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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

FRASE DA 
SEMANA

“A sua prepotência, 
senhor presidente, 
é uma coisa 
exagerada. O 
senhor exorbita do 
poder”

Marcos Bastiani,
Vereador de Muçum falou 
isso, quando solicitou a 
inclusão de alguns itens na 
ata da sessão do dia 24 de 
maio.

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

Mande sua reclamação, 
sugestão ou elogio pelo 
Facebook ou Instagram do 
Jornal Opinião Vale do Taquari

OBITUÁRIO 11/06/2021 a 17/06/2021

>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.  
>> nomes e gra� as são de responsabilidade das funerárias ou outros informantes.  

11/06 – Aracy Balbina Klunk, 85 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

12/06 – Vicente Rodeli Pereira (Rudi), 56 anos.
Cemitério de Linha Júlio de Castilhos Baixo, Roca Sales. Coruja Serviços 

Funerários.

12/06 – Helena Pederiva Martini, 97 anos.
Cemitério de Linha Capoeirinhas, Relvado. Funerária Arezi. 

13/06 – Henrique de Col Jaeger Borges, 26 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Arezi.

14/06 – Jurema Vieira (Ema), 94 anos.
Cemitério de Linha São Lourenço do Sul, Boqueirão do Leão. Funerária Delano.

17/06 – Ires Sangalli Busa, 76 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

Animais soltos

Que perigo! Há muito tempo leitores do 
Jornal Opinião e ouvintes da Rádio Encantado 
estão denunciando que têm animais soltos nas 
proximidades de estradas e rodovias. Isso pode 
provocar acidentes e até mortes. Recentemente um 
cavalo morreu atropelado em Encantado.

FOTOS: JUREMIR VERSETTI

SÃO JOÃO 
DRIVE THRU

Ontem (17), a Rádio Encantado recebeu a 
visita de representantes das EMEIs de Encantado: 
professora Flora, diretora Cristina e dois alunos 
devidamente caracterizados, os caipirinhas Maria 
Valentina e Henik. No Bom Dia Região dos Vales, 
eles convidaram a comunidade a participar do São 
João Drive � ru das EMEIs, que conta com várias 
guloseimas que podem ser adquiridas por meio 
de � chas compradas nas EMEIs ou Secretaria de 
Educação e ocorre neste sábado (19), das 10 às 16h.

são joão acontece neste sábado

RÁDIO ENCANTADO

CURIOSIDADE

Vespasiano Corrêa 
recebe prefeitos do G-17 
nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (18), os prefeitos 
dos 17 municípios do Consórcio 
G-17, da Região Alta do Vale do 
Taquari, reúnem-se para realização 
da assembleia mensal do grupo. O 
encontro inicia às 15 horas no CTG 
Galpão do Seu Chico e terá como pauta 
os temas de desenvolvimento da região. 
Paralelo ao evento, ocorre o encontro 
de primeiras-damas e o lançamento do 
livro que conta a história do município.

Conforme o prefeito de Vespasiano 
Corrêa, Tiago Manoel Ferreira 

Michelon, an� trião do evento, na 
oportunidade o grupo irá debater os 
temas comuns de desenvolvimento 
regional. Paralelo ao encontro ocorrerá 
o lançamento do livro editado pela 
Univates, com a história dos 25 anos 
de Vespasiano Corrêa, comemorados 
no ano passado. O livro “De Esperança 
a Vespasiano Corrêa. Seu povo, suas 
memórias”, será lançado o� cialmente. 

O evento ocorre no CTG Galpão do 
Seu Chico, localizado na área central do 
município, das 15 às 17 horas.

Esta fruta do 
Conde foi colhida na 
propriedade de Antenor 
Dalmoro, morador 
da Linha Garibaldi, 
Encantado. A fruta pesa 
aproximadamente um 
quilo.
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claudinei
cofferri

DE OLHO EM ROCA

cooperativismo

Sicredi fortalece o 
Compromisso com a 
agricultura familiar

O Sicredi, instituição 
� nanceira cooperativa 
com mais de 5 milhões 
de associados e 
atuação em 24 estados 
e no Distrito Federal, 
reforça sua atuação 
no desenvolvimento 
econômico e social por 
meio do crédito rural.
Atualmente, a instituição 
está entre as que mais 
concedem crédito para 
o Programa Nacional 
de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
(Pronaf) no Brasil, 
segundo dados do 
BNDES.

Nesse sentido, no ano 
passado, a atuação do 
Sicredi no Rio Grande 
do Sul impactou mais 
de 51 mil famílias 
por meio do Pronaf, 
o que corresponde 
a mais de 70% das 
operações de crédito 
rural liberadas pela 
instituição no estado 
em 2020, representando 
um volume de R$ 3,3 
bilhões.

Além de apoiar a 
agricultura familiar 
por meio do Pronaf, 
o Sicredi, um dos 
principais � nanciadores 
do agronegócio no 

SICREDI REGIÃO DOS VALES
O agronegócio é uma das principais atividades 

econômicas da região, com um papel fundamental 
na geração de renda para muitos dos associados. 
Portanto, incentivar seu desenvolvimento é um 
fator importante e contribui com o crescimento e 
fortalecimento da economia regional.

Em 2020, por meio do Pronaf, o Sicredi 
Região dos Vales liberou mais de R$ 85 
milhões, contemplando 3.043 associados 
dos 18 municípios da sua área de atuação. 
Esses recursos viabilizaram a modernização 
das propriedades rurais, a diversificação das 
atividades, a melhoria das condições de trabalho, 
a ampliação da produtividade, a geração de renda 

e a permanência das famílias no meio rural. 

Vereadores 
viajam a 
Brasília em 
busca de 
recursos

Partem rumo a 
Capital Federal, na 
segunda feira (21), os 
vereadores Gilvani 
Bronca, Antônio 
Valesan, Paulo 
Ricardo Gonçalves 
e o presidente do 
legislativo, Cleiton 
Telocken. A comitiva 
vai percorrer diversos 

Grupo responsável pela ação

gabinetes de deputados federais, em busca de 
emendas impositivas. A emenda impositiva é 
o instrumento pelo qual parlamentares podem 
destinar, por meio da Lei Orçamentária Anual, 
recursos para obras, projetos ou instituições. O 
objetivo da comitiva é buscar recursos para obras 
de infraestrutura urbana e na área do turismo. 
Também está agendada uma audiência junto à 
Agência Nacional de Energia Elétrica para saber 
do andamento do processo de licença da licitação 
de construção, por parte da Certel, de uma usina 
de energia elétrica no Rio Taquari, entre os 
municípios de Muçum e Roca Sales.

Rua Daltro Filho 
recebe embelezamento

Com o intuito de embelezar as ruas do centro, os 
setores de Eventos, Turismo e Cultura, Engenharia 
e Obras e Manutenção, realizam o plantio e a 
distribuição de vasos de � ores pela cidade. Serão 
distribuídas � oreiras com Três Marias por todo o 
centro de Roca Sales. A Administração Municipal 
reforça que, para o projeto ter êxito e a cidade � car 
bonita, é necessária a cooperação da população 
com os devidos cuidados. O trabalho de instalação 
terá andamento nos próximos meses.

Domingo é dia de 
caminhada turística

Com o objetivo de fomentar o turismo local, 
a coordenadoria de eventos organiza, para o 
próximo domingo (20), uma caminhada turística 
para contemplar as belezas do interior.  O trajeto 
de 13 quilômetros tem como destinos Linhas Júlio 
de Castilhos e Constância. O Investimento é de 
R$ 20,00 para o café da manhã na Kontanz Haus 
e R$25,00 para o almoço no Botecos. Informações 
e inscrições com a Marlisa pelo fone (51) 9.9718 
0867. 

DIVULGAÇÃO

Recursos disponibilizados nos 18 municípios atenderam 
mais de 3 mil produtores, fomentando uma das principais 

atividades econômicas da nossa região

país, contabilizou, em 
2020, R$ 8,4 bilhões nas 
liberações de crédito 
rural em mais de 118 
mil operações no Rio 
Grande do Sul, um 
aumento de 16% em 
comparação com 2019, 
quando foram liberados 
mais de R$ 7 bilhões em 
um número superior 
a 117 mil operações, 
incluindo Pronaf, 
Pronamp e demais linhas 
de crédito rural.

DIVULGAÇÃO

estado

CIC VT vai criar grupo técnico 
para analisar o projeto de 
concessão de rodovias

O encontro virtual 
na noite de terça-feira 
(15) foi uma mostra de 
como o associativismo 
fortalece ações 
solidárias. A reunião 
contou com a presença 
de representantes de 
associações comerciais 
do Vale do Taquari e da 
Serra Gaúcha, unidos por 
melhores condições de 
trafegabilidade. O grupo 
teve acesso ao esboço do 
projeto de concessão de 
rodovias RS, onde mais 
de 1,1 mil quilômetros de 

estradas serão concedidos 
à iniciativa privada.
 Pela análise inicial 
os empresários 
compreendem que o 
projeto é super� cial, 
incompleto necessita 
ser melhor detalhado. O 
presidente da Câmara 
da Indústria, Comércio 
e Serviços do Vale do 
Taquari, Ivandro Rosa 
acrescenta que é preciso 
ter condições de fazer 
uma análise técnica de 
engenharia para ver se 
atende as demandas do 

Vale do Taquari.
 Por isso, foi de� nida 
a criação de um grupo 
técnico formado por 
representantes das 
associações comerciais. 
“O grupo técnico vai 
dar ênfase em avaliar 
o projeto assim que o 
governo disponibilizar 
por que queremos 
entender onde estão 
previstas as obras, acessos 
aos distritos industriais, 
as faixas laterais, 
duplicações, num projeto 
técnico, o que nos foi 

passado até o momento é 
apenas um esboço, do que 
seria os trechos a serem 
duplicados sem nenhum 
detalhamento técnico,”  
a� rmou Rosa.
 Além desse trabalho, 
ele explicou que as 
ACIS lindeiras foram 
incumbidas a dialogar 
com as administrações 
municipais e câmaras 
de vereadores para 
que � quem atentos 
e contribuam com 
sugestões na hora da 
discussão do projeto.
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

Caso Dudu: processo 
é devolvido para zona 
eleitoral de Encantado

Recentemente, 
o Tribunal 
Regional 

Eleitoral (TRE/RS), 
em Porto Alegre, 
solicitou a devolução 
do processo que 
envolve o vereador 
de Muçum Carlos 
Eduardo Ulmi 
(Dudu) para a 
Zona Eleitoral de 
Encantado, para 
que seja julgado 
novamente. (O 
vereador é acusado 
de captação ilícita de 
votos).

Nulidades
O despacho do 

TRE gaúcho aponta 
que foram veri� cadas 
nulidades na sentença 
proferida pelo Zona 
eleitoral, o que teria 
prejudicado a defesa. 
A Justiça Eleitoral 
não teria aberto 
prazo para que as 
defesas do candidato 
Carlos Eduardo e do 
MDB pudessem se 
manifestar sobre o 
recurso apresentado 
pelo PSDB, que 
pedia aumento das 
punições.

Unanimidade
No julgamento, 

por unanimidade, os 
desembargadores do 
TRE/RS entenderam 
que isso prejudicou a 
defesa do vereador e 
determinaram que o 
processo voltasse para 
a Zona Eleitoral, para 
que possa ser exercido 
a pleno o direito 
da ampla defesa e 
contraditório.

Permanência 
no cargo

Com o despacho, o 
vereador permanece 
no exercício do cargo 
até que eventuais 
novos recursos sejam 
apreciados pelo 
TRE. No entanto, 
não há como estimar 
prazo para que isso 
aconteça.

STR de 
Muçum

O Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais de Muçum 
realiza, no dia 29 
de junho, duas 
assembleias gerais 
ordinárias:

ASSEMBLEIA I
1ª convocação 

às 13 horas e 2ª 
convocação às 14 
horas

Ordem do dia:
1. Apresentação, 

discussão e 
votação do balanço 
patrimonial, 
demonstrativo 
do resultado 
do exercício e 
demonstrações 
contábeis do 
exercício de 2019 e 
2020;

2. Parecer do 
Conselho Fiscal;

3. Escolha do 
Conselho para tratar 
sobre avaliação 
patrimonial;

4. Assuntos gerais.

ASSEMBLEIA 
II

A outra assembleia 
geral ordinária terá 
a 1ª convocação 
às 13:30 horas e 2º 
convocação às 14 
horas, seguindo a 
ordem:

1ª. Apresentação, 
discussão e votação 
da previsão 
Orçamentária para o 
exercício de 2021;

2ª. Discussão 
e � xação das 
anuidades para o 
exercício de 2021;

3ª. Continuidade 
do convênio Pas 
para 2021;

4ª. Assuntos 
gerais.

As assembleias 
serão realizadas 
no centro pastoral, 
obedecendo os 
protocolos sanitários 
e de distanciamento 
social.

Projeto Trem dos Vales 
reuniu autoridades em Muçum

Com previsão de retornar ainda neste ano de 2021, entre os meses de 
novembro e dezembro, o projeto Trem dos Vales reuniu autoridades na Casa 
Brandão, em Muçum. Recentemente, estiveram reunidos representantes dos 
municípios de Muçum, Guaporé, Colinas, Estrela, Vespasiano Corrêa, Dois 
Lajeados e Roca Sales.

Amturvales
Além dos prefeitos, participaram da reunião o presidente da Associação 

dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Leandro 
Arenhart, o coordenador do projeto, Rafael Fontana, e o coordenador de 
cultura, turismo, esporte e lazer de Muçum, Ivan Rodrigues.

