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Governo define gratuidade 
no transporte para domingo

Jogos escolares iniciam em novembro

Ônibus circulam em 
horários especiais no
2° turno das eleições

TAQUARI

Os ônibus do transpor-
te municipal terão 
passe livre neste do-
mingo, 30, durante o 

2º turno das eleições no país. A 
decisão leva em conta autoriza-
ção do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que incumbe aos mu-
nicípios conceder o transporte 
público gratuito na data. 

Para a localidade de Júlio de 
Castilhos, os ônibus sairão em 
dois horários, às 7h30 e às 10h. O 
trajeto inicia na rodoviária, segue 
pela Rodovia Aleixo Rocha, pela 
ERS-287 até a entrada do Pos-
to de Saúde de Amoras, depois 
segue para Júlio de Castilhos, 
BR-386, Aterrados e retorna pela 

Decisão foi acertada na segunda 
em reunião entre Executivo e 
responsáveis pelas linhas de 

ônibus coletivo em Taquari

DIVULGAÇÃO

Aleixo Rocha.
Para as localidades de Passo 

do Santa Cruz e Campo do Es-
tado haverá ônibus com saída às 
7h30min da rodoviária. Na área 
urbana, haverá linha do Bair-
ro Praia até o Rincão São José, 
passando pelo Centro e Colônia 
20, nos seguintes horários: 8h, 
10h45min, 13h e 15h30min.

Também terá linha do Centro 
para Léo Alvim Faller, seguindo pe-
las “Casas Populares”, Parque do 
Meio, Coqueiros, Passo da Aldeia 
e Centro, às 8h20min, 10h15min, 
13h30min e 15h30min.

Competições 
integram estudantes 
das redes pública 
e privada 

TAQUARI

Com interrupção de dois 
anos, devido à pandemia, o mu-
nicípio retoma, em novembro, 
os Jogos Escolares de Taquari, o 
JET 2022. Promovidos pela Se-
cretaria Municipal de Educação 
e Coordenação Municipal de 
Esportes, a competição é volta-
da à integração e promove o in-
tercâmbio e a confraternização 
dos estudantes do município. 
Neste ano, participam escolas 
municipais, estaduais e particu-
lares da cidade.

Os jogos serão realizados nas 
Emefs Osvaldo Ferreira Bran-
dão e Emílio Schenk e no Insti-
tuto Estadual Pereira Coruja. As 
disputas serão nas modalidades 
de futsal, voleibol, handebol, 
atletismo e xadrez, nas catego-
rias mirim (anos 2009, 2010 e 
2011) e infantil (anos 2008 e 
2007).

O prefeito de Taquari, André 
Brito, destaca o retorno dos jo-
gos. “A atividade pretende valo-
rizar as ações desenvolvidas no 
âmbito escolar”, salientou.

Programação é 
retomada após 
dois anos

DIVULGAÇÃO


