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para às 10h,
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liderada por
moradores 
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 EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/08/1971 
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580

EDIÇÃO Nº: 2.553
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.

FRASE DA 
SEMANA

“Meu governo será 
de coalizão e não de 
embate”

Jonas Calvi
Prefeito de Encantado em 
entrevista ao Bom Dia 
Região dos Vales da Rádio 
Encantado

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

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

OBITUÁRIO 25/06/2021 a 01/07/2021

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

25/06 – Lenir de Bortoli Weber, 71 anos.
Cemitério de Linha Santa Lúcia, Muçum. Funerária Garibotti.

25/06 – Nelson TiScher.
Cemitério Evangélico de Linha Fazenda Lohmann, Roca Sales. Funerária Delano.

28/06 – Terezinha de Conto Batisti, 74 anos.
Cemitério de Linha Marques do Herval, Roca Sales. Funerária Mazzarino.

28/06 – Irene Marlete Duarte, 53 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.

TERCILA CAVALLI FONTANA, 98 ANOS.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

Pedras enormes no 
acostamento  

Leitores do Jornal Opinião e ouvintes da Rádio 
Encantado reclamam que na ERS – 129, no trecho 
entre Encantado e Muçum, tem muitas pedras que 
estão no acostamento. Elas  são resultado das fortes 
chuvas e podem provocar graves acidentes. 

encantado
Hospital recebe emenda 
do deputado Schuch 

Na manhã da quinta-feira (01), o deputado federal Heitor Schuch entregou 
uma emenda no valor de R$150 mil para o Hospital Bene� cente Santa Terezinha 
(HBST) de Encantado. 

lideranças participaram do momento da assinatura da emenda

Muçum 
Representantes da 16ª 
CRS visitam o hospital

JUREMIR VERSETTI 

Na terça-feira (29), as servidoras do Planejamento 
e Regulação da 16ª Coordenadoria Regional da 
Saúde, Scheila Karen Birkholz e Fabricia Rösig, 
juntamente com o coordenador adjunto, Ederson 
da Rocha, visitaram o Hospital Nossa Senhora 
Aparecida de Muçum. A equipe foi recepcionada pelo 
prefeito Mateus Trojan; pela secretária municipal 
de Saúde, Jaiana Zanuzo e pelo administrador do 
hospital, André Marcon. A visita teve objetivo de 
ouvir os projetos da nova gestão da casa de saúde e da 
municipalidade quanto à quali� cação do atendimento 
e ampliação de serviços para a comunidade local e 
regional.

Projetos da nova gestão da casa de saúde 
e da municipalidade foram apresentados

DIVULGAÇÃO
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encantadoVereadores vão analisar proposta nas próximas sessões

Projeto encaminhado pelo 
Executivo pede quase R$ 5 milhões 
em créditos suplementares
Suplementação financeira vai voltar a ser pauta das 

próximas sessões na Câmara de Vereadores em 
Encantado. Após o tema protagonizar os debates 

mais acalorados do ano devido à discordância sobre 
os gastos no Legislativo, agora, uma autorização para 
reorganizar os recursos no orçamento da Administração 
Municipal foi solicitada pelo prefeito Jonas Calvi. O 
projeto 029/2021 foi encaminhado para a Câmara na 
última semana. A matéria solicita autorização para 
abertura de R$ 4.865.000 em crédito suplementar. 

A proposta encaminhada para a Câmara pelo 
Executivo elenca os destinos em que serão aplicados 
os recursos. A quantia mais expressiva está em um 
pagamento relacionado a serviços da área da saúde (R$ 
1.450.000,00).  

Henrique pedersini 
jornalista

DISCURSOS NA 
TRIBUNA 

Roberto Salton (PDT) - Abordou o impasse 
quanto a praça de pedágio de Encantado e a 
situação da comunidade de Palmas, dividida do 
restante da cidade. 

Marino Deves (Progressistas) – Citou a 
reunião que apresentou o modelo de concessões 
das rodovias do RS e se disse descontente com 
o que foi dito pelo Secretário Extraordinário de 
Parcerias do estado, Leonardo Busatto.  Deves 
ainda externou uma reclamação de uma moradora 
de Encantado em relação a não realização de 
exames pediátricos durante atendimento ao seu 
filho. 

Valdecir Cardoso (Progressistas) – Voltou 
a manifestar preocupação com o índice que 
regulamenta o valor do Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU). Para o vereador, é 
preciso se preocupar agora com o tema para que 
a comunidade não seja surpreendida com um 
aumento expressivo. 

Joel Bottoni (PSDB) – Mostrou indignação 
com a situação da praça de pedágio de Encantado. 
Criticou o tratamento dado para comunidade 
encantadense pelas autoridades que estão 
debatendo o tema. Relatou que são arrecadados 
R$ 17 milhões por ano no pedágio de Encantado. 

Cris Costa (PSDB) – Comemorou a conquista 
de R$ 400 mil em emendas parlamentares para 
Encantado. Revelou que tem uma meta de buscar 
R$ 2 milhões para o município ao longo de sua 
gestão na Câmara. 

Diego Augusto da Rosa Pretto (Progressistas) 
– Foi mais um vereador a manifestar 
descontentamento com a situação do pedágio na 
cidade. Criticou a situação das rodovias na região 
e pediu que providências sejam tomadas inclusive 
pelo Ministério Público (MP).

Sandra Vian (PSDB) -  Citou visita feita ao 
bairro Navegantes em conjunto com o prefeito 
Jonas Calvi. Enfatizou o atendimento nos postos 
de saúde via Whatsapp para agendamento de 
consultas e demais atendimentos. 

Sander Bertozzi (Progressistas) – Endossou 
o discurso contra a manutenção do pedágio em 
Encantado. Indicou que sejam feitos projetos de 
incentivo à sucessão rural, inclusive com a criação 
da escola do campo e propôs que a iniciativa 
seja feita na escola Osvaldo Aranha, na Barra do 
Coqueiro.

Andresa de Souza – Yê (MDB) -  Comemorou 
a conquista do “Castramóvel” por intermédio do 
Deputado Federal Giovani Feltes. Citou a ação 
beneficente de doação de roupas com o grupo “As 
Gurias”, onde foram arrecadados agasalhos para 
serem distribuídos. 

MAIS SOBRE A CÂMARA
>> Os vereadores aprovaram por unanimidade 

o projeto 030/2021, que repassa R$ 100 mil para 
o Hospital Beneficente Santa Terezinha (HBST). 
Os valores entraram no caixa do município e são 
oriundos do Governo do Estado. 

>> Duda do Táxi (MDB) pediu que o Executivo 
faça a fiscalização de um terreno situado na 
esquina das ruas Sete de setembro com a 
Eduardo Satler, no centro. 

>> Os vereadores aprovaram uma Moção 
de Aplausos pela comemoração aos 39 anos 
da Sistema de Crédito Cooperativo (SICREDI) 

completados no dia 02 de julho. 

Bottoni relatou 
que pedágio 
de Encantado 
arrecada R$ 17 
milhões por ano

Sessão ocorreu na 
segunda-feira (28)

FOTOS: HENRIQUE PEDERSINI

Prefeito Jonas Calvi encaminhou  
projeto aos vereadore
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DE OLHO EM ROCA

Muçum 

Prefeitura distribui kits de 
alimentos a famílias de alunos

A Prefeitura de 
Muçum, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e 
Lazer, iniciou na manhã 
da terça-feira (29), no 
Ginásio Municipal de 
Esportes, a distribuição 
de 450 kits de alimentos 
para famílias de alunos 
matriculados nas escolas 
da Rede Municipal de 
Ensino. O processo terá 
uma segunda etapa, em 
data a ser de� nida, em 
razão da sazonalidade 
dos produtos. A 
expectativa é contemplar 
mais de 420 alunos. 

A iniciativa acontece 
em conformidade com 
a Lei Nº 13.987 de 07 
de abril de 2020, que 
autoriza a distribuição 
de gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos 
do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. 
Os kits remanescentes 
serão destinados às 
escolas do município.

O objetivo é reduzir os 
impactos da pandemia 
da covid-19, que 
resultou na suspensão 
das aulas presenciais 
entre os anos de 2020 
e 2021. Conforme 

Iniciativa visa reduzir impactos da pandemia

a pasta responsável, 
os alimentos, em sua 
maioria oriundos da 
agricultura familiar local 
e regional, chegam às 
mesas das famílias para 
garantir e promover a 
segurança alimentar 
e nutricional. "São 
alimentos que, em 
situação normal, seriam 
usados na merenda 
escolar de nossas 
instituições de ensino 
e, para muitas famílias, 
servem como amparo 
em um período de 

adversidades impostas 
pela pandemia", explica 
a titular da Educação, 
Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, Jucéli 
Baldasso.

O prefeito, Mateus 
Trojan, destaca o fato 
de a iniciativa ocorrer 
com aquisição de 
alimentos, em grande 
parte, produzidos 
por agricultores do 
município. Para ele, além 
de bene� ciar um grande 
número de famílias, 
estimula a produção 

de alimentos e torna-
se fonte de renda para 
diversos produtores. De 
acordo com Trojan, a 
organização da produção 
contou com colaboração 
e orientação da Emater/
RS – Ascar. 

