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que liga
Roca Sales
a Colinas,
na Linha
Fazenda
Lohmann,
terá mais 6,1
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ESPAÇO DO LEITOR

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

boca no trombone
Educação no trânsito
Leitores do Jornal Opinião e ouvintes da
Rádio Encantado relatam que falta fiscalização ou
penalização para as pessoas que andam de bicicleta
nas calçadas. Já ocorreram colisões de ciclistas com
pedestres, e, inclusive, um pedestre precisou retirar
um dos rins por conta de uma batida causada por um
ciclista. Outros relatos são de ciclistas que andam na
contramão e de pedestres que não sabem andar nas
calçadas. Falta conscientização!

FRASE DA
SEMANA

ROCA SALES
A Secretaria Municipal da Saúde Informa
que na semana de 28 de junho a 02 de
julho de 2021 a faixa etária da população
a ser vacinada contra o Coronavírus será
de 45 e 49 anos. A vacinação será
realizada das 8h às 16h15min, no Posto
de Saúde, sem fechar ao meio-dia.

levar consigo a carteira de vacinas.

Encantado
COMUNICADO
DA JUNTA MILITAR
Os jovens que completarem 18 anos até o dia 30 de
junho devem fazer o alistamento pela web ou na Junta
Militar. Aqueles que se alistaram e não compareceram
na inspeção de saúde e os que passaram dos 18 anos e
não fizeram o alistamento também devem procurar a
Junta Militar para regularizar a situação.

Capitão
Administração lança
editais para aquisição
de Pá Carregadeira
e dois veículos
A Administração Municipal lançou nos últimos dias
dois editais para aquisição de dois veículos, sendo um
deles para a Secretaria de Saúde e outro para a Secretaria
de Educação, para suprir a demanda de trabalho e
atendimentos das mesmas. Os veículos deverão ser ano/
fabricação 2021, zero quilômetro, adquirido através de
processo licitatório.
Outro edital lançado pela Administração Municipal
nos últimos dias é a realização de um processo licitatório
para aquisição de uma Pá Carregadeira, para a utilização
da Secretaria de Obras. A máquina deverá ser ano
modelo/fabricação 2021, cabine fechada, peso operacional
mínimo de 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 06
cilindros, com potência mínima de 180HPs.
Segundo o Prefeito Jari Hunhoff, a aquisição da
máquina deve auxiliar e melhorar os atendimentos
vinculados a Secretaria de Obras, mantendo o Parque de
Máquinas em boas condições para trabalho, melhorando
e agilizando os atendimentos e demandas solicitadas pela
população.

OBITUÁRIO

17/06/2021 a 24/06/2021

17/06 – Gemma Sartori, 89 anos.
Cemitério do Bairro Alfandega, Garibaldi. Funerária Madre Paulina.
19/06 – Arlindo Grandi, 60 anos.
Cemitério de Linha Marechal Floriano, Roca Sales. Funerária Arezi.

“Eu vou ter que
pedir para o prefeito
Jonas Calvi colocar
a calça e ele mandar
na prefeitura. Como
o seu Adroaldo faz
falta nessa cidade...
Lá ninguém
mandava, não
deixava os cupinxas
mandar”.
Andresa Cristina
de Souza (Yê),
Presidente da Câmara de
Vereadores de Encantado
sobre a polêmica dos valores
aplicados nesta legislatura

23/06 – Edson Erthal, 55 anos.
Cemitério de Linha Marechal Deodoro, Roca Sales. Coruja Serviços Funerários.
24/06 – Antônio Bao, 87 anos.
Cemitério São João Batista, Vespasiano Corrêa. Funerária Rosolen.
24/06 – Mairi Inês Gonzatti Luft, 63 anos.
Cemitério de Jacarezinho, Encantado.
>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.
>> nomes e grafias são de responsabilidade das funerárias ou outros informantes.

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/08/1971
Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580
EDIÇÃO Nº: 2.552

Jornal de circulação
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca

DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Elisangela Favaretto

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 16104
elisangela@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE

comercial@opiniaojornal.com.br

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

Presidente Yê teve forte debate com Joel Bottoni e Cris Costa

Projeto ligado a orçamento
da Câmara provoca discussão
entre vereadores

D

FOTOS: hENRiquE PEDERSiNi

iscussões, revolta e declarações fortes
marcaram a sessão da segunda-feira (21)
na Câmara de Vereadores de Encantado. A
polêmica esteve relacionada com os valores aplicados,
nesta legislatura, pela presidente da casa Andresa
Cristina de Souza – Yê (MDB).
Aprovada de forma unânime na sessão anterior
na forma de resolução de mesa, a proposta foi
transformada em projeto de origem Legislativa por
não ser aceita no sistema contábil no formato que
estava sendo cadastrado.
Os vereadores Joel Bottoni e Cris Costa, do PSDB,
solicitaram mais informações sobre o trâmite e
pediram que um parecer jurídico de um instituto
que presta assessoramento para o Legislativo fosse
acionado. Os questionamentos não agradaram a
presidente Yê, que decidiu pela votação da matéria, o
que intensificou os debates. “Posso pedir um parecer
do IGAM? Não vejo problemas em demorar uma
semana a mais para tiras as dúvidas”, argumento
Bottoni.
Henrique Pedersini
jornalista

“Como o Seu Adroaldo
faz falta”, afirma presidente

“Lá ninguém
mandava,
não deixava
os cupinxas
mandar”.
Andresa
de Souza

Sessão chegou a ser suspensa para
consulta a assessoria jurídica

A presidente Yê rebateu os colegas: “Vocês estão querendo atrapalhar o
trabalho da casa. Se não estão contentes devolvam o notebook e não usufruam
da TV Câmara por quatro anos. Dinheiro da Câmara é para Câmara!”,
declarou.
A emedebista chegou a citar o Executivo e relatou ter saudade da gestão
do ex-prefeito Adroaldo Conzatti. “Eu vou ter que pedir para o prefeito Jonas
Calvi colocar a calça e ele mandar na prefeitura. Como o seu Adroaldo faz
falta nessa cidade... Lá ninguém mandava, não deixava os cupinxas mandar”,
disparou.
Joel Bottoni chegou a pedir vistas da matéria, mas uma votação derrubou
o pedido feito pelo integrante da bancada do PSDB. A resolução de mesa foi
revogada e o projeto foi aprovado com sete votos favoráveis. Alguns vereadores
se abstiveram de votar.

O PROJETO
008/2021
O projeto de Lei
de origem legislativa
008/2021 solicita a
liberação de R$ 190
mil para aquisição de
móveis e equipamentos
a serem utilizados na
Câmara de Vereadores.
Do total, R$ 90 mil são
destinados para compra
de materiais e R$ 100 mil
são atribuídos a reformas
na estrutura da sede do
Legislativo.

Chefe de Gabinete
do Executivo,
Caetano Turatti,
debateu trâmite
do projeto com
Sander, Bottoni e
Cris Costa

MAiS Sobre A CâMArA
- Criado por Duda do Táxi (MDB) e Marino
Deves (Progressistas), o projeto 007/2021 de
origem legislativa propõe veto a contratação
pelo poder público de pessoas condenadas na Lei
Federal Nº 11.340 (Lei Maria da Penha) ou Lei
Federal Nº 13.104 (Lei do Feminicídio).
- Roberto Salton (PDT) retornou após uma
sessão afastado por problemas de saúde. Ele
relatou que fez exames por estar com suspeita
de dengue e que está recuperado. O vereador
ainda pediu para que nos debates ao longo das
sessões, os envolvidos sejam nominados e não
apenas divididos por bancadas, pois as opiniões
independem da sigla partidária, segundo ele.
- De forma unânime, os vereadores aprovaram
na sessão da segunda-feira (21) uma moção
de aplausos pelos 110 anos da Assembleia de
Deus do Brasil. Todos os vereadores também
aprovaram o Parecer de número 20.677
referente ao Processo de contas de governo
dos administradores do executivo Municipal de
Encantado referente ao exercício de 2018.
- A presidente Andresa de Souza (Yê) criticou
uma reportagem feita pelo Jornal Força do Vale,
divulgada na semana passada, em relação aos
valores aplicados pela Câmara de Vereadores
de Encantado nos primeiros meses da atual
legislatura.
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ENCANTADO

DE OLHO EM ROCA
Construção
da escola
de turno
integral está
garantida

Um dos objetivos
dos vereadores que
estiveram nesta
semana em Brasília, foi
destravar o projeto de
construção da Escola de
claudinei Ensino Fundamental,
coferri localizada no bairro Dois
Lajeados. A construção
contará com espaço
educativo de 3.228,08
m2, tendo capacidade para atender até 780 alunos em
dois turnos, e 390 alunos em turno integral. Além
das salas de aulas, a escola possuirá laboratório de
informática, laboratório pedagógico, biblioteca, sala de
reuniões, sala de professores, sala da coordenação e da
diretoria, banheiros, refeitório, pátio espaçoso e seguro
e quadra poliesportiva coberta. A obra, que iniciou em
meados de setembro do ano passado, está atualmente
paralisada. O motivo é o aumento expressivo nos custos
das matérias-primas da construção civil, o que fez com
que a empresa vencedora da licitação exigisse uma
redefinição de preços. Os vereadores estiveram junto
ao FNDE e gabinete do deputado federal do MDB,
Alceu Moreira, para encaminhar um pedido de aditivo
que viabilize a retomada da obra. Segundo o presidente
do legislativo, Cleiton Telocken, “o município vai tocar
a obra nos próximos meses, através de uma garantia de
emenda de custeio do deputado Alceu Moreira”.
DIVULGAÇÃO

Asfalto Comunitário
em Linha Azevedo
é inaugurado

A Administração
Municipal realizou,
no sábado (19), o ato
de entrega do Asfalto
Comunitário em Linha
Azevedo. O trecho
pavimentado tem 2.820
metros de extensão e
abrange as localidades
de Palmas e Azevedo. O
investimento foi de R$
1,470 milhão, oriundo
de recursos próprios do
município.
O prefeito Jonas Calvi
lembrou a iniciativa do
ex-prefeito Adroaldo
Conzatti em idealizar
o programa do Asfalto
Comunitário e destacou
o potencial da obra.
“É um grande projeto.
Estamos inaugurando
não só uma rota de
produção, mas também
uma rota turística.
Por aqui, passarão os
peregrinos que irão
até o Cristo Protetor”,
ressaltou Jonas. “O
Asfalto Comunitário
é dinheiro nosso que,
enquanto cidadãos,
deixamos no nosso
município para ser
reinvestido em qualidade

DIVULGAÇÃO

Ato de inauguração em Linha Azevedo

de vida para todos nós”.
Jonas também falou
sobre o andamento de
mais duas frentes de
trabalho. A primeira
nas localidades de Barra
do Coqueiro, São Brás
e Divertida, onde a
pavimentação de 1.450
metros de extensão já foi
concluída. A próxima
etapa é a pintura da

sinalização. O valor
investido nesse trecho é
de R$ 700 mil, também
com recursos próprios do
governo.
A outra movimentação
das máquinas ocorre
na Linha São Roque,
na preparação da
estrada que vai receber
o asfalto no trajeto de
2.500 metros, dando

continuidade ao trecho
já pavimentado. O
processo de licitação
ainda não está finalizado.
O município já tem
garantidos R$ 500 mil de
emenda parlamentar.
A próxima etapa prevê
a elaboração do projeto
que vai contemplar a
estrada da Linha São
Luiz.

Cristo Protetor
Vereadores Gilvani Bronca, Paulo
Ricardo Gonçalves, Cleiton Telocken e
Antônio Valesan em Brasília

Rua 31 de Março recebe
pavimentação asfáltica

Estão em fase final as obras de pavimentação asfáltica
da rua 31 de Março. Já recebeu a camada de asfalto, o
trecho até o entroncamento com a rua José Brock. O
trabalho é realizado pela empresa Conpasul, devendo
ser finalizado nos próximos dias, conforme condições
climáticas. O asfaltamento da rua faz parte de diversas
obras focadas na revitalização e embelezamento da
cidade, melhorando a infraestrutura e a circulação da
população local e visitantes.

Campanha do agasalho:
distribuição de roupas segue
amanhã

O CRAS Casa da Amizade, junto com o gabinete da
Primeira Dama do município finaliza, amanhã (26), a
distribuição de roupas da Campanha do Agasalho 2021.
A entrega dos donativos será a partir das 9h, junto ao
ginásio de esportes do Bairro Sete de Setembro.

Feriado com visitas guiadas
exclusivas para moradores
de Encantado
Encantado celebra,
na próxima terçafeira, dia 29, o feriado
municipal de São Pedro,
padroeiro do município.
Em alusão à data, a
Associação Amigos de
Cristo realizará uma
edição especial das visitas
guiadas no entorno do
Cristo Protetor, exclusiva
aos moradores de
Encantado.
A doação, diferente
das demais edições,
será 1kg de alimento
não perecível. Os
alimentos serão doados
para famílias carentes
de Encantado. As
visitas acontecem das

9h às 17h e terão o
acompanhamento das
guias que orientam,
informam e contam, com
riqueza de detalhes, a
história da maior estátua
de Cristo do mundo.
A Associação ressalta
que todos os protocolos
de segurança contra
a Covid-19 estão
sendo seguidos, tanto
nas visitas, como no
entorno da obra, o que
faz da oportunidade
de conhecer o Cristo
ainda em obras uma
experiência, acima de
tudo, segura.
A ação reforça
o compromisso da

EDUARDO ROCHA

Cristo deve ser concluído
até o final deste ano

Associação Amigos
de Cristo, bem como
os propósitos da obra,
na promoção do

desenvolvimento da
comunidade, através
da solidariedade e da
cooperação.
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controle populacional
de animais domésticos

página do DILA

Bem estar animal

O vereador de Muçum, Leonardo Bagnara, indicou
ao poder executivo a instituição/criação de programas
de políticas públicas para o controle populacional de
animais domésticos - visando o bem estar e respeito aos
animais, bem como, a saúde pública, por conta do grande
número de cães e gatos abandonados nas ruas que
sofrem com maus tratos.