Caminho longo
Para o prefeito de Muçum, Mateus Trojan, as partes envolvidas se preparam 

para, mais uma vez, receber número expressivo de turistas. “Existe um longo 
caminho pela frente para chegarmos em um estágio onde possamos desfrutar 
de todo potencial turístico que o Vale tem. Cada edição do Trem dos Vales, 
parte importante desta engrenagem, se con� gura como um novo passo e 
precisamos permanecer unidos para seguirmos caminhando neste sentido”, 
observa. Nestes passeios, serão comercializadas mais de 30 mil passagens.
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Nem tanto ao 
céu, nem tanto 
à terra

Os embates 
envolvendo o presidente 
da câmara de vereadores 
de Muçum, Carlos 
Eduardo Ulmi (Dudu), 
e o vereador Marcos 
Bastiani, se tornaram 
corriqueiros nas sessões 
do poder legislativo de 
Muçum. Na sessão desta 
semana (14) não foi 
diferente. Tudo começou 
quando foi colocado em 
discussão e votação a ata 
da sessão ordinária de 
24 de maio, que estava 
junto à mesa diretora.

Inclusão dos 
assuntos 
discutidos

O vereador Bastiani 
solicitava a inclusão 
das falas do procurador 
jurídico do município, 
Guilherme Taborda, 
que na oportunidade, 
explicou aos vereadores 
a situação dos 
precatórios pagos, que 
estão sendo revisados 
e ainda parcelados 
pelo município. No 
entendimento de 
Bastiani, seria muito 
super� cial constar na ata 
apenas a participação do 
procurador sem maiores 
explicações.

Bagunça
Foi este o termo 

utilizado pelo presidente 
Dudu, por não concordar 
com Bastiani. O vereador 
se disse constrangido ao 
assistir de casa a sessão 
(não esteve presente no 
dia 07 de junho), com 
tamanha falta de respeito 
do colega vereador com 
os demais edis, pois ele os 
apartava a todo o instante. 
“Existe uma mesa diretora, 
e o senhor terá que acatar 
com as diretrizes adotadas. 
O senhor não vai fazer 
o que quer nesta casa. 
Eu exijo respeito. Temos 
a gravação pelas redes 
sociais e a disposição 
dos vereadores. Por isso, 
não tem necessidade de 
constar na ata”, declarou 
Dudu.

Prepotência
Após fala de Dudu, 

o vereador Bastiani 
acusou o presidente 
de prepotente. “A sua 
prepotência, senhor 
presidente, é uma coisa 
exagerada. O senhor 
exorbita do poder”. Neste 
momento, o presidente 
cassou a palavra de 
Marcos.
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

Implantação de Museus
NOVA CULTURA NO TURISMO DO ALTO TAQUARI

“Uma Nação que esquece seu passado, não tem futuro”. 
(Winston Churchill, estadista inglês).

Quando num debate 
alguém cita fato 
ou personagem do 

passado, o oponente tenta 
desquali� cá-lo com a 
a� rmação: “quem vive de 
passado é museu”. Nada 
mais injusto. Os museus 
e os historiadores vivem 
do passado. Assim como 
os juízes, que interpretam 
leis que um legislador 
criou e isso requer um 
estudo histórico; e os 
médicos conhecem as 
doenças e suas curas 
porque no passado 
muitas pessoas morreram 
daquela enfermidade e 
pesquisadores descobriram 
medicamentos e 
diagnósticos. Até na 
busca de um emprego se 
entrega o currículo, um 
histórico do passado. Um 
museu resgata a história 
das comunidades, de sua 
cultura e de seu povo.
O Alto Taquari tem 
boas perspectivas de 
turismo que poderá atrair 
milhares de visitantes, 
a partir da divulgação 
e da concretização da 
obra do Cristo Protetor 
de Encantado, com 
repercussão internacional, 
o Trem dos Vales 
Guaporé-Roca Sales-
Colinas, e projetos como 
a integração da Região 
com o Vale dos Vinhedos/
Serra, que mobiliza os 
prefeitos. Essa situação 
começa a estimular a 
implantação de museus. 
É preciso ter como 
referência os países que 
mais recebem turistas, 
que possuem museus que 
despertam o interesse 
de visitantes que � cam 
horas para ingressar 
nessas instituições. 
Quatro museus de 
fama mundial: a maior 
referência em arte é o 
Louvre (Paris); violência 
e insensatez humanas o 
Holocausto (Jerusalém, 
Israel);  Museu do pintor 
espanhol Salvador 
Dali, (São Petersburgo, 
Florida, Estados Unidos); 
e o melhor do vinho no 
Museu da Vivanco (La 
Rioja, Espanha).

INTEGRAÇÃO
Estão no caminho certo 

os municípios que começam 
a investir e estimular a 
implantação dos Museus, 
um processo de integração 
de roteiros, pois são 
estabelecimentos turísticos 
que divulgam a cultura da 
formação étnica, econômica e 
religiosa. 

No mês passado, 
Arvorezinha inaugurou o seu 
Museu do Tijolo (Museu da 
Cerâmica Vermelha), na área 
da Cerâmica Fachinetto, um 
projeto do arquiteto Marcelo 
Ferraz. Ele se junta ao Museu 
do Pão, em Ilópolis, um 
conjunto arquitetônico onde se 
conhece a história do pão nas 
mais diferentes raças e religiões 
desde o início. Cabe ressaltar 
a atuação da Associação dos 
Amigos dos Moinhos do Vale 
do Taquari (AA Moinhos) que 
administra o Projeto Caminho 
dos Moinhos, desenvolvido 
na Região. São iniciativas que 
dependem da participação e 
do apoio das  comunidades na 
preservação de equipamentos 
antigos e documentações.  

ECONOMIA E 
TURISMO

Os Museus são estruturas 
que a serviço da cultura e da 
história das comunidades, têm 
relevância no desenvolvimento 
socioeconômico, seguindo 
a orientação do Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram): 
“A aproximação de museus e 
de turismo é tarefa complexa, 
que exige dos pro� ssionais das 
diferentes áreas o empenho 
em conhecer os conceitos, as 
práticas e as especi� cações que 
conformam a dinâmica de cada 
setor”.

Uma re� exão do povo. 
Ninguém vive fotocopiando 
o passado, mas ninguém vive 
sem ter um passado.  Esta 
é a essência de um museu: 
não se voltar no julgamento 
do passado, porque assim 
comprometerá o futuro. A 
comunidade deve aprender 
com os tempos vividos, para 
ter presente e futuro com a 
cultura e a história consolidada 
no conhecimento e no trabalho 
dos imigrantes que vieram 
para construir um mundo 
melhor às suas gerações.

MUSEU: UMA ATRAÇÃO TURÍSTICA

O diretor da Lume Eventos, Rafael Fontana, empresa que tem 
apoiado a fundação de museus, observa que, motivados pelo Cristo 
Protetor e pelos Museus de Arvorezinha e Ilópolis, cresce nos 
municípios o interesse em investir na criação de museus, porque 
sabem que uma instituição dessa natureza também é um atrativo 
turístico. Entende que os museus possuem um signi� cado relevante 
em preservar a história e a memória dos imigrantes e das localidades 
que colonizaram. Na sua avaliação, conhecer o que foi feito   
in� uencia o presente, e contribui para buscar novos conhecimentos 
visando a sustentabilidade das futuras gerações, respeitando a 
identidade e o modo de vida da população transmitido geração 
após geração. Por isso, prossegue Rafael, os museus são importantes 
instrumentos de preservação da memória cultural de um povo, e 
responsáveis por seu patrimônio material ou imaterial, através da 
informação e educação. Além de ser o espaço ideal para despertar a 
curiosidade, estimular a re� exão e o debate nos estudantes, é um local 
para eventos culturais sazonais, itinerantes e eventuais. No entanto, 
alerta que o processo de implantação é lento e envolve várias gestões: 
os Museus do Pão e do Tijolo começaram a ser organizados entre 
2003 e 2006. A estruturação exige tempo de pesquisa, arrecadação 
e busca de documentos e equipamentos, tudo através de uma 
orientação de pro� ssionais na execução de obras físicas, como na 
coleta do material a ser exposto.

A MONA LISA DO COLUNISTA

O quadro da Mona Lisa, obra mais 
icônica do renascentista italiano 
Leonardo da Vinci, pintado em óleo 
sobre madeira em 1503, está exposto no 
Museu do Louvre (Paris). É o retrato mais 
famoso da História da Arte ocidental, e 
representa um símbolo da museologia. 
Da Vinci retratou uma mulher misteriosa, 
entendida como uma “Madona”, o 
equivalente italiano de “Senhora” ou 
“Madame”. Também conhecida como a 
Gioconda, que pode signi� car “mulher 
alegre” ou “a esposa de Giocondo”. A 
foto da coluna é uma reprodução em 
tela e está exposto na churrasqueira da 
família como reverência à importância do 
passado em nossas vidas. Para ver a Mona 
Lisa, com frequência, nem precisamos ir à 
Paris (risos).

quadro está 
exposto na 

churrasqueira do 
colunista
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cãmaraPraça de pedágio também foi tema na tribuna

Vereadores criticam 
atendimento da RGE
A sessão da 

segunda-
feira (14) na 

Câmara de Vereadores 
de Encantado teve 
demonstrações de 
insatisfação, nas 
manifestações de 
tribuna, em relação 
ao trabalho executado 
pela RGE Sul na região. 
A queixa se deve ao 
atendimento para 
reestabelecimento do 
serviço de energia, 
elétrica especialmente 
no interior de 
Encantado, após o 
temporal registrado 
recentemente. 
Agricultores relataram 
terem � cado até cinco 
dias sem luz nas 
propriedades.

O discurso mais 
forte foi do vereador 
Joel Bottoni (PSDB), 
que chegou a citar uma multa sofrida 
pela concessionária em relação a 
prestação do serviço em outras 
localidades. “70% do interior � cou sem 
energia elétrica. Não tem como não 
� car revoltado. Como faz o produtor 
de leite, aves ou suínos? Duas horas 
é um problema, imagina cinco dias... 
É muito sério! Encantado tem cerca 
de 100 produtores de aves, mais de 80 
de suínos mais de 100 de leite, como 
faz? Conversei com produtores que 
gastaram quase R$ 4 mil de diesel. É 
desumano o que � zeram no � nal de 
semana”, esbravejou. 

Bottoni ainda cobrou mais ações de 
prevenção no interior. O vereador citou 
o exemplo da comunidade São Luís, 
que � cou 116h sem energia elétrica. 
“Não adianta admitir o erro e não 
resolver o problema. É falta de trabalho, 
de troca de postes, de limpeza de redes, 

de prevenção”, indicou. 
Sander Bertozzi (Progressistas) 

também criticou o trabalho prestado 
pela concessionária e lembrou da 
necessidade da criação de leis como 
forma de prevenção. “Não é por falta 
de mobilização ao longo dos anos. 
Houve uma melhoria há uns três anos, 
deu uma amenizada. A prevenção vai 
resolver 80% da falta de energia na 
nossa comunidade”, argumentou. 

De acordo com Bertozzi, uma das 
alternativas é proibir que se plante 
eucaliptos próximo dos � os de alta 
tensão. “Falta � scalização, e se for o 
acaso, autuar os proprietários. Tem que 
ser todos juntos: Câmara, Executivo, 
Sindicato, Aci-e, todos”, avaliou. Nos 
próximos dias, um representante da 
RGE Sul deve participar de reunião na 
Câmara de Encantado.

Henrique Pedersini
jornalista

PEDÁGIO TAMBÉM PAUTOU 
DISCURSOS NA TRIBUNA

Outra concessionária que foi alvo de críticas na 
sessão desta semana foi a Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR) e a situação que envolve a praça 
de pedágio de Encantado. 

Cris Costa (PSDB) citou um projeto que está 
sendo executado no exterior e será implementado 
em um futuro próximo no Brasil em relação a 
cobrança para trafegar com veículos nas rodovias. 
Costa também citou uma reunião que teve com 
o novo presidente da EGR. “Ele nos disse que a 
concessionária está quebrada”, revelou. 

Presidente da Associação dos Vereadores do 
Vale do Taquari (Avat), Diego Augusto Da Rosa 
Pretto, comentou sobre reuniões que teve com 
autoridades da região sobre o pedágio e reiterou 
que a solução não é apenas deslocar a praça 
que está em Encantado para Arroio do Meio. 
“A gente sempre foi cordato, quis conversar, 
esperamos nossa vez. Pagamos por 23 anos, 
se dividiu a cidade com prejuízos incalculáveis 
pra comunidade de Palmas e todo Encantado”, 
lamentou. 

MAIS SOBRE 
A CÂMARA 

Salton
Roberto Salton (PDT) 

não esteve presente na 
sessão desta semana na 
Câmara de Vereadores 
de Encantado. O 
representante da bancada 
do PDT apresentou 
atestado médico pela 
ausência no encontro. 

Moções de aplausos 
Foram aprovadas na 

sessão desta semana duas 
moções de aplausos por 
unanimidade. Uma delas 
pelos 74 anos da Dália 
Alimentos, completados 
no dia 15 de junho. 
A outra é alusiva ao 
aniversário da Tabacaria 
Encantado, que completa 
60 anos no dia 30 de 
junho.  

Pesar 
Também foi aprovada 

de forma unânime, uma 
moção de pesar pelo 
falecimento de Rosani de 
Fátima Bueno, ocorrido 
no dia 06 de junho, aos 
61 anos. 

A homenageada 
trabalhou como agente de 
saúde e foi voluntária no 
projeto de alfabetização 
de adultos. 

Pedidos de 
Providências 

Diego Augusto da 
Rosa Pretto pediu que 
sejam atualizados, 
divulgados e colocados 
em funcionamento o 
Conselho e o Fundo 
Municipal do idoso. 
O progressista ainda 
indicou que seja instalado 
um toldo de proteção ou 
algo similar em frente à 
escola Cívico-Militar. 

