinho daqui, outro dali, juntou o suficiente
para adquirir uma propriedade. Antiga e mal
cuidada, demandava novos investimentos.
Fernando, porém, tinha a têmpera dos
vencedores. Para empreitada, ninguém
melhor do que a maior empreiteira do Brasil.

Requisitado, Marcelo Odebrecht deslocou
gente de suas hidrelétricas, portos e
plataformas de petróleo, subiu a serra e
assumiu a encrenca: casa, alojamento,
garagem, adega, piscina, laguinho, campinho
de futebol. Tudo por Fernando e para
Fernando. A cozinha, porém, não
correspondia, às expectativas do exigente
rapaz. E veio para Atibaia a segunda maior
empreiteira do Brasil. A poderosa OAS de Leo
Pinheiro encarou a sofisticada engenharia de
forno e fogão. E então, ooops! Telefonia ruim,
sinal de internet fraco! A Oi, conhecida por sua
dedicação aos clientes, acionada, correu para
instalar uma torre na serra e atender à
demanda do desconhecido cliente Fernando.

Quando tudo estava pronto, surge Lula,
como retirante – com mulher, filhos, netinhos
e se instala para ficar. Anos mais tarde, já no
curso de um processo penal, a Polícia Federal
foi inspecionar o estabelecimento e não
encontrou um palito de fósforos que pudesse
ser atribuído ao desafortunado e desalojado
Fernando. Do pedalinho ao xarope para tosse,
incluindo adega, santinha de devoção, estoque
de DVD, fotos de família, era tudo de Lula.

O ex-presidente foi condenado pela juíza
Gabriela Hardt a mais de 11 anos de prisão e
o TRF-4 aumentou a pena. Nos três anos
seguintes, o STF foi desencadeando uma
sequência de mudanças de “convicção” que
cortou a água da Lava Jato. Acabou com a
possibilidade de prisão após condenação em
segunda instância, deixou de lado as
anteriores rejeições a pedidos de habeas
corpus em favor do réu, Curitiba deixou de ser
o juízo natural para o caso de Lula, afirmou a
suspeição de Sérgio Moro, declarou nulas as
provas do processo e a juíza de Brasília,
Pollyana Coelho Alves, por óbvia falta de
provas (!), encerrou o caso.

Dava ou não dava para fazer uma série da
Netflix contando estes fatos que transitam
acriticamente nos grandes noticiários, para os
quais é preciso que os críticos do STF nunca
tenham razão?

*Percival Puggina

*www.puggina.org

Santa-rosense é a primeira mulher paraciclista
da história do Campeonato Gaúcho de Ciclismo

aproximadamente R$ 24 bilhões em IRPJ (Imposto de
Renda Pessoa Jurídica) e em CSLL (Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido) de janeiro a julho de
2021.

O total de IRPJ e CSLL em julho foi de R$ 41,103
bilhões. Além deles, os destaques do mês foram as
altas registradas na arrecadação do PIS (Programa de
Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social): 33,21% em
valores reais, corrigidos pela inflação, chegando a R$
31,641 bilhões.

Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul, a arrecadação

federal totalizou R$ 7,64 bilhões em julho. O valor
representa um aumento real de 32,8% ante o mesmo
mês do ano passado.

Com pioneirismo e representatividade, a analista
Francieli Franke Kreutz, 33 anos, tornou-se a primeira
mulher na categoria de paracilismo H3 do Campeonato
Gaúcho de Ciclismo de Estrada. A competição foi
realizada no Autódromo Internacional de Santa Cruz
do Sul, no dia 15 de agosto.

Ela é analista processual da Defensoria Pública do
Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) desde 2019,
mas já atuava na instituição como técnica em 2018 na
comarca de Santa Rosa. Ela também é integrante da
Comissão de Acessibilidade e Inclusão (CPAI) da
instituição. Francieli Kreutz, ou Fran, como seus
colegas de trabalho carinhosamente apelidaram, nasceu
com deficiência congênita nos membros inferiores, por
isso utiliza próteses nas pernas.

Durante a infância, ela passava os seus dias
pedalando sobre as duas rodas. Devido a sua deficiência
congênita nos membros inferiores, que a fazia usar uma
prótese somente na perna direita, ela precisava utilizar
bicicletas pequenas, para poder apoiar a perna esquerda
no chão e pedalar. Conforme foi crescendo, foi
necessário estacionar a bicicleta, pois sua perna
esquerda não alcançava o chão nos modelos maiores.