Controle de zoonoses

Conforme o vereador, o objetivo também é controlar
possíveis zoonoses. Bagnara justifica que a criação do
programa também vai auxiliar na busca de emendas
parlamentares, a serem destinadas para castrações,
vacinações e microchipagem dos animais.

DILAMAR
DOS
PASSOS

Emendas

dilamar@rdencantado.com.br

Recentemente, Bagnara esteve reunido com a
secretária estadual do trabalho e ação social, Regina
Becker Fortunati, ativista da causa animal. Ele foi
informado que, com a criação de um órgão de controle,
seria possível a destinação de emendas parlamentares
que iriam auxiliar no programa. Conforme Leonardo,
o poder executivo teria se comprometido a criar o
programa ainda neste ano de 2021.

Adequações

O vereador de Muçum,
Mauro Cipriani, indicou ao
poder executivo que seja
feita a reclassificação salarial
dos funcionários públicos
do município. Conforme o
vereador, os servidores de
Muçum estão com os subsídios
muito defasados. Há casos
de valores que não chegam
à metade do que é recebido
por profissionais de outros
municípios que desempenham
as mesmas funções e atividades.

Informações

O vereador Marcos Bastiani solicita informações do poder executivo sobre a conquista de
recursos federais, e se os valores já estão liberados na conta da administração municipal. Conforme
Bastiani, a divulgação na mídia está gerando muitos questionamentos e dúvidas quanto aos
valores e onde serão ou estão sendo aplicados.

Melhorias e pintura

Mauro Cipriani indicou que seja
realizada reforma externa e pintura
do prédio da prefeitura. Conforme o
vereador, o prédio está em péssimas
condições de preservação e, como
estamos falando em turismo, os prédios
públicos devem ser exemplo municipal.

Professores

O vereador Cipriani também
apresentou Moção de Apoio à
reposição das perdas salariais
dos trabalhadores da rede
estadual de educação. Em
justificativa, o vereador relata
que, durante 60 meses, os
servidores receberam salários
atrasados e parcelados.
Além disso, os salários estão
defasados.

Assembleia

A Moção foi aprovada por
unanimidade em plenário e
agora será remetida para as
demais câmaras de vereadores
da região, e após isso, também
será encaminhada para a
Assembleia Legislativa Gaúcha
e ao Palácio Piratini, pleiteando
a reposição das perdas salariais
da rede estadual de educação.

IPTU Bom Pagador

O vereador Fábio Michelon solicita
esclarecimentos sobre o desconto de 5%
concedido ao munícipe considerado
“Bom Pagador” do IPTU. No
entendimento de Michelon, há dúvidas
quanto a lei, no que se refere: “sem
atrasos no ano anterior”, significa que
o contribuinte não poderá ter valores
referentes ao imposto em aberto de um
ano para o outro? Ou, que não poderá
quitar com atraso, por exemplo, de
alguns dias ou meses, porém, tendo
a dívida sido quitada até o final do
exercício?

Carlos Eduardo Ulmi

O presidente do Legislativo defende
que o “Bom Pagador” é o contribuinte
que paga o seu tributo dentro do prazo
de vencimento. Ele defende que o
executivo não pode beneficiar as pessoas
que não pagam até o vencimento,
enquanto outros, mesmo com muitas
dificuldades, conseguem se sacrificar e
quitar o imposto junto ao erário público.
“Se beneficiarmos quem paga até o final
do ano, a grande parcela da população
irá fazer isso. O objetivo do desconto
é arrecadar o tributo até a metade do
ano, para poder aplicar os recursos em
melhorias necessárias”.

Simplificar

O vereador Marcos Bastiani justifica
que há muitas leis sobre o IPTU sem
condições de fiscalização. “Precisamos
simplificar o processo, para evitar
discussões e interpretações a cada ano
que passa. Seria um custo menor para o
município”.

Revisão dos carnês

Mauro Cipriani defende que os carnês
do imposto precisam de revisão antes
da impressão. “A cada ano que passa,
temos problemas com o imposto, que
somente é percebido após a impressão.
Precisamos analisar caso a caso para
evitar problemas”.

Calçadas/
conservação
O vereador Elton
Pezzi denunciou, na
câmara de vereadores,
a falta de conservação
de calçadas de passeio
na área central
do município. O
mesmo disse ter sido
procurado por várias
pessoas que, inclusive,
sofreram acidente ao
transitar pelos locais.
Pezzi sugeriu que o
município proceda na
confecção da calçada
e, após, cobre junto
com o IPTU.

Flores

Outra reclamação do
vereador diz respeito
à estação ferroviária.
Conforme Elton,
cerca de 70 caixas com
flores que estavam
no local, adquiridas
pelo município,
simplesmente
morreram por falta de
cuidados.
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DÁLIA: 74 ANOS

OUTSIDER O SONHO AINDA NÃO ACABOU

N
SERGIO
SEPPI

sergio.seppi@hotmail.com

o dia 15 de junho de 1947, no
Salão Paroquial, se tornavam
realidade os devaneios, as utopias
e as imaginações do sonhador chamado
João Batista Marchese e 387 agricultores
que imaginaram, sonharam e inventaram a
Cooperativa dos Suinocultores de Encantado
(Cosuel), a Dália Alimentos.
O “seu” Marchese e os fundadores
prometeram e cumpriram aos agricultores
um empreendimento, que se tornou perene,
para fomentar o desenvolvimento econômico
e social deles e de suas famílias. Superaram
frustações e sufocaram desconfianças,
próprias da tarefa de implantar um projeto
revolucionário e pioneiro, como foi a Cosuel.
Quantas noites, quantas reuniões, para
promover um tempo de plantar, colher e
vencer. Certamente, nunca acreditaram
que seria fácil. Sabiam, porque aprenderam
com os imigrantes italianos e alemães que
colonizaram nossa Região, que as aspirações
para serem atingidas são difíceis e precisam
ser lutadas, com inspiração e muita
transpiração.

IDEALISMO

O cooperativismo surgiu em 1838, em
Rochdale (Inglaterra), com 28 tecelões. Lá
foram definidos os princípios adotados pela
Aliança Cooperativa Internacional: adesão
livre; gestão democrática; taxa limitada de
juro ao capital social; sobras eventuais aos
cooperados, destinadas ao desenvolvimento
da cooperativa, aos serviços comuns e ao
associado; neutralidade social, política,
racial e religiosa; ativa colaboração entre
as cooperativas; constituição de um fundo
de educação dos cooperados. A “nossa”
Cosuel é uma Cooperativa agropecuária que
processa os produtos do setor primário, e
comercializa os produtos industrializados,
obtendo assim melhor remuneração aos seus
associados. Esse tipo de cooperativa provê
serviços, como insumos, armazenamento,
transporte, publicidade e pesquisa.

MARCHESE

Uma frase de João Batista Marchese
resume o idealismo da fundação da Cosuel:
“As soluções nascem quando sentamos ao
redor de uma mesa, todos pensando no
bem comum e não em si próprio”. É um
ensinamento atual que serve a políticos
e autoridades. Certa vez ouvi dele, num
evento em Encantado, quando assessorava
o deputado Luís Roberto Ponte, sobre a
importância da Dália. “Os colonos podem ir
mal. Mas, seria muito pior se não tivessem a
Cooperativa”.
Antes da Cosuel, João Batista Marchese
foi prefeito de Encantado de 1945/1948.
Sua dedicação às causas públicas o elegeu
deputado, em 1951, reeleito em 1954, pelo
PSD, até com o apoio de adversários. Foi
diretor do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo (BNCC), extinto pelo Governo
Collor. Faleceu em 1995, aos 88 anos.
O sonho sonhado de João Batista
Marchese virou realidade porque foi vivido
por diversos que acreditaram no seu ideal e
na sua liderança.

RESPONSABILIDADE
DA DIREÇÃO
A Cooperativa, para orgulho de
Encantado e do Alto Taquari, é um
exemplo de determinação e unidade
de empreendimento democrático
e associativo. Uma indústria de
reconhecimento mundial, que supera
desafios constantes num ramo
extremamente concorrido, como o de
alimentos. Conduzida com competência
e profissionalismo pelo presidente do
Conselho de Administração, Gilberto
Piccinini, e o presidente executivo,
Carlos Alberto de Figueiredo Freitas,
a Cooperativa tem todas as condições
para fabricar produtos de qualidade
ao mercado interno e externo. É um
processo industrial que vai da orientação
ao produtor a equipamentos de última
geração dentro de padrões modernos
de higiene e segurança, e inovação
e tecnologia. Tudo dentro de um
contexto de atendimento ao associado,
conforme os conceitos que diferenciam o
cooperativismo de uma empresa privada.
É neste contexto que se destaca a
declaração, na cerimônia de entrega
de equipamentos ao Hospital Santa
Terezinha, na semana passada, de
Carlos Alberto de Figueiredo Freitas,
dada ao repórter da Rádio Encantado,
Henrique Pedersini. Ele enfatizou a
visão da responsabilidade da Direção
em respeitar e reconhecer o trabalho
dos fundadores e os dirigentes e
funcionários que os antecederam na
continuidade do empreendimento
cooperativo que desempenha papel
de relevância no desenvolvimento
socioeconômico da Região e dos
associados, obedecendo os conceitos
básicos da ideologia cooperativista. Isso
demonstra o sentimento de consciência
e discernimento exigidos dos atuais
dirigentes da Dália, que vai além de
resultados positivos nos balanços: a
disseminação da justiça social.

COSUEL E AS FAMÍLIAS
Ao longo de sua história, a Cosuel
se confundiu com muitas famílias de
funcionários e associados. Permitamme exemplificar com minha família.
Meu avô materno, o “nonno” Degno
De Nes, foi dos precursores da
Cooperativa, tradição seguida por
seu filho, Décio. Já os filhos Cláudio e
Jorge, trabalharam por muitos anos na
Administração. Meu pai, Silvio, chegou
da Itália e em junho de 1949 começou a
trabalhar na construção do frigorífico,
onde permaneceu por mais de 30 anos.
Eu ainda guardo como uma lembrança
dos amigos da Cosuel, a Carteira
Profissional do Menor, com contrato
assinado em janeiro de 1968 (foto).

OTISMISMO NA
PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS
A pedido da coluna, a Unidade de
Estudos Econômicos da Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul
(FIERGS) repassou alguns dados de
exportação que mostram um futuro
promissor para o setor de alimentos,
especialmente em produtos suínos e
avícolas. No Estado, em maio, houve
um crescimento de 36,4%, em relação
ao mesmo mês de 2020. Os alimentos,
no desempenho do acumulado do ano,
em relação aos níveis de 2019, chegou
a 64,4%. Ainda sobre o Rio Grande do
Sul, as exportações de carne suína, em
2021, no acumulado de janeiro a maio,
superaram 26% na comparação com
o ano anterior. No mesmo período,
também teve crescimento as vendas
externas de carne de frango, acima de
11%. Nos anos de 2019 e 2020 houve a
recuperação das exportações de carne
de frango e suíno em percentuais
expressivos.
A avaliação dos economistas da
FIERGS, conforme já publicamos, é de
que a economia dá sinais consistentes
de recuperação, impulsionada
pelas exportações do agronegócio,
sustentando a balança de pagamentos
do País. A demanda mundial por carne
de frango e suínos tende a aumentar,
favorecendo toda a cadeia produtiva
do setor da nossa Região. A Dália
Alimentos é um player importante
no desenvolvimento do setor,
estimulando a criação de aves e suínos,
juntamente com a industrialização e
comercialização dos produtos. É uma
situação desafiadora às estratégias do
futuro da Cooperativa, pois o Brasil
caminha para se tornar, dentro de uma
década, o maior fornecedor mundial
de alimentos. Encantado já exporta
para 4 Continentes e o Brasil fornece
alimentos a 160 países.
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estradas

Pedido é que comunidade seja isenta da tarifa

Pedágio de Encantado:
Promotor confirma apoio
aos moradores de Palmas

L

ideranças da
comunidade
encantadense
de Palmas reuniramse com o Promotor
de Justiça, André
Prediger, na tarde da
terça-feira (22), na sede
do Ministério Público
(MP) de Encantado. O
encontro teve o objetivo
de alinhavar ações
para que os moradores
da localidade voltem
a usufruir da isenção
em relação a tarifa do
pedágio situado na ERS130.
Para o Promotor, é
inadmissível que ocorra
tamanha burocracia
para que os moradores
de Palmas sejam isentos.
“Mais uma vez EGR,
mais uma vez o pedágio.
A comunidade de
Palmas foi separada do
restante de Encantado,
o município é cortado
pela praça de pedágio. A
reclamação é que demora
cinco, seis meses para
se conseguir o cartão de
isenção. A comunidade
se organizou com
reuniões e me
procuraram para que a
gente pudesse colaborar
enquanto Ministério
Público”, justifica.
O vereador Joel
Bottoni comprometeu-se
a reunir documentações
e entregar ao Ministério
Público (MP) para
que os dados sejam
anexados à ação que
pedirá a liberação
para os moradores de
Palmas de pagar para
transitar na rodovia.
“Foi uma boa e longa
conversa. Vamos realizar
ações nas próximas
semanas e contamos
com o apoio da
comunidade de Palmas
e de toda população de
Encantado”, explica.
Henrique Pedersini
jornalista