"Estamos há alguns 
meses nos mobilizando 
em torno desta ação. A 
parceria com a Emater 
e o empenho de nossas 
pro� ssionais do setor 
de Educação, têm sido 
fundamental para o 
desfecho", salienta. 

LUÍS GUSTAVO BETTINELLI

Novo endereço 

16ª Coordenadoria Regional de 
Saúde se instala em Lajeado 

 A partir da próxima 
segunda-feira (05), a 
16ª Coordenadoria 
Regional de Saúde inicia 
a mudança de sua sede 
para a rua Irmão Emilio 
Conrado, 102, Edifício 
Orleans, Sala 101 e 201, 
bairro Florestal, em 
Lajeado. A mudança 
terá duração de duas 
semanas por causa dos 
medicamentos, vacinas, 
refrigeração, transporte e 
logística.  

Em virtude disso, a 
Coordenadoria informa 
que até o dia 16 de julho 
poderá haver alguma 
instabilidade quanto à 
internet, atendimentos 
de telefones, bem como 
atrasos de alguns serviços 
prestados. No entanto, 
os serviços essenciais/

urgentes, tais como a 
entrega de medicamentos, 
vacinas e congêneres não 
serão afetados e estão 

sendo organizados para 
funcionarem de forma 
normal e sem maiores 
intercorrências.  

Dúvidas podem ser 
solucionadas pelos fones 
(51) 3748-7459, (51) 3714-
1355 ou (51) 3748-7504.

mudança terá duração de duas semanas

DIVULGAÇÃO 

Prefeito Fontana pretende 
regularizar todos os imóveis 
do município até o final do 
mandato

“Quero entregar, quando encerrar este meu 
mandato, todas as escrituras de todos os imóveis 
do município”. A a� rmação foi feita pelo prefeito 
Amilton Fontana, na sessão da Câmara de 
Vereadores na última segunda-feira. Conforme 
o prefeito, “a prefeitura, hoje, não tem escritura”. 
E esta situação está atrasando o início de 
algumas obras como, por exemplo, a do Parque 
Náutico. A estimativa é de um investimento 
de aproximadamente R$200.000,00 com esta 
regularização. O trabalho está sendo coordenado 
pelo setor de engenharia do município. 

Entorno do 
viaduto sendo 

revitalizado
DIVULGAÇÃO

Conferência 
Municipal 
da Cultura 
Está con� rmada para 
a próxima quarta-
feira, dia 07, a partir 
das 14h, na sede da 
Câmara de Vereadores, 
a 1ª Conferência 
Municipal da Cultura. 
Um dos objetivos 
será avaliar o Plano 
municipal de Cultura.  
Os participantes 
podem apresentar 
sugestões para a 
cultura do município 
nos próximos 10 anos.  

Projeto vai revitalizar 
viadutos, encostas e 
arredores

Já estão em andamento as obras de revitalização 
dos viadutos da cidade, com a construção dos 
muros nas encostas e a plantação de � ores do 
tipo Três Marias, que, além de ornamentar a área, 
auxiliarão segurando a terra do local. Após essa 
etapa, ocorrerá a lavagem dos viadutos e pintura 
dos locais, proporcionando o embelezamento da 
cidade.  O projeto faz parte de diversas ações que 
buscam impulsionar o turismo local.
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página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

mais de r$ 660 mil 
aprovados para projetos
Emendas parlamentares 

Nesta semana, os vereadores de Muçum aprovaram dois projetos 
de lei que autorizam abertura de crédito especial de mais de R$ 660 
mil. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares destinadas 
ao município e por solicitação de vereadores em suas idas a Brasília. 

Construção do CRAS
Um dos projetos, no valor de R$ 378 mil, foi destinado ao 

município pelo então ministro da cidadania Osmar Terra, para 
a construção de um novo Centro de Referência da Assistência 
Social – CRAS. O pedido foi solicitado, na época, pelos vereadores 
Mateus Trojan e Amarildo Baldasso (hoje prefeito e vice-prefeito, 
respectivamente). 

Fortes e Livres 
O outro recurso é decorrente de emenda parlamentar no valor 

de R$ 286.500, que será utilizado para a reforma do estádio Fortes e 
Livres. O recurso foi solicitado pelo empresário e ex-vereador Alcir 
Brustolin e ex-vereador Gilmar Marcolin. 

Comodato
Como o local pertence a uma associação, a administração 

recebeu a área em comodato e poderá realizar as reformas. 

Vias públicas
O vereador Mauro Cipriani 

solicitou a instalação de um 
redutor de velocidade ou faixa 
de segurança em frente ao 
mercado Coletti, no bairro 
Fátima.

Trem dos Vales 
O projeto Trem dos Vales 

chega à terceira edição 
neste ano. A previsão é 
que a locomotiva e seus 
vagões circulem entre 
os meses de novembro, 
dezembro e janeiro; 
com expectativa, pela 
organização, de 30 passeios 
e a comercialização de 
mais de 20 mil bilhetes. No 
ano passado, a ocupação 
dos vagões foi reduzida 
para 50%, e foram feitos 
22 passeios, com cerca de 
8 mil pessoas. O projeto, 
que consiste em passeios 
pela Ferrovia do Trigo, 
compreende trecho entre 
Muçum, Vespasiano 
Corrêa, Dois Lajeados e 
Guaporé, e contempla 21 
túneis e 17 viadutos.

Turistas 
Conforme o prefeito de 

Muçum, Mateus Trojan, 
o município está se 
preparando para acolher 
um grande número de 
turistas. “Esta edição será 
um passo importante 
para o projeto, quando 
receberemos um número 
expressivo de público, 
superando edições 
anteriores. É um desa� o 
pelo qual estamos nos 
preparando com a certeza 
de que, mais uma vez, será 
atingido o sucesso de anos 
anteriores”.

Doutor Ricardo
A Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte 

comunica que a Biblioteca Pública Érico Veríssimo 
está atendendo de segunda-feira a quinta-feira, no 
prédio do Centro Administrativo.

Paisagismo
Nesta semana, a administração municipal de 

Doutor Ricardo implementou projeto do paisagismo 
no Caminhódromo, trevo de acesso à Gruta Nossa 
Senhora de Lourdes, fachada da Prefeitura Municipal, 
capitel e Vinícola Paniz. Parte da ciclovia e pista de 
caminhadas já recebeu iluminação.

Barra do Guaporé 
A passarela entre as comunidades da Barra do 

Guaporé (Encantado) e Muçum está em fase � nal 
de construção. Nesta semana, foi realizado processo 
de concretagem e colocação das grades laterais. A 
obra irá facilitar e dar segurança aos moradores que 
diariamente precisam cruzar a ponte sobre o rio 
Guaporé. 

Descaso 
Isso é o que ocorre com as nossas rodovias estaduais. No trecho 

da ERS 129 entre os municípios de Encantado e Muçum, faz cerca 
de um ano que ocorreu queda de barreiras, que até hoje não foram 
retiradas da lateral da rodovia. Moradores das localidades estão se 
organizando para os festejos do primeiro ano. 

diversos pontos da rodovia estão nessas condições

FOTOS: DILAMAR DOS PASSOS
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mobilização

Protesto pela retirada do pedágio de Encantado 
promete bloquear a ERS-130 no sábado

Uma manifestação 
pela retirada da 
praça de pedágio do 
município de Encantado 
está agendada para o 
próximo sábado (03). 
O protesto vai ocorrer 
na ERS-130, junto as 
cancelas, com início 
programado para às 10h. 
A ação é liderada por 
moradores de Palmas e 
localidades próximas, 
principais prejudicados 
pela cobrança � cando 
separados do restante de 
Encantado.

De acordo com o 
vereador Joel Bottoni, 
um dos organizadores 
do movimento, o 
trânsito de veículos 
será bloqueado 
para pressionar as 
autoridades a escolher 
por outro local para a 
cobrança da tarifa. 

Bottoni reitera que se 
trata de um movimento 

pací� co, mas com o 
objetivo de demostrar 
às autoridades 
a indignação 
da comunidade 
encantadense pelo 
serviço ruim que é 
prestado na manutenção 
das rodovias da região 
e, especialmente, pela 
retirada da isenção 
para quem mora 
próximo do pedágio. 
“Palmas é a principal 
prejudicada, mas o 
pedágio é um problema 
de todo Encantado. 
Queremos o apoio 
de toda comunidade, 
teremos a participação 
de representantes de 
algumas empresas. 
Nossa ideia não é 
promover nenhuma 
baderna, mas sim, 
buscar uma solução. 
Todos podem apoiar 
este nosso movimento”, 
convoca. 

a ação é liderada 
por moradores 

de palmas Os manifestantes 
devem usar máscara 
e respeitar o 
distanciamento. A 
expectativa é que o 

movimento dure em 
torno de duas horas, 
sendo liberado o trânsito 
de veículos que atuam 
em serviços essenciais, 

como ambulâncias, por 
exemplo.