Em abril deste ano, após acompanhar algumas
competições paralímpicas, a analista resolveu
encomendar uma handkibe sob medida fabricada em
São Paulo. E foi andando com a sua nova bicicleta que
Fran foi notada pela equipe de ciclismo de estrada
Raptors, que buscavam novos integrantes e viram nela

uma oportunidade de promover a inclusão e a
representatividade no esporte.

“Desde que eu topei participar da equipe eu comecei
a andar mais de bike e treinar bastante”, ressalta. “Não
é porque temos uma limitação física que não tem nada
de esporte pra gente fazer”.

Quanto ao título, a atleta confessa estar um tanto
receosa com o seu pioneirismo. Mesmo com as
inúmeras pesquisas realizadas, para confirmar o feito,
ela se mostra tímida ao dizer que foi a primeira mulher
a vencer na modalidade de paraciclismo H3.

“Eu já olhei. Pesquisei. Acho que já perguntei umas
dez vezes pra todo mundo se eu sou realmente a
primeira no estado e todo mundo diz que sim. Eu tenho
um pouco de medo dessas histórias, vai que estão
inventando coisas. Mas eles me garantiram, então eu
acredito”, afirma.

Francieli já planeja participar de futuros
campeonatos e conta que pretende treinar muito mais
para os próximos. Os colegas de equipe já sonham com
as paralimpíadas de Paris, que ocorrerão em 2024 e
ela não descarta a possibilidade. Além de sonhar com
as próximas competições, a campeã almeja ser exemplo
e inspiração para mais pessoas.

“Andar de bicicleta e sentir o vento no rosto é
excepcional. Esse é um prazer que, geralmente,
pessoas com deficiência de mobilidade não sentem e
eu quero fazer mais pessoas perceberem que podem
sentir isso”, afirma.
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Mais de R$ 50 milhões já foram investidos na
construção de hospital de Palmeira das Missões

Estão em fase final as obras da parte estrutural do
Hospital Público Regional (HPR) de Palmeira das
Missões. Com 30 mil m², a obra está sendo construída
em parte de um terreno com 50 mil m² localizado no
bairro dos Ipês, no km 01 da BR 468.

Segundo o prefeito Evandro Massing, foram
investidos mais de R$ 53 milhões, correspondendo
aproximadamente a 45% do valor previsto inicialmente.
“Outros R$ 62 milhões estão programados para serem
desembolsados até a conclusão da obra, prevista para
agosto de 2022”, disse. Massing informou ainda que
neste momento estão sendo realizados os serviços de
reboco e revestimento, além da instalação das
canalizações internas relacionadas à água, ventilação
e parte elétrica. “É um trabalho que exige profissionais
especializados em cada área, trabalho a cargo da
empresa Sial Engenharia, de Curitiba, que venceu a
licitação”, detalha o prefeito.

Ainda segundo ele, o HPR foi concebido a partir de
um sonho coletivo de 72 municípios pertencentes às
regiões Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, os
quais atuaram em articulação com instituições públicas
e privadas, entidades representativas de classe e
movimentos sociais, buscando atender a demanda por
serviços hospitalares especializados. “Essa soma de
esforços garante a concretização de um sonho, já que
a região apresenta uma grande carência no atendimento
nessa área da saúde pública.”

As obras e serviços de construção da Unidade de
Atenção Especializada em Saúde foram viabilizados
com recursos repassados pelo Ministério da Saúde e
contrapartida financeira disponibilizada pelo município.

A casa será referência para 72 municípios e beneficiará uma população de
cerca de 500 mil pessoas, com atendimento de média e alta complexidade

Atualmente, 110 pessoas trabalham no local. O HPR
atenderá 100% via Sistema Único de Saúde (SUS). A
casa será referência para 72 municípios e beneficiará
uma população de cerca de 500 mil pessoas, com
atendimento de média e alta complexidade. A previsão
é de que o complexo hospitalar gere mais de 1,3 mil
empregos diretos.