Bottoni criticou rge

diego pretto é presidente da avat
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encantadoCooperativa esteve de aniversário na terça-feira

Dália Alimentos completa 74 anos
Reconhecida até 

mesmo fora 
do Brasil e 

responsável por gerar 2,8 
mil empregos, a Dália 
Alimentos comemorou 
74 anos na terça-feira 
(15). Entre os eventos 
para marcar a data, foi 
realizada Assembleia 
Geral Extraordinária 
(AGE) e a inauguração 
de uma capela no 
complexo avícola em 
Arroio Do Meio. No 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha (HBST), 
ocorreu a entrega de 
equipamentos para a 
unidade de saúde. A 
ação faz parte do projeto 
“Criança Dália’. 

Foram repassados 
para ala da maternidade 
equipamentos que 
representam um valor 
de R$ 107.690. A entrega 
ocorreu no HBST com 
a presença da direção 
do hospital, médicos e 
demais profissionais. 
A cooperativa esteve 
representada pelo 
presidente do Conselho 
de Administração, 
Gilberto Piccinini, o 
presidente Executivo, 
Carlos Alberto de 
Figueiredo Freitas, além 
de outros integrantes da 
diretoria.

Piccinini enalteceu 
o atendimento feito 
pelo hospital para 
região e valorizou a 
participação de todos 
os colaboradores 
da cooperativa. “O 
hospital é uma entidade 
importante. O projeto 
Criança Dália aplicou 
mais de R$ 3 milhões nos 
últimos 10 anos. Ficou 
decidido que 1,5% dos 
resultados da cooperativa 
serão destinados para 
este programa”, destacou. 

De acordo com 
o administrador do 
HBST, Evandro Klein, 
os equipamentos 
serão fundamentais 
na qualificação do 
atendimento para 
as crianças. “Somos 
referência para vários 
municípios em 
maternidade. São cerca 
de 50 nascimentos por 
mês, o que representa 

600 partos por ano, 
então estas tecnologias 
auxiliam no trabalho 
dos profissionais. Nos 
sentimos honrados 
em fazer parte da 
programação dos 74 
da Dália Alimentos”, 
afirmou. 

Foram doados um 
visualizador de veias no 
valor de R$ 48 mil, um 
medidor de icterícia no 
valor de R$ 43.890 mil e 
duas bombas de seringa, 
que juntas somaram R$ 
15,8 mil.

Henrique Pedersini 
 jornalista

“Fortalecer a marca Dália 
no Brasil e Exterior”, define 
Presidente Executivo

A programação de aniversário ainda teve a inauguração da Capela 
Divino Espírito Santo no Complexo Avícola da localidade de Palmas e uma 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE)

O Presidente Executivo da Dália Alimentos, Carlos Alberto de Figueiredo 
Freitas, explica que uma das estratégias para a cooperativa chegar com sucesso 
aos seus 74 anos é a valorização da marca. “A força da sua marca vai dizer se 
você consegue agregar valor ou não. Temos trabalhado para fortalecer a marca 
Dália no Brasil e exterior. A Dália é reconhecida como uma empresa muito 
séria, inovadora, que atende bem sus clientes e faz bom produto”, estabelece. 

SOBRE A DÁLIA ALIMENTOS 
Criada em 15 de Junho de 1947 com o nome 

de Cooperativa dos Suinocultores de Encantado 
Ltda (COSUEL) por um grupo de 387 agricultores, 
a Dália Alimentos conta com, aproximadamente 
3 mil famílias associadas em três cadeias 
produtivas: suinocultura, pecuária leiteira e 
avicultura de corte.

Suas indústrias estão localizadas em Encantado 
(frigorífico de suínos) e em Arroio do Meio 
(unidades de lácteos e frigorífico de aves). Os 
produtos com a marca Dália Alimentos estão 
presentes em 24 estados brasileiros e no Distrito 
Federal, além de serem exportados para 20 
países localizados nos continentes Asiático e 
Africano e no Leste Europeu, além de países do 

Mercosul.

Capela em Arroio 
do Meio foi 
inaugurada

>> continua na outra página

Equipamentos 
representam o 
valor de mais de 107 
mil

FOtOS: CArinA MArqUES
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Dália elege Conselho 
de Administração 
para o exercício 
2021/2025

O Conselho de Administração 
para o exercício 2021/2025 da 
Cooperativa Dália Alimentos foi eleito 
e empossado no dia 15 de junho, 
data do aniversário de fundação da 
cooperativa. Em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), realizada no 
auditório da sede do Sicredi Região 
dos Vales, em Encantado, foram eleitos 
pelos delegados, que representam as 
cerca de três mil famílias associadas, 
os novos conselheiros.

Uma chapa única concorreu, sendo 
eleitos os seguintes membros para o 
conselho: Gilberto Antônio Piccinini, 
Pasqual Bertoldi, Belquer Ubirajara 

Lopes da Silva, Jacir Zanuzzo, Rodrigo 
Schmitz e Silvano Berté. Como prevê 
o Estatuto Social da cooperativa, 1/3 
foi renovado, � cando como membro 
efetivo Valmor Pappen – que ocupava 
a condição de delegado representante, 
Marcelo Muller, que assume a vaga 
de José Eramildo Abich, e Gilmar 
Antônio Alba, que ocupa a vaga que 
pertencia a Genésio Bu� on.

Foram reconduzidos ao cargo 
na condição de presidente e vice-
presidente, Gilberto Antônio Piccinini 
e Pasqual Bertoldi, respectivamente, 
em votação realizada entre os 
conselheiros.

REGULAMENTO E
FICHA DE INSCRIÇÃO

www.encantado.rs.gov.br

NOVO

SITE
NOVO

SITE

INSCRIÇÕES

01.07.2021 - 22.07.2021

PRÊMIO

R$ 10.000,00
EM DINHEIRO
*Leia o Regulamento

Turnê Nacional
Divulgação do 

Cristo Protetor

++

Pappen, Schmitz, Berté, Zanuzzo, Bertoldi, Piccinini, Lopes, 
Alba e Muller constituem o Conselho de Administração

Cultura 

Projeto Casa 7 
encerra após concluir 
série de 10 programas

Criado com o 
objetivo de levar 
música, arte e 
cultura para a casa 
dos expectadores 
durante a pandemia, 
o projeto “Casa 7 
Circuito Cultural 
Live” realizou no 
domingo (13), a 
última de uma série 
que contou com dez 
transmissões.

As lives, que 
vinham sendo 
exibidas todos os 
domingos, iniciaram 
em abril e foram 
transmitidas de 
diferentes pontos 
turísticos do Vale. 
A cada semana, um 
novo roteiro turístico 
era apresentado ao 
público, que não 
precisou sair de casa 
para acompanhar 
a história e 
características de 
locais como Museu 
do Pão, em Ilópolis; 
Lagoa da Garibaldi, 
em Encantado; 
Casa de Cultura de 
Estrela, em Estrela; 
Parque Histórico de 
Lajeado, em Lajeado; 
Museu do Tijolo, em 
Arvorezinha e Igreja 
de Pedra, em Arroio 
do Meio; além da 
cultura das cidades 
de Santa Clara 
do Sul, Colinas, 
Vespasiano Corrêa e 
Teutônia. 

ATRAÇÕES APRESENTADAS
11/04 - Valentina Roman e Vitor Delazeri.
18/04 - Quinteto Canjerana, Paola Kirst e 

Fernando Graciola.
25/04 - Marlon Gausmann e Leocardia.
02/05 - Antonina Quarteto.
09/05 - Daniel Burghardt em “As amigas da 

Norma parte 1” e Oficina de Acordeon com 
Maurício Horn e Jonatan Dalmonte.

16/05 - Bruno e Tiago.
23/05 - About Owls & Folks.
30/05 - Kelly Carvalho e Trio.
06/06 - Daniel Burghardt, em “As amigas 

da Norma parte 2” e Oficina de Acordeon com 
Maurício Horn e Jonatan Dalmonte.

13/06 - Orquestra de Encantado.

Ao longo 
das semanas, o 
projeto “Casa 7 
Live” realizou 
sorteios de kit’s 
com � orais, da 
empresa Floral 
� érapi. Os 
� orais têm sido 
usados nos 
últimos 80 anos 
mundialmente 
como terapia 
complementar. 
As essências 
têm o poder de harmonizar emoções, trabalhando 
sutilmente para restaurar o equilíbrio emocional. O 
primeiro foi sorteado para Gabriela Cadore Baldo; o 
segundo, para Tatiana Beatriz Schmeier Carvalho e o 
terceiro ganhador foi Paulo Silva. 

O projeto cultural Casa 7 Circuito Cultural 
Live contou com o patrocínio de Floral � érapi; 
realização de Região dos Vales Comunicação Digital e 
� nanciamento do Pró-cultura, do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul.
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Confecciono e adapto objetos 

 Luminárias, imagens religiosas, entre outros em canos 
de PVC. Telefone: 51.99506.3664 com Osmar.

CLASSINEGÓCIOSCLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios, 
57,00m². R$ 168.000,00
Centro, c/02 dormitórios, 
68,59m². 
R$ 285.000,00
Centro, c/01 dormitório, 
71,91m². 
R$ 210.000,00
Santa clara, 03 dormitórios, 
125,17m². 
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
120,61m². 
R$ 380.000,00
Residenciais Três Ilhas, Bairro 
Porto Quinze, em construção. 
Venha conferir

SOBRADOS:
Porto Quinze, c/ 03 
dormitórios, 111,00m².
R$ 195.000,00
Porto Quinze, c/02 
dormitórios, 68,95m².
R$ 250.000,00
Barra do Jacaré, c/ 02 
dormitórios, 100,04m².
R$160.000,00.

TERRENOS:
Centro, 1.163,57m². 
R$ 830.000,00
Centro  559,10m². 
R$ 700.000,00
Santo Antão, 480,00m². 
R$ 160.000,00

Planalto, 606,41m². 
R$ 250..000,00
Villa Moça, 330,00m². 
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m². 
R$ 170.000,00
Santo Antão, 362,26m². 
R$ 200.000,00

CASAS:
Centro, 03dorm, 108m², 
terreno 627,37m². 
R$ 560.000,00
Santa Clara, 02 dorm, 
226,08m², terreno 390,00m². 
R$ 1.200.000
Lambari, 02 dormitórios, 
47,45m², terreno 144,13m². 
R$ 170.000,00
Jardim da Fonte, 02 
dormitórios,119,55m², 
terreno 615,80m². 
R$ 420.000.00
Planalto, 03dorm, 96,69m², 
terreno 502,83m². 
R$ 270.000,00
Lambari, 02 dormitórios, 
52,97m² terreno área 
condomínio. 
R$ 165.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
228,81m² terreno 420,00m². 
R$ 260.000,00
Centro, 02dorm, 160,00m², 
terreno 312,00m². 
R$ 265.000,00

PROJETO INCLUIR
VAGA DE EMPREGO

CBR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COUROS LTDA, unidade de Muçum 
Rua Silvio Corbetta, 158, Centro, e 
unidade de Roca Sales, rua General 
Daltro Filho, nº 1601, Centro, estão 
selecionando candidatos portadores 
de deficiência para trabalhar em suas 
empresas.
Interessados comparecer no RH 
das referidas empresas, munidos 
de documentos e para maiores 
informações. 
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Letra do 
Cristo 
Protetor

Acima das nuvens
De braços abertos
A proteger o sul do 
meu país
Do alto da 
montanha
Tua graça derrama
Sobre o vale do 
Taquari

Pela mão dos 
homens
Se concretizou
No concreto 
pulsa um coração 
sagrado
Pela fé de um povo 
que acreditou
No Cristo Gaúcho 
de Encantado

Cristo Protetor
Dono da terra do 
céu e do mar
Vinde a nós Senhor
Nos proteger de 
todo mal

Quem traz consigo 
a fé não está de 
mãos vazias
Encantado te 
convida
Venha nos visitar
Nossa gastronomia
Hospitalidade em 
cada esquina
E o Cristo lá 
de cima a nos 
abençoar

A união nos trouxe 
essa alegria
A paz em meio à 
natureza
Nosso tesouro está 
em Jesus Cristo
É Ele a nossa maior 
riqueza

Cristo Protetor ....

Alexandre 
Brunetto 
recebeu a 
missão de 
compor a 
canção 

CRISTO PROTETOR
Música é composta 
em oito horas
Com o intuito de 

homenagear 
o monumento, 

na última semana foi 
apresentada a música do 
Cristo Protetor. A canção, 
que ganhou repercussão 
nacional, foi composta 
por Alexandre Brunetto e 
contou com a participação 
especial da dupla sertaneja 
César Menotti & Fabiano e 
de artistas gaúchos.

Na terça-feira (15), 
Brunetto participou do 
Melhor do Almoço da Onda 
FM e do Jornal do Meio-
Dia da Rádio Encantado, 
onde relatou como ocorreu 
o convite e de onde veio a 
inspiração. 

“A composição da música 
foi um pedido especial do 
amigo Giovani Grizotti, 
que me deu apenas oito 
horas para produzir, mas 
tudo isso foi uma surpresa. 
No primeiro momento, 
eu achei que tinha sido 
escolhido por ser do Vale 
do Taquari, mas isso foi só 
uma grande coincidência. 
Oito horas foram bastante 
tempo, porque a música 
veio de uma vez só. Por 
eu conhecer um pouco da 
região e acreditar em Deus, 
logo a inspiração veio e eu 
fiquei muito feliz. Nunca 
tinha feito uma música em 
tão pouco tempo”, conta. 

A referência dada para a 
composição era a obra de 
construção do monumento 
e Brunetto poderia se 
expressar da maneira 
que achasse melhor. Na 
primeira parte da música, 
ele falou especialmente do 
Cristo e do que representa 
geograficamente, de 
braços abertos, e no 
segundo momento, fez o 
convite para as pessoas 
conhecerem Encantado e 
região. 