O
IMPASSE
Posicionado na
ERS-130, a praça
de pedágio divide
a comunidade
de Palmas com
o restante de
Encantado.
Nos últimos
meses, passou
a ser negada a
renovação dos
cartões de isenção
para quem reside
nesta localidade.

reunião aconteceu
na sede do mp

“Mais uma vez EGR, mais uma vez o pedágio”.
ANDRÉ Prediger

REUNIÃO ACONTECEU ONTEM NO AUDITÓRIO DO SICREDI

SECRETÁRIO
EXTRAORDINÁRIO
DE PARCERIAS DO RS
APRESENTA MODELO DE
CONCESSÃO DE RODOVIAS
Uma reunião na tarde desta quinta-feira (24),
no Auditório do Sicredi, serviu para que o modelo
de concessão de rodovias do Rio Grande do Sul
fosse apresentado para autoridades de Encantado
e região.
O evento teve a participação do Secretário
Extraordinário de Parcerias do RS, Leonardo
Busatto. Em entrevista ao Grupo Encantado de
Comunicação (GECom), Busatto reconheceu a
necessidade de resolver, entre outros impasses, a
situação da comunidade de Palmas e outras três
localidades que estão separadas do restante de
Encantado. “Estamos conversando com lideranças
de Encantado e Arroio Do Meio e buscando a
melhor alternativa. Neste momento não podemos
descartar nada”, afirmou.
O evento teve a participação de prefeitos,
vereadores, lideranças de classes empresariais,
entre outras autoridades.
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>> continua na outra página

Programação inicia no sábado e segue até terça-feira

Paróquia São Pedro
comemora 125 anos e
reza pelo fim da pandemia

C

om o lema
“Fé, esperança
e caridade,
a exemplo de São
Pedro, em tempos de
pandemia”, a Paróquia
realiza suas festividades
em comemoração aos
125 anos. A programação
inicia com o tríduo nos
dias 26, 27 e 28 de junho
e para o dia 29, dia do
padroeiro São Pedro, está
prevista uma procissão
motorizada, missa festiva
e almoço no sistema
Drive Thru.
Conforme o padre
Mauro José Organista
Lupercio, a Paróquia São
Pedro é uma das mais
antigas da Diocese e por
isso, há anos, pensavam
em fazer uma festa maior
e com a presença do
público, mas por causa
da pandemia, não será
possível.
“Com a situação
da pandemia estamos
limitados. Lembro que
há dois anos, quando
estive aqui como vigário,
já se falava dos 125
anos e que precisava
de uma celebração
maior, mas neste ano
não sabíamos o que ia
acontecer. Estávamos
atentos para ver que
rumo a pandemia
iria ter, para saber
se podíamos realizar
alguma coisa ou não.
A prefeitura entrou em
contato comigo e disse
que Encantado atingiu
50% da população
vacinada. Então, por
causa deste percentual,
nós conseguimos
organizar um pouco
mais de festividades, mas
sempre com os cuidados
necessários”, explica.
O padre ainda
ressalta que, por causa
da segurança, não
poderá reunir as 28
comunidades na Igreja.
Por causa disso, elas
foram organizadas em

encantado

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

PROGRAMAÇÃO
DO TRÍDUO

Liliane e Padre Mauro convidam as comunidades

três grupos diferentes
para o tríduo. “Um
pequeno grupo de
cada comunidade
deverá participar da
celebração. Ministros,
diretoria, catequisandos
e coroinhas estarão
envolvidos tanto na
organização, quanto
na preparação da
celebração”, destaca.
Liliane Tramontini
Conzatti assumiu a
presidência do Conselho
de Assuntos Econômicos
(CAE) em janeiro do ano
passado e exemplifica
como a pandemia
prejudicou as atividades.
“Tivemos um ano
totalmente atípico. A
secretaria trabalhou em
horário bem reduzido.
As cerimônias de
casamento e batizado
foram totalmente
canceladas. As missas
tiveram público reduzido
e por isso 2020 foi
bem difícil. Neste ano,
o cenário começou
a mudar. Voltamos
com o atendimento da
secretaria em horário
integral, inclusive nos
sábados de manhã, e,
aos poucos, as missas
e cerimônias estão
voltando a ser realizadas,
mas com menos gente.
Nós sempre respeitamos

os protocolos e temos
contato com o pessoal da
Prefeitura para sabermos
o que podemos ou não
fazer”, comenta.
A presidente ainda
destaca que a estrutura
da Paróquia é grande
e, por isso, precisam de
“receitas” para manter
tudo em funcionamento.
Em 2020, apenas
realizaram reformas
mais urgentes, mas neste
ano, com o dinheiro
arrecadado no almoço,
que ocorre na próxima
terça-feira, e de doações,
pretendem reformar as
duas grutas e a fonte que
estão no pátio da Igreja
Matriz.
“A arrecadação
da venda das fichas
e as doações das
comunidades serão
usadas na reforma e
restauração das Grutas
de Santa Terezinha
e Nossa Senhora de
Lourdes e também da
Fonte Augusta. Isso
está sendo projetado
por uma arquiteta e o
andamento das obras
será acompanhado pelo
Conselho da Paróquia,
juntamente com os
padres”, detalha.
Elisangela Favaretto
jornalista

26 de junho, às 18h30min – a reflexão será
em torno da “Fé a exemplo de São Pedro, em
tempos de pandemia”. Neste primeiro dia do
tríduo estão convocadas a participar a Matriz e
comunidades de Santa Clara, Santo Antão, Nossa
Senhora Aparecida (bairro), Nossa Senhora
da Saúde e Nossa Senhora dos Navegantes. O
celebrante será o padre Alcides.
27 de junho, às 18h30min – a reflexão será
em torno da “Esperança a exemplo de São
Pedro, em tempos de pandemia”. Neste segundo
dia do tríduo estão convocadas a participar as
comunidades São Carlos (Jacarezinho), João
Batista Scalabrini, São Brás, Nossa Senhora
Auxiliadora e São Roque. A celebração será com
o padre Mauro.
28 de junho, às 18h30min – a reflexão
será em torno da “Caridade a exemplo de São
Pedro, em tempos de pandemia”. Neste último
dia do tríduo são convocadas a participar as
comunidades de Santo Agostinho, São João
Batista, Nossa Senhora das Graças, Santa Rita
de Cássia e São José. O celebrante será o padre
Sérgio.

Procissão motorizada
No dia 29 de junho, às 8h30min
inicia procissão motorizada
em honra ao Padroeiro. “As
comunidades serão visitadas e
abençoadas. A procissão será
feita em três carros diferentes. As
comunidades estão convidadas
a se reunirem em suas Capelas,
já que não podemos trazer todos
para a Matriz, e, o sacerdote,
junto com o padroeiro São Pedro,
fará uma parada de oração.
Neste momento vamos pedir
pelo fim da pandemia. Também
confeccionamos uma lembrança
com uma oração, onde pedimos
a Deus, com a intercessão de São
Pedro, para poder juntos vencer
esta situação”, explica o padre.
O primeiro roteiro, com o Pe.
Mauro, inicia na comunidade
São Luiz, segue para São Roque,
Santa Terezinha, Nossa Senhora de
Lourdes (Chiquinha), São Marcos,
São Máximo (Barra de Guaporé),
Nossa Senhora do Caravággio

(Pinheirinho), São Brás (Lago
Azul), Sant’Ana (Vila Moça) e
chega na Igreja Matriz.
O segundo roteiro, com o Pe.
Alcides, começa na comunidade
São Francisco da Linha Azevedo,
segue por Nossa Senhora da Paz
em Linha Anita, Santo Antônio em
Linha Garibaldi, Nossa Senhora
Aparecida (Lambari Alto), Nossa
Senhora das Graças no Jardim
da Fonte, Santo Antão, Santa
Clara, Nossa Senhora de Fátima
(Lajeadinho) e retorna para a
Matriz.
O terceiro roteiro, com o Pe.
Sergio, sai da Linha Auxiliadora,
passa por São Carlos (Jacarezinho),
Bem-aventurado Scalabrini, São
José, Santa Rita de Cassia (Jardim
do Trabalhador), São João Batista
(Lambari), Santo Agostinho, Nossa
Senhora Aparecida (Bairro), Nossa
Senhora dos Navegantes, Nossa
Senhora da Saúde (Porto XV) e
chega na Matriz.
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MISSA FESTIVA NA MATRIZ

A PARÓQUIA POSSUI
28 COMUNIDADES

Às 10h deve começar a Santa Missa Festiva em
honra a São Pedro, a cargo da Pastoral da Saúde
e Associação Sant’Ana, com a presença das
comunidades São Francisco, Nossa Senhora de
Fátima, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida
(Lambari Alto), Nossa Senhora da Paz, São Luiz,
Santa Terezinha, São Máximo, Nossa Senhora
de Lourdes, São Marcos, Nossa Senhora do
Caravággio e Sant’Ana.
“Assim que as três imagens do Padroeiro
chegarem na Matriz, nós faremos a Missa.
Convocamos as comunidades mais pequenas
que temos, com seus ministros, diretoria e um
pequeno grupo, já que não podemos ter todo
mundo na Igreja. Este foi o jeito que encontramos
para celebrar, respeitando todas as regras de
segurança”, pontua o padre Mauro.

Almoço
O almoço será entregue no sistema de Drive
Thru, das 11h às 13h. As reservas antecipadas de
galinha recheada com massa caseira podem ser feitas
pelo (51) 3751 1127. “Não terá a venda de fichas
na hora. Elas custam R$60 e podem ser adquiridas
na secretaria paroquial ou com os conselheiros. A
entrega do almoço será no salão paroquial”, explica a
presidente Liliane, que ainda faz um agradecimento:
“agradeço aos membros do Conselho, padres Mauro,
Alcides e Sérgio e toda comunidade que sempre
colabora com a Paróquia. Trabalhar em prol da
comunidade é gratificante, ainda mais quando
temos pessoas sérias e comprometidas que auxiliam”,
destaca.
O padre também reconhece a importância
do trabalho em conjunto. “Obrigado a toda a
comunidade que está colaborando e também ao
CAE, pois o padre não é nada, se não tem todos
estes membros da comunidade comprometidos, que
ajudam e fazem as coisas acontecer. Temos um grupo
comprometido e ativo”, frisa o padre Mauro.

“A procissão será feita em
três carros diferentes. As
comunidades estão convidadas
a se reunirem em suas Capelas,
já que não podemos trazer todos
para a Matriz, e, o sacerdote,
junto com o padroeiro São
Pedro, fará uma parada de
oração. Neste momento vamos
pedir pelo fim da pandemia.”
padre Mauro

Fonte Augusta será restaurada

>> Comunidade São José - Bairro São José
>> Comunidade São Pedro - Matriz
>> Comunidade Nossa Senhora Aparecida Bairro Nossa Senhora Aparecida
>> Comunidade Nossa Senhora Aparecida Bairro Lambari Alto
>> Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora Linha Auxiliadora
>> Comunidade Nossa Senhora Da Paz - Linha
Anita
>> Comunidade Nossa Senhora Da Saúde Bairro Porto Quinze
>> Comunidade Nossa Senhora Das Graças Bairro Lambari - Jardim da Fonte
>> Comunidade Nossa Senhora de Fátima Bairro Lajeadinho
>> Comunidade Nossa Senhora de Lourdes Linha Chiquinha
>> Comunidade Nossa Senhora do Caravágio Linha Pinheirinho
>> Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes
- Bairro Navegantes
>> Comunidade Santa Clara - Bairro Santa Clara
>> Comunidade Santa Rita De Cássia - Bairro
Lambari - Jardim do Trabalhador
>> Comunidade Santa Teresinha - Linha Santa
Teresinha
>> Comunidade Sant'ana - Bairro Vila Moça
>> Comunidade Santo Agostinho - Bairro
Planalto
>> Comunidade Santo Antão - Bairro Santo
Antão
>> Comunidade Santo Antônio - Linha Garibaldi
>> Comunidade São Brás - Bairro São José Lago Azul
>> Comunidade São Carlos - Bairro Jacarezinho
>> Comunidade São Francisco - Linha Azevedo
>> Comunidade São João Batista - Bairro
Lambari Baixo
>> Comunidade João Batista Scalabrini - Bairro
São José
>> Comunidade São Luiz - Linha São Luiz
>> Comunidade São Marcos - Linha São Marcos
>> Comunidade São Máximo - Linha Barra Do
Guaporé
>> Comunidade São Roque - Linha São Roque

O CaE é composto por 13
casais da comunidade

AS DUAS GRUTAS QUE ESTÃO LOCALIZADAS
NA FRENTE DA IGREJA MATRIZ
SERÃO REFORMADAS

Liliane e Dagoberto Conzatti; Genito e Elizabete
Capitaneo; Jandir e Noeli Passaia; Dolorindo e
Jurandira Arcari; Agenor e Janete Radaelli; Alexandre
e Fátima Bratti; Lucrécio e Denise Moesch; Gerson
e Rosemari Dutra; Evandro e Teresinha Klein;
Leonardo Bratti e Michele Krug; Paulo e Débora
Pires; Marcelo Deves e Ana Carla Weber e Cléo
Rasche e Carolina Pacini de Cesaro.
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CLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR
APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios,
54,92m². R$ 145.000,00
Centro, c/03 dormitórios,
111,79m². R$ 370.000,00
Centro, c/03 dormitórios,
101,52m². R$ 275.000,00
Santa clara, 03 dormitórios,
125,17m².R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios,
73,49m². R$ 235.000,00
Residenciais Três Ilhas,
Bairro Porto Quinze, em
construção. Venha conferir

NOSSA MISSÃO

Unir as empresas associadas
para gerar riquezas econômicas,
sociais e culturais.