A estrutura terá nove blocos onde funcionarão 220
leitos, sendo 180 de internação e 40 de UTI (20 leitos
adulto, 10 leitos neonatal e 10 leitos infantil). O
empreendimento contará com um centro cirúrgico
moderno com nove salas cirúrgicas e uma sala de

recuperação com 15 leitos de apoio.
Somam-se a isso as várias especialidades médicas

que estão sendo planejadas. Além disso, o HPR contará
com um espaço que foi especialmente projetado com a
finalidade de atender as necessidades de ensino e
pesquisa acadêmica, incluindo quatro salas de aula e
um auditório com capacidade de 250 lugares. A previsão
é de que a partir de julho do próximo ano entre em
funcionamento parte das especialidades previstas, sendo
que até 2025 a casa de saúde deverá funcionar de forma
total.

Fonte: Correio do Povo

John Deere, FAHOR e ACIAP iniciam mais
um Curso de Solda para a comunidade

A parceria entre John Deere, FAHOR e ACIAP
tem projetado novos profissionais para atuarem na área
da solda e de processos MAG. Existem dois tipos de
processos de Solda, que são conhecidos como MIG e
MAG. A solda MIG é indicada para soldagem de

materiais não ferrosos tais como alumínio e suas ligas,
cobre e suas ligas, bronze entre outros. Já a solda MAG
é a indicada para soldagem de metais ferrosos, como
aço, ferro fundido e ferro.

O curso de solda é realizado nos ambientes do

Campus da FAHOR, tanto para aulas teóricas bem
como o Laboratório de Solda, para as aulas práticas e
tem duração de 100 horas. O curso apresenta aos
participantes, aprendizado desde leitura e interpretação
de desenho até o uso da solda, utilizando um Simulador
Virtual de Solda para que os participantes aprendam
com maior segurança e praticidades. Depois eles
seguem para os testes utilizando os materiais indicados
para o processo MAG, bem como passam por uma
avaliação, para obter a certificação final.  

A primeira aula foi acompanhada inicialmente pelo
diretor da FAHR, Sedelmo Desbessel, pelo vice-diretor,
Marcelo Blume, pelo coordenador administrativo
Fabricio Desbessel, pelo professor Sandro Hoezel, pela
presidente da ACIAP, Ana Lúcia dos Santos, pela
secretária executiva da ACIAP, Bibiane da Rocha e
pelo empresário e coordenador do Departamento da
Indústria da ACIAP, Rosnei Silveira. O grupo destacou
a parceria entre as empresas e instituições para a
qualificação da mão-de-obra local e incentivou o grupo
a permanecer no Curso e aproveitar essa oportunidade
de formação.

O Curso é patrocinado pela John Deere e ministrado
por Márcio Lang, Sandro Hoezel e pelo instrutor de
Solda, Leonardo Rigon.
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Prazo para renovação de CNHs
vencidas entre março e abril de
2020 termina no próximo dia 31

O prazo para renovação da Carteira
Nacional de Habilitação com vencimento
entre março e abril de 2020 termina em
31 de agosto.
Prorrogados em
decorrência da
pandemia, os novos
prazos foram
estabelecidos pela
Deliberação 227/
2021 do Conselho
Nacional de Trânsito.

A renovação da

CNH dos condutores habilitados pelo
DetranRS deve ser realizada de acordo
com o cronograma abaixo. 
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“AQUI VOCÊ TEM AMIGOS.”

Sabonete REXONA 84 G .................................... R$ 1,19
Absorvente INTIMUS C/ABAS 16UN .................... R$ 5,99
Hidratante PAIXÃO............................................. R$ 6,99
Toalhas umed. HUGGIES 96UN ........................... R$ 7,99
Tintura COR E TON (EXCETO ESPECIAIS) ......... R$ 8,99
Desodorante REXONA AEROSOL ....................... R$ 9,97
Shampoo JOHNSON"S BABY 200 ML ................R$ 10,69
KIT SHAMPOO + COND. ELSEVE.....................R$ 21,99
Fraldas CRESCENDO MEGA.............................R$ 40,99

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

Super ofertas Medfar

E MUITAS OUTRAS OFERTAS, VENHA  APROVEITAR

MEDFAR, A FARMÁCIA DOS GAÚCHOS

Ofertas válidas até 31/08/2021 ou enquanto durarem os estoques

GERAL

Brigada Militar de Crissiumal
recupera quatro botijões de

gás e detém autoras do furto

A Brigada Militar de Crissiumal foi
acionada na tarde dessa terça-feira, 24,
para atender uma ocorrência de furto de
botijões de gás em um estabelecimento
comercial na localidade de Alto
Crissiumal, interior do município. Um
morador das proximidades que passava
pelo local constatou a prática de furto e
utilizou o trator que conduzia para
obstruir a saída do veículo utilizado, um
GM Corsa. 