Henrique Pedersini
jornalista

IGOR LOPES

CONCESSÕES DAS RODOVIAS

ACI-E defende retirada da Praça 
de Pedágio em Encantado

A Associação 
Comercial e Industrial 
de Encantado (ACI-E) 
aproveitou o encontro 
com o secretário 
estadual Extraordinário 
de Parcerias, Leonardo 
Busatto, para reforçar 
sua posição contrária à 
permanência da Praça 
de Pedágio no bairro 
Palmas, em Encantado.

Busatto esteve 
em Encantado na 
quinta-feira (24) para 
apresentar o plano de 
concessão das rodovias 
elaborado pelo governo 
do RS. A reunião, 
organizada pela Câmara 
da Indústria e Comércio 
do Vale do Taquari 
(CIC-VT) e Conselho 
de Desenvolvimento 
do Vale do Taquari 
(Codevat), ocorreu no 
Auditório do Sicredi 
Região dos Vales e 
mobilizou lideranças 
empresariais e políticas 
regionais.

A presidente 
da ACI-E, Maria 
Cristina Castoldi, teve 

oportunidade de se 
manifestar e cobrou a 
retirada do pedágio do 
território encantadense. 
“O sentimento é 
de indignação e de 
injustiça. Nós estamos 
contribuindo com o 
pedágio há 23 anos e 
isso vem nos gerando 
prejuízos imensuráveis, 
tanto econômico, 
quanto social. Estamos 
com uma comunidade, 
Palmas, dividida por 
esse pedágio”, a� rmou. 
“Deixamos de ser 
competitivos. Não 
tivemos melhorias nas 
rodovias”.

A presidente da 
Associação entende 
que um local mais 
apropriado deva ser 
encontrado para instalar 
a Praça de Pedágio. “Não 
queremos transferir 
essa di� culdade para 
outro município por 
mais 30 anos. Mas 
temos a certeza de 
uma coisa: a nossa 
parte já contribuímos”, 
ponderou. 

Maria Cristina 
falou durante 

a reunião em 
Encantado

Maria Cristina mostrou 
preocupação com a 
proposta apresentada pelo 
governo para a elaboração 
do Edital. “A tarifação 
deverá � car pior do que 
está. Esperamos que o 
Edital seja adequado. 
Temos esse direito e 
vamos reivindicar por ele, 

buscando as condições, 
fundamentações legais e 
técnicas”, acrescentou. 

A ACI-E contratou um 
estudo técnico realizado 
por pro� ssionais da área 
de engenharia para avaliar 
as condições e demandas 
da rodovia que atravessa a 
cidade de Encantado. 

O presidente da CIC-
VT, Ivandro Carlos da 
Rosa, apresentou ao 
secretário Busatto uma 
série de demandas para 
serem incluídas no Plano, 
entre elas, a realização de 
uma audiência pública e 
uma discussão detalhada 
das obras necessárias. 

DIVULGAÇÃO



8 JORNAL OPINIÃO  
2 de JULHO de 2021

especialBrasileiro mora desde 1984 em Los Angeles
>> continua na outra página

Do Vale do Taquari para os Estados 
Unidos: a história de Jatir Delazeri
Nesta semana, 

o Grupo 
Encantado de 

Comunicação recebeu 
a visita do empresário 
e escritor Jatir Cosme 
Delazeri. Ele nasceu em 
Pouso Novo, em 1948, 
mas em 1953 mudou-
se para Relvado, onde 
passou sua infância e 
juventude. Desde 1984 
mora em Los Angeles, 
nos Estados Unidos, 
onde se dedica a vários 
projetos, inclusive ligados 
ao tradicionalismo 
gaúcho.

“A infância e a 
juventude em Relvado 
foram a base da minha 
vida. Minha base vem 
da colônia, ouvindo 
o pessoal falar sobre 
imigração italiana e 
religião. Em Relvado 
estudei num colégio de 
irmãs e fui sacristão por 
cinco anos. Junto com os 
pais trabalhei na roça até 
1968. Depois, fui para o 
quartel, onde fiquei 15 
meses”, lembra. 

Delazeri voltou para 
Relvado e, aos 20 anos, 
mudou-se para Porto 
Alegre, onde trabalhou 
como operário no 
Estaleiro por mais de dez 
anos. Na Universidade 
fez quatro meses de 
Arquitetura e depois 
mudou para Engenharia, 
mas teve que interromper 
os estudos. Em 1981 
o país passou por um 
período de recessão 
que afetou as empresas. 
O Estaleiro demitiu 
praticamente todos os 
funcionários, e em busca 
de uma vida melhor, a 
convite de um irmão, em 
1984, Jatir imigrou para 
Los Angeles.  

“Eu era solteiro e não 
tinha namorada. Fui para 
lá e comecei a trabalhar 
com o meu irmão na 
oficina mecânica. Fiquei 

sete anos com ele. Esta 
foi a primeira vez que fui 
para os Estados Unidos. 
Eu nem conhecia bem 
aquele país, porque não 
havia muita comunicação 
naquela época. Fui como 
turista, e se me desse 
bem, tinha intenção de 
ficar por lá. Trabalhei 
com meu irmão e 
gostei. Lá era tudo fácil, 
passavam-se os meses e 
os anos e o dinheiro não 
se desvalorizava. Assim 
comecei a montar uma 
vida lá e fui me dando 
bem”, conta. 

Delazeri casou, dividiu 
a sociedade que tinha 
com o irmão e montou 
uma empresa de venda 
de peças e uma oficina 
mecânica. Ele lembra 
da maior dificuldade 
e do que aprendeu 
nos primeiros dias. “O 
problema maior foi me 
reeducar, pois lá não tem 
o ‘jeitinho brasileiro’ e 
as leis precisavam ser 
seguidas. Além disso, 
nos primeiros dias em 
que fui na escola, os 
professores disseram o 
seguinte: ‘vocês devem 
trabalhar sem pensar 
em viver com o dinheiro 
do governo. Trabalhem, 
façam uma economia 
e invistam numa 
propriedade. Depois 
que se aposentarem, a 
propriedade estará paga e 
vocês receberão o aluguel’, 
relembra. 

O empresário explica 
que, em Los Angeles, o 
aposentado não recebe 
uma grande remuneração, 
mas a saúde é totalmente 
gratuita. Hospital, 
consultas periódicas a 
cada seis meses, exames 
laboratoriais e medicina 
receitada são  fornecidos 
pelo governo.  

Elisangela Favaretto 
jornalista

Jatir visitou o Grupo Encantado de Comunicação e entregou alguns de seus livros 

LIVROS
Delazeri escreveu e publicou quatro livros, que 

contam as suas vivências e a relação que possui 
com Relvado. “Em 1984, quando saí do Brasil e fui 
para os Estados Unidos, senti que a imigração e as 
raízes do meu passado estavam se perdendo. Pensei 
em resgatar, mas não tinha muita base e nem onde 
pesquisar. Em 1987, lancei o livro ‘Um Ítalo-Gaúcho 
em Los Angeles’, baseado no que aprendi do meu pai 
e do meu avô. Conto a história da imigração, minha 
infância e a ida para os Estados Unidos. O livro teve 
boa aceitação e, por isso, escrevi outros. Em 2007 
publiquei um sobre Relvado, chamado ‘Nasce um 
povo e uma história’. Ele conta o dia a dia do vilarejo, 
até se tornar cidade. Esse livro fez parte da história 
do município”, ressalta. 

Em 2017, Delazeri apresentou a história da família 
na obra “Caminho percorrido por uma família de 
Imigrantes Italianos”. O livro contém documentos, 
como atestados de óbitos e árvores genealógicas. 

Em 2020 lançou “O que eu penso da vida”, que 
é baseado nas suas experiências. 250 exemplares 
deste livro foram doados para as obras do Cristo 
Protetor. “Na minha família é tradicional doar alguma 
coisa. Meu bisavô doou as terras para a Igreja de 
Três Reis. O meu pai doou as terras da Gruta de 
Relvado e agora eu posso ajudar nas obras do Cristo. 
Além disso, pretendo estar aqui quando ele for 
inaugurado”, comunica. 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

ELISANGELA FAVARETTO

livro “caminho percorrido por uma 
família de imigrantes italianos”  

foi publicado em 2017
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*PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS ľ BEBA COM MODERAÇÃO

R$26 90

CERVEJA
EISENBAHN 
350ML R$3 89

R$2190

FRUKI 
GUARANÁ 2L

VINHO ARBO 
750ML

R$8 90

MEIO PEITO DE FRANGO SEM
OSSO SEM PELE CONGELADO 
BANDEJA 700GR R$3 29

TORTA DE 
BOMBOM
COM CASSATA 
DÁLIA KG

R$9 90

COXINHA DA ASA DE
 FRANGO CONGELADA 

DÁLIA KG

R$18 90

PERNIL DE SUÍNO RESFRIADO
 TEMPERADO TERMOFORMADO 

DÁLIA KG 

COSTELA DE SUÍNO 
COM OSSO COM PELE 
RESFRIADA DÁLIA KG

R$17 90

Tradicionalismo
Jatir Delazeri é o precursor do tradicionalismo 

nos Estados Unidos. Ao todo, foram fundados 
oito CTGs, mas nem todos estão ativos. Em 2017 
ele recebeu uma das maiores honrarias oferecidas 
pelo governador José Ivo Sartori: o certificado 
de Embaixador da Cultura Gaúcha nos Estados 
Unidos da América, em reconhecimento aos 
serviços prestados em nome das tradições e do 
folclore gaúcho.