SOBRADOS:
Porto Quinze, c/ 03
dormitórios, 111,00m².
R$ 195.000,00
Porto Quinze, c/02
dormitórios, 68,95m².
R$ 250.000,00
Lambari, c/02 dormitórios,
63,00m². R$ 173.000,00
TERRENOS:
Rod. RS 332 -Jacarezinho,
1.500,00m². R$ 230.000,00
Centro 559,10m².
R$ 700.000,00
Santo Antão, 480,00m².
R$ 160.000,00
Porto quinze, 640,00m².
R$ 270.000,00
Villa Moça, 330,00m².
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m².
R$ 170.000,00

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

Jardim da Fonte, 560,00m².
R$ 180.000,00
Rod. RS332- São José
2.039,22m².R$ 270.000,00
CASAS:
São José, 02 dormitórios,
57,53 m², terreno 181,25 m².
R$ 150.000,00
Centro, 03dormitórios,
108m², terreno 627,37m².
R$ 560.000,00
Santa Clara, 02 dormitórios,
226,08m², terreno 390,00m².
R$1.200.000,00
Lambari, 02 dormitórios,
102,00m², terreno 390,00m².
R$ 280.000,00
Jardim da Fonte,
03 dormitórios,112,00m²,
terreno 187,00m². R$
400.000.00
Jardim da Fonte,
02 dormitórios,88m², terreno
187m²R$ 370.000.00
Planalto,03dormitorios,
96,69m², terreno 502,83m².
R$ 270.000,00
Planalto, 03 dormitórios,
86,40m² terreno 375,,00m².
R$ 260.000,00
Centro, 02dormitórios,
160,00m², terreno 312,00m².
R$ 265.000,00
Porto Quinze, 03
dormitórios, 134,00m²,
terreno 360,00m².
R$ 320.000,00
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Concurso foi
realizado em
Igrejinha

SÉRGIO KOWALSKI
Mister das Estações
Rio Grande do Sul 2021
M

orador de
Muçum, Sérgio
Kowalski, foi o
vencedor do concurso
Mister das Estações Rio
Grande do Sul 2021. O
concurso ocorreu no dia
13 de junho, em Igrejinha.
Kowalski venceu pela
categoria Master e
enfrentou participantes
das idades entre 28 e 38
anos.
A competição elege
candidatos que deverão
representar o estado em
concursos e eventos,
levando a beleza em todas
as estações do ano. A
disputa foi coordenada
por Éderson Forsin,
promotor de eventos,
diretor, coordenador e
preparador de Misses e
Misters do Rio Grande
do Sul. Durante o
concurso foram avaliados
requisitos como beleza,
simpatia, passarela,
comunicabilidade,
sociabilidade e
conhecimentos gerais.
Sérgio Kowalski tem
30 anos, é cabeleireiro e
estudante de enfermagem.
Natural de São Borja, ele
reside há cinco anos em
Muçum. “Já participei de
outros concursos, dos
quais carrego quatro
títulos. Atualmente
também sou o viceMister Diversidade Porto
Alegre. Participar de
concursos é algo que me
enche de orgulho, por

DIVULGAÇÃO

poder representar um
local, mostrando suas
culturas e belezas. Isso é
imensurável”, conta.
No dia do concurso
houve reunião, foram
feitas fotos, ensaio,
entrevista e, por fim,
ocorreu a avaliação com
desfile em passarela.
“Sempre é muito
emocionante conquistar
algo que se almeja com
tanto vigor e depois de
meses de preparação.
Isso é motivo de orgulho
para mim e a todos que
me apoiam. Acredito
que conquistar o título
máximo do concurso não é
somente carregar o manto
de Mister, mas carregar
a responsabilidade de
representar meu município
e todas as atribuições
do mesmo. Me sinto
lisonjeado. É um misto
de emoções e gratidão
por poder representar a
diversidade em um dos
maiores concursos do Rio
Grande do Sul”, relata.
Kowalski ainda
acrescenta que vencer um
concurso vai muito além
de ser um rosto bonito,
é ter representatividade,
lutar pelos objetivos e ter
dedicação para alcançar a
vitória. Como premiação,
ele recebeu brindes,
book e cursos que serão
realizados no decorrer
deste ano de reinado.
Elisangela Favaretto
jornalista

NATURAL DE SÃO BORJA, SÉRGIO RESIDE EM MUÇUM HÁ CINCO ANOS

“É um misto de emoções
e gratidão por poder
representar a diversidade
em um dos maiores
concursos do Rio Grande
do Sul”
Sérgio Kowalski

Estação preferida
Questionado sobre a sua estação preferida, Kowalski destacou a
importância da primavera neste período tão difícil de pandemia. “Uma
das perguntas da entrevista foi qual era a minha estação preferida.
Respondi que, sem dúvidas, era a primavera, porque num momento tão
triste, com perdas em todos os sentidos, precisamos de flores para nos
dar cor e vida. Sem a primavera, as outras estações não fariam sentido.
Após o evento, recebi convites de outros organizadores de concursos do
estado, e com toda certeza, teremos novidades. Aguardem!”, relata.
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Bodas de ouro!
Santina e Hélio
Lourenço comemoraram,
na quinta-feira (24), as
suas Bodas de Ouro,que são 50 anos de
casamento. Eles recebem
a homenagem dos filhos
Elisiane, Alexandre e
Lisandro e também do
genro, noras, netos e
bisneto! Desejamos toda
felicidade do mundo!

Oito anos
No dia 23 de junho, a gatinha Luiza de Freitas Bagnara
completou 8 anos. Ela recebe as homenagens dos pais
Lisandro e Camila e da mana Antonella.

ARQUIVO PESSOAL
THIANE LUIZA FOTOGRAFIA

Aniversário
O nosso querido amigo,
César Henrique Spessato,
completou 36 anos na
terça-feira (22). Ele
recebe as homenagens
do Grupo Encantado de
Comunicação, da família
e amigos. Parabéns,
César!

Ensaio
A linda Jayane Monteiro participou de um ensaio fotográfico.

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

Quatro anos
Lucas Piccinini Chiesa comemorou os seus quatro aninhos no dia 19 de
junho. Ele é filho de Marcelo e Fabiane.

OPINIÃO

OPINIÃO

DIVULGAÇÃO

M
I
X

s
o
C
i
a
l

PÁG 3
25 DE
JUNHO
DE 2021

Aniversário
No dia de São João, 24
de junho, nasceu o lindo
Manoel Zanella Brandão.
Neste ano, ele completou
dois aninhos e recebeu
as homenagens dos avós
Maria e Vitorio Zanella,
pais Marilete e Jusimar
e da mana Maiara, que
desejam os parabéns
e que o Cristo Protetor
sempre o proteja.

NATÁLIA VIAN

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

Batizado
No dia 19 de junho foi
realizado o batizado dos
primos, Murilo Locatelli
Chiesa, que é filho de
Sidnei e Andréia e
Valentim Paz Chiesa, filho
de Francieli e Cirineu. A
cerimônia foi realizada
na Igreja Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro da
Arroio Augusta Alta, em
Roca Sales.

Newborn I
Newborn do Vicenzo, que completou 18 dias, com o mano
Estevan. Eles são filhos de Paola Merlo Seli Mauer e Diego
Mauer, que residem em Lajeado.

NATÁLIA VIAN
NATÁLIA VIAN

Sete meses
A pequena Olívia
completou sete meses.
Ela é filha de Stéfanie
Casagrande e Lucas
Brustolin Pezzi, que
residem em Encantado.

Newborn II
Newborn de 15 dias da Antonella. Ela é filha de Daiane
Giroldi Gobbi e Moisés Gobbi, que residem em Encantado.

OPINIÃO
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fròtole del

bigolin
Estreia
A menina volta pra casa depois de seu primeiro
dia de aula:
- Estou perdendo tempo, mamãe – diz a garota,
quase chorando.
- Por que, minha filha?
- Olha, mãe: eu não consigo ler, não sei
escrever e eles não querem que eu fale!

Seis
Na sala de espera da maternidade, um jovem
recebe a notícia de que acaba de ser pai e cai
duro. Enquanto a enfermeira que lhe dera a
notícia o atende, o médico aparece na porta com
o bebê recém nascido. Surpreendido, o médico
quer saber o que houve.
- Um mal-entendido, doutor. Pensei que ele
perguntava a hora que o bebê nasceu e respondi
“seis”!

Esperteza
Quase no final do mês, um colega de trabalho é
abordado por outro, discretamente:
- Sei que está difícil para todo mundo, mas
você me conseguiria R$ 100,00?
- Cem reais? Mas quando você pode me pagar?
- Se você me emprestar R$ 200,00, pago
agora.

Hora certa
O homem urbano, passeando no campo,
se encontra com o peão tirando leite,
pacientemente, de uma vaca; e lhe pergunta
as horas. O peão dá uma sacudida com toda a
calma nas tetas do animal, suspende um pouco,
ajeita para um lado, para o outro, fica pensativo
e, finalmente, diz:
- Cinco e quinze.
- Incrível! Como é que você pode saber que
horas são apenas mexendo no úbere? Que
fenômeno!
E o peão, modesto:
- É que eu suspendo as tetas e olho o relógio
da torre da igreja ali em cima, tchê.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Assuntos do universo doméstico passarão a
ter ainda mais importância a partir de agora.
Sua saúde, seu trabalho e contatos em geral
estarão estabilizados. No amor, é hora de
alimentar suas esperanças e sua fé.

Se procura emprego, pode ter auxílio de pessoas
influentes. Vá firme atrás dos seus ideais, porque
as coisas devem fluir como espera. No amor, uma
paixão cheia de química pode rolar.

Touro (21/4 a 20/5)

Chegou a hora de se aperfeiçoar, investir em
aprendizados e se atualizar para ter mais sucesso
e realização. A saúde segue firme e forte e sua
vitalidade vai dar gás extra no trabalho. No amor,
evite sonhar alto demais e não se iluda.

Os estudos recebem estímulos e seu tino
comercial vai ficar mais apurado. Novidades
positivas chegam favorecendo diretamente
seus interesses materiais. Na paixão, pode se
entusiasmar com um crush em reencontros.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Há boas perspectivas para faturar com serviços
temporários. Período perfeito para transformar
desafios em oportunidades. A saúde e o
relacionamento com o mozão também podem
enfrentar altos e baixos, atente-se!

Os astros recomendam juízo ao lidar com
grana, mais atenção com a saúde e alertam que
será preciso muito jogo de cintura no trabalho.
Se tem um mozão, procure ser mais paciente.
Na paquera, pode rolar clima de paixão com
seu querido(a).

Câncer (21/6 a 21/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Seu empenho no trabalho vai dar ótimos frutos
e garantir prosperidade. Em casa, o clima deve
melhorar bastante! Na paquera, seu charme
fará toda diferença e um lance mais sério pode
rolar.

Você dará mais importância para suas parcerias
e relações. Sua saúde contará com mais
proteção e a fase deve ser de bem-estar físico e
emocional. No romance, as energias astrais vão
proteger e iluminar o convívio com o mozão.

Leão (22/7 a 22/8)

Aquário (21/1 a 19/2)

Sua popularidade vai crescer na vida social e
você terá altos papos com os amigos, ainda
mais online. Já os assuntos do coração podem
ser palcos de instabilidades. Seja paciente com
o crush.

Tenha disciplina e cuide com a alimentação.
Instabilidades com grana estão previstas. Seus
encantos vão ficar em evidência e você tem tudo
para atrair o crush.

Virgem (23/8 a 22/9)

As coisas devem fluir com mais facilidade no
trabalho, sua criatividade virá à tona e a saúde vai
ficar mais protegida. Seu carisma e romantismo
também se fortalecem, estimulando os assuntos
do coração.

Desafios serão superados, novos projetos
podem ser encampados e os amigos estarão do
seu lado para o que precisar. Na paixão, bons
estímulos na conquista estão chegando.