No entanto, as duas autoras do furto
que tinham conseguido cortar uma tranca
do depósito de botijões, se afastaram na

estrada em direção a Três Passos,
deixando o veículo retido no local. A partir
das informações obtidas no local, os
policiais militares realizaram diligências,
encontraram e prenderam primeiramente
uma autora do furto e posteriormente,
com novas informações e diligências,
prenderam a segunda mulher.

As mulheres, de 37 anos e 38 anos,
com diversas ocorrências de furtos e
passagem no sistema penitenciário,
foram apresentadas na Delegacia de
Polícia. 

Fonte: Guia Crissiumal

Paranaense é preso
com 194 quilos de

maconha na BR 386
Um paranaense foi flagrado pela

Polícia Rodoviária Federal na manhã
desta quarta-feira,  25,  com 194
quilos de maconha na BR 386, em
Iraí, na divisa com Palmitos, em
Santa  Catar ina .  Morador  de
Cascavel, ele conduzia um Chevrolet
Astra.

O efetivo da PRF deu ordem de

parada, mas o criminoso fugiu e foi
perseguido até ser interceptado. Na
vistoria do veículo, o carregamento da
droga foi localizado no porta-malas e
nos bancos.

Preso, o motorista, de 30 anos,
admitiu aos policiais rodoviários
federais que levaria o entorpecente até
a região de Frederico Westphalen.
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Acidente de trânsito deixa vítima
fatal no centro de Três Passos

Um homem morreu na
madrugada dessa segunda-feira,
23, após se envolver em um
acidente de trânsito no centro de
Três Passos.

Um veículo Ford Focus se
deslocava pela Avenida Costa e
Silva no sentido Bairro/Centro
por volta da 1h30min, quando
invadiu a contra mão, colidindo
contra o caminhão Mercedes
Benz/Atego, que trafegava pela
Avenida Costa e Silva no sentido
Centro/Bairro.

A vítima foi identificada como
Douglas Daniel Mahl de 26 anos,
que foi socorrido pela equipe do
Corpo de Bombeiros em estado
grave e conduzido ao Hospital de
Caridade de Três Passos.
Douglas não resistiu aos ferimentos e veio óbito.

O local foi isolado pela guarnição da Brigada Militar,

Bandidos
assaltam

joalheria e
roubam R$ 4
mil em joias e
acessórios em

Nova Candelária
Uma joalheria foi assaltada por volta das 10h45 da

última sexta-feira, 20, no município de Nova Candelária.
Segundo o delegado Antônio Gilberto Matter Soares,
responsável pela investigação, dois criminosos
tripulando uma motocicleta chegaram ao
estabelecimento e anunciaram o assalto. Pelo menos
um dos bandidos estava armado com um revólver. Eles
não tiraram o capacete durante a ação.

Proprietários e clientes que estavam no local foram
rendidos. Em seguida, os bandidos fugiram de moto
levando joias e acessórios. O delegado informou que a
mercadoria roubada possui valor estimado em R$ 4
mil. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o
caso. Outros detalhes não foram divulgados, segundo
o delegado, a fim de não atrapalhar a investigação.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Dois acidentes com vítimas
fatais ocorreram no último

sábado em Três de Maio

Dois homens são mortos e um fica
ferido após briga em cancha de
bocha em São José do Inhacorá

Dois acidentes de trânsito com vítimas fatais foram
registrados no último sábado, 21, no município de Três
de Maio. O primeiro ocorreu durante a madrugada.
Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida
no acidente que ocorreu na ERS-342. Segundo o
Comando Rodoviário da Brigada Militar, houve uma
colisão entre três veículos, dois caminhões e um
automóvel Gol, por volta das 3h, próximo ao trevo de
acesso a Três de Maio, no sentido a Horizontina.