Assim que foi concluída, a 
música recebeu os arranjos. 
“Depois que a música 
estava pronta, mandamos 
para o Alci Vieira Junior, 
que é um arranjador, para 
colocar os instrumentos 
e na tonalidade certa. 
Como cantaram homens 
e mulheres, tinha que 

ter um padrão de tom. 
Ele me disse que estava 
conversando com a 
dupla Cesar Menotti & 
Fabiano e, pra mim, foi 
a maior surpresa ter a 
participação deles, pois o 
sonho de todo compositor 
é ter uma música gravada 
por cantores que são 
consagrados”, destaca. 

Brunetto é lajeadense e 
já participou de algumas 
edições do Festival de 
Música Canto da Lagoa, 
por isso, possui ligação 
com Encantado. “É um 
momento ímpar. Já me 
apresentei várias vezes 
para a comunidade de 
Encantado, mas, como 
compositor, é a primeira 
vez, e, numa música tão 
especial, que representa 
tanto nesse momento, não 
apenas pela  construção 
do Cristo Protetor, mas 
pelo momento em que 
nós vivemos. Estamos 
precisando cada vez 
mais dessa proteção, da 
espiritualidade, dessa 
energia positiva e o Cristo 
veio nos trazer isso. Pelas 
centenas de mensagens 
que eu recebi, percebi que 
muita gente gostou e eu 
fiquei muito feliz com isso”, 
comenta. 

Elisangela Favaretto 
jornalista Brunetto participou do Melhor  

do alMoço na onda FM

alexandre Brunetto 
participou do 

jornal do Meio dia

EliSANGElA FAVArETTo

DiVulGAção
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No Cristo Gaúcho 
de Encantado

Cristo Protetor
Dono da terra do 
céu e do mar
Vinde a nós Senhor
Nos proteger de 
todo mal

Quem traz consigo 
a fé não está de 
mãos vazias
Encantado te 
convida
Venha nos visitar
Nossa gastronomia
Hospitalidade em 
cada esquina
E o Cristo lá 
de cima a nos 
abençoar

A união nos trouxe 
essa alegria
A paz em meio à 
natureza
Nosso tesouro está 
em Jesus Cristo
É Ele a nossa maior 
riqueza

Cristo Protetor ....

Alexandre 
Brunetto 
recebeu a 
missão de 
compor a 
canção 

CRISTO PROTETOR
Música é composta 
em oito horas
Com o intuito de 

homenagear 
o monumento, 

na última semana foi 
apresentada a música do 
Cristo Protetor. A canção, 
que ganhou repercussão 
nacional, foi composta 
por Alexandre Brunetto e 
contou com a participação 
especial da dupla sertaneja 
César Menotti & Fabiano e 
de artistas gaúchos.

Na terça-feira (15), 
Brunetto participou do 
Melhor do Almoço da Onda 
FM e do Jornal do Meio-
Dia da Rádio Encantado, 
onde relatou como ocorreu 
o convite e de onde veio a 
inspiração. 

“A composição da música 
foi um pedido especial do 
amigo Giovani Grizotti, 
que me deu apenas oito 
horas para produzir, mas 
tudo isso foi uma surpresa. 
No primeiro momento, 
eu achei que tinha sido 
escolhido por ser do Vale 
do Taquari, mas isso foi só 
uma grande coincidência. 
Oito horas foram bastante 
tempo, porque a música 
veio de uma vez só. Por 
eu conhecer um pouco da 
região e acreditar em Deus, 
logo a inspiração veio e eu 
fiquei muito feliz. Nunca 
tinha feito uma música em 
tão pouco tempo”, conta. 

A referência dada para a 
composição era a obra de 
construção do monumento 
e Brunetto poderia se 
expressar da maneira 
que achasse melhor. Na 
primeira parte da música, 
ele falou especialmente do 
Cristo e do que representa 
geograficamente, de 
braços abertos, e no 
segundo momento, fez o 
convite para as pessoas 
conhecerem Encantado e 
região. 

Assim que foi concluída, a 
música recebeu os arranjos. 
“Depois que a música 
estava pronta, mandamos 
para o Alci Vieira Junior, 
que é um arranjador, para 
colocar os instrumentos 
e na tonalidade certa. 
Como cantaram homens 
e mulheres, tinha que 

ter um padrão de tom. 
Ele me disse que estava 
conversando com a 
dupla Cesar Menotti & 
Fabiano e, pra mim, foi 
a maior surpresa ter a 
participação deles, pois o 
sonho de todo compositor 
é ter uma música gravada 
por cantores que são 
consagrados”, destaca. 

Brunetto é lajeadense e 
já participou de algumas 
edições do Festival de 
Música Canto da Lagoa, 
por isso, possui ligação 
com Encantado. “É um 
momento ímpar. Já me 
apresentei várias vezes 
para a comunidade de 
Encantado, mas, como 
compositor, é a primeira 
vez, e, numa música tão 
especial, que representa 
tanto nesse momento, não 
apenas pela  construção 
do Cristo Protetor, mas 
pelo momento em que 
nós vivemos. Estamos 
precisando cada vez 
mais dessa proteção, da 
espiritualidade, dessa 
energia positiva e o Cristo 
veio nos trazer isso. Pelas 
centenas de mensagens 
que eu recebi, percebi que 
muita gente gostou e eu 
fiquei muito feliz com isso”, 
comenta. 

Elisangela Favaretto 
jornalista Brunetto participou do Melhor  

do alMoço na onda FM

alexandre Brunetto 
participou do 

jornal do Meio dia

EliSANGElA FAVArETTo

DiVulGAção
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Mesversário 
Os seis meses da Bibiana foram muito bem registrados 

no Arraiá da Tia Nati! Bibiana é filha de Maiara Durante 
Gonçalves e Gustavo Bastos, que residem em Encantado.

Natália ViaN

aNa lUiza HEpp

Batizado I
Augusto Luiz Peretti foi batizado no último domingo. A 

cerimônia foi realizada no Santuário de Nossa Senhora 
de Fátima. Os pais Lizeli Bergamaschi e Marcelo Peretti, 
os padrinhos Daiane Bergamaschi, Mônica e André 
Peretti ficaram emocionados.

Bodas de Ouro 
Délio Sgari e Liane 

Sgari completaram Bodas 
de Ouro no dia 12 de 
junho. O casal recebe as 
homenagens das filhas, 
Fabiane e Cristiane e dos 
netos Daiane, Gabriel e 
Rafael.

VEri ErtHal FOtOgraFia

31 anos de 
casamento

“Desejamos viver unidos 
por quantas mais décadas 
o destino nos permitir. No 
dia do nosso aniversário 
de 31 anos de casamento, 
podemos dizer que nos 
amamos 31 vezes mais”. 
O casal Osmar e Marines 
de Freitas comemorou 
este momento especial no 
dia 16 de junho.

DiVUlgaçãO 

Batizado II
Benjamim Alexandre 

Dentee foi batizado no 
domingo (13), na Igreja 
Evangélica de Fazenda 
Lohmann. Neste mesmo 
dia é o aniversário dos 
pais  Diônata e Alexandre, 
que também comemoram 
nesse dia Bodas de 
Açúcar, seis anos de 
casados. 

VEri ErtHal FOtOgraFia

Aniversário I 
Catarina Dalmoro esteve 

de aniversário no dia 08 
de junho. Ela recebe a 
homenagem do maridão 
Antenor e dos amigos.

BigOliN
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Aniversário II
Que fofura! A linda Heloísa fez o seu ensaio de um 

aninho. Ela é filha de Daniela Ermel e Cleimar Vedoy da 
Silva, que residem em Lajeado.

Natália ViaN

Smash the Cake
Smash the Cake do Pedro Miguel. Ele é filho de Elisa 

Schnorrenberger e Lucas Vendramin, que residem em 
Encantado.

Natália ViaN

Aniversário III
A linda Betina Bechlin 

Bertotti completa dois 
anos no dia 17. Ela recebe 
as homenagens dos pais 
Fabricio Bertotti e Sandra 
Bechlin Bertotti, dos 
dindos e avós. 

DiVUlgaçãO 

Aniversário IV
O gatinho Lucas Schneider Lanzini completou o seu 

primeiro aninho no dia 12 de junho. Ele é filho Luisa e 
Márcio.

VEri ErtHal FOtOgraFia



M
I

X

O
P

IN
IÃ

O

PÁG 4  
18 DE 
JUNHO
DE 2021

fròtole del 
bigolin

HORÓSCOPO

CHARGE DO PATIÑO

Em obras
Uma senhora comprou um armário para seu 

quarto. Depois que ele foi montado, notou que toda 
vez que passava o ônibus, as portas do armário 
se abriam. Por isso, chamou um marceneiro para 
conscertar.

Sem saber onde estava o defeito, o marceneiro 
sentou dentro do armário para, quando passasse 
o ônibus, verificar a causa da abertura das portas. 
Minutos depois, o marido chega e abre a porta do 
armário e, vendo lá o marceneiro, pergunta, irritado:

- O que é que o senhor está fazendo aí dentro?
- O senhor não vai acreditar - responde o 

marceneiro - mas estou esperando o ônibus passar. 

Susto
O garoto acorda chorando no hospital depois 

de ter passado por uma cirurgia, e grita para a 
enfermeira:

- Buaaá, eu quero a minha mãe.
- Que história é essa de mamãe? Você já é um 

homem. 
E o pequeno paciente, com cara séria, segurando 

as lágrimas:
Quanto tempo eu passei dormindo?

Parabéns 
Com dores lombares, fui me consultar com um 

ortopedista.
Após olhar a radiografia, ele me receitou  anti-

inflamatórios e teceu consideração a respeito da 
coluna lombar, nervo ciático, disco intervertebral e 
etc. 

Perguntei o que eu estaria fazendo que pudesse 
estar originando as dores.

Sua resposta foi lacônica:
 - Aniversário! 

Castigo
Zezinho, apavorado, pergunta:
- Professora, alguém pode ser castigado por 

alguma coisa que não fez?
- Não, Zezinho, nunca!
- Que bom. Então, posso me despreocupar. Não fiz 

a lição.

Áries (21/3 a 20/4)
No trabalho, seu poder de comunicação vai brilhar. Tenha 
cuidado com sua saúde.  Seja mais paciente para vencer 
obstáculos, atingir metas e, sobretudo, mais realista com 
o que ganha e gasta. Na paixão, quem está na pista pode 
atrair muita paquera. 

Touro (21/4 a 20/5)
Aproveite o período para reforçar seus ganhos, mas 
pense em guardar algum para uma emergência. Aja com 
resiliência e cuidado em tomar decisões precipitadas. Se 
o coração está solitário, boas novas estão chegando e 
garantem muitas oportunidades de paquera. 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
No trabalho, evite ir pela cabeça dos outros e tenha mais 
discrição com os seus planos profissionais. No amor, tem 
tudo para ganhar o crush! Já na saúde, convém manter o 
radarzinho ligado e ter um pouco mais de disciplina para 
não prejudicar seu organismo. 

Câncer (21/6 a 21/7)
Cuide com mais carinho da saúde e fique de anteninha 
ligada nos seus interesses materiais. Controle os gastos na 
ponta do lápis, já que despesas podem rolar. No amor, use 
e abuse do seu charme para impressionar o crush. 

Leão (22/7 a 22/8)
Você vai contar com garra e coragem de sobra para 
vencer desafios, cavar oportunidades e mudar o que 
não anda fluindo bem. Tenha cuidado com fofoquinhas e 
contratempos que podem atrapalhar suas paqueras. Não 
desista do que quer! 

Virgem (23/8 a 22/9)
Aposte em seus múltiplos talentos e mostrar do que é 
capaz. No amor, o clima é de grande companheirismo. 
Atente-se com as despesas, pois você poderá ter perdas e 
danos. Apoie-se na sua disciplina para cuidar como deve da 
saúde e não invente muita moda.  

Libra (23/9 a 22/10)
É hora de apostar em seus múltiplos talentos e mostrar 
do que é capaz. Você poderá ampliar seus rendimentos e 
chegar mais perto daquele alguém especial. Com o mozão, 
o clima é de grande companheirismo. Apoie-se na sua 
disciplina para cuidar como deve da saúde.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Os astros revelam que é hora de explorar sua expertise ao 
lidar com grana. Você saberá tirar proveito das situações 
para alcançar o que deseja e ainda vai contar com muita 
garra para exercer sua liderança no trabalho. No romance, 
as afinidades com o mozão devem falar mais alto.

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Aproveite ao máximo esse período para resolver 
diferenças, alinhar conversas e somar forças com quem se 
relaciona. Iniciativas e interesses com o mozão devem fluir 
bem e vão estimular o clima de união. Cuide-se melhor. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
No trabalho e na saúde, as energias astrais deixam seu 
signo mais focado nesses assuntos. O mozão estará do seu 
lado dando apoio e uma fase de grande entrosamento na 
vida a dois está garantida.

Aquário (21/1 a 19/2)
A sorte vai soprar em sua direção e destaca seu jeito 
sociável, antenado e deixa seu charme irresistível na 
paquera. Se você está afim de alguém, não perca tempo 
e chega logo no crush. No trabalho e na parte financeira, 
os astros revelam que é hora de mostrar empenho e 
comprometimento.

Peixes (20/2 a 20/3)
No romance, seu comportamento mais prestativo realça o 
clima de cooperação com seu amor. Fique na sua e não dê 
muita importância para comentários maldosos ou invejosos. 
Serviços em home office e bicos que pode pegar para 
reforçar o orçamento recebem estímulos.
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encantadoEtapa final será no dia 09 de setembro 

Inscrições para o concurso 
de escolha das Soberanas 
iniciam em julho
Na terça-feira (15), 

durante o Jornal 
do Meio-Dia, 

da Rádio Encantado, 
houve o lançamento do 
Concurso de Escolha 
das Soberanas 2021, a 
Corte do Cristo Protetor. 
As inscrições podem 
ser feitas de 1º a 22 de 
julho. O regulamento 
e a ficha de inscrição 
estão disponíveis no 
site da Prefeitura (www.
encantado.rs.gov.br). O 
mandato da Corte terá a 
duração de dois anos. 