“Este certificado me estimulou a trabalhar 
ainda mais com CTGs. Hoje já deixei para os 
mais novos, pois entendo que temos que fazer a 
base e deixar para os outros trabalharem também. 
Eu fundei, mas se ninguém continuar, o meu 
trabalho desaparece”, observa. 

Quando Delazeri chegou em Los Angeles 
percebeu que faltava alguma coisa e por isso, em 
1992, junto com 15 famílias fundou o primeiro 
CTG chamado de Centro Cultural Gaúcho 
General Bento Gonçalves. Em 2015 fundaram a 
Confederação Tradicionalista Gaúcha Americana, 
que organiza festas nacionais que reúnem todos 
os CTGs. 

Ele lembra que o primeiro CTG não 
possuía nenhuma pessoa que participava do 
tradicionalismo no Brasil. Nunca tiveram 
instrutor de dança ou gaiteiro, mas mesmo com 
poucas ferramentas, tinham muita vontade de 
preservar a cultura gaúcha. 

Entretanto, como estavam num país diferente, 
encontraram alguns problemas. “Tivemos 
restrições quanto às atividades no Parque, porque 
ficava numa cidade grande. Lá é proibido queimar 
lenha, porque moramos num deserto. O álcool 
é proibido em parques públicos. Se tiver mais de 
25 ou 30 pessoas, tem que ter segurança. Tudo 
isso nós fomos aprendendo. Hoje, se não tem 
prédio ou sala, fazemos em propriedade privada”, 

destaca. “Em Des Peres, que é uma cidade a 150 
quilômetros de Los Angeles, numa área aberta, 
são feitas as atividades da Semana Farroupilha. Lá 
ocorrem bailes, churrascos e reunimos mais de 
700 pessoas. Na propriedade tem cavalos, ovelhas 
e cancha de bocha. Na Flórida tem o CTG do 
Imigrante, que faz periodicamente atividades. Na 
semana passada houve uma semana de danças 

com as crianças. O pessoal estava bem animado”, 
explica. 

Mesmo com estas restrições, o empresário 
percebeu que a cultura gaúcha é muito bem 
recebida nos Estados Unidos. “Os americanos 
admiram como se fosse a cultura deles, porque 
eles veem o gaúcho, principalmente a prenda, 
como a mulher americana antigamente”, relata.

jatir delazeri recebeu certificado de Embaixador da Cultura Gaúcha  
nos Estados Unidos do governador josé ivo sartori
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 Luminárias, imagens religiosas, entre outros em canos 
de PVC. Telefone: 51.99506.3664 com Osmar.

CLASSINEGÓCIOSCLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios, 
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

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

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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Seguindo os 
protocolos, 
entidade 
recebe 
encomendas 
de comidas 
típicas até o 
dia 06

FESTA JUNINA
APAE inova e 
mantém tradição 
Junho é o mês da 

chegada do inverno 
e, principalmente, 

das festas dos santos 
populares. É tempo de 
quentão, cachorro-quente, 
maçã do amor, rapadura e 
muitas outras gostosuras. 
É tempo de Festa Junina! 
Claro que, em mais um ano 
de pandemia, é necessário 
evitar as aglomerações 
para não propagar o 
contágio do coronavírus. 
Mas a boa notícia é que 
as comemorações ainda 
estão salvas e podem 
acontecer no conforto 
do lar. Pensando nisso, 
a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Encantado 
vai realizar no dia 08 de 
julho a sua Festa de São 
João, mas, neste ano, com 
algumas mudanças. 

Podem ser 
encomendados até a 
próxima terça-feira (06) 
salgados, doces e até 
quentão para que esta 
época, que proporciona 
tanta alegria, seja 
comemorada em casa 
com toda a família. A 
retirada dos pedidos pode 

ser feita no dia da festa 
pelo sistema drive-thru na 
Escola Especial Recanto 
Encantado, mas também 
há a opção de tele-
entrega.

A diretora da APAE, 
Floraci Baseggio, ressaltou 
a importância do evento 
para o município de 
Encantado e que a adesão 
tem sido muito grande, 
mesmo não sendo de 
forma presencial. “A Festa 
Junina da APAE é muito 
tradicional em Encantado 
e sempre foi realizada na 
Praça da Bandeira. Mas 
por conta da pandemia, 
já é o segundo ano nesse 
modelo de encomendas, 
que também tem sido 
muito aceito pela 
comunidade”, afirmou.

A APAE Encantado 
é mantenedora da 
Escola Especial Recanto 
Encantado, que conta 
com quase 100 alunos, e 
do Centro de Reabilitação 
do município. A 
associação fará 50 anos 
em dezembro deste ano 
e continua avançando 
em muitos projetos 
sociais. “A APAE é uma 

instituição filantrópica, 
que depende de doações. 
Nós temos muitas 
parcerias com empresas, 
mas vale lembrar que a 
CPM também é muito 
participativa e atuante, 
principalmente em eventos 
como esse”, destacou 
Floraci.

Ela ainda conta 
que muitas reformas 
estruturais aconteceram 
nos últimos anos graças 
às comemorações 
juninas. “A arrecadação 
desses acontecimentos 
é essencial para nossa 
instituição. A Festa 
Junina, em particular, é 
nosso momento mágico! 
Já conseguimos avançar 
em reformas, compra de 
brinquedos. Atualmente 
estamos terminando o 
projeto de uma sala de 
integração sensorial, que 
terá um atendimento 
voltado para a estimulação 
precoce das crianças”, 
sustentou a regente.

Floraci, que trabalha 
na APAE há 20 anos, 
salientou que a 
organização de eventos 
e ações sociais tem o 

PEDIDOS SERÃO 
RETIRADOS NA  

ESCOLA EM SISTEMA 
DRIVE-THRU

CÉSAR AUGUSTO HUSAK

objetivo de aproximar 
mais a instituição da 
comunidade. “Sempre 
vamos evoluindo, são 
sonhos que pouco a 
pouco vamos realizando, 
né! E em todo esse 
crescimento, a satisfação 

é ainda maior porque o 
sentimento é de que a 
APAE é um pedacinho da 
nossa casa”, concluiu a 
diretora. 

César Augusto Husak 
jornalista
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Mesversário I
Dois meses da Heloísa. Ela é filha de Caroline Daldon e Daniel 

Bortoli, que residem em Lajeado.

NATÁLIA VIAN

Mesversário III
Seis meses da Gabriella, que é filha de Jessica Caroline Arnhold e 

Josoel Alan Bazzo. Eles residem em Travesseiro.

NATÁLIA VIAN

Mesversário II
O Mathias Bruski Dorst completou cinco meses com um lindo 

ensaio fotográfico. 

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

Newborn 
Newborn do Arthur, que é filho de Mardi Denise Rohr De Conto e 

Marcos De Conto. Eles residem em Arroio do Meio.

NATÁLIA VIAN

Aniversário 
Quem completou três 

aninhos e recebeu um 
book de presente dos 
pais, Letícia e Paulo, foi a 
pequena Ágatha Farias. 
Junto com o mano Bruno 
ela pousou para as lentes 
do fotógrafo Juremir 
Versetti, no feriado do dia 
29 de junho. 

JUREMIR VERSETTI
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Casamento 
O casal João Vítor 

Lisboa e Amanda Brasil da 
Silva confirmaram a união 
no civil na última semana. 
O casal fixou residência 
na cidade de Encantado e 
recebeu os parabéns dos 
padrinhos e familiares. 

Mesversário IV
A Olívia Chiesa Erthal comemorou os seus seis meses.

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

Aniversário 
Valentina completa 

três anos no dia 5 e a 
Kiara completa 4 anos no 
dia 6. Os pais Giovani e 
Valdene e os avós, Isabete 
Miranda e Dejair Togni 
homenageiam as irmãs. 
Eles residem em Roca 
Sales.

DIVULGAÇÃO

Mesversário V
A Nicoli completou nove meses. Ela é filha de Graziela Bellini De 

Lazzari e Evandro De Lazzari, que residem em Muçum.

NATÁLIA VIAN

JUREMIR VERSETTI
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Aula de biologia
A professora pergunta ao aluno:
- Zezinho, diga o nome de seis seres 

vivos que habitam as regiões polares. 
- Três ursos e três focas, professora...

Travessia
Na exposição de quadros no hospital 

psiquiátrico, o paciente se esforça em 
explicar para o visitante sua obra-prima: 
uma tela totalmente em branco.