Ainda conforme a corporação, no acidente da
madrugada, morreu a condutora do carro, emplacado
em Boa Vista do Buricá. Ela foi identificada como
Jessica Karine Galiotto, de 29 anos. A passageira do
veículo ficou gravemente ferida e está na UTI do
Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio. Os
condutores dos caminhões, emplacados em Boa Vista

do Buricá e Sede Nova, não se feriram.
Na noite de sábado, um idoso morreu e outras duas

pessoas ficaram feridas vítimas do acidente que ocorreu
por volta das 19h na localidade de Bela Vista, em Três
de Maio. O acidente ocorreu no anel viário,
prolongamento da Avenida Santa Rosa. A colisão lateral
envolveu a caminhoneta Ford Versailles de Santa Rosa,
ocupada apenas pelo idoso identificado como Irineu
Trage Budel, de 75 anos, e um VW Polo de
Independência ocupado por um casal e uma criança.

Ficaram feridos ainda a mulher e a criança que
estavam no Polo. Eles foram socorridos por equipes
do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhados
para o Hospital São Vicente de Paulo. O idoso chegou
a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Dois homens, de 67 e 59 anos, foram mortos a
tiros após uma briga em uma cancha de bocha, na
comunidade de Mato Queimado, interior de São José
do Inhacorá, cidade de pouco mais de 2 mil
habitantes no Noroeste do RS. O crime foi na noite
de sábado, 21.

Um terceiro homem, de 51 anos, foi atingido na nuca
e está hospitalizado em estado grave. Segundo a Polícia
Civil, dois suspeitos do crime, irmãos de 30 e 24 anos,
foram presos.

Ainda de acordo com a Polícia,  os tiros
aconteceram após um desentendimento. Após os
disparos, os suspeitos fugiram da comunidade e
foram localizados pela Brigada Militar, portando o
revólver 38 usado na briga.

Os suspeitos alegaram legítima defesa, e o mais
velho assumiu a autoria dos disparos. Ambos têm
antecedentes criminais de menor gravidade.

Fonte: G1RS

até a chegada da perícia.
Fonte: Rádio Alto Uruguai
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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

Setrem assina contratos com
Dubai e Celena para pesquisas
nas culturas de aveia e linho

A Faculdade de Agronomia da Setrem assinou na
última sexta-feira, 20, duas parcerias técnicas com as
empresas Dubai Alimentos e Celena Alimentos, para o
desenvolvimento de pesquisas nas culturas de aveia e
linho, respectivamente.

 Os contratos preveem o desenvolvimento de
pesquisas visando a qualidade de grãos de aveia para a
indústria de alimentos e o desenvolvimento de pesquisas
de melhoramento genético em linhaça, para posterior

MUNICÍPIO DE HORIZONTINA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL 14/2021

O Prefeito Municipal de Horizontina,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento ao art. 9º, §
4º da Lei Complementar nº101/2000, CONVIDA
toda a comunidade e suas classes culturais –
Cultura Popular, Artes Visuais, Dança,
Patrimônio Material e Imaterial, Teatro,
Artesanato, Música e Literatura, para a
Conferência Municipal de Cultura, a ser
realizada no próximo dia 31 de Agosto de 2021,
com a primeira chamada as 18:30 horas, com
início às 19:00 horas, tendo por local o Centro
de Cultura Belas Artes, sita à Rua Tuparendi,
1650, nesta cidade de Horizontina, e também para
a escolha do novo colegiado do Conselho
Municipal de Cultura.

E, para que o presente Edital chegue ao
conhecimento de todos, será afixado no mural e
publicado na imprensa escrita e falada e no site

do Município:  www.horizontina.rs.gov.br.

GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE HORIZONTINA, 18 DE

AGOSTO DE 2021.

Jones Jehn da Cunha
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Janete Schwingel
Secretária Municipal de Administração
Publicado em ____/____/_____
Local: Mural

produção e distribuição de sementes no mercado.
 De acordo com o diretor-geral da Setrem, Sandro

Ergang, parcerias como estas só confirmam o foco da
Faculdade em formar profissionais preparados para o
mundo do trabalho. “São parcerias que trarão resultados
tanto para os estudantes, que estarão envolvidos no
desenvolvimento de pesquisas e iniciação científica,
quanto para as empresas, pois é isso que as move”,
destaca.
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Horóscopo
Áries de 21/03 a 20/04 - No plano afetivo: Tem boas possibilidades,

mas nem todas as iniciativas são de momento oportunas. Não se precipite
a fazer mudanças, necessita de mais tempo de reflexão. No plano
profissional e material: Os bons resultados dependem muito da preparação
que fizer das suas atividades e da segurança que revelar. Na saúde, cuide
do coração, ande mais a pé.