Peixes (20/2 a 20/3)
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Turismo

Trajeto “Shöne Haus”
promove o resgate das casas
centenárias de Roca Sales
Na manhã do
domingo (20) foi
realizado o passeio
experimental pelo
trajeto “Shöne Haus”,
que significa casas
belas, em alemão. O
roteiro tem cerca de 13
quilômetros e passa por
24 casas centenárias
que preservam a cultura
germânica.
Conforme a
coordenadora de Eventos,
Turismo e Cultura,
Marlisa Sartori Bratti,
o trajeto promove
a contemplação da
natureza e das raízes
históricas de Roca
Sales. “Nós estamos
implementando esse
roteiro que compreende
as linhas Júlio de
Castilhos Baixa e Júlio de
Castilhos Alta. São nove
quilômetros e neles temos
24 casas centenárias. É
um curto caminho, mas
muito rico”, explica. “Nós
catalogamos e temos o
históricos de todas elas.
Agora faremos uma placa
que será colocada na
frente de cada casa, para
que as pessoas que irão
visitar possam saber todas
estas informações”, relata.
Os escritores roca –
salenses, João Manoel

Divulgação

Casas preservam a cultura alemã

Moraes da Silva e Luiz
Gossmann auxiliaram
na pesquisa dos dados.
O próximo passo será
a produção de um
folder e uma página
no Facebook onde as
pessoas terão acesso a

estas informações. A
inauguração do trajeto
“Shöne Haus” está
prevista para o dia 15
de agosto. Quem quiser,
já pode se inscrever
para participar, na
Coordenadoria de

Turismo, Eventos e
Cultura, que está situada
junto com a Biblioteca.
A caminhada
experimental ocorreu em
parceria com o projeto
Passeios na Colônia.
O trajeto iniciou-se na

Konstanz Haus, na Linha
Marechal Deodoro Constância, com café
da manhã colonial. Em
seguida, os caminhantes
foram até a Linha Júlio
de Castilhos Alta e
finalizaram a caminhada

no pórtico e no túnel
verde, que estão na
entrada da cidade.
Após a caminhada,
almoçaram no
restaurante Botecos e
foram recepcionados
na Biblioteca Municipal
Rui Barbosa, onde
prestigiaram a exposição
fotográfica "Nos Trilhos
do Rio Grande" e a
sessão de autógrafos da
escritora local Rosane
Piccinini, autora da obra
"Colheitas em Silêncios".
“Foi um sucesso
muito grande. As
pessoas iam na porta
acenar e percebíamos
que ficavam contentes
por passarmos na frente
das suas casas. Além
disso, é uma integração
bem interessante entre
os caminhantes de
Roca Sales e de outras
cidades”, comenta. “Nós
estamos reestruturando
e embelezando a cidade
para deixá-la ainda
mais bonita e atrativa.
Também queremos
resgatar todo este
patrimônio histórico.
Eu sempre comentava
que estávamos perdendo
a identidade de Roca
Sales e isso não podia
acontecer”, relata Marlisa.

Região

Municípios unem-se para
desenvolvimento do turismo
Os secretários
municipais de turismo
de Vespasiano Corrêa,
Muçum, Roca Sales e
Encantado reuniram-se
para definir estratégias
conjuntas para o
desenvolvimento do
turismo na microrregião. A
Associação dos Municípios
de Turismo da Região
dos Vales (Amturvales)
e o Sebrae participaram
do encontro que deverá
ser mensal, e tem como
objetivo criar ações, cursos

e projetos de qualificação
unificados para todos os
municípios.
O secretário Municipal
da Agricultura e
Abastecimento, Daniel
Gavineski, é quem
responde pelo setor de
Turismo de Vespasiano
Corrêa. Ele explica que
a ideia é fomentar, na
microrregião formada
pelos quatro municípios,
alternativas conjuntas
para qualificar o setor.
“Podemos criar cursos de

boas práticas, contratando
esta formação de maneira
conjunta. Por meio destas
reuniões, que serão
mensais, queremos discutir
e encontrar soluções
coletivas”, conta.
Gavineski destaca
que cada um dos quatro
municípios deverá
concluir a instalação dos
conselhos municipais de
turismo. Órgão que deve
auxiliar a gestão pública
na tomada de decisões e
escolha de investimentos

na área. “Em algumas
prefeituras este processo
está mais adiantado. Em
outros, um pouco menos,
mas todos deverão ter
este conselho em pleno
funcionamento”, aponta
o secretário. A partir de
agora, haverá encontros
mensais periódicos para
alinhamentos conjuntos
entre as quatro prefeituras.
Um novo encontro já está
marcado para o dia 6 de
julho.
Antes disso, Vespasiano

Corrêa já agendou uma
palestra sobre Turismo
Rural. Na parceria
com o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
e a Federação dos
Trabalhadores Rurais
do Rio Grande do Sul
(Fetag/RS), ocorre no dia
9 de julho uma palestra
no Auditório da Escola
Municipal de Educação
Básica Esperança,
um encontro sobre
empreendedorismo rural.
“Os empreendimentos

que recebem turistas
estão sempre em busca
de conhecimento na área
do turismo, para cada vez
mais estarem preparados
para o crescimento do
segmento no município de
Vespasiano Corrêa e região
como um todo”, conta.
O evento será aberto,
mas com vagas limitadas,
por conta das restrições
de público, impostas pelos
protocolos sanitários de
prevenção e controle do
coronavírus.
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ROCA SALES

Investimento total é de r$ 3,5 milhões

Prefeito Fontana projeta
conclusão até dezembro
do asfalto na ERS-129
A

REPoRtagEm E FotoS: César augusto Husak e Henrique Pedersini

rotina do
prefeito de Roca
Sales, Amilton
Fontana, ganhou mais
alguns quilômetros de
deslocamentos diários
nas últimas semanas.
Pelo menos uma vez
por dia, ele interrompe
os compromissos no
gabinete da prefeitura
e se dirige até a Linha
Fazenda Lohmann,
no interior, onde
supervisiona as obras de
asfaltamento da ERS-129,
que liga Roca Sales ao
município de Colinas.
Os trabalhos foram
intensificados desde o
início deste mês de junho
e a previsão é que os
cerca de 6,1 quilômetros,
que hoje são de chão
batido, estejam asfaltados
até o final deste ano. O
projeto é viabilizado
através de parceria entre a
Administração Municipal
e o Governo do Rio
Grande do Sul, com
um convênio assinado
ainda na gestão de José
Ivo Sartori, mas com os
recursos encaminhados
apenas neste ano pelo
atual Governador,
Eduardo Leite.
O estado repassou
cerca de um milhão de
reais e empenhou uma
quantia semelhante
que será encaminhada
conforme a obra
avançar. Toda a equipe
da Secretaria de Obras
de Roca Sales, que
atua na pavimentação,
está mobilizada para
o trabalho na rodovia.
São 15 profissionais e
diversos maquinários
que foram mobilizados
para tarefas como:
limpeza de vegetação,
drenagem e preparação
do solo para receber
a camada asfáltica. O
investimento total é de
aproximadamente R$ 3,5
milhões.

AMILTON FONTANA
CONSIDERA ESTA
OBRA UMA DAS MAIS
IMPORTANTES DA SUA
GESTÃO

“Um SonHo
qUE EStá SE
REalizando”,
dEFinE Fontana
Em sua terceira gestão no comando
do Executivo de Roca Sales, Amilton
Fontana reconhece que o asfalto
na Linha Fazenda Lohmann é uma
demanda antiga. Segundo o prefeito,
é fundamental a parceria com o
Governo do Estado devido ao alto
valor do projeto. “É um sonho que
está se realizando, uma demanda
antiga daquela localidade que vai ser
importante para o desenvolvimento
da nossa cidade. O asfalto traz
o crescimento, facilita para que
empresas se instalem aqui e facilita
no escoamento da produção primária
e será benéfico para as indústrias da
cidade”, valoriza Fontana.
A expectativa é que o asfalto esteja

pronto até dezembro. O cronograma
depende dos repasses de recursos
estaduais e das condições climáticas.
Cerca de R$ 400 mil foram investidos
pela Administração Municipal para
asfaltar cerca de 1,2 quilômetros
próximo dos trilhos do trem. As
equipes iniciaram os trabalhos a partir
da divisa com Colinas e seguem na
direção do município roca-salense.
Responsável por pavimentações
na área urbana do município e outros
projetos marcantes ao longo de suas
gestões, Fontana reconhece que a
ligação asfáltica até Colinas é uma
das ações mais importantes em sua
carreira como gestor público. “Os
moradores sempre pediram muito
esta obra. É uma rodovia que passa no
nosso município e, pelo tempo em que
se fala neste assunto, é ainda mais
importante”, define.
A estimativa é que, atualmente, a
obra está com 15% de conclusão, com
possibilidade de chegar a 40% nos
próximos 60 dias.

“Os moradores sempre pediram
muito esta obra. É uma rodovia
que passa no nosso município
e pelo tempo em que se fala
neste assunto é ainda mais
importante”.
amilton fontana

inFoRmaÇÕES
do PRoJEto

Custo total: Cerca de R$ 3,5 milhões
Repasse do Governo RS: Cerca de

R$ 2 milhões

O que falta ser asfaltado: 6,1 quilômetros
Realização: Administração Municipal de

Roca Sales em parceria com o Governo RS
Conclusão atual: 15%
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“Perdi a conta de
quantas vezes a
estrada foi medida”
diz morador
Morando na Linha
Fazenda Lohmann há
três anos, o oleiro Sinei
Ponísio tem expectativa
que o asfalto seja
concluído. Segundo ele,
é grande a quantidade
de poeira que atinge a
casa situada às margens
da rodovia. “Perdi a
conta de quantas vezes
a estrada foi medida
com a promessa de que
o asfalto começaria a ser
feito”, justifica o homem
de 42 anos.
O tempo em que
o senhor Elton Lutz
espera pela obra é bem
maior. São 37 anos
que ele adquiriu um
terreno às margens da
rodovia e convive com a
expectativa de melhorias
no trajeto. “Eu lembro
que, muitos anos atrás,
um senhor circulava
aqui com um chinelo
nos pés e outro junto.
Melhor, para entrar nos
estabelecimentos, por
causa do barro ou da
poeira. Esperamos que
dessa vez, o asfalto saia”,
estima.
A reportagem do
Opinião identificou os
bonecos que ilustraram
reportagens sobre a
promessa não cumprida
de asfaltamento.
Posicionados junto a um
cartaz com a indagação

“Uma das primeiras no plano
de obras”, garante Costella
De acordo com o Secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul,
Juvir Costella, a obra é uma das primeiras no cronograma estabelecido pelo
Governo do estado pela representatividade econômica em ligar municípios
do Vale Do Taquari. “É uma das primeiras no plano de obras. Mais uma vez
estamos determinados a atender as principais rodovias do Vale do Taquari, uma
região que colabora muito para a economia e o desenvolvimento do Rio Grande
do Sul”, explica.

SINEI COMEMORA AVANÇO DA OBRA

DEMORA PARA
ASFALTAMENTO
GEROU PROTESTOS
PELA COMUNIDADE

“melHores CondiÇÕes
ViÁrias”, aponta
goVernador edUardo leite
SEU LUTZ MORA NA
LOCALIDADE HÁ
QUASE 40 ANOS

”CADÊ O ASFALTO ?”
Eles foram colocados
às margens da rodovia
em forma de protesto.
Os moradores da casa
não aceitaram conversar
com a reportagem.

“Esperamos
que, dessa vez,
o asfalto saia”.
Elton Lutz,
MORADOR DA
LINHA
FAZENDA
LOHMANN

Por meio de nota repassada pela assessoria de
imprensa, o Governador Eduardo Leite enfatizou
as condições da estrada com o asfaltamento feito
com recursos oriundos do Estado:
"Nosso governo é de continuidade, de evolução.
Demos seguimento às boas iniciativas da gestão
anterior, e isso inclui o projeto de asfaltamento
da ERS-129, em Roca Sales, que agora começa
a tomar forma a partir do nosso repasse e da
parceria com o município. Além de melhorar
a qualidade de vida da população da região,
que terá melhores condições viárias para se
locomover, a melhoria da infraestrutura viária
também atrai investidores que, por sua vez,
movimentam a economia e geram emprego e renda."

obras estão sendo realizadas na linha fazenda lohmann
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>> 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.

DRIVE-THRU DE SÃO JOÃO
DA EMEI AMIGUINHOS
DO CORAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A direção,
funcionários, pais
e alunos da EMEI
Amiguinhos do Coração
vão realizar um drive
thru de São João, no dia
2 de julho, das 11h às
17h30min.
Será oferecido um
combo com cachorroquente, 4 risoles, 3
grostolis, 1 rapadura,
1 cupcake, 1 pacote de
pipoca doce. O combo
custa R$15,00 e as fichas
poderão ser compradas
até dia 28 de junho. Não
haverá venda de fichas na
hora. Mais informações
pelo fone 9 9901-9135.

PREFEITO É EMPOSSADO
PRESIDENTE DA JUNTA
DO SERVIÇO MILITAR

doutor ricardo

PAISAGISMO PARA
TORNAR O MUNICÍPIO
MAIS ATRAENTE
Na manhã de segunda-feira
(21) iniciou a implementação do
paisagismo ao longo da extensão do
Caminhódromo, do trevo de acesso a
Gruta Nossa Senhora de Lourdes, da
fachada da Prefeitura Municipal, do
capitel e da Vinícola Paniz, localizados
na zona urbana e central do município
de Doutor Ricardo.
“Este é mais um serviço que estamos
disponibilizando para a comunidade,
embelezando nossa cidade. Com o
passar dos dias e com o crescimento
das plantas, a paisagem fica mais bonita
e agradável. Aproveito para convidar
a todos para, também, embelezar sua
morada, à beira da faixa, enfim, vamos
juntos deixar Doutor Ricardo ainda
mais atraente e bonita. Isso vai fazer
bem aos ricardenses e aos que nos
visitarem”, destaca o prefeito Alvaro
Giacobbo.