- Este quadro se chama “A passagem 
pelo Mar Vermelho’.

- Mas onde está o Mar Vermelho?
- Afastou-se ao comando de Moisés.
- E Moisés?
- À frente dos hebreus.
- E os hebreus?
- Já se foram, ora.
E os egípcios?
- Ah, esses ainda nem passaram.

Mentira
O padre e o professor de religião 

desafiam os alunos:
- Hoje, vamos estudar o capítulo 23 

de Evangelho de São João. É o que trata 
da mentira e dos mentirosos. Quem de 
vocês já leu esse capítulo?

Todos levantaram a mão.
- Pois vocês são todos uns mentirosos. 

O Evangelho de São João tem apenas 21 
capítulos. 

Três
Em visita a um cemitério com um 

amigo de outra cidade, o sujeito se 
depara com uma sepultura imponente. 
Na lápide, a inscrição dizia: “Aqui jaz 
um advogado, um homem honrado, um 
cidadão íntegro”.

Intrigado, comenta com o visitante:
- Minha nossa! Enterraram três 

pessoas no mesmo túmulo!

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Com vários astros agitando seu paraíso, sua sedução 
vai arrancar suspiros e você tem tudo para atrair 
aquele crush dos sonhos. Não vai faltar vitalidade na 
saúde muito menos sorte com grana! No entanto, tenha 
cuidado, pois há risco de tretas no trabalho.

Touro (21/4 a 20/5)
Seu maior desafio será segurar a onda da sua teimosia 
que pode te colocar em saias justas no serviço. Com 
o mozão, o período será de intimidade e grude, mas o 
astral anda nostálgico para quem está sem um love.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Na saúde, talvez tenha que dar uma desacelerada no 
ritmo e respeitar mais a necessidade de descanso. 
Aborrecimentos e situações de estresse podem mexer 
com o seu pique e afetar até seu desempenho no 
trabalho. Se tem um mozão, preserve sua relação!

Câncer (21/6 a 21/7)
Não é hora de testar a paciência alheia nem se achar 
dono(a) da razão. Preocupações podem incomodar, mas 
tudo vai depender da dimensão que você der e da forma 
como vai lidar com as situações. Para ficar de boas com 
o mozão, pegue leve na sofrência.

Leão (22/7 a 22/8)
Se prepare, pois vai ter gente nova no pedaço que é 
bem capaz de surpreender o seu coração. Cuide de sua 
saúde. O trabalho vai exigir uma postura mais prudente 
e não é o momento de chutar o pau da barraca se estiver 
descontente com o rumo das coisas.

Virgem (23/8 a 22/9)
Graças às boas vibes dos astros, as coisas devem 
fluir como espera no trabalho e você só terá a ganhar 
se pegar firme nas suas metas profissionais. No lado 
amoroso, a dica é abrir o jogo com o mozão para colocar 
tudo em pratos limpos.

Libra (23/9 a 22/10)
Você terá mais visibilidade, vai ficar bem na fita e pode 
fazer bonito no trabalho ganhando pontos importantes com 
a chefia. Os astros recomendam manter a disciplina em 
relação à saúde e não se expor. A maré não está para peixe 
com os parentes, os amigos e muito menos com o mozão.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Você terá pique de sobra para ir atrás dos seus propósitos, 
mas vai devagar para a ansiedade não te atropelar. A dica 
é maneirar nas cobranças e vigiar o jeitão implacável do 
seu signo ou pode sobrar até para o mozão.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Os astros do amor anunciam um período perfeito para 
você conhecer alguém que tenha sua vibe. O trabalho 
deve caminhar bem se você tiver foco. Se tiver intenção 
de se aventurar em algo que não conhece direito, segure 
os ímpetos, aprenda o que puder e dê um passo de cada 
vez!

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Você poderá sentir vontade de sair da zona de conforto, 
buscar melhorias nas finanças, novas oportunidades 
no trabalho e emoções mais fortes na vida pessoal. 
Seu convívio com o mozão estará aquecido e os astros 
reforçam sua seducência na paquera.

Aquário (21/1 a 19/2)
Sua saúde estará protegida garantindo um período de 
boa vitalidade para o seu organismo. O astro-rei favorece 
seus interesses de trabalho e destaca suas qualidades. No 
departamento amoroso, a sorte vai soprar em sua direção 
e não vai faltar habilidade para atrair quem deseja.

Peixes (20/2 a 20/3)
Tensões e situações estressantes podem mexer com os 
seus nervos. Cuidado para não dar moral para quem tem 
duas caras. No amor, não faltará criatividade para animar o 
lance, só não deixe o ciúme atrapalhar.

CHARGE DO PATIÑO
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ENCANTADO

Decreto flexibiliza 
atividades esportivas e 
funcionamento 
de bares e restaurantes

Com base em 
dados do cenário 
atual da pandemia em 
Encantado, em que há 
mais de dois meses não 
são registrados óbitos e 
apenas um morador foi 
internado na UTI nas 
últimas duas semanas, 
a Administração 
Municipal decidiu 
ampliar as permissões 
para alguns setores, 
como esporte, bares e 
restaurantes.

A flexibilização 
considera também 
o percentual de 

vacinados no 
município, com a 
marca de 60% do 
público-alvo com 
a primeira dose. A 
Secretaria da Saúde e o 
Centro de Operações 
Emergenciais (COE) 
seguirão atentos e 
avaliando a evolução 
da pandemia, com 
possibilidade de 
restringir mais ou 
relaxar as medidas em 
um próximo decreto. 

O novo decreto 
deverá ser publicado 
nesta sexta-feira, dia 2. 

ENCANTADO

Prefeito e secretários anunciam projetos 
e ações para os próximos meses

O prefeito Jonas Calvi 
aproveitou a tradicional 
Live da semana, 
realizada na terça-feira, 
dia 29, para anunciar 
importantes projetos 
da Administração 
Municipal para os 
próximos meses.

A transmissão feita 
pelo Facebook da 
Prefeitura reuniu os seis 
secretários e marcou 
os 100 dias de gestão 
de Jonas, que assumiu 
o município no dia 
22 de março, após o 
falecimento do prefeito 
Adroaldo Conzatti.

Aliás, a trajetória de 
Conzatti foi lembrada 
pelo atual administrador. 
“Entrei para fazer parte 
de um governo que teve 
muito êxito, tanto que 
foi reconduzido pela 
população, e que estamos 
dando continuidade. 
Fiquei pouco tempo 
perto do prefeito 
Adroaldo, mas aprendi 
muito com ele. Alguns 
acham que a maior 
obra dele foi o Cristo 

>> Modernizar a administração pública, com 
mais agilidade e menos burocracia nos serviços;

>> Avaliar a possibilidade de concessões da 
Lagoa da Garibaldi, Parque João Batista Marchese 
e Caminhódromo; 

>> Revitalizar a Rua Padre Anchieta e 
implantar o projeto-piloto Calçada Segura, a  fim 
de melhorar a condição dos passeios públicos;

>> Revitalizar os trevos de acesso à cidade;
>> Construir duas rótulas, uma na Padre 

Anchieta e outra na Coronel Sobral;
>> Continuar o projeto Asfalto Comunitário 

no interior;
>> Elaborar novas leis na Agricultura;
>> Criar o novo site da Prefeitura (www.

encantado.rs.gov.br) e aprimorar o serviço de 
Ouvidoria;

>> Fortalecer o departamento de turismo, com 
ações voltadas às novas oportunidades geradas 
pela construção da estátua do Cristo Protetor;

>> Concluir o processo de vacinação contra 
a Covid. A meta é até agosto atingir os 100% do 
público-alvo com a primeira dose;

>> Fortalecer as atividades da Escola de 
Formação Permanente de Professores;

>> Comprar notebooks para os professores 
utilizarem em sala de aula;

>> Construir nova creche no bairro Porto XV e 
no Bairro Navegantes;

>> Implantar projetos nas áreas de inovação e 
tecnologia no turno inverso das escolas.

Confira:

Protetor. Sem dúvida, é 
uma grande obra, mas o 
grande legado que ele nos 
deixou de ensinamento 
é o cuidado com o 
dinheiro público, de 
atender a todos de forma 
igualitária”, comentou 
Jonas. “Temos o 

compromisso de avançar 
cada vez mais e pensar 
no futuro”.

Ao mesmo tempo 
em que apresentaram 
uma retrospectiva das 
ações desenvolvidas no 
primeiro semestre, Jonas 
e a equipe anunciaram 

projetos e ideias para 
serem implantadas nos 
próximos meses. “São 
projetos importantes 
para o desenvolvimento 
do nosso município e que 
queremos compartilhar 
e avaliar com a nossa 
comunidade”, disse Jonas.

ENCANTADO

Começa a substituição 
de 170 lâmpadas 
no centro

Iniciou nesta quinta-
feira, dia 1º, o trabalho 
de substituição das 170 
lâmpadas de LED das 
ruas Padre Anchieta, 
Júlio de Castilhos e 
Coronel Sobral.