As candidatas devem 
ter idade mínima de 18 
anos (completos até 31 
de dezembro de 2021) 
e máxima de 25 anos. 
Devem ser brasileiras, 
solteiras, não ter filhos 
e também não estarem 
grávidas. Além disso 
precisam representar 
uma empresa ou 
entidade de Encantado e 
residir na cidade há, pelo 
menos, um ano. 

A presidente da 
comissão organizadora, 
Taísa Bombassaro Calvi, 
explica que o concurso 
será realizado no formato 
de Live, transmitida 
pelo Facebook da 
Prefeitura. Serão três 
programas preliminares, 
com entrevistas e tarefa 
surpresa, e a Live final 
está marcada para o dia 
0W9 de setembro, às 20h, 
no Parque João Batista 
Marchese.

“Queremos garantir 
que as pessoas consigam 
acompanhar todas as 
etapas do concurso 
e torcer pela sua 

candidata”, comenta 
Taísa. “A presença do 
público no Parque será 
limitada e vai depender 
da situação da pandemia 
até setembro”.

Conforme Ricardo 
Werner, que faz parte da 
comissão organizadora, 
por causa da importância 
do monumento, a rainha 
e as duas princesas já 
foram carinhosamente 
batizadas de Corte do 
Cristo Protetor. Elas 
terão uma ampla agenda 
de compromissos 
que inicia logo após a 
escolha, com uma turnê 
pelo Brasil, convidando 
para a inauguração do 
Cristo, que será em 
dezembro. 

“Com a construção 
do Cristo entendemos 
que este era um 
momento importante 
para a escolha de uma 
nova corte, até em 
respeito pelas que estão, 
pois já assumiram o 
compromisso com uma 
data de encerramento 
e também para dar 
oportunidade a quem 
está pensando em 
participar”, comenta. 

De casa, a comunidade 
poderá acompanhar as 
etapas do concurso e ver 
como foi o desempenho 
da sua candidata.  Cada 
Live, que terá avaliadores 
diferentes, somará 
pontos para a final do 
concurso. As datas destas 
Lives ainda não foram 
definidas.  

Elisangela Favaretto 
Jornalista

Letícia, Daiane e Thais despedem-se após quatro anos

Divulgação 

Prêmio
A premiação é de R$ 10 mil em dinheiro e mais 

presença na Turnê Nacional de divulgação do 
Cristo Protetor. R$ 5 mil para a Rainha e R$ 2.500 
para cada princesa. Mais detalhes estão explicados 
no regulamento do concurso. 

corteS 
encantadenSeS

a Corte atual é composta pela 
rainha Daiane Bergamaschi e as 
princesas letícia Baroni e Thaís 
agostini, que despedem-se após 
quatro anos de reinado. Saiba 
quem já representou o município:

Rainha e Princesas do 
Centenário em 2015

Rainha: Heloísa Sangalli 
Beneduzi

Princesas: Bárbara Demarchi e 
Natália genesini

Embaixatrizes do Turismo: 
Francine Tasca e Thais Pedersini

Rainha e Princesas dos 96 
anos

luiza Mazzarino Slaghenaufi
Mayara Cornelli
andressa Casanova

Rainha e Princesas dos 90 
anos

gisele Pretto
vanessa giongo
Patrícia Da Broi

Rainha e Princesas dos 85 
anos

ane Elise De Conto
Michele Scaravonatto
Kassiele Mazocco

Rainha e Princesas dos 80 
anos

grasiela Bernardon

aline Severo
Débora Castoldi

Rainha e Princesas dos 75 
anos

andréia Pretto Conzatti
Claudia Fachini
Katiana Calvi

Rainha e Princesas dos 70 
anos

Fabiana Jachetti
Márcia Dalla lasta
vera Sangalli Sandri

Rainha e Princesas dos 50 
anos (escolha no dia 31 de março 
de 1965)

Shirlei garcia
Maria Secchi Scheren
Cleusa Bratti
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R$1 99

TOMATE LONGA
 VIDA KG R$10 90

R$15 90

MEIO PEITO DE FRANGO 
SEM OSSO SEM PELE 

CONGELADO DÁLIA KG 

VINHO 
SANTA
COLINA 
750ML

R$6 59

CHOPP 
PROST
BIER 
STERN 1L

R$15 59

COSTELA DE SUÍNO
 RESFRIADA PREMIUM

 DÁLIA KG

R$7 99

SOBRECOXA DE 
FRANGO CONGELADA DÁLIA

 BANDEJA 700GR

R$13 90

FILEZINHO DE SUÍNO 
RESFRIADO DÁLIA KG

R$26 90

TORTA DE SEDA
 DÁLIA KG

Estradas 

Recuperação da ERS-332 inicia em Arvorezinha
Na quarta-feira 

(16) foi iniciada a 
recuperação da ERS-332. 
O trecho a ser recapeado, 
entre os municípios 
de Arvorezinha e 
Encantado, receberá um 
investimento de R$ 11,5 
milhões. A obra faz parte 
do  programa “Avançar”, 
do Governo do Estado, 
que foi lançado na última 
semana. 

O município de 
Doutor Ricardo será um 
dos contemplados com 
as melhorias da rodovia. 
“Estamos felizes com o 
anúncio. O escoamento 
da produção da região 
alta depende muito 
desta estrada. Agora o 
secretário entendeu e, 
junto com o governador 
do Estado, destinaram 
esse valor, que é um  
montante, que se bem 
aplicado, acredito 
que toda a ERS-332 
será recuperada. Com 
certeza por parte da 
gente, vamos fazer a 
fiscalização, porque é o 
nosso dinheiro que está 
ali e deve ser aplicado 
de forma correta”, 
ressalta o prefeito Alvaro 

Região dos Vales 
Nesta semana, em entrevista ao Grupo 

Encantado de Comunicação (GECom), o 
Secretário de Logística e Transportes do Rio 
Grande do Sul, Juvir Costella, destacou a 
aplicação dos demais recursos para a região dos 
Vales. 

“Na semana passada, nós anunciamos, com 
o governador Eduardo Leite, investimentos na 
ordem de R$1.3 bilhão com recursos próprios, 
o que possibilita que neste e no próximo ano, 
possam ser feitos investimentos em recuperação 
de estradas, ligações regionais e acessos 
municipais. A região dos Vales recebe mais de 
R$100 milhões de investimentos, atendendo mais 
de 380 quilômetros de rodovia”, destacou. 

Ele ainda acrescentou que os recursos foram 
liberados. “Todos os investimentos que faremos a 
partir de agora, têm os recursos disponibilizados 
e as empresas estão contratadas, na sua grande 
maioria, já com contrato atualizado, já detendo a 
possibilidade de entrar no trecho para o início das 
obras”, comenta Costella. 

O secretário ainda enfatizou que terá 
recuperação da ERS-129, que liga Estrela até 
Encantado, onde serão feitos 21 quilômetros 
de melhorias, com investimentos na ordem de 
R$2,2 milhões. R$ 11,4 milhões serão usados para 
concluir a ligação asfáltica entre Nova Bréscia 
e Coqueiro Baixo, com previsão de entregar 
a pavimentação até o final deste ano.  Além 
disso, a ligação asfáltica de Arroio do Meio para 
Travesseiro receberá R$13 milhões. 

Giacobbo.
O prefeito ainda 

destaca que a luta pelo 
recapeamento é antiga. 
“Essa obra vem sendo 
trabalhada há muitos 
anos. Em 2017, eu 
era vice-prefeito e já 
começamos a trabalhar 
em cima disso, por causa 
das péssimas condições 
em que se encontrava 
essa estrada. Toda a 
imprensa regional 
divulgou o protesto da 
prefeita Cátea, quando 
ela sentou num buraco 
da ERS – 332, e, na 
época não tivemos o 
apoio de nenhum dos 
prefeitos da região de 
cima. Hoje, as obras 
estão aí, e acredito que 
são fruto do trabalho que 
foi feito há anos atrás, 
principalmente em 2017. 
Mas nós vemos que, 
muitas pessoas que não 
deram a mínima para 
isso, por tanto tempo, 
hoje estão ali tentando se 
promover. Esse tipo de 
pessoa só aparece neste 
momento e na hora em 
que a gente precisa, na 
hora do protesto, eles 
não aparecem e isso é em 

nível municipal, estadual 
e federal, até porque 
vemos agora deputados 
federais tentando se 
promover também em 
cima dessa obra, e saber 
que não mexeram um 
dedo sequer para isso”, 
desabafa. 

Para o prefeito de 
Arvorezinha, Jaime 
Borsatto, a conquista é 
fruto de muito trabalho 
e inúmeros pedidos 
de lideranças políticas 

de toda a região. O 
investimento significa 
gerar novos empregos e 
movimentar a economia 
regional. Segundo o 
gestor, além de melhorar 
o escoamento da 
produção agrícola aos 
centros comerciais, por 
exemplo, o investimento 
incentivará a exploração 
do turismo da região

Elisangela Favaretto 
jornalista

Recapeamento foi iniciado  
na quarta-feira 

Lisiane Medeiros
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encantadoTV Câmara é o principal projeto

Legislativo de Encantado 
investe em tecnologia
A rotina da 

Câmara de 
Vereadores 

de Encantado está 
agregando novas 
ferramentas tecnológicas 
desde o início da atual 
legislatura (2021-2024). 
As iniciativas buscam 
ampliar a repercussão 
do trabalho feito 
pelos vereadores e 
facilitar as atividades 
dos 11 integrantes do 
Legislativo. 

As modificações fazem 
parte do planejamento 
da presidente da casa 
Andresa Cristina de 

Souza (Yê). Entre os 
projetos desenvolvidos 
estão a TV Câmara, 
digitalização de 
documentos e a votação 
eletrônica dos temas 
abordados ao longo da 
sessão. 

Algumas das 
tecnologias ainda 
estão em fase de 
implementação. A 
expectativa é que todas 
os investimentos estejam 
em pleno funcionamento 
até o final deste ano. 

Henrique Pedersini 
jornalista

TV CÂMARA FOI BASEADA NA 
CAMPANHA ELEITORAL 

Conforme a presidente da 
Câmara, a ideia de desenvolver 
o projeto denominado TV 
Câmara surgiu durante a última 
campanha eleitoral, quando 
a coligação liderada pelo ex-
prefeito Adroaldo Conzatti 
criou a TV 45 que, segundo 
Yê, foi decisiva para a vitória 
nas urnas. “Isso deu resultado 
naquele momento. Serve para 
tirar dúvidas das pessoas, as vezes 
a imprensa publica algo e o que 
nós políticos falamos é em outro 
sentido”, explica. 

A ferramenta é coordenada 
pela profissional na área 
de comunicação, Eveline 
Giacomolli. Segundo ela, trata-
se de uma forma de deixar mais 
transparente as atividades que 
são desenvolvidas no Legislativo. 
“Temos o site da câmara todo 
completo hoje, eu mesmo antes 
de conhecer tinha uma opinião 
contrária. Vai ser um trabalho da 
TV Câmara em conjunto com a 
assessoria de imprensa. A gente 

vem para somar, com entrevistas, 
vídeos e fazer uma comunicação 
da forma que as pessoas possam 
participar criticando e sugerindo, 
próximo da população”, especifica. 

A presidente Yê entende que 
a TV vai proporcionar que a 
população observe as atividades 
de cada vereador além das 
sessões. Conforme a chefe do 
Poder Legislativo, será possível 
entender quais as atribuições de 
quem trabalha na Câmara e o que 
é possível solucionar. “As pessoas 
precisam saber do que a gente 
pode resolver e até onde vai a 
nossa limitação”, complementa. 

A primeiras postagens com a 
identidade visual da TV Câmara 
foram publicadas. Uma reforma 
foi executada para que o projeto 
tivesse uma sala própria, onde 
vídeos serão gravados e os 
materiais vão ser editados. “Quem 
vai se beneficiar da TV Câmara é 
quem trabalha mais, aqueles que 
tem mais para expor à população 
sobre o que faz”, descreve Eveline. 

PROJETOS DIGITALIZADOS 
Outra alteração importante está 

na forma como as documentações 
chegam aos vereadores. A 
mesa diretora investiu em 
um sistema que digitaliza os 
projetos e demais arquivos, 
permitindo que os materiais 
sejam acessados mesmo que os 
vereadores não estejam na sede do 
legislativo, através de notebooks 
adquiridos e disponibilizados. 
“É um investimento. Estamos 
economizando 12 mil folhas 
por mês. Pagamos aluguel 

de impressora, e quando 
ultrapassamos um número de 
cópias, pagamos um valor extra. 
Com essa digitalização, isso não 
ocorre”, enaltece. 

As sessões semanais passaram 
a ser informatizadas. Além da 
transmissão pela página oficial do 
Facebook, procedimentos como 
votação de projetos e controle 
do tempo que podem durar as 
manifestações são feitos de forma 
eletrônica. A alteração foi testada 
na sessão da última semana. 

tecnologia é uma 
das bandeiras de yê 

presidente da câmara e eveline giacomolli,  
responsável pela tv câmara

votação de 
projetos agora é 
de forma digital

fotos: henrique pedersini

divulgação
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DOUTOR RICARDO
>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

COORDENADOR ADJUNTO 
DA 16ª CRS VISITA 
O MUNICÍPIO

O coordenador adjunto da 16ª 
Coordenadoria Regional da Saúde 
(CRS), Ederson da Rocha, visitou o 
município de Doutor Ricardo na tarde 
da terça-feira (15). Ele foi recebido 
pelo vice-prefeito, Leandro Vian e 
pelo secretário da Saúde, Zaquiel 
Roveda. Ederson reforçou os cuidados 
em saúde, sobretudo da prevenção a 
duas doenças que estão presentes na 
região: a dengue e a covid-19.