São vários tipos de plantas que estão
presentes no paisagismo, como buritis,
bandanas, capim texas, mini cerejas,
grama, podocarpos, loropetalum, falsa
vinha, cicas, grama preta anã, grama
amendoim e grama esmeralda.
A implementação deste atrativo
projeto paisagístico está considerando
a paisagem original e terá composições
em diferentes quadros que retratam
peculiaridades culturais, espaciais
ocupando os espaços ao longo do
percurso. Os locais institucionais,
religiosos e turísticos terão uma vista
diferente e atrativa no município de
Doutor Ricardo.
Parte da ciclovia e pista de
caminhadas já recebeu iluminação,
destacando o percurso à noite e
proporcionando mais segurança aos
seus usuários e, também, aos que
trafegam pela ERS 332.

Na tarde da terçafeira (22), no gabinete, o
prefeito Alvaro Giacobbo
foi empossado como
presidente da Junta do
Serviço Militar nº 196,
de Doutor Ricardo pelo
tenente-coronel Adilton
Cardoso Nunes, chefe do
Posto de Recrutamento
e Mobilização de Porto
Alegre-RS - PRM 03/001.

Mudas foram plantadas na região central do município
título foi
entregue pelo
tenente adilson
cardoso nunes

QUALIFICAÇÃO EM TURISMO RURAL

COVID-19 - AUMENTO DE CASOS
PREOCUPA ADMINISTRAÇÃO
A Administração de Doutor
Ricardo, com a equipe da Secretaria da
Saúde, desde o início da pandemia da
Covid-19, está alertando e tomando
as medidas necessárias para evitar o
contágio. Após passar um período
sem casos confirmados, nas últimas
semanas eles subiram com frequência.
Quanto aos principais cuidados é
fundamental evitar aglomeração e usar
máscara sempre que sair de casa, além
de cuidados com a higiene, manter os
locais arejados e o distanciamento das
demais pessoas.
“Quero que cada um se coloque
no lugar do outro. É o exercício da
empatia. Sei que ficar se cuidando,
ficar em casa, não é das melhores

opções, mas é necessário se cuidar. A
nossa equipe de Saúde doa o melhor
de cada funcionário para atender
bem a todos. Vamos continuar nos
cuidando, tendo responsabilidade
e cuidando da vida. O vírus está
circulando no município com
intensidade”, enfatizou o prefeito
Alvaro Giacobbo.
O secretário da Saúde, Zaquiel
Roveda, solicita que todos “continuem
se cuidando, até receber as duas doses
da vacina, que é o único método de
contenção do vírus da Covid-19, e
se você não está vacinado ainda, use
todos os cuidados para não ser um
transmissor do vírus para as pessoas
que você convive”.

A Secretaria da Cultura Turismo
e Esporte convida a todos para
participarem de qualificação em
Turismo Rural, que será no dia 30 de
junho, das 14h às 17h, de forma virtual.
Interessados devem fazer a inscrição
pelo link https://www.sympla.com.br/
qualificacao-em-turismo-rural-2021---mes-i__1239648 e podem assistir no
auditório da Prefeitura Municipal.
A promoção é da Câmara Temática
de Turismo Rural do RS e o convite
é para todos os trabalhadores do
segmento e demais interessados para

Qualificação e Relatos de Experiências,
em eventos online e gratuitos.
As qualificações ocorrerão na última
quarta-feira de cada mês, apresentando
dois temas, em meses intercalados
com Relatos de Experiências de
empreendedores do Turismo Rural no
RS.
Para participar das qualificações e
receber certificado é necessário fazer
inscrição através da plataforma Sympla.
Será uma inscrição para cada evento
de qualificação. Mais informações na
Prefeitura Municipal.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
NA BIBLIOTECA
A Secretaria da Cultura Turismo e Esporte informa que a Biblioteca Pública
Erico Veríssimo atende de segunda a quinta-feira, no prédio do centro
Administrativo, em horário normal de expediente.
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segurança
ENCANTADO

VESPASIANO CORRÊA

Ciclista sofre
Acidente envolve
ferimentos em acidente carro e caminhão
Cesar Husak

Um ciclista sofreu
ferimentos em acidente
de trânsito, no centro
de Encantado, no final
da manhã da sextafeira (18). Um homem
guiava uma bicicleta
quando colidiu em um
caminhão, na Avenida
Antônio de Conto,
na rótula em frente a
agência do Sicredi. A
vítima foi socorrida pelo
Samu para atendimento
hospitalar. O condutor
do caminhão não se
feriu.

Bicicleta atingiu
veículo de carga

Um acidente
de trânsito entre
um carro e um
caminhão resultou
em ferimentos para
um homem na ERS129, em Vespasiano
Corrêa, na manhã
do sábado (19).
A vítima de 54
anos guiava uma
caminhonete S-10
que colidiu em um
veículo de carga, no
quilômetro 93 da
rodovia. O homem
foi socorrido
para atendimento
hospitalar pelos
bombeiros. O
condutor do
caminhão não se
feriu.

Divulgação/BomBeiros

ENCANTADO

Jovem sofre
ferimentos na ERS-129
Um acidente de trânsito
provocou ferimentos
para um ciclista, em
Encantado, na manhã do
sábado (19). Conforme
os bombeiros, um jovem
de 22 anos guiava uma
bicicleta que foi atingida
por um veículo GM
Corsa, conduzido por
uma jovem de 19 anos,
na ERS-129, no acesso ao
Vale dos Pinheiros.
O ciclista foi socorrido
pelo Samu para
atendimento hospitalar.
A condutora do carro
não se feriu. O Comando
Rodoviário da Brigada

Divulgação/BomBeiros

Colisão ocorreu
na ERS-129

MUÇUM
Motociclista sofre queda na ERS-129
Um acidente de trânsito provocou ferimentos para um motociclista, em
Muçum, na tarde da terça-feira (22). Conforme os bombeiros, um jovem de 25
anos perdeu o controle da motocicleta e caiu no quilômetro 86 da ERS-129. Com
ferimentos nas pernas, a vítima foi socorrida para atendimento hospitalar.

LAJEADO, ARROIO DO MEIO E CAPITÃO
Deic deflagra Operação Sussuro

Militar (CRBM) também
atendeu a ocorrência.

Acidente ocorreu
no acesso
ao Vale dos
Pinheiros

Foi deflagrada ontem (24), pelo Departamento Estadual de Investigações
Criminais (Deic), a Operação Sussuro.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Lajeado, Arroio
Do Meio e Capitão. A ação tem relação com uma investigação que apura possíveis
crimes licitatórios e de associação criminosa.
Foram apreendidos documentos, celulares e aparelhos de informática.
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ANA CAROLINA CALIARI SESTARI
HENRIQUE
PEDERSINI

QUENTINHAS DO PEDA
ROCA SALES

A chuva do último final de semana
adiou para este domingo (27) os jogos
pela fase semifinal do Campeonato
Municipal de Futebol em Roca Sales.
As partidas estão marcadas para
Linha Fazenda Lohmann. 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.

AGUIRRE

Mais um técnico estrangeiro é a
aposta do Sport Club Internacional.
Diego Aguirre, 55 anos, comanda o
colorado após a demissão de Miguel
Ángel Ramírez. Aguirre comandou
o colorado em 2015, quando foi
campeão gaúcho e semifinalista da Taça
Libertadores da América no mesmo ano.
O uruguaio conhece o futebol
brasileiro mais que seu antecessor,
entretanto vai precisar de tempo para
se adaptar ao calendário e ao elenco do
Inter.

THIAGO NUNES

Enquanto um chega no lado
vermelho, na parte azul do estado
a situação é de desconfiança com o
treinador Thiago Nunes. O comandante
gremista tem recebido críticas por
escolhas técnicas e por suas entrevistas.

GEDOZ

O muçunense Felipe Gedoz iniciou
os dois últimos jogos, pelo Remo, no
banco de reservas. O camisa 10, que
teve um bom início de temporada, caiu
de produção no início da Série B do
Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, a
equipe soma seis pontos na “Segundona”.

JÚLIA

O Santos vai disputar as quartas
de final do Campeonato Brasileiro
Feminino A1. O time paulista está
garantido entre os oito melhores da
competição. No elenco santista está a
encantadense Júlia Daltoé Lordes, 19
anos.

Bresciense é campeã
italiana de futsal
Ana Carolina Caliari
Sestari não para de
acumular conquistas.
A mais recente ocorreu
no sábado (19), quando
a bresciense sagrouse campeã italiana de
futsal. A equipe em que
a goleira de 25 anos
atua, o Montesilvano C5,
venceu o Falconara por 3
a 2 e levou o “Scudetto”,
título nacional do futsal
feminino no país.
Foi o último de uma
série de três jogos entre
os dois times. Cada um
venceu uma partida e
neste sábado ocorreu o
“tira-teima”. De virada, a
equipe da jogadora que
nasceu em Progresso mas
reside em Nova Bréscia

desde a infância, levou
a melhor e ficou com o
título. “É uma emoção
enorme até pela forma
como ocorreu o título.
Agora é comemorar
neste final de semana e
se apresentar à seleção na
segunda-feira”, descreve
a atleta.
Ana Carolina não
teve muito tempo
para comemorar. Na
segunda-feira (21) ela
se apresentou para
um período de treinos
com a seleção italiana
principal. A jogadora é
filha de Milton Sestari e
Elizandra Caliari Sestari,
que residem na cidade
bresciense. Ela está no
país europeu desde 2014.

Arquivo pessoAl/FAcebook

Jogadora conquistou mais um título na Europa

GUILHERME DAL PIAN

encantadense é
contratado pelo
Veranópolis

O lateral encantadense
Guilherme Dal Pian
está de volta ao Esporte
Clube Veranópolis. A
equipe da serra anunciou
a contratação do lateralesquerdo no domingo
(20).
Dal Pian reforça
o VEC na disputa da
Divisão De Acesso do
Campeonato Gaúcho,
que inicia em agosto.
Está será a segunda
passagem do jogador
pelo Veranópolis. Na
última edição da Divisão
de Acesso, ele defendeu o
time da serra na disputa
que foi paralisada
devido ao Coronavírus.
“A expectativa é boa.
Veranópolis é um time
com camisa pesada, tem
tradição, além de ter uma

DivulgAção/verAnópolis

Dal Pian vai para sua segunda passagem pelo VEC
estrutura de trabalho de
time grande, não tenho
dúvida que vai brigar pra
subir”, projeta.
O jogador de 22 anos

vinha treinando com
o Nação Esportes da
Divisão de Acesso de
Santa Catarina. Revelado
pelo CFM de Encantado,

Dal Pian ainda passou
pelo Esporte Clube
Encantado, Juventude
(Caxias do Sul) e
Lajeadense.
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ESPORTES
RONEI GEBING

VOLANTE RENOVA
COM A CHAPECOENSE
O volante Ronei
Gebing renovou
seu contrato com a
Chapecoense. O novo
vínculo vai até dezembro
de 2022 e foi anunciado
na quarta-feira (23).
Nascido em Três Passos,
mas revelado pelo CFM
de Encantado, Gebing
está nos profissionais
da Chape desde 2019
após quatro temporadas
na base do clube
catarinense.
O jogador de 24
anos valorizou a
oportunidade de seguir
por mais tempo na
equipe da Série A do
Campeonato Brasileiro.
“Eu vinha batalhando
muito tempo já por
essa renovação. Estou
vivendo um momento
bom, muito feliz na
minha carreira e espero
que possa continuar
nesse ritmo podendo
ajudar o clube cada vez
mais. Por ser formado
na categoria de base do
clube e ter subido aqui,
tô muito feliz e espero
que a gente possa crescer

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO

MÁRCIO CUNHA /ACF

xandao@rdencantado.com.br

GRE-NAL FEMININO

junto a cada ano”, vibra.
Na Chape, são 52
jogos que ele participou,
destes ele foi titular em
31 partidas.

Ronei tem 24 anos

LEÃO VAI DISPUTAR
COMPETIÇÕES SUB-17 E SUB-15
O Esporte Clube Encantado ultima os preparativos
antes de estrear na Liga Serrana de Futebol. O Leão
do Vale vai participar da competição nas categorias
Sub-17 e Sub-15.
Para disputar os campeonatos, o Encantado
desenvolveu parcerias com o CFM de Encantado e
CTE de Roca Sales.
Os elencos são compostos por atletas da região.
Um dos integrantes da comissão técnica é Fernando
Radaelli. Conforme o treinador, os grupos de
jogadores ainda estão em formação. “Estamos
correndo contra o tempo para formar o grupo nas
duas categorias. Talvez tenhamos que recorrer a
reforços de outras cidades, mas queremos fazer um
bom papel nas duas categorias”, projeta.

Vários jogadores deixaram o
Internacional nos últimos meses.
O lateral Rodiney retornou para o
Flamengo, após o término do seu
período de empréstimo. O volante
Praxedes foi negociado com o Red Bull
Bragantino. Já o lateral-esquerdo Léo
Borges e o atacante João Peglow estão se
transferindo para o Porto de Portugal.

GRE-NAL FUTEBOL 7

DIVISÃO DE ACESSO

No Futebol 7 foi o Grêmio que levou
a melhor no Gre-Nal disputado no
último domingo (20), no Complexo
Rodrigo Mendes, em Porto Alegre.
Na partida que valia o título da
Recopa Gaúcha o tricolor aplicou
uma goleada de 9 a 1. Marcaram
para equipe gremista os jogadores
Pé Fino (2), Ruan Major (3), Oreba
(2), Bilo e Neiva. Em menos de um
ano de atividades do Projeto Futebol
7, o Grêmio já conquistou quatro
títulos: Recopa Gaúcha, Gauchão, Taça
Governador e Liga das Américas.
Ainda neste ano o tricolor gaúcho deve
jogar o Mundial da categoria.