Durante meses, os 
pontos de iluminação 
apresentaram 
problemas técnicos de 
funcionamento.

O prefeito Jonas 
Calvi acompanhou o 
serviço. “Finalmente 
conseguimos resolver 
esse problema que 
tivemos por algum 
tempo. Esperamos que, 
nos próximos dias, a 
empresa responsável 
consiga concluir a troca”, 
comentou.

Prefeito Jonas com a equipe de governo

lâmpadas das 
principais ruas 
serão substituidas

FOTOS: DIVULGAÇÃO

COMO FICA
Bares e restaurantes
 - Permissão para 

música ao vivo até 23h.
- Deverão encerrar as 

atividades às 24h.

 Esporte
 - Permissão para 

uso da copa nas 
quadras de esporte, 
com obediência aos 
protocolos de ocupação, 
distanciamento e 
higienização.
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Avicultura 

Dália Alimentos conquista licença 
para instalação de caldeira na 
unidade frigorífica de frangos

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(Fepam) emitiu à Cooperativa Dália Alimentos 
Licença Prévia e de Alteração para Instalação (LPIA) 
para a instalação de uma segunda caldeira na unidade 
frigorífica de frangos, localizada em Palmas, no 
município de Arroio do Meio.

A licença foi confirmada no dia 28 de junho, pela 
presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, durante 
videoconferência com o secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, 
o presidente executivo da Dália Alimentos, Carlos 
Alberto de Figueiredo Freitas, e o gerente da Divisão 
Frango de Corte, Eduardo Koefender.

A Dália Alimentos deu início ao processo de 
licença junto à Fepam em dezembro de 2020. Após 
o envio de toda a documentação e complementações 
que envolveu a química industrial, Graziela C.C. 
Botega, a engenheira ambiental, Andrieta Anater 
Werner, o gerente da Divisão Frango de Corte, 
Eduardo Koefender e a gerente da Divisão Controle 
de Qualidade, Ivane Giacobbo, em junho foi 
autorizada a implantação.

Marjorie destacou a agilidade da fundação ao 
analisar a licença em um espaço de tempo menor do 
que o habitual, para que a empresa não perdesse o 
prazo do financiamento que permitirá a instalação da 
nova caldeira. “Nós usamos o bom senso, buscamos 
o alinhamento das equipes técnicas e fizemos uma 
licença completa, que se sustenta e cumpre todos 
os requisitos ambientais, com a rapidez necessária 
para que a região e o Estado não perdessem este 
importante investimento da Dália Alimentos”, 
ressaltou.

Para o secretário Viana, a entrega da licença para 
a Dália Alimentos é mais um exemplo da postura 
adotada pelo Governo do Estado para dialogar 
e construir soluções que estimulem a economia, 
protegendo o meio ambiente. “Buscamos a confiança 
dos empreendedores, com pessoas competentes e que 

Unidade abatedoura de frangos em Arroio do Meio

RUDIMAR PICCININI

se dedicam ao serviço público para que possamos 
continuar trabalhando juntos para o Estado crescer”.

Conforme Freitas, os recursos para a aquisição da 
nova caldeira são provenientes de financiamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), por meio do Plano Safra 2020/2021, 
e a liberação do valor estava condicionada à 
apresentação do licenciamento ambiental. “A licença 
permitirá adquirir essa caldeira, que representará 
um aumento na capacidade de geração de vapor e, 
consequentemente, aumento o abate para 70 mil 
frangos por dia e, no futuro, 140 mil. Para nós, é uma 
alegria saber que o governo se preocupa em atender 

as nossas demandas, para que o Estado siga gerando 
emprego, renda e negócios”, disse.

A caldeira a ser implementada na unidade, bem 
como seus componentes, e será a primeira na Dália 
Alimentos a utilizar cavaco como combustível e não 
lenha, ponto positivo para a preservação ambiental.

A Dália Alimentos completou 74 anos de fundação 
no dia 15 de junho, está presente em 130 municípios 
gaúchos por meio de suas cerca de três mil famílias 
associadas. Em todas as unidades fabris e áreas 
administrativas estão alocados 2,7 mil funcionários 
e, no exercício de 2020 o faturamento bruto foi de R$ 
1,6 bilhão.

COOPERATIVISMO 

Cooperativas do Vale do Taquari crescem 
19,9% e faturam R$ 5,28 bilhões em 2020

As cooperativas do Vale do Taquari registraram 
o crescimento de 19,9% e faturaram R$ 5,28 bilhões 
em 2020. O resultado positivo é impulsionado pelo 
desempenho do ramo agropecuário, que registrou 
expansão de 30,6% em relação a 2019.

Em 2020, o crescimento registrado nas sobras 
apuradas pelas cooperativas do Vale do Taquari foi de 
21%, ultrapassando o valor de R$ 380 milhões. Para 
o presidente da Organização das Cooperativas do 
Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Vergilio Perius, 
a eficiência econômica das cooperativas se concretiza 
pelos resultados que apresentam. “Um dos grandes 
diferenciais do cooperativismo é que as sobras geradas 
pelas cooperativas permanecem nas comunidades 
em que elas estão inseridas, o que transforma nosso 
modelo de negócios em um potencial agente de 
transformação e desenvolvimento econômico e social”, 
afirma.

A solidez das cooperativas do Vale do Taquari se 
comprova na evolução do patrimônio líquido, que 
cresceu 18,4% e alcançou mais de R$ 2,31 bilhões em 
2020. Em relação aos ativos, as cooperativas da região 

registraram um acréscimo de 25,9%, alcançando a 
marca de R$ 9,79 bilhões.

Saldo positivo 
de empregos

Em 2020, foram gerados 455 novos empregos diretos 
nas cooperativas do Vale do Taquari. No acumulado 
do ano, o incremento foi de 6,1% em relação a 2019. 
A expansão de postos de trabalho nas cooperativas 
da região, que em 2020 registrou 7.920 empregos 
com carteira assinada, contrasta com o cenário do 
Rio Grande do Sul, que amargou no ano passado o 
segundo pior saldo no mercado de trabalho formal do 
Brasil, com o fechamento de 20.220 empregos.

“O cooperativismo é um modelo econômico e social 
centrado nas pessoas, que em sua essência, diante 
das dificuldades costumam se unir mais na busca de 
soluções para confrontar as adversidades provenientes 
de uma crise. Dessa forma, apesar da pandemia 
e da retração econômica do Rio Grande do Sul, o 

cooperativismo se consolidou como um potencial 
agente de desenvolvimento econômico e social, com 
aumento do número de empregos em um momento 
tão delicado em que vivemos atualmente na sociedade”, 
destaca Perius.

O Vale do Taquari é referência no modelo 
cooperativista estadual. Atualmente, mais de 396 mil 
pessoas são associadas às 17 cooperativas da região. 
Para se ter uma ideia da abrangência e da força do 
cooperativismo na região, o número de associados 
supera em 42,5% a população estimada da região, de 
acordo com dados do IBGE. 

Cooperativismo no 
Vale do Taquari

Ramo Agropecuário: cinco cooperativas
Ramo Crédito: quatro cooperativas
Ramo Transporte: três cooperativas
Ramo Infraestrutura: três cooperativas
Ramo Saúde: duas cooperativas
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Turismo 

Trem dos Vales 
organiza terceira 
edição de passeios

No segundo semestre 
de 2021, a região recebe 
novamente um dos 
seus projetos mais 
audaciosos no segmento 
do turismo. O Trem 
dos Vales, que passa 
pela Ferrovia do Trigo, 
terá novos passeios e 
se firma como um dos 
roteiros mais bonitos 
do Brasil. A solenidade 
de lançamento dos 
percursos para este 
ano será nesta sexta-
feira (02), às 15h, em 
Guaporé. O projeto 
é uma iniciativa da 
Associação Brasileira de 
Preservação Ferroviária 
(ABPF), em parceria 
com a Associação dos 
Municípios de Turismo 
da Região dos Vales 
(Amturvales), que 
representa os municípios 
Colinas, Dois Lajeados, 
Estrela, Guaporé, 
Muçum, Roca Sales e 
Vespasiano Corrêa, e 

Impacto 
para a 
regIão

Conforme o 
coordenador do Trem 
dos Vales, Rafael 
Fontana, o projeto 
vem, a cada ano, 
consolidando-se como 
um excelente atrativo 
turístico para a região. 
Integrando roteiros 
turísticos, pontos de 
alimentação, serviços 
de acomodação e 
alojamento, além de 
visitação, atraindo 
milhares de turistas.

Um indicativo da 
movimentação que 
o projeto traz para 
a região é o volume 
de turistas que vêm 
de fora. Das mais de 
5 mil pessoas que 
participaram dos 
passeios em 2019, 

60% eram de outras 

regiões do estado e 
país. “Isso demonstra 
o potencial que o trem 
tem como integração 
do Vale. Ele atrai 
visitantes para a região 
que aproveitam para 
desfrutar dos nossos 
serviços turísticos. Ou 
seja, ao mesmo tempo 
que fazem passeios 
de trem, eles também 
vão a restaurantes, 
pousadas, parques, 
cafés”, destaca.