Touro de 21/04 a 20/05 - No plano afetivo: É hora de passar da palavra à
ação, prepare momentos especiais e verá que todos os esforços darão os
resultados merecidos. Uma nova luz ilumina este setor da sua vida promovendo
uma semana positiva. No plano profissional e material: Mostre que tem
capacidade e que está preparado para assumir novas funções. Pode obter
sinais e recursos para a resolução de problemas econômicos. Na saúde é
importante que reponha as suas energias através do contato com a natureza

Gêmeos de 21/05 a 20/06 - No plano afetivo: Embora fatores
condicionantes persistam na sua vida sentimental, o desaparecimento de
alguns entraves é previsível. Uma anterior ligação ou atração pode renascer.
No plano profissional e material: Tende, em ambiente profissional, a perder
um tanto o controle de si mesmo, faça por refletir um pouco mais.
Possibilidade de surgir uma nova proposta de trabalho, não responda de
imediato. Na saúde tente aumentar os períodos de descanso.

Câncer de 21/06 a 21/07 - No plano afetivo: A semana é propícia ao
amor, tente disponibilizar mais tempo à sua cara-metade. Necessitará de
entender o que está na alma, só assim poderá direcionar sentimentos. No
plano profissional e material: Podem surgir despesas inesperadas que deve
tentar levar a cabo de forma faseada. Na saúde, tendência a algumas
indisposições cujas causas deve analisar.

Leão de 22/07 a 22/08 - No plano afetivo: Não receie aprofundar um
conhecimento e evoluir para um compromisso, há situações que têm de
crescer e, tudo indica, que não é hora de olhar para trás ou transportar para
o presente marcas do passado. No plano profissional e material: Podem
surgir novas propostas profissionais que, em alguns casos, há muito eram
desejadas, não há motivo para não aceitar novas responsabilidades ou
desafios. Na saúde terá de descansar mais ou ter momentos de descanso
de maior qualidade

Virgem de 23/08 a 22/09 - No plano afetivo: Abra o seu coração e não
iniba sentimentos. Uma relação pode conhecer evoluções mais rápidas do
que estava inicialmente à espera. Não trave emoções, ainda que sinta que
tudo avança a um ritmo alucinante. No plano profissional e material: Poderão
surgir contatos, informações ou respostas que trarão novas perspectivas
de vida, tanto profissional como econômica. Desenvolva projetos pessoais.
Na saúde coma com tempo para minorar problemas digestivos.

Libra de 23/09 a 22/10 - No plano afetivo: Momento muito propício ao
estabelecimento de novos planos de vida ou relacionamentos, mesmo que
eles envolvam alguma impulsividade. Algumas das suas atitudes vão deixar
outros de boca aberta. No plano profissional e material: Fortes indícios de
sucesso no plano profissional, ainda que este seja feito de pequenas metas.
Se conduzir a sua vida com sinceridade e frontalidade ninguém será capaz
de dizer que não. Não exagere no ritmo de trabalho. Na saúde descanse o
mais possível.

Escorpião de 23/10 a 21/11 - No plano afetivo: Encontrará uma forma
racional e objetiva de ver a vida o que vai evitar algumas decepções. Contudo
tente ser um pouco mais idealista para poder viver novos afetos com toda a
emoção. No plano profissional e material: Não se deixe intimidar por questões
que no passado correram menos bem, seja ousado e arrisque em novos
investimentos ou novas esferas profissionais. Na saúde resolverá alguns
problemas mais facilmente do que era de esperar.

Sagitário de 22/11 a 21/12 – No plano afetivo: Para manter a harmonia
afetiva faltam-lhe paciência e flexibilidade, os seus comportamentos podem
afetar uma relação. Tente pôr de lado atitudes egocêntricas. 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. Oscilações na vida financeira
vão ser fonte de preocupação. Na saúde risco de inflamações e contágios.

Capricórnio de 22/12 a 20/01 - No plano afetivo: Está muito exigente e
com dificuldade em adaptar-se a mudanças ou novos estados de vida, tente
apelar a todo o bom senso e boa vontade para encontrar consensos e dar
boas oportunidades a um relacionamento, sobretudo se for recente. No
plano profissional e material: Semana bastante positiva no âmbito material
e de pequenos progressos se fará o êxito final. Vai beneficiar de boas
referências ao seu trabalho e também de decisões que lhe são favoráveis.
Na saúde, conjuntura muito serena a harmoniosa, alguns problemas ou
preocupações parecem adormecidos.