“A preocupação é que além de 
todos os cuidados e protocolos 
que é preciso tomar em relação a 
covid-19, ainda temos uma longa 
jornada pela frente, de proteção 
e cuidados para se ter uma nova 

vida normal. Também temos a  
preocupação quanto a proliferação 
do mosquito da dengue na região, 
estamos no inverno e enfrentando 
já uma infestação de mosquito, com 
casos autóctones, onde o mosquito 
já nasce contaminado. Felizmente 
Doutor Ricardo realiza um trabalho 
muito bem desenvolvido e não temos 
casos, mas é preciso continuar alerta”, 
destaca o coordenador. 

O secretário da Saúde, Zaquiel 
Roveda, complementa que ainda 
é necessário manter os cuidados, 
evitando água parada em qualquer 
local, para que a dengue não chegue 
no município.

Ederson da Rocha esteve no município na última terça-feira 

fotos: divulgação

PROJETO “O AFETO 
TRANSFORMA” 

A Secretaria da Educação desenvolve 
o projeto "O Afeto Transforma" nas 
escolas municipais: Emei Amiguinhos 
do Coração e Emef Olavo Bilac, com o 
objetivo de demonstrar a importância 
da manifestação do afeto na 
aprendizagem. O projeto é coordenado 
pela psicopedagoga Daniela Weber 
Reginatto e a psicóloga Adilene 
Balestro. Nos dias 1º e 15 de junho de 
2021 as turmas do Nível II A e Nível II 
B participaram.

"Cada pessoa tem as suas 
peculiaridades, seu jeito próprio 
de sentir e manifestar. Diante desse 
período de pandemia é extremamente 
importante, acolher e observar 
os impactos da saúde mental na 
comunidade escolar. É necessário 
proporcionar momentos de expressão, 
através de atividades que busquem 
minimizar os desafios do retorno 
às aulas. Nesse sentido, está sendo 
ofertado na EMEF Olavo Bilac e EMEI 
Amiguinhos do Coração, um espaço 
de escuta e acolhimento, de forma 
que os alunos possam verbalizar, 
socializar, compartilhar e compreender 
experiências vivenciadas, externando 
seus sentimentos e desenvolvendo 

a escuta do outro”, relataram as 
coordenadoras do projeto, Daniela e 
Adilene.

ação ocorre em duas escolas

CRAS RECEBE NOVO 
MOBILIÁRIO 

Foram adquiridos móveis novos 
para apoio, promoção e fortalecimento 
das ações do Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) e Cadastro 
Único.

O CMAS é espaço fundamental 
que concretiza o controle social, 
que é a participação da sociedade 
na administração pública, com 
objetivo de acompanhar, sugerir, 
fiscalizar e deliberar sobre as ações 
de Governo, a fim de assegurar de 

maneira transparente e com qualidade 
a manutenção dos serviços de 
atendimento aos munícipes no que 
tange à área da política de Assistência 
Social.

O Cadastro Único tem como 
objetivo identificar e caracterizar as 
famílias brasileiras por meio de dados 
fornecidos pela população, servindo 
para dar apoio à implementação de 
políticas públicas que visam a melhoria 
na vida dessas famílias.

material já está sendo utilizado

DIA MUNDIAL CONTRA 
O TRABALHO INFANTIL

O dia 12 de junho é o Dia Mundial 
de Combate ao Trabalho Infantil. 
E tem o cata-vento de cinco pontas 
coloridas, como símbolo da campanha 
que expressa a alegria que deve 
estar presente na vida das crianças e 
adolescentes.

O trabalho infantil é um caso de 
violação dos direitos humanos da 
criança e do adolescente e que se 
faz presente na história mundial e 
brasileira, fruto da cultura existente 
no seio da sociedade, que valoriza o 
trabalho como forma de educar sem 
levar em consideração os prejuízos que 
isso possa causar ao desenvolvimento 
da criança e do adolescente.

Soma-se a isso a falsa visão de 
que o trabalho precoce prepara a 
criança para o futuro e a torna mais 
responsável, além da dificuldade 
financeira de muitas famílias que 
contam com a participação dos 

filhos no orçamento familiar. Para 
sensibilizar, informar e debater o tema, 
o CRAS entregou um cata-vento para 
as três Escolas do município, Conselho 
Tutelar, Administração Municipal, 
Unidade Básica de Saúde e CRAS e 
material para ser trabalhado com as 
crianças e adolescentes.

 “O trabalho infantil é uma violação  
às crianças e  aos adolescentes 
como seres sociais e de direitos e 
surge como negação à vivência  da 
infância, ocorre em uma realidade 
imposta pela pobreza, prejudicando 
o desenvolvimento das crianças 
e adolescentes, os quais, muitas 
vezes, trocam o lazer e a escola para 
poderem ajudar na renda familiar. 
Não podemos naturalizar o trabalho 
infantil, a sociedade precisa estar 
atenta e denunciar quando necessário”, 
explica a assistente social Daiane 
Pereira. 
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ENCANTADO

Motoboy morre em 
acidente na ERS-332

Um entregador de lanches morreu 
devido a um acidente de trânsito, em 
Encantado, na noite do sábado (12). De 
acordo com o Comando Rodoviário 
da Brigada Militar (CRBM), uma 
motocicleta colidiu em um VW Gol no 
quilômetro 02 da ERS-332, próximo ao 
acesso para o bairro São José, por volta 
das 22h.

O motociclista de 27 anos, 
identificado como Henrique de Col 
Jaeger Borges, morreu no local. Ele 
estava trabalhando como motoboy para 

uma lancheria e residia em Encantado.  
O condutor do carro, 48 anos, 

foi encaminhado para atendimento 
hospitalar. Como apresentava sinais 
de embriaguez, foi submetido ao 
teste do etilômetro, que apontou 0,79 
miligramas de álcool por litro de ar 
expelido. 

Após registro na Delegacia de 
Polícia Pronto Atendimento (DPPA), 
o homem, que reside próximo do 
local em que ocorreu o acidente, foi 
recolhido ao sistema prisional.

Motorista de carro foi preso por 
embriaguez ao volante 

Fotos: Juremir Versetti/Chinelagem Press

ENCANTADO 
Suspeitos de cometer 
roubo são presos

Dois indivíduos que teriam praticado um assalto 
na cidade de Putinga foram presos em Encantado, 
na sexta-feira (11). A Brigada Militar (BM) foi 
comunicada de um roubo a residência na Linha Carlos 
Barbosa, onde indivíduos armados invadiram a casa 
da vítima e levaram diversos objetos e o veículo, um 
Honda Fit vermelho. 

Os suspeitos foram vistos na ERS-332, em 
Encantado, com o Honda Fit e outro veículo, um 
Renault Sandero Cinza. 

A guarnição abordou o carro roubado. Foram presos 
dois homens, um de 41 e outro de 39 anos, ambos de 
Novo Hamburgo. Foram apreendidos os materiais 
levados da casa da vítima e duas pistolas .380. O outro 
carro não foi mais localizado.

ENCANTADO 

Motociclista sofre 
ferimentos em acidente 
no centro

Uma jovem sofreu 
ferimentos em acidente 
de trânsito, no centro 
de Encantado, na 
quarta-feira (16). Uma 
motocicleta Honda 
Biz colidiu em uma 
Chevrolet Meriva na rua 
Júlio de Castilhos, em 
frente ao Posto Dália. 

A motociclista, 28 
anos, sofreu ferimentos 
leves e foi socorrida 
para atendimento 
hospitalar. A condutora 
do carro não se feriu. 
Atenderam a ocorrência 
os bombeiros e o SAMU. Colisão envolveu carro e moto

ROCA SALES 
Acidente revela 
condutor embriagado 

Um homem foi flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, em Roca 
Sales, na madrugada do sábado (12). A Brigada Militar (BM) foi acionada para 
atendimento de um acidente na Linha 21 de Abril. Colidiram um VW Gol e uma 
moto Honda CG 125 Fan, ambos os veículos com placas de Roca Sales. 

O condutor do carro, 29 anos, assumiu ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi 
encaminhado para Delegacia de Polícia Pronto atendimento (DPPA), de onde foi 
liberado após registro de ocorrência. 

O motociclista de 35 anos foi socorrido para atendimento hospitalar.

MUÇUM
Gestante é 
socorrida 
após 
acidente

Os bombeiros de 
Encantado socorreram 
uma gestante após um 
veículo ter saído da pista, 
em Muçum, no sábado 
(12). De acordo com a 
guarnição, um Renault 
Sandero atingiu um 
barranco, no interior, por 
volta das 18h. 

A caroneira do 
veículo, uma grávida de 
oito meses, apresentava 
dores nas costas e 
foi socorrida para 
atendimento hospitalar. 
O motorista não se feriu.

MUÇUM 
BM encerra festa com 
participação de 300 pessoas

Uma aglomeração de pessoas foi dispersada, em Muçum, na madrugada do 
domingo (13). A Brigada Militar (BM) encerrou uma festa com participação 
de aproximadamente 300 pessoas e com mais de 50 veículos na Linha São Luiz, 
interior, pouco depois da meia-noite.

Com a chegada da viatura, os participantes deixaram o local. Pelo menos três 
indivíduos foram identificados. O evento teria sido promovido por um grupo 
denominado “Tchau Pra Quem Namora”. Guarnições de Muçum e São Valentim 
do Sul atenderam a ocorrência. Foi feito um Termo Circunstaciado (TC) pelo 
descumprimento de determinação do poder público. Ninguém foi preso. 

Acidente ocorreu 
na noite de sábado

henrique Pedersini
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AGOSTINI 
Encerrou a participação da Sapucaiense na 

“Terceirona” Gaúcha. A equipe comandada pelo 
roca-salense Fernando Agostini, 39 anos, foi 
eliminada pelo São Borja na fase de quartas de final 
e não conseguiu a vaga na Divisão de Acesso. 

KEVIN 
O goleiro Kevin Lansini deve renovar seu 

contrato com o Votuporanguense, da Série A3 do 
Campeonato Paulista. O encantadense de 23 anos 
pode ser emprestado para outra equipe ainda neste 
ano. Uma das possibilidades é o retorno ao futebol 
gaúcho. 

CABRIÚVAS 
Em um futuro não tão distante, é possível que o 

estádio das Cabriúvas se transforme em um espaço 
com outras finalidades. Com a conclusão da obra 
de UTI em Encantado, há quem entenda que o 
espaço precise ser utilizado para outras finalidades. 
Em tempo: este assunto é tratado há alguns anos. 

BROCK 
O Cruzeiro conquistou sua primeira vitória na 

Série B do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira 
(16). O time mineiro derrotou a Ponte Preta por 1 
a 0. Na zaga da Raposa foi titular o arroio-meense 
Eduardo Brock, 30 anos. Ele voltou a receber 
chances após a chegada do técnico Mozart no time 
de Minas Gerais. 

PALOSKI
Nascido em Frederico Westphalen mas morador 

de Roca Sales desde a infância, Tiago Paloski 
foi contratado por um novo clube de futebol. O 
profissional da análise de desempenho está no 
Passo Fundo e nas últimas semanas vem ajudando 
a comissão técnica na busca por reforços para 
disputa da Divisão de Acesso. Paloski tem 24 anos 
e realizou diversos treinamentos para exercer 
a função que monitora o desenvolvimento dos 
jogadores e presta relatórios para comissão técnica, 
inclusive dos adversários. 

FUTEBOL DE ROCA SALES

Domingo para 
conhecer os 
finalistas 

A sede do Esperança, na Linha 
Fazenda Lohmann, sedia a fase semifinal 
do Campeonato Municipal de Futebol 
em Roca Sales. Serão duas partidas que 
ocorrem na tarde deste domingo (20) 
que apontam os dois times que avançam 
para decisão. 

A partir das 13h, o Copalto (Batingão) 

encara o Botafogo (Constância). Na 
sequência, o XV de Novembro (Linha 
Júlio de Castilhos) enfrenta o Juventude 
(Encruzilhada). Em caso de empate nos 
90 minutos, a decisão será nos pênaltis. 
Pela manhã, a partir das 9h30min, o 
Juventude e o Botafogo jogam pela 
categoria de veteranos. 

 Tiago Paloski vai trabalhar no Passo Fundo

goleada a decisão por pênaltis
No domingo (13) ocorreram os jogos das quartas de final. O Juventude (Encruzilhada) 

eliminou o atual campeão Esperança nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo 
normal. Nas penalidades, o Juventude, levou a melhor por 5 a 4. 

No outro duelo, o Botafogo goleou o Amigos da Serrinha por 4 a 0. 
Nos veteranos, ficou definido o primeiro finalista: o XV de Novembro venceu o 

Independente por 1 a 0 e garantiu vaga na decisão do campeonato. 

9h30min 
- Juventude 
x Botafogo 
(Veteranos)

13h - Copalto  x  
Botafogo (Livre)

15h - XV de 
Novembro  x  

Juventude (Livre)

Jogos Deste 
Domingo

ANA CAROLINA CALIARI SESTARI

goleira é convocaDa 
para seleção 
italiana 

Nos dias que 
antecedem uma decisão 
de título nacional, a 
atleta profissional de 
futsal, Ana Carolina 
Caliari Sestari foi mais 
uma vez, convocada 
para seleção italiana 
principal.