Na avaliação 
do presidente da 
Amturvales, Leandro 
Arenhart, o Trem dos 
Vales foi o produto que 
chamou atenção para 
o potencial turístico da 
região. “Recebemos 
muitos visitantes de fora 
e todo o trade turístico 
do Vale do Taquari se 
favoreceu”, afirma 
Arenhart. O presidente 
da Amturvales lembra 
que os novos passeios, 
que se estenderão por 

quase dois meses e 
meio entre novembro 
de 2021 e janeiro de 
2022, irão, novamente, 
movimentar a região. 
“Até lá, teremos ainda 
outras atrações, como 
o Cristo Protetor, em 
Encantado, e os turistas 
poderão ficar mais 
dias no nosso Vale, 
conhecendo tudo o 
que temos a oferecer”, 
destaca o presidente.

Para a ABPF, o 
passeio na Ferrovia 
do Trigo também criou 
um produto novo, 
que surpreende pelo 
seu potencial. “Ele 
representa um divisor 
de águas. Passamos a 
operar nosso trem em 
um novo patamar de 
produto, aprendendo 
com a região e 
mostrando uma das 
mais icônicas ferrovias 
do Brasil", destaca 
o vice-presidente da 
ABPF, Marlon Ilg.

conta com o apoio e 
cooperação da Rumo 
Logística.

O Trem dos Vales é 
uma iniciativa planejada 
há mais de 20 anos e que 
saiu do papel em 2018. 
Em dezembro daquele 
ano, foram realizadas 
viagens para convidados 
e imprensa. Mas a 
grande experiência foi 
em 2019: em dois fins de 
semana, entre os meses 
de agosto e setembro, 
foram realizados oito 
passeios, entre Muçum e 
Guaporé, reunindo mais 
de 5 mil pessoas.

Em 2020, na segunda 
edição do projeto, mais 
passeios e mais público: 
quase oito mil pessoas 

participaram das cerca 
de 12 viagens entre 
Colinas e Roca Sales, 
pela Ferrovia Tronco 
Principal Sul, e 22 
passeios entre Muçum e 
Guaporé, pela Ferrovia 
do Trigo. O público só 
não foi superior em 
função da pandemia. 
Por conta disso, houve 
apenas 50% de ocupação 
nos vagões.

Para 2021, a 
expectativa é realizar 
mais de 30 passeios nos 
meses de novembro, 
dezembro e janeiro, 
no trajeto entre 
Muçum e Guaporé, 
com a possibilidade de 
transportar mais de 20 
mil turistas.

Para 2021, a 
expectativa é 

realizar mais de 30 
passeios nos meses 

de novembro, 
dezembro e janeiro

CRéDITO PLURAL COMUNICAçãO INTEgRADA

VESPASIANO CORRÊA

Município realiza 
força-tarefa 
para vacinação 
contra a gripe

A Secretaria Municipal 
de Saúde, Meio 
Ambiente e Ação Social 
realiza neste sábado (03), 
uma força-tarefa para a 
vacinação da população 
alvo contra o vírus 
Influenza, causador da 
gripe. Serão três equipes 
que irão atender as 
comunidades do interior 
e na área urbana.

Conforme a titular 
da pasta, Ana Paula 
Gavineski, a ideia 
é imunizar a maior 
parte do público-alvo 
durante o sábado. "Por 
isso, montamos duas 
equipes de vacinação 
para percorrer as 
comunidades do 
interior e outra equipe 
fixa, que irá atender 
junto ao posto de 
saúde do Centro", 
explica. O atendimento 
às comunidades do 
interior será com hora 
marcada (veja o quadro 
abaixo).

O público-alvo 
para a imunização 
são pessoas acima 
dos 60 anos, pessoas 
com comorbidades 

confIra o cronograma 
de ImunIzação

 

Equipe 1
Comunidade Santo Antônio - 8h30min
Comunidade Linha Alegre Baldo – 8h40min
Comunidade Eduardo guiler – 8h50min
Linha Luciano Conedeira – 9h20min
Linha Fernando Abott – 9h40min
Linha Ernesto Alves – 10h
Linha Visconde do Rio Branco – 10h20min
 
Equipe 2
Comunidade Zambicaria Sessão I e II – 

8h30min e 8h40min
Comunidade Coronel Maia – 8h50min
Comunidade Tenente Fialho – 9h
Comunidade Rui Barbosa – 9h10 min
Comunidade Capoeira grande – 9h20
Povoado Portaluppi – 9h30 min
Povoado Mulinari – 9h40 min
Linha Dona Isaura – 9h50 min
 
Equipe 3
Unidade Básica de Saúde – das 8h às 11h

ou doenças graves, 
puérperas, gestantes 
e crianças com idade 
entre seis meses e cinco 
anos de idade. As ações 
ocorrerão entre das 

8h30min  às 11h. "Para 
as pessoas que irão até o 
posto de saúde central é 
necessário levar a carteira 
de vacinação", observa a 
secretária Ana Paula.

Encantado 

Conselho 
Encantadense de 
Clubes de Mães entrega 
agasalhos e alimentos 
para o Abrigo e a AME

Na quinta-feira (01), a extensionista 
da Emater de Encantado, Tatiane 
Turatti fez a entrega das roupas e 
alimentos arrecadados pela Campanha 
do Agasalho 2021, promovida  pelo 
Conselho Encantadense de Clubes 
de Mães. Conforme a presidente do 
Conselho, Maria Lourdes Franco, as 
integrantes dos clubes historicamente 
costumam ser muito participativas e 
têm grande facilidade de se mobilizar e 
contribuir. 

Tatiane ressalta a importância de 

seguir qualificando as campanhas do 
agasalho, como o Conselho tem feito 
nos últimos três anos. “O momento é 
de solidariedade, mas as doações devem 
ter critérios para que de fato possam 
ajudar outras pessoas. O Conselho já 
contribuiu com a elaboração de roupas 
de lã pelas sócias, doou cobertas novas, 
e, neste ano, a novidade foi a inclusão 
de alimentos. As doações foram para 
as crianças do Abrigo Lar Encantado 
e para a Associação Pró Menor de 
Encantado. 
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doutor ricardo>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

APLAUSOS PARA 
A EDUCAÇÃO

A Educação de Doutor Ricardo, 
compreendendo a Secretaria de 
Educação, a Emef Olavo Bilac, a Emei 
Amiguinhos do Coração e a EEEM 
Doutor Ricardo foram homenageadas 
com Moção de Aplausos, em sessão que 
aconteceu na Câmara de Vereadores, na 
noite do dia 28 de junho, no auditório 
da Prefeitura Municipal.

A Moção foi proposta pela vereadora 
Deoneia Daltoé, que teve o objetivo de 
manifestar publicamente os aplausos, 
reconhecimentos e congratulações em 
detrimento ao relevante trabalho que 
vem sendo realizado na Educação, 
evidenciado no período de pandemia 
do coronavírus – Covid-19. “Agradeço 
a Vereadora Deoneia Daltoé pela 
iniciativa e a todos os vereadores pela 
homenagem. Gratidão a todos os 
trabalhadores da Educação que não 
mediram esforços nestes últimos 15 
meses para se reinventar e encarar todos 
os desafios propostos para um novo 
modelo de educar diante do período da 
pandemia. Profissionais da educação: 
a homenagem é para todos vocês”, 
comentou Eliana Zenere Giacobbo, 
secretária de Educação.

Laudiana de Bortoli, coordenadora 
pedagógica da Emef Olavo 
Bilac, destacou a importância do 
acontecimento. “Grata pela iniciativa 
da Vereadora Deoneia Maria Brandão 
Daltoé e, também, a todos os demais 
vereadores da bancada pela Moção 
de Aplausos em reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido pelos 
profissionais da educação de nosso 
munícipio. Neste momento de 
pandemia, em que os profissionais 

tiveram que se reinventar para 
buscar alternativas para a educação, 
é importante evidenciarmos o 
comprometimento com a missão 
de educar. Aplausos a todos os 
envolvidos”,afirmou. 

“Foi um momento especial, onde o 
trabalho e a dedicação dos educadores 
foi grandemente reconhecido pelos 
vereadores do município de Doutor 
Ricardo”, completou Gerusa Sartori, 
diretora da EEEM Doutor Ricardo.

“Muito obrigado pelo carinho e 
reconhecimento! Obrigado, vereadora 
Deoneia e demais vereadores! Foi um 
momento muito especial para todos 
da EMEI Amiguinhos do Coração!”, 
agradeceu Paula Norize Chaves, diretora 
da Emei Amiguinhos do Coração.