DIEGO AGUIRRE

ESPORTE CLUBE ENCANTADO

Além do
Encantado,
participam:
Esportivo (Bento
Gonçalves), Brasil
(Farroupilha), Caxias,
Glória (Vacaria),
Juventude, Apafut, Ivo 10
Academy, SER Amigos,
entre outros clubes.

SAÍDAS

No Gre-Nal do Brasileirão de
futebol feminino disputado no último
domingo (20) no Estádio Beira-Rio, o
Internacional levou a melhor e venceu
pelo placar de 2 a 1. Fabi Simões e
Mileninha marcaram para o colorado e
a atleta Laís descontou para o Grêmio.
A competição ainda está na sua fase
classificatória.

Após mais de uma semana sem
técnico, a direção do SC Internacional
anunciou no último sábado (19) o
substituto de Miguel Angel Ramirez.
O nome escolhido para comandar
a equipe colorada é Diego Aguirre.
Em 2015 na sua primeira passagem
como treinador pelo Inter, Aguirre
conquistou o título do Gauchão,
mas sucumbiu no Brasileirão sendo
demitido ainda no primeiro turno do
certame.

COMISSÃO TÉCNICA

Junto com Diego Aguirre chegaram
para compor a Comissão Técnica do
Internacional, o auxiliar técnico Juan
Verzeri, o preparador físico Fernando
Piñatares e o coordenador da
preparação física Paulo Paixão. Osmar
Loss que comandou o time de forma
interina nos últimos jogos, permanece
também como auxiliar técnico.

REFORÇOS

A direção do Internacional
confirmou esta semana a contratação
do zagueiro uruguaio Bruno Méndez.
O atleta pertence ao Corinthians e
chega por empréstimo até o final de
junho de 2022. Outros dois nomes
podem reforçar o colorado gaúcho,
o zagueiro Sidnei, 31 anos, que está
no Real Betis da Espanha e o lateral
Paulo Victor, 20 anos, que pertence ao
Botafogo.

Em meados de agosto inicia o
Campeonato Gaúcho da Divisão de
Acesso. Dezesseis equipes participarão
da competição. o CE Lajeadense está
no Grupo B, juntamente com: Avenida,
Grêmio Bagé, Guarani-VA, Guarany de
Bagé, Inter-SM, São Gabriel e São Paulo
de Rio Grande. Já no Grupo A estão as
seguintes equipes: Brasil de Farroupilha,
Cruzeiro, Glória, Passo Fundo, União
Frederiquense, Veranópolis, Igrejinha
e Tupi. Campeão e vice da Divisão de
Acesso estarão classificados para Série A
do Gauchão 2022.

YPIRANGA DE ERECHIM

O Ypiranga de Erechim vem fazendo
uma belíssima campanha na Série
C do Brasileirão. Em quatro jogos o
time gaúcho tem três vitórias e apenas
uma derrota, com 75 por cento de
aproveitamento, ocupando o segundo
lugar do Grupo B, um ponto atrás do
líder Novorizontino. Segunda-feira,
dia 28, às 20 horas, o Ypiranga recebe
o Figueirense no Estádio Colosso da
Lagoa, em jogo válido pela 5ª rodada da
1ª fase.

COPA DO BRASIL

No período de 29 de julho a 4 de
agosto será disputada a fase de oitavasde-final da Copa do Brasil 2021. O
Grêmio único representante gaúcho
ainda no certame enfrentará o Vitória
da Bahia que eliminou justamente
o Internacional na fase anterior da
competição. O primeiro confronto será
em Salvador-BA e a partida de volta na
Arena, em Porto Alegre.

DE SAÍDA

O lateral-esquerdo Bruno Cortez
está de saída do Grêmio. O destino
do jogador pode ser o Esporte Clube
Bahia, mas, outras equipes também
demonstraram interesse no atleta.
Cortez chegou ao tricolor em 2017,
sendo que neste mesmo ano foi campeão
da Libertadores da América, ainda
conquistou a Recopa Sul-Americana
2018, quatro títulos do Gaúchão (20182019-2020-2021) e duas taças da Recopa
Gaúcha (2019-2021).
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TEMPO E ETERNIDADE
Uma das lembranças mais marcantes que carrego
da infância, foi no dia em que completei cinco anos.
Minha mãe estava preparando o almoço, junto ao fogão
à lenha, e eu estava deitado ao lado, sobre um pelego.
Estávamos conversando descontraidamente, quando ela
me disse: “Sabia que hoje tu fez cinco anos?”. Naquele
tempo, ao menos lá em casa, não se costumava fazer
festas de aniversário. O que lembro é que alguém sempre
aparecia para puxar nossas orelhas, tantas vezes quantos
eram os anos que estávamos completando. Para mim
era um grande alívio que o meu aniversário, 6 de janeiro,
acontecia durante as férias de aula.
Mas enfim, foi naquele momento que, pela
primeira vez, tive a compreensão do que realmente
significava estar de aniversário. Minha reação
imediata, foi bem típica da mente inquiridora que já
se manifestava em mim: “Mãe, mas eu não posso ficar
com quatro anos?” Ela, certamente sem avaliar direito
a minha pergunta, respondeu simplesmente “não!”. E,
a minha próxima pergunta foi crucial: “Nunca mais?”.
A resposta novamente foi bem direta: “Nunca mais!”.
Aquele “nunca mais”, dito de forma tão enfática,
provocou um impacto tão grande em mim, que eu entrei
em desespero e chorei inconsolavelmente por várias
horas. Não lembro que em algum momento posterior da
minha vida, eu tivesse experimentado um desespero tão
grande.
Foi ali, que me dei conta pela primeira vez, da
implacável ação do tempo sobre a vida. Pela primeira
vez, eu via algo fugir definitivamente do meu controle.
Levei alguns dias para me recompor, entretanto, essa e
outras experiências que foram se sucedendo - como a
morte de pessoas próximas, foram provocando em mim
profundas reflexões, que me levaram a buscar com uma
ânsia quase desesperada, pelo sentido da vida. Algo
dentro de mim ansiava por saber mais a respeito de
Deus e da vida eterna. Nunca fez sentido para mim, que
a vida se resumisse aos poucos dias que vivemos aqui
neste mundo.
Hoje, há sessenta anos dessa experiência, vejo o
quanto ela foi fundamental para os rumos que eu acabei
tomando, pois essa inconformidade, me levou a buscar
as coisas eternas. O que também tenho percebido ao
longo desses anos, é que ainda que ninguém de fato
se conforme diante da morte, a maioria das pessoas,
talvez num instinto natural de defesa, procura não
pensar sobre ela e, ao não pensar sobre ela, também
acaba negligenciando a busca pela verdade. Fato é que,
somente a sede leva à busca pela água. Jesus foi bem
enfático quando disse, e isso a Pilatos: “Todo aquele que
é da verdade ouve a minha voz” (João 18.37). Veja bem:
Pilatos, se não tivesse cedido à voz cega do povo, poderia
ter encontrado a salvação!
Prezado leitor: Houve um tempo, e não faz muito
tempo, que a ciência quase nos fez pensar que a vida
poderia ser eterna aqui. Hoje, estamos todos cientes
que jamais será assim e que, não somente o tempo
“passa voando”, como também a morte pode estar
mais próxima do que imaginamos. O que virá depois?
Vale, exatamente aquilo que Jesus disse a Pilatos e, eu
acrescentaria: “eis, agora, o tempo sobremodo oportuno,
eis, agora, o dia da salvação” (1 Coríntios 6.2).

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

A ARTE DE COLHER FLORES

Quando apostam na guerra, devemos acreditar na
paz.
A paz sente medo quando o futuro é ameaçador,
mas não se deixa intimidar.
A paz tem vontade de revidar à ofensa, mas pensa
nos prejuízos da violência.
A paz não tem derrotados, apenas vencedores. É a
guerra que conta os feridos nos dois lados.
A paz não pisa sobre cadáveres, porque cura os
feridos.
A paz não sente um aperto na garganta, mas
gargalha na liberdade.
A paz não é ausência de conflito, mas o triunfo
sobre ele.
A paz não é para fracos, mas para fortes.
A paz é espiritual, contra a guerra, que é carnal.
A paz não conspira, não mente, não trapaceia, não
ataca, não mata.
A paz pode ficar temporariamente perturbada,
mas olha para as promessas do Deus Eterno e se
recompõe.
A paz segue o exemplo de Jesus, que perdoou até o
fim, porque amou até o fim.
A paz é serena porque sente o Espírito Santo ao seu
lado.
A paz tem certeza que está do lado certo.
A paz gera felicidade para quem a promove.
A paz é exclusiva para quem sabe o que é o amor.
A paz acontece quando se perdoa.
A paz se faz entre espinhos para colher flores.
A paz é a bênção de que mais precisamos.
É para ser aceita, buscada, celebrada, demonstrada,
exaltada a paz.
(Israel Belo de Azevedo – prazerdapalavra.com.br)
Comentário:
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la
dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize”. (João 14:27).
“E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro:
Paz seja nesta casa.
E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre
ele a vossa paz; e, se não, voltará para vós”. (Lucas
10:5,6).
As pessoas que vivem em paz carregam em seus
corações bandeiras brancas. Prezam pela liberdade
que possuem e respeitam aqueles que são contrários,
com amor e justiça, fazendo de tudo para levar essa
mesma paz aos seus corações.
Por mais que os espinhos dos cobiçosos lhes
machuquem, seu objetivo é colher flores, mostrando
que é possível viver na Paz de nosso Senhor Jesus
Cristo. Foi Tiago que disse: “De onde vêm as guerras
e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a
saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros
guerreiam?” (Tiago 4:1). A cobiça é a mãe da
anarquia, que infelizmente jamais foi reconhecida
como mãe.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

COLUNAS DA
IGREJA
Nossa Paróquia,
que tem como
padroeiro a São
Pedro, Celebra 125
anos de fundação.
Este Santo
sempre é celebrado juntamente com São Paulo,
outro santo importante de nossa Igreja. Esta
festa é muito grande para os cristãos porque
celebramos aqueles dois apóstolos que Cristo
escolheu como "colunas" para continuar a sua
obra, a Igreja. Pedro recebeu a missão de fundála e governá-la, Paulo, a missão de divulgá-la
por todo o mundo. Ao recordá-los num só dia,
tomamos consciência da dupla dimensão da
Igreja, una e católica.
Pedro foi o primeiro a confessar a fé em
Cristo. Quando Jesus perguntou aos seus
discípulos o que os homens pensam dele, Pedro,
inspirado pelo Espírito Santo, respondeu: "Tu
és o Messias, o Filho do Deus vivo." Os outros
discípulos ainda não haviam compreendido o
essencial da pessoa de seu Mestre, ou ainda não
tiveram a coragem de confessá-lo em público.
Pedro sim. Ele era como um aluno que passou
com sucesso no primeiro exame. É por isso que
Jesus o faz um reconhecimento público: “Tu
és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha
Igreja. Dar-te-ei as chaves do reino.
Pedro foi o primeiro Papa e sua tarefa era
fazer-nos conhecer Cristo e manter a unidade
da Igreja. É a tarefa de todos os papas até o fim
do mundo. Cabe a nós ouvir seus ensinamentos,
apoiá-lo em suas ações, defendê-lo das críticas e
orar sempre por ele.
Paulo, com sua pregação, ajudou-nos a
conhecer a Cristo. Ele não o conheceu em vida
até depois de sua ressurreição. Ele foi primeiro
um perseguidor de cristãos, mas depois de sua
conversão na estrada para Damasco, ele levou
sua mensagem a todos os povos pagãos e os
converteu à fé católica. Seu lema era: "Se Deus é
por nós, quem será contra nós?" (Rm 8,31). Ele
estava convencido de que "nada nem ninguém
pode nos separar do amor de Cristo" (Rm 8:39).
Nós, como ele, também devemos tirar toda
a nossa energia dessa convicção: "Tudo posso
naquele que me conforta!" (Fil 4, 13). Vamos
enfrentar a nossa existência, com as suas alegrias
e dores, sustentada por estas ideias-mães de São
Paulo.
Os dois apóstolos deram suas vidas por
Cristo. Por caminhos diferentes, os dois
chegaram a Roma, a capital do império. Eles
crucificaram Pedro de cabeça para baixo, eles
massacraram Paulo. Mas sua voz não diminuiu.
Os novos cristãos sofreram muitas perseguições,
se esconderam nas catacumbas, morreram
comidos por leões no coliseu e no circo romano,
mas aquele sangue fez o milagre de converter
Roma em poucos anos à capital do cristianismo.
É por isso que Tertuliano disse que "o sangue
dos mártires é a semente dos cristãos".
Peçamos a Deus, por intercessão de São
Pedro e São Paulo, a graça da perseverança
final e a coragem de dar a vida por Cristo, se
necessário, como o deram com o testemunho
do martírio. Que assim seja.
Pastoral da ComuniCação