A goleira de 25 
anos, que nasceu em 
Progresso mas passou 
a residir, ainda durante 
a infância, na cidade 
de Nova Bréscia, vai 
integrar o elenco que 
se prepara para futuras 

competições europeias. 
A apresentação ocorre 
no próximo dia 21 de 
junho. “É fruto de muito 
empenho e dedicação 
nesta temporada. Para 
mim representa muito, 
estou muito feliz”, 
comemorou.

Ana Carolina tem sido 
presença constante na 
seleção do país em que 
ela é naturalizada. Nas 
duas últimas temporadas 
,ela foi eleita entre as 
três melhores goleiras do 
mundo. 

Decisão no final de semana
Antes de se apresentar para defender a seleção da Itália de Futsal, Ana Carolina pode conquistar mais um título 

pelo Montesilvano C5. A equipe disputa com o Falconara o título da Liga Nacional neste sábado (19). “Sábado temos 
a grande final e segunda a convocação, é uma mistura de emoções. Mas final de temporada é sempre assim, mais 
duas semanas de trabalho e depois estamos de férias”, completa. 

Este será o jogo decisivo. Cada time venceu uma partida e o campeão será definido neste sábado

Ana Carolina tem 25 anos

DIVuLgAçãO/MONtESILVANO 
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ADONIS TOMASI 
ENCANTADENSE É CAMPEÃO 
SUB-17 NA SERRA

LAJEADENSE
NOVO TÉCNICO GELSON 
CONTE É APRESENTADO

Um encantadense 
fez parte do elenco do 
Ivo10 Brazil/Juventus 
de Teutônia Sub-17, 
que levou o título do 
Campeonato Regional 
Serrano, no domingo 
(13), em Caxias do Sul. 
Adonis Tomasi, 16 anos, 
atuou como atacante 
para a equipe campeã. 

O jovem marcou 
um dos gols na � nal 
diante do SER Caxias. 
No tempo normal, o 
jogo terminou em 2 a 
2 e o representante de 
Teutônia levou a melhor 
nos pênaltis. 

O campeonato 
integrou equipes da 
Serra Gaúcha e do 
Vale do Taquari nas 
categorias Sub-15 e 
Sub-17. O time em que 
o atleta de Encantado 
atuou é uma junção de 
jogadores oriundos de 

Jogador marcou um dos gols na final

ARQUIVO PESSOAL

O Esporte Clube Lajeadense intensi� cou a 
preparação, visando a disputa da Divisão de Acesso 
do Campeonato Gaúcho. Na segunda-feira (14) o 
clube realizou um evento no Shopping Lajeado para 
apresentar o novo treinador e o projeto “Paixão 
Alviazul”. Gelson Conte, ex-jogador do time do 
Vale do Taquari na década de 90, foi o escolhido 
para comandar a equipe em mais uma tentativa de 
retornar para elite do futebol do Rio Grande do Sul. 
“É uma grande satisfação estar de volta. Sabemos 
da di� culdade que o clube enfrenta, mas todos 
enfrentam problemas. Isso nos dá uma con� ança que 
podemos brigar lá em cima. Estou muito feliz, sei da 
minha responsabilidade”, manifestou. 

O Lajeadense está na Chave B, juntamente com: 
Avenida (Santa Cruz do Sul), Guarani (Venâncio 
Aires), Internacional (Santa Maria), São Gabriel, 
Bagé, Guarany (Bagé) e São Paulo (Rio Grande). 

A direção e a comissão técnica trabalham na 
formatação do elenco. O campeonato está previsto 
para iniciar em 15 de agosto. 

uma empresa de São 
Paulo com atletas da 
região. “Fico muito feliz 
pela conquista, agradeço 
sempre a todos que me 
deram esta oportunidade, 
pelos conselhos. É uma 
conquista importante”, 

valorizou Tomasi. 
Adonis é � lho de 

Andreia Echer Tomasi e 
Adão Tomasi. O atacante 
segue se preparando 
visando outras 
competições na região ao 
longo de 2021.

DIVULGAÇÃO/LAJEADENSE

Conte retorna ao 
time de Lajeado

HOMENAGEM
O presidente da Federação Gaúcha 

de Futebol, Luciano Hocsman, 
homenageou, na última quarta-feira 
(16), na sede da entidade, em Porto 
Alegre, os ex-árbitros e ex-integrantes 
da CEAF/RS Alexandre Barreto 
e Leonel Pandolfo. Após mais de 
três décadas de trabalho, Barreto 
e Pandolfo foram homenageados 
pelos relevantes serviços prestados 
ao engrandecimento da arbitragem 
gaúcha.

SERGIO RAMOS
Após 16 anos, Sergio Ramos, 35 

anos, está deixando o Real Madrid. 
O capitão multicampeão da equipe 
espanhola não chegou a um acordo 
com os dirigentes e não renovou seu 
contrato. A direção do Real Madrid 
teria oferecido um contrato de um ano, 
com redução salarial de 10 por cento, 
situação não aceita por Sergio Ramos.

COPA DO BRASIL
Entre os dias 29 de julho e 4 de 

agosto ocorre a disputa das oitavas-
de-� nal da Copa do Brasil. O sorteio 
para de� nição dos confrontos acontece 
na próxima terça-feira, dia 22, às 16 
horas, na sede da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol), no Rio de 
Janeiro. Os 16 clubes classi� cados são: 
Grêmio, Flamengo, São Paulo, Santos, 
Bahia, Vasco da Gama, Fluminense, 
Atlético-MG, ABC, Juazeirense, CRB, 
Criciúma, Fortaleza, Atlético-GO, 
Vitória e Athletico Paranaense.

SELEÇÃO OLÍMPICA
Esta semana a Confederação 

Brasileira de Futebol divulgou a lista 
dos 18 jogadores convocados para 
as Olimpíadas de Tóquio. Entre os 
relacionados, estão o goleiro Brenno 
e o volante Matheus Henrique, do 
Grêmio. Yuri Alberto, atacante do 
Internacional que estava na pré-lista 
de convocados, não foi chamado pelo 
técnico André Jardine.

CALÇADA DA FAMA
O Conselho Deliberativo do Grêmio 

aprovou a indicação de mais quatro 
nomes para Calçada da Fama do clube. 
Serão homenageados, em setembro, 
mês de aniversário do tricolor, os 
seguintes desportistas que tiveram 
passagem exitosa pelo Grêmio: 
Osvaldo (jogador), Galatto (jogador), 
Luiz Felipe Scolari (treinador) e Luis 
Carlos Silveira Martins - “Cacalo” (ex-
presidente).

TERCEIRONA
Estão de� nidos os confrontos 

semi� nais da Terceirona do Gauchão: 
Gaúcho x Rio Grande e Santa Cruz 
x São Borja. A rodada de ida da fase 
semi� nal está marcada para o dia 23 
de junho. A volta ocorre no dia 26 de 
junho. Os dois clubes que passarem 
para decisão, automaticamente 
também estarão classi� cados para 
Divisão de Acesso de 2022.

RAMÍREZ E A FERRARI
Após a eliminação vexatória para 

o Vitória na Copa do Brasil, a direção 
do SC Internacional optou pela não 
continuidade do trabalho de Miguel 
Angel Ramirez. Na sua passagem pelo 
colorado gaúcho, o técnico espanhol 
teve um aproveitamento de pouco mais 
de 50 por cento, e, viu o time afundar 
em partidas decisivas e também no 
início do Brasileirão quando chegou 
a ser goleado pelo Fortaleza por 
5 a 1. Os jogadores colorados não 
assimilaram a metodologia de Ramírez 
que na chegada a Porto Alegre a� rmou 
que seu time era uma Ferrari e que iria 
dar espetáculo.

COVID-19
O Internacional registrou pelo 

menos três casos de Covid-19 esta 
semana. Positivaram para doença os 
goleiros Marcelo Lomba e Anthony, e, 
o lateral-direito Saravia. No Grêmio o 
goleiro Brenno também testou positivo 
para doença.

LIGA
Os clubes brasileiros pretendem 

fundar uma liga para administrar o 
Campeonato Brasileiro. Documento 
neste sentido foi assinado pelos 
presidentes de 19 das 20 equipes da 
Série A do Brasileirão. Atualmente 
a competição é gerida pela CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol).

FERNANDO HENRIQUE
O volante Fernando Henrique é 

um dos destaques das categorias de 
base do Grêmio. Muitos torcedores 
reivindicam sua presença no grupo 
principal gremista. Nesta semana o 
atleta jogou pelo grupo de transição o 
Campeonato Brasileiro de Aspirantes. 
Pela qualidade que tem, Fernando 
Henrique tem condições até mesmo de 
ser titular do tricolor.

FERREIRA
O atacante Ferreira recebe cerca de 

R$ 140 mil por mês no Grêmio. Para 
renovar, a direção do tricolor gaúcho 
está oferecendo R$ 500 mil mensais. 
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ÀS VEZES 
JESUS DORME

Nos tempos de hoje sopram ventos contrários 
para a fé e para a vida da Igreja; É um momento 
de provação que pode nos ajudar a despertar da 
mediocridade e da superficialidade em que às vezes 
caímos. Tem aqueles que estão desanimados ou 
escandalizados, e mesmo aqueles que tentam controlar 
a tempestade por seus próprios meios. Jesus repreende 
os ventos e eles lhe obedecem, mas ele repreende os 
discípulos por sua covardia e pouca fé.

No Evangelho deste próximo domingo tomado 
do Evangelho de Marcos 4, 35 -41, encontramos uma 
cena noturna de doze homens debruçados sobre seus 
remos, lutando até o limite de suas forças contra a 
fúria da natureza, e isso aplicado a nossa vida, nos 
faz ver a gravidade do momento. A tempestade é a 
imagem das perseguições sofridas pela Igreja e das 
lutas que cada homem ou mulher tem que travar 
contra as tentações e as dificuldades. Pequenas e 
grandes tempestades: preocupações, projetos que não 
dão certo, dificuldades de relacionamento com os 
outros, infortúnios inesperados. Então, pode surgir a 
tentação de pensar que Deus se esqueceu de nós; que 
"Jesus dorme".

Quais seriam os motivos pelos quais Jesus ainda 
estava dormindo no meio da tempestade? Todos nós 
queremos e esperamos que ele nos faça um milagre! 
mas uma religião de milagres colocaria Deus a serviço 
de nossos interesses e caprichos. Jesus sabia que os 
milagres que realizava nas coisas podiam desviar a 
atenção de si mesmo. Jesus está adormecido, calmo, 
silencioso, paciente. Devemos ser capazes de acreditar 
nele sem precisar de outros milagres além de seu 
amor. Em outras palavras: não busque os milagres do 
Senhor, mas o Senhor dos milagres.

Quando nos sentimos ameaçados por um 
mal, todos nos voltamos para o Senhor. A oração 
dos apóstolos era, na realidade, uma oração de 
desconfiança, de preocupação, de dúvida. Se Ele estava 
lá, eles não deveriam ter medo. Quando estamos com 
Jesus, não corremos o risco de nos perdermos porque 
Ele pode nos salvar, mesmo enquanto dormimos. "Por 
que vocês são tão medrosos?” - Jesus diz – Vocês ainda 
não têm fé?" Mas é que o medo é o maior inimigo das 
pessoas, da família, das comunidades. Ele paralisa, 
impede a criatividade, a aventura evangélica. Alguém 
disse com razão: "Você tem que ter medo do medo."

O medo e desconfiança é nosso maior pecado 
contra a fé. Não ousamos levar a sério tudo o que 
o Evangelho significa. Quando às vezes parece que 
Jesus está dormindo temos que entender que se 
estamos com Ele e perto Dele, não temos porque 
nos preocupar; Esses momentos de ausência, são 
as noites de fé. Esses momentos nos lembram do 
silêncio comovente e desesperador que o mesmo 
Jesus sofreu na noite de agonia e implorou a seu Pai: 
"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" 
Este é o momento culminante da fé, quando mesmo 
que as trevas nos envolvam, nós confiamos Nele. É o 
momento da fé nua e crua.

Quando a verdade e a 
justiça desfalecem

“Onde andará a justiça? 
A equidade, a igualdade, 
a retidão, a verdade, esta 
última diz o profeta, anda 
tropeçando pelas ruas não 
tendo assim firmeza. O 
profeta Isaías é enfático 
ao dizer que a verdade 
desfalece, ou seja, estava 

desaparecendo da vida das pessoas de seu povo; 
essa mensagem está bem ajustada a nossa sociedade 
de hoje. Quando a verdade chega a este estado 
vergonhoso, “desvanecimento de sua essência” é 
porque a mentira já dominou a esfera cotidiana dos 
povos e nações. A mentira já concluiu a sua pós-
graduação, o seu doutorado e defendeu sua tese no 
último degrau de conquista, recebendo, portanto, 
o título de PHD. Se a verdade está cambaleando 
pelas ruas, a mentira está em plena atividade, solta 
e na mídia, “tirando onda”, destruindo casamentos, 
arruinando famílias e trazendo confusão para dentro 
das igrejas, ou seja, está “fazendo a festa”, com a 
aquiescência dos crentes e os aplausos da sociedade. 

A Palavra de Deus é bem clara: “sim, a verdade 
desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser 
despojado, e o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos 
que não houvesse justiça” (Isaías 59.15). É muito 
triste quando as pessoas que procuram fazer o bem 
e lutam para se desviar do mal, da corrupção, e dos 
imbróglios desta vida, são perseguidos, enfrentam 
oposição, retaliação e outras adversidades cruéis, 
correndo até riscos de serem despojados, e colocados 
por fim em redoma. Onde nós chegamos caríssimo 
leitor, meu amigo e meu irmão em Cristo? A que 
ponto as instituições que tinham credibilidade e eram 
verdadeiras em seus propósitos mergulharam? Onde 
está a justiça para ficar ao lado do homem do bem e 
daquele que luta pelos valores morais e éticos nessa 
sociedade medrosa e apática diante do pecado? Onde 
estão os defensores da verdade? 