Aquário de 21/01 a 19/02 -.No plano afetivo: Neste plano impera a
estabilidade, embora em algumas situações se sinta muito condicionado
ou insatisfeito. No plano profissional e material: Deve ter em conta que não
pode gastar tudo o que ganha ou fazer gastos excessivos ou por conta, as
tendências consumistas marcam a conjuntura e podem trazer, se não as
controlar, fortes dores de cabeça. Na saúde, nos momentos chave irá revelar
energias inesperadas e surpreendentes.

Peixes de 20/02 a 20/03 - No plano afetivo: Não adie decisões, prolongar
estados de dúvida e incerteza só vão prejudicar uma relação existente ou a
sua estabilidade emocional. No plano profissional e material: Poderá sentir-
se cansado e não será capaz de terminar com êxito todas as tarefas, procure
o apoio de amigos e colegas. Evite misturar assuntos profissionais com
questões pessoais. Na saúde controle melhor a sua tensão arterial.

DetranRS alerta sobre falsos
e-mails de multas e penalidades

Após receber novas denúncias da
circulação de falsos e-mails sobre multas
e penalidades, o DetranRS reforça um
importante alerta à população sobre os
cuidados para não ser vítima de golpes
virtuais. A Autarquia não envia e-mails de
notificação de infrações e penalidades. As
comunicações são realizadas aos
proprietários de veículos por correios,
com aviso de recebimento (AR). Para
quem aderiu ao Sistema de Notificação
Eletrônica (SNE) do Denatran, as
notificações são enviadas

exclusivamente via aplicativo Carteira
Digital de Trânsito.

O e-mail malicioso traz links que podem
levar o cidadão a informar dados pessoais
e até mesmo conter vírus, por isso a
necessidade de orientar a população para
não confiar nesse tipo de mensagem. O
DetranRS orienta condutores e
proprietários de veículos a sempre conferir
a situação de CNH e veículos diretamente
nos órgãos oficiais, como via
site detran.rs.gov.br, ou aplicativo Carteira
Digital de Trânsito.
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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

Horizontina
vence a

Sercesa no
Edio Stoll

A noite de sábado, 21, em Horizontina, foi
marcada por dois reencontros para a equipe do
Horizontina Futsal: com sua torcida e com a vitória,
após duas derrotas. Pior para a Sercesa, que perdeu
por 5 a 1 e viu sua diferença para AMF e SASE
diminuir, após vitórias em casa das duas equipes.

A partida começou com a equipe dona da casa
pressionando o visitante carazinhense, obrigando o
goleiro Gui Marin a fazer grandes defesas. A equipe
da Sercesa tentava criar suas chances em contra-
ataques.

A pressão do Horizontina Futsal teve efeito ainda
no primeiro tempo, quando o pivô Pato abriu o placar,
para a alegria da torcida e da charanga, que voltava
a festejar no Ginásio Edio Stoll. E a primeira etapa
terminou com o score mínimo para os donos da casa.

No segundo tempo, Horizontina continuou
pressionando e foi superior a Sercesa. Pato duas
vezes, Saraiva e Andrew ampliaram para Horizontina.
A Sercesa descontou com Gregory, chegando ao
placar final de 5 a 1

Agora, o time de Horizontina soma 20 pontos em
quarto lugar no Grupo A. Já a Sercesa permanece
com nove pontos.

Neste sábado, 28, o Horizontina Futsal joga em
Vacaria, quando enfrenta a AVF.

Fonte: Luciano Andrade
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Correção de
demanda antiga
na rótula Terceira

Dimensão
Havia anos a comunidade usuária das vias que

formam a confluência da rótula Terceira Dimensão
convivia com acúmulo de água da chuva sobre a pista
e que trazia transtornos aos pedestres e motoristas,
principalmente pelo barro que se formava na Avenida
Perimetral.

Em ação que envolve as secretarias de
Planejamento e Gestão de Projetos e de Infraestrutura,
Logística e Trânsito, vem sendo executada obra de
saneamento para solucionar o problema, com a
instalação de tubos para drenagem da água da chuva,
bem como restabelecimento da pavimentação.

A demanda chegou ao Poder Legislativo, originando
pedido de providências ao Executivo, de parte do
vereador Alessandro Rafael dos Santos (PTB) no mês
de maio deste ano. A obra está orçada em R$ 21.200,21.