I
G
R
E
J
A
S

19

JORNAL OPINIÃO
25 de JUNHO de 2021

artigo

Vamos resgatar
a autoestima
dos gaúchos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Lançado há pouco,
o Plano de Obras do
governo estadual prevê
um investimento de
R$ 1,3 bilhão para a
construção de acessos
municipais e recuperação
de rodovias. O programa
transversal Avançar se
propõe a fazer o estado
avançar no Crescimento,
para as Pessoas e com
Sustentabilidade.
É um dos maiores
investimentos públicos
nesta área. Há, também,
o projeto de concessão
de rodovias, em que
a iniciativa privada
investirá, nos próximos
30 anos, mais de R$ 10
bilhões.
O plano Avançar
prevê investimentos em
28 acessos municipais
e 20 ligações regionais.
Serão 39 projetos
executivos, quitação
de recursos para
conclusão de obras via 39
convênios, e conservação
e recuperação de
rodovias. Participei do
anúncio destas medidas e
constatei, com satisfação,
que é a concretização de
um trabalho que temos
desenvolvido desde que
cheguei à Assembleia
Legislativa.
Esta iniciativa é fruto
de um trabalho intenso
do nosso mandato e
de todo o Parlamento
Gaúcho. A melhoria da
infraestrutura rodoviária
é fundamental para
o agronegócio e irá
beneficiar todas as
regiões e milhares de
cidadãos. Sinto-me
orgulhoso por liderar e
ter participado de lutas
que estão possibilitando
este avanço

importantíssimo.
As reformas
estruturais do Estado,
a batalha pela redução
de impostos e o fim
do plebiscito para
debater o enxugamento
da máquina pública
foram essenciais. Valeu
a pressão para que o
Estado reduzisse a sua
máquina, e discutíssemos
questões cruciais, como
a privatização da CEEE.
Tivemos coragem para
propor - e o Parlamento
aprovou - a retiradas do
plebiscito para debater a
privatização de estatais.
O estado tem de
caber em si mesmo, para
entregar ao cidadão o
que realmente interessa:
saúde, educação,
segurança e obras de
infraestrutura. Não se
pode fazer isso com uma
máquina pública pesada,
cara e ineficiente. O
Rio Grande do Sul tem
vocação para empreender
- e o Estado não pode ser
uma barreira.
Sempre defendemos
um Estado menos
comprometido consigo
próprio e mais voltado
para os gaúchos.
Nossa luta não foi em
vão. Os resultados
estão aparecendo.
Continuaremos
enfrentando a pressão
ruidosa das corporações
interessadas na
manutenção dos seus
privilégios, fiscalizando
e cobrando a aplicação
das medidas anunciadas.
O Rio Grande precisa
recuperar sua autoestima
e voltar a crescer.
Sérgio Turra
Deputado Estadual

Encantado e frederico westphalen

RGE instalará chuveiros
inteligentes para famílias
de baixa renda
Com o objetivo de contribuir
para uma diminuição das
contas de luz de famílias de
baixa renda, a RGE instalará
1.207 trocadores de calor,
beneficiando famílias de Frederico
Westphalen e Encantado. A ação,
que faz parte do Programa de
Eficiência Energética, tem um
investimento de R$ 1,6 milhões
e busca diminuir o impacto do
chuveiro elétrico na fatura de
energia, já que este equipamento
é responsável por cerca de 35% do
valor pago.
Em Frederico Westphalen
o trabalho está começando
nesta semana. São 665 famílias
beneficiadas, com investimento de
R$ 864.500,00.
Em Encantado as ações
ocorrerão em julho para 542
famílias, com investimento
de R$ 703.300,00. Outra ação
de eficiência energética que
será realizada em Encantado
é a entrega de 2.766 lâmpadas
LED para clientes baixa renda e
residenciais comuns, beneficiando

mais de 600 famílias. O
investimento da RGE será de R$
41 mil. As lâmpadas LED são mais
econômicas em até 80% e duram
mais, proporcionando economia
dupla às famílias.
Os trocadores de calor, também
conhecidos como chuveiros
inteligentes, são equipamentos
que permitem uma economia de
até 50% no gasto com energia,
principalmente no horário de
ponta, onde o chuveiro é mais
utilizado. O chuveiro também
propicia economia média de
15 mil litros de água por ano.
A nova instalação substitui o
chuveiro comum por um sistema
inteligente de aquecimento de
água, transformando-o em um
equipamento mais eficiente.
No momento do banho, a água
da caixa ou da rede, através de
conexões especiais, é conduzida
até uma plataforma e passa por
dentro do trocador de calor,
aproveitando o calor já gerado
pela água do banho, necessitando
de uma potência menor de

energia para que se atinja a
temperatura ideal da água. O
sistema também possui resistência
blindada e a plataforma é feita de
aço inox, o que aumenta a vida
útil.
Segundo o analista de
Eficiência Energética da RGE,
Odair Deters, este investimento
auxilia na redução da fatura e na
conscientização dos clientes. "Esta
ação tem um impacto direto na
redução de consumo de energia
elétrica, e, consequentemente,
na redução do valor da conta de
cada cliente, visto que o chuveiro
é um dos equipamentos de maior
consumo em uma residência.
Com isso, a empresa busca,
também, conscientizar as famílias
sobre o uso consciente da energia
elétrica, evitando desperdícios e
gastos excessivos", afirma Odair.
A escolha de quem receberá
os chuveiros inteligentes é feita
pela RGE, em conjunto com
as prefeituras municipais, que
indicam as famílias com base em
cadastros de programas sociais.

ENCANTADO

Administração Municipal
disponibiliza Whatsapp
para facilitar atendimento
nos postos de saúde
Os usuários dos postos
de saúde de Encantado
podem realizar o
agendamento das
consultas pelo Whatsapp.
O atendimento é feito
por meio da troca de
mensagens de texto
via aplicativo. Nesse
sistema não serão aceitas
chamadas de áudio ou
vídeo.
Conforme o prefeito
Jonas Calvi, cada
uma das unidades
terá um número fixo.
“Estamos aprimorando
internamente os nossos
sistemas, buscando a
modernização, sempre
com o objetivo de
facilitar a vida dos
cidadãos”, comenta.
“Não vamos deixar
de atender as ligações
habituais por telefone,
mas queremos que a
comunidade aos poucos

CONTATOS
Os números do
Whatsapp das
unidades de saúde
são os seguintes:
Planalto –
3751.0115
Faterco –
3751.0116
Navegantes –
3751.0117
Jacarezinho –
3751.0118
Vacinas –
3751.0120
Central –
3751.0121

crie o hábito de utilizar o
Whatsapp que facilitará
não só o trabalho da
Administração, mas,
principalmente, o
atendimento ao nosso
cidadão”.
A secretária Clarissa
da Rosa Pretto Scatola

comenta que, além de
marcar consultas, as
pessoas poderão solicitar
informações, resultados
de exames, encaminhar
reclamações e sugestões.
“Será uma conexão
direta com o paciente”,
ressalta.

20

JORNAL OPINIÃO
25 de JUNHO de 2021

ENCANTADO

Atividades de
Educação Fiscal
serão desenvolvidas
nas escolas
A Administração
Municipal de Encantado
inicia um trabalho
de implantação e
fortalecimento da
Educação Fiscal
nas escolas, com o
desenvolvimento
de atividades com
os alunos. A ação
mobiliza as equipes da
Secretaria da Educação,
Setor Tributário e
Departamento Jurídico.
Nesta semana foi
realizada a primeira
reunião entre os
servidores envolvidos
para estabelecer um
roteiro e uma forma
de abordagem do
assunto no contexto

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Reunião entre os servidores foi
realizada nesta semana

escolar. A proposta é
enfatizar nos estudantes
a importância da
Educação Fiscal para

o desenvolvimento
do município e para
a formação do sujeito
enquanto cidadão.

ENCANTADO
Jonas recebe confirmação
de recursos para compra
de Castramóvel
O prefeito Jonas Calvi anunciou
nesta semana a confirmação de
uma emenda do deputado federal
Giovani Feltes para a compra
de um Castramóvel. A notícia
foi informada pelo gabinete do
parlamentar. O valor encaminhado é
de R$ 161 mil.
O Castramóvel é um veículo

equipado para funcionar como
unidade itinerante que faz o trabalho
de esterilização de cães e gatos
nas ruas da cidade. “O controle da
população desses animais é uma
grande demanda que temos no nosso
município. Por isso, agradecemos o
apoio que o deputado Feltes sempre
dá para Encantado”, salientou Jonas.

ENCANTADO

Encantado

Apenados constroem
mais de 500 casinhas
Desde 2019, os apenados do
Presídio Estadual de Encantado (PEE)
construíram mais de 500 casinhas para
cães em situação de vulnerabilidade.
A iniciativa é da ONG Associação
Pegadas de Amor (ASPA), em
parceria com o PEE e o Conselho da
Comunidade do Presídio Estadual de
Encantado.
O projeto tem o intuito de
contemplar cães que não têm um
abrigo, que dormem ao relento ou que
tem casinha com telhado quebrado e
madeira estragada. De acordo com a
integrante da ASPA, Vitória Stürmer
Bortoletti, para dar continuidade ao
trabalho, a entidade precisa da doação
de madeira, prego, brasilit e tinta.
Quem quiser contribuir com estes
materiais pode contatar os integrantes
da ASPA.
“A gente precisa a todo instante

de casinhas. Também realizamos a
comercialização destes lares por um
preço acessível, e, com o dinheiro
arrecadado, damos continuidade ao
projeto. A casa grande custa R$70, a
média R$60 e a pequena R$50. São
casas bem reforçadas e com grande
durabilidade”, destaca.

Casinhas são destinadas
para cães em situação de
vulnerabilidade

Covid-19
Estado recebe primeiro lote
de vacinas da Janssen
O primeiro lote de vacinas do
laboratório Janssen, da Johnson &
Johnson, chegou ao Rio Grande do
Sul na manhã da quinta-feira (24). São
91.800 doses que serão distribuídas na
sexta-feira (25).
O principal diferencial deste
imunizante em relação aos demais já
disponíveis é a necessidade de apenas
uma dose, atingindo eficácia de até
85% para casos graves da doença
depois de 28 dias da aplicação. A
eficácia global da vacina para casos
leves, de acordo com a bula, é de 67%
em todos os indivíduos.
Com esse primeiro lote da Janssen,
o Rio Grande do Sul chega a quase

nove milhões de doses recebidas,
somando de outros laboratórios
(AstraZeneca, Coronavac e Pfizer).
A carga foi transportada junto com
outras 195,6 mil doses de Coronavac.
A previsão é que, com os demais
envios previstos para os próximos
meses, o Estado consiga vacinar todas
as pessoas acima dos 18 anos com ao
menos uma dose até 20 de setembro.
No momento, o Rio Grande do Sul já
vacinou 4,3 milhões de pessoas com a
primeira dose, o que representa quase
50% da população vacinável (acima
dos 18 anos). Cerca de 1,8 milhão
já completaram o esquema com a
segunda dose

ACI-E contrata estudo para avaliar
qualidade da energia elétrica
A concessionária RGE Sul
já tem em mãos as primeiras
informações de um estudo
realizado pela Associação
Comercial e Industrial de
Encantado (ACI-E) sobre
a demanda de consumo
de energia elétrica, dos
consumidores da Linha São
Luiz.
O trabalho faz parte de um
projeto piloto proposto
pela ACI-E à RGE, a fim de
comparar com os cadastros
registrados na concessionária
e verificar a necessidade de
melhorias no fornecimento
da energia pela distribuidora.
Nos últimos dias, um
profissional especializado,

contratado pela ACI-E,
visitou 22 propriedades e
apresentou aos moradores
um questionário com
perguntas sobre o tipo
de rede (monofásica ou
trifásica), as principais
atividades da propriedade
(avicultura, gado leiteiro,
gado de corte, agricultura,
suinocultura maternidade,
creche ou terminação) e
se o local possui gerador.
A pesquisa também listou
os equipamentos de uso
doméstico e da propriedade.
A presidente da ACI-E,
Maria Cristina Castoldi,
explica que a Linha São
Luiz foi a escolhida como

alvo da pesquisa não só
por ser um dos locais mais
prejudicados pela fragilidade
no abastecimento de energia,
mas também por ser uma das
regiões que apresentam maior
capacidade de expansão
do setor de agronegócio do
município.
“Sabemos que muitos
usuários, quando fazem
algum tipo de expansão na
propriedade ou adquirem
equipamentos novos, não
comunicam a RGE sobre o
aumento no consumo. Isso
faz com que a concessionária
não consiga oferecer a
estrutura de qualidade”,
comenta Maria Cristina.

Avaliação das
redes elétricas

Além do projeto piloto na Linha
São Luiz, que servirá de referência
para outras ações, a ACI-E também
solicitou à RGE um estudo de
avaliação das redes elétricas de
cinco localidades de Encantado
que estão entre as que apresentam
maior reincidência de falta de
energia elétrica após intempéries.
Os locais analisados são os bairros
Porto XV, São José e Lambari, além
das linhas Anita e São Marcos. A
ideia é identificar os motivos das
quedas e realizar medidas que
solucionem os problemas.
Esses assuntos foram tratados

diretamente com o representante
da RGE, Umberto Ossig Santana,
em reunião no Centro Empresarial
ACI-E na semana passada. “Já
tivemos um retorno positivo da
RGE sobre nossas demandas.
Um dos exemplos é que a
concessionária criou um plano de
trabalho e disponibilizou equipes
para realizar poda da vegetação em
rede”, salienta a presidente Maria
Cristina.
O movimento liderado pela
ACI-E junto à RGE conta com
a participação do Conselho de
Desenvolvimento do Vale do
Taquari (Codevat), Administração
Municipal e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Encantado
(STR).