É muito difícil alguém romper a barreira da 
hipocrisia, da falsidade, da corrupção, do jeitinho 
brasileiro e pregar a verdade com o testemunho, 
levando as coisas à sério, com singeleza de coração, 
que não venha mais tarde sofrer um ataque, 
uma perseguição por parte da força do mal, dos 
ressentidos mentirosos e gananciosos desse mundo, 
os quais são especialistas em promoverem retaliações 
aos que pregam o bem”. 

(Pr. Orcélio Amâncio - orcelioamancio.com.br)

Comentário:
“Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos 

difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, 
orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, 
desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela 
religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, 
caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos 
e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios 
de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus; 
parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com 
as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique 
longe dessa gente”. (II Timóteo 3:1-5).

NÃO tem retorno! O homem será cada vez mais 
sujo. Poucos procurarão ser mais limpos. O próprio 
Deus está dando uma “forcinha” para aqueles que 
rejeitaram a Justiça e desprezaram a Verdade, se 
sujarem cada vez mais. Misericórdia!

AS IMPLICAÇÕES DO AMOR

No último dia 12, celebramos o “Dia dos 
Namorados”, talvez a data que mais faz nascer 
inusitados poetas. Adão, já entediado com a função 
de dar nome aos animais, de repente se fazendo 
poesia: “Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da 
minha carne!” (Gn 2:23). Foi assim que nasceu, no 
primeiro olhar entre dois seres humanos, a primeira 
paixão, o primeiro amor da História. Mas esse amor, 
era destinado ao matrimônio e à geração de filhos: 
“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem 
de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os 
abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, 
enchei a terra e sujeitai-a” (Gn. 1.27-28). Adão e Eva 
foram assim os primeiros “namorados”, apaixonados, 
mas também casados; unidos com os laços do amor, 
mas também com a bênção do Criador. Seus filhos, 
não iriam apenas crescer num lugar protegido 
fisicamente, mas também em um lar suprido 
emocionalmente. Pelo menos, esse era o propósito! 

Mas a paixão, conquanto belíssima de se viver, 
não tem em si mesma força para a preservação de 
um relacionamento estável, que seja conforme a 
vontade de Deus e as necessidades dos filhos. Por 
algum motivo, Adão e Eva passaram a viver com 
uma autonomia contraditória. Assim foi que Eva, 
afastando-se de seu marido, pôde contestar o que 
ouvira de Deus a respeito de um “fruto proibido”, 
cedendo à tentação, e arrastando o pecado para 
dentro da própria relação. E Adão consentiu! O 
Criador, então, os expulsou do Jardim, mas não os 
expulsou do Seu coração: Da queda, também vem 
a promessa de que, da mulher nasceria “aquele que 
pisaria na cabeça da Serpente”. (Gênesis 3:15). 

Então, milênios depois, foi no seio de outro lar que 
essa bênção se concretizou: nasceu o Filho de Deus, 
concebido pelo Espírito Santo em Maria, mas que 
iria crescer debaixo da proteção de um pai humano, 
chamado José. Foi José quem conduziu Maria grávida 
até Belém. Foi José, que nascido o menino, fugiu 
com ele e Maria ao Egito, quando Herodes queria 
matá-Lo; foi José, o carpinteiro, que com o suor do 
próprio rosto, proveu o sustento para a sua casa. Adão 
e José receberam a mesma ordem: suprir e proteger 
sua família, enquanto à Eva e Maria, cabia o cuidado 
e o carinho que só um coração de mulher poderia 
dispensar. Verdade, Adão e Eva falharam, mas José e 
Maria não! Foi ali que a cabeça da serpente começou 
a ser pisada.  Jesus cresceu num contexto familiar 
provido da segurança de um casal que não somente se 
amava, mas que amava a Deus e lhe obedecia. 

Caro leitor: Me permita provocar-lhe uma 
reflexão: Interrompa por alguns instantes esta leitura 
e responda: Como Jesus cresceria, se tivesse nascido 
em seu lar? Que modelo de relação afetiva ele veria? 
Que exemplo de pai e de mãe ele teria? É claro que 
não somos perfeitos, mas aquilo que surgiu em sua 
mente ao responder essas perguntas, deve ser levado 
a sério, pois diz respeito ao que há de ser organizado 
na sua relação conjugal e a na dinâmica do seu lar. E 
que, muito além dos ensaios poéticos das generosas 
expressões de amor do “Dia dos Namorados”, 
queiramos assumir as implicações do amor, afinal, 
sabe-se lá a quem iremos influenciar...

(Natanael Pedro Castoldi)

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
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Emei Lago Azul 

Cristo Protetor e meio ambiente são 
temas de concurso fotográfico

Neste ano, a Secretaria 
Municipal de Educação 
de Encantado desafiou 
as escolas a trabalharem 
ações que envolvessem a 
Família & Escola, dentro 
do projeto “Sejamos 
girassóis”. No dia 5 de 
junho foi comemorado 
o dia Mundial do 
Meio Ambiente e a 
Escola Municipal de 
Educação Infantil 
(Emei) Lago Azul 
realizou um concurso 
fotográfico, com o intuito 
de enaltecer o Meio 
Ambiente e também o 
Cristo Protetor. 

“Iniciamos o nosso 
projeto, sempre em 
parceria com as famílias.
Distribuímos mudinhas 
de flores, de árvores, 
sementes e realizamos 
desenhos. Fizemos 
passeios pelo bairro, 
usamos recortes de 
jornais locais para 
observação de fotos e 
registros, e, então, surgiu 
a ideia de tirar uma 
foto do Cristo Protetor 
visto da casa de cada 
criança, da dinda, avó 
ou escola. Pedimos que 
os pais nos enviassem 
duas fotos: uma das 
crianças com o Cristo, 
que será usada num 
vídeo, que provavelmente 
será divulgado na 
próxima segunda-feira, 

e a outra, que era para 
ser somente do Cristo, 
usamos no concurso”, 
conta a diretora Janaína 
Marchioretto Mella. 

O concurso foi 
pensado durante uma 
reunião pedagógica.
Depois, a direção buscou 
apoio para premiar 
as melhores imagens. 
“Fomos atrás de amigos 
da escola para poder 
premiar as crianças 
e conseguimos seis 
ingressos, pois sempre 
encontramos pessoas 
que são girassóis na vida 
da gente. Escolhemos 
o Juremir Versetti 
como jurado, pois é um 
fotógrafo renomado, 
que já clicou o Cristo 
Protetor de muitos 
ângulos. Além de 
aceitar, ele vai premiar as 
crianças com as fotos e 
porta-retratos. A entrega 
será na segunda-feira, às 
10h”, explica a diretora. 

O concurso foi 
dividido em quatro 
categorias: berçário, 
maternal, pré e profes. 
Os prêmios serão dois 
ingressos para cada 
criança visitar o Cristo. 
Um ingresso será para o 
pai e o outro para a mãe, 
já que a criança não paga. 

Elisangela favaretto 
jornalista

Confira os venCedores:
Berçário- Maria Luiza Araújo 
Maternal- Davi Piovesan
Pré- Davi Zamboni 
Profe - Laura Cuciolli Araújo 

fotos destaques:
Emanuely Ferla

Alice Bazzanella Cornellius

Berçário - Maria Luiza Araújo Maternal- Davi Piovesan

Pré- Davi Zamboni Profe - Laura Cuciolli Araújo

Foto destaque - Emanuely Ferla Foto destaque - Alice B. Cornellius
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Encantado 

ACI-E divide Núcleo do Turismo em dois eixos
O número expressivo 

de adesões nas primeiras 
reuniões de formação do 
Núcleo de Turismo leva a 
Associação Comercial e 
Industrial de Encantado 
(ACI-E) a dividir o 
grupo em dois eixos. 
As temáticas de� nidas 
são Gastronomia e 
Hotelaria e Atrações, 
Eventos e Negócios para 
o Turismo.

Conforme a executiva 
da entidade, Bernardete 
Rissi, a divisão foi 
necessária para seguir 
a metodologia do 
programa Empreender, 
que limita as 
participações em 30 
empresas. “Por conta da 
diversidade de negócios 

DIVULGAÇÃO 

Planejamento
A criação do Núcleo do Turismo segue o 

planejamento da ACI-E para 2021. A iniciativa 
ganhou força após a projeção internacional 
conquistada pela obra do Cristo Protetor e as 
oportunidades que se abriram para impulsionar o 
mercado turístico na região. 

“A nova indústria do turismo trará excelentes 
oportunidades de negócios. Precisamos estar 
preparados. A união de ideias, a troca de 
experiências e a busca de soluções em conjunto 
para nossas di� culdades são elementos que 
estarão presentes nos encontros do Núcleo”, 
destaca Bernardete.

A presidente da ACI-E, Maria Cristina 
Castoldi, entende que o momento é de 
oportunidades. “A construção do monumento do 
Cristo Protetor tem criado uma expectativa muito 
grande no setor. A quantidade de interessados em 
integrar o Núcleo de Turismo retrata o espírito 
empreendedor do nosso povo”, comemora. 

e da necessidade, a opção 
por dividir é para que o 
plano de ações seja mais 
efetivo e e� caz. Assim 
conseguimos atender a 
demanda”, explica.

Os coordenadores 
ainda não foram 
o� cializados. Por 
enquanto, as empresárias 
Adriana Rizzi e Glória 
Villa e o guia turístico 
Moises Gugel são 
os responsáveis por 
organizar as primeiras 
atividades.

Reuniões de 
formação 
contaram com 
grande número de 
interessados 

Junho Vermelho

Hemovale necessita de sangue O negativo
Para incentivar a 

doação de sangue, foi 
criado o Junho Vermelho, 
e na segunda-feira (14), 
foi lembrado o Dia 
Internacional do Doador. 
A comunidade do Vale 
do Taquari pode fazer as 
doações no Hemovale, 
que está situado dentro 
do Hospital Bruno Born, 
em Lajeado. 

A enfermeira 
responsável, Marina 
Vieira, explica que o 
banco necessita de 
sangue O negativo. 
“Estamos críticos de O 
negativo, que é o sangue 
universal. Os outros 
grupos sanguíneos, 
no momento, estão 
estáveis. O sangue 
não tem nenhum 
substituto, por isso é 
tão importante fazer 
a doação. Como tem 
vários procedimentos 
cirúrgicos, pacientes 
hematológicos que 
precisam de transfusão e 
pacientes acidentados, é 
necessário que as doações 
sejam constantes. Além 
disso, para a pessoa que 
doa não muda nada, 
pois o corpo logo repõe”, 
explica. 

Marina detalha como 
funciona o processo de 
doação. “A pessoa chega 

com o seu documento 
de identidade e faz 
um cadastro dos seus 
dados pessoais. Depois, 
a enfermeira faz uma 
triagem clínica, onde são 
feitas várias perguntas 
sobre o estado de saúde 
do doador. Em seguida 
ela faz uma triagem 
hematológica, onde são 
veri� cados os sinais 
vitais e a concentração 
de hematócrito e 
hemoglobina para checar 
se o doador está apto. 
A partir disso, é feito o 
encaminhamento para a 
sala de coleta, onde são 
coletados cerca de 475 ml 
de sangue. Por � m, passa 
para a sala de lanche, 
e, depois de 10 a 15 
minutos, o doador está 
liberado”, relata. 

A enfermeira ainda 
ressalta que, após a 
doação, a pessoa deve 
deixar o braço esticado 
para evitar hematomas. 
Além disso, é necessário 
evitar exercícios físicos 
por 12 horas, pois pode 
ocorrer um mal-estar e 
sangramento no braço. 
Pessoas que trabalham 
em atividades que exigem 
mais esforço recebem 
atestado.

Elisangela Favaretto
jornalista

O QUE É PRECISO PARA 
DOAR

>> Estar em boas condições de saúde.
>> Apresentar documento oficial de identidade 

com foto.
>> Ter entre 16 e 69 anos. Candidatos a 

doadores com menos de 18 anos devem estar 
acompanhados pelos pais ou por responsável 
legal.

>> Pesar no mínimo 50 quilos, com desconto de 
vestimentas.

>> O limite de idade para a primeira doação é 
60 anos.

>> Não estar em jejum e evitar alimentação 
gordurosa.

>> Ter dormido pelo menos seis horas antes da 
doação.

>> Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 
horas anteriores à doação.

>> Não fumar, por pelo menos, duas horas 
antes da doação.

IMPEDIMENTOS 
>> Gripe ou febre.
>> Gestantes ou mães que amamentam bebês 

com menos de 12 meses.
>> Até 90 dias após aborto ou parto normal e 

até 180 dias após cesariana.
>> Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 

meses.
>> Exposição à situação de risco para HIV 

(múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros 
usuários de drogas).

>> Herpes labial.
>> Hepatite.

>> Pessoas cardíacas e que têm convulsão. 

Covid-19
A enfermeira também explica que as pessoas 

que � zeram vacina da gripe têm que respeitar 
o prazo de 48h. Quem fez a vacina contra a 
Covid-19 deve respeitar o período de sete dias, 
independente do tipo de vacina. Pessoas que 
contraíram coronavírus devem aguardar 30 dias 
após a cura da doença. 

A pandemia assustou os doadores. “No início 
e durante o segundo pico da doença, nós tivemos 
uma baixa no estoque de sangue, mas fomos 
nos ajustando e � zemos campanhas virtuais. 
Também temos os doadores � delizados que nunca 
deixaram de doar e hoje conseguimos estabilizar 
novamente”, comenta. 

O Hemovale está instalado dentro do Hospital 
Bruno Born. A entrada é pela Central de Visitas. 
O agendamento pode ser feito pelo (51) 3748 
0442. O horário de funcionamento é das 7h30min 
às 16h de segunda a sexta-feira e nos sábados, das 
7h30min às 11h.