A vereadora, que também é técnica 
de enfermagem, Deoneia Daltoé, 
comentou sobre a influência da classe 
docente. “O professor é a nossa base. 
Eu tive bons professores que, nesse 
momento de pandemia, tiveram 
que se reinventar para continuar o 
trabalho, aprendendo novas técnicas 
e maneiras de ensinar. Sei que 
educação aprendemos em casa, mas 
o conhecimento vem deles, é ali que 
iniciamos nossa melhor formação 
como ser humano. Sempre tem um 
professor que guardamos no coração, 
cada professor deixa um ensinamento. 
Até hoje quando encontro minhas 
professoras digo ´oi profe´, simples e 
real. Nossos educadores merecem a 
homenagem e fiz isso de coração e por 
considerar a importância e o valor que 
tem na formação de nossos alunos”, 
destacou a autora do projeto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Educação recebe Moção de Aplausos  
em sessão na Câmara de Vereadores

SÃO JOÃO EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

As tradicionais festas juninas e a 
programação especial para lembrar a 
data de São João não aconteceram como 
em anos anteriores. Porém, a data foi 
lembrada com atividades diferenciadas, 
considerando a pandemia da Covid-19, 
seguindo todos os cuidados de 
prevenção.

Na Emef Olavo Bilac, houve 
decoração e os alunos foram 
surpreendidos com um momento 
diferente e simbólico de comemoração. 
Teve pescaria com brindes, lanches 
como pipoca e maçã do amor, foto na 
cabine, uma comemoração bem típica.

Já na Emei Amiguinhos do Coração, 
a programação é na sexta-feira (02), 
com drive-thru das 11:00 até às 17:00 
para retirada do combo de São João. 
As fichas foram comercializadas com 
antecedência. “Como praticamente tudo 

neste momento de pandemia está sendo 
repensado, as festividades de São João 
também entraram na programação de 
uma forma diferente. Está dando mais 
trabalho para a equipe das escolas, mas 
é gratificante ver a alegria das crianças, 
pois o retorno à escola não está sendo 
maçante, mas sim bem significativo. As 
equipes das escolas, além de propiciar 
conhecimentos e habilidades também 
estão engajadas em oferecer um local 
acolhedor e alegre, sem deixar de lado 
a segurança. Agradecemos a todos 
que participaram e estão participando 
das programações, também a APM da 
EMEI Amiguinhos do Coração que 
está junto na organização do drive-thru 
que irá acontecer no dia 02. Juntos, 
a educação fica mais significativa”, 
afirmou a secretária de Educação, Eliana 
Zenere Giacobbo.

Programação e prevenção lado a lado

VACINAÇÃO DA GRIPE

A Administração de Doutor 
Ricardo, por meio da Secretaria da 
Saúde, vem trabalhando desde o início 
da pandemia do novo coronavírus 
para informar e proteger a todos os 
ricardenses em relação aos cuidados e 
perigos da doença.

Até quarta-feira, dia 30 de junho, 
66,09% da população de Doutor 
Ricardo havia sido vacinada contra a 
Covid-19 com a DOSE 1, um total de 
1.096 pessoas. Com a DOSE 2 já foram 
vacinados 417 munícipes, além de 15 
imunizados com dose única. O total da 
população vacinável no município é de 
1.661 pessoas. A aplicação das doses 
vai acontecendo conforme a chegada 

das doses e a quantidade disponível, 
sempre sendo comunicado o público-
alvo.

Para o secretário da Saúde, Zaquiel 
Roveda, a vacinação vem cumprindo 
todas as etapas instruídas pelo 
Ministério da Saúde e pela Secretaria 
da Saúde/RS, por meio da 16ª CRS. 
“Todos os idosos e pessoas de 
grupos prioritários foram vacinadas, 
em casa ou na UBS. Nossa equipe 
vem realizando um grande esforço 
para todos receberem as doses. 
Reforço a importância de manter os 
cuidados básicos de proteção, como 
o uso de máscaras, higienização e 
distanciamento”.

MAIS DE 60% VACINADOS 
CONTRA A COVID-19

A Secretaria da Saúde comunica 
que estão disponíveis doses da 
vacina contra a gripe para idosos 
acima de 60 anos, para pessoas 
com comorbidades ou deficiência, 
trabalhadores do transporte coletivo 
e caminhoneiros. Para receber a dose 

da vacina da gripe deve haver 15 
dias de intervalo da imunização da 
Covid-19.

A vacina será aplicada na UBS, em 
horário normal de expediente. Mais 
informações: 99701-2622 / 99815-
4320. Plantão: 99519-9880.
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ROCA SALES 

Incêndio destrói 
sala da escola 
Padre Fernando

Um incêndio atingiu uma das salas de aula da Escola Estadual de Educação 
Básica Padre Fernando, em Roca Sales, na quarta-feira (30). 

As chamas foram percebidas no início da tarde, antes que as aulas da parte da 
tarde reiniciassem. A estrutura onde ficam os alunos do 9º ano pela manhã e do 4º 
ano, na parte da tarde, foi atingida pelo fogo.

Os bombeiros de Encantado e Brigada Militar (BM) atenderam a ocorrência. 
As paredes, classes, armários e o teto foram destruídos. Não houve feridos.

Sinistro ocorreu próximo do meio-dia 

ENCANTADO 

Veículo colide em 
portão de garagem

Um acidente de trânsito foi registrado, em Encantado, na manhã do domingo 
(27). Conforme os bombeiros, um VW Gol atingiu o portão de uma garagem na 
Avenida Antônio de Conto, centro.

O condutor, 48 anos, sofreu escoriações e foi socorrido pelos bombeiros para 
atendimento no Hospital Beneficente Santa Terezinha (HBST) de Encantado.

encantado

Vítima de acidente 
foi sepultada ontem

Acidente ocorreu no domingo 

Divulgação/BomBeiros 

FoTos: HeNriQue PeDersiNi

ABORDAGEM
Foragido é preso no bairro Planalto

Um homem foi preso, em Encantado, na noite do domingo (27). A Brigada Militar 
(BM) abordou um suspeito no bairro Planalto.

O indivíduo de 33 anos possuía um mandado de prisão expedido pela justiça 
devido ao suposto envolvimento com o tráfico de drogas. 

Após registro de ocorrência na Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA) 
de Lajeado, o morador de Encantado foi recolhido ao sistema prisional.

SOBRE O ACIDENTE
No dia 18 de junho os bombeiros 

foram acionados para a rótula situada 
na Avenida Antônio de Conto, em 
Encantado, onde uma bicicleta havia 
colidido em um caminhão, próximo 
do meio-dia. Com ferimentos graves, o 
homem foi socorrido para atendimento 
no hospital de Encantado, de onde foi 
transferido para a região metropolitana.

Ontem, quinta-feira (01), na 
Linha Chiquinha, em Encantado, 
foi sepultado o homem que morreu 
em decorrência de um acidente de 
trânsito, no dia 18 de junho. Celso 
Paulinho da Costa, 48 anos, faleceu no 
último sábado (26) no Hospital Cristo 
Redentor, em Porto Alegre.

O corpo estava no Instituto Médico 
Legal (IML) para necropsia. Para a 
liberação foi necessário o deslocamento 
de uma irmã de Celso que reside em 
São Paulo, para o reconhecimento do 
corpo.
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ROCA SALES
A chuva do último final de semana voltou a 

adiar os jogos pela fase semifinal do Campeonato 
Municipal de Futebol em Roca Sales. As 
partidas foram remarcadas para este domingo 
(04), na 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.

CABRIÚVAS 
Em um futuro não tão distante, o Esporte Clube 

Encantado poderá ter uma nova casa. A área 
onde fica o campo deverá ser utilizada para outras 
finalidades e já ocorrem tratativas no sentido de 
encontrar soluções e ver como o espaço utilizado 
atualmente pelo Leão do Vale poderá ser melhor 
aproveitado. 

OLÍMPIADAS COMUNITÁRIAS 
Em entrevista para o Grupo Encantado de 

Comunicação (GECom), o vereador Sander 
Bertozzi (Progressistas) abordou uma de suas 
ideias para área do esporte em Encantado. Com 
o objetivo de fortalecer as comunidades, Bertozzi 
pensa na criação das olimpíadas comunitárias. A 
ideia é recuperar práticas esportivas e integrar as 
localidades do município. 

BOLZAN 
A gestão do presidente do Grêmio, Romildo 

Bolzan, chega à sua fase mais perigosa. É verdade 
que, sob o comando dele, o tricolor venceu a Copa 
do Brasil e Taça Libertadores, acumulou bons 
resultados em Grenais e revelou jogadores. Além 
disso, há o equilíbrio financeiro do clube. Mas o 
momento é caótico. O Grêmio é o pior time do 
Campeonato Brasileiro, não tem gestão de vestiário 
e mergulha em um cenário que já vimos outras 
vezes aqui no sul. Romildo precisa escolher se é 
presidente do Grêmio ou candidato ao Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

KEVIN LANSINI 

Goleiro retorna 
ao lajeadense

O goleiro Kevin 
Lansini está de volta 
ao futebol gaúcho. 
O encantadense vai 
disputar a Divisão de 
Acesso pelo Lajeadense 
em 2021. O acerto 
ocorreu nesta semana 
e nos próximos dias 
o jogador inicia a 
preparação para a 
disputa estadual que 
inicia em agosto.

Kevin chega ao 
Alviazul por empréstimo 
até o final do ano. 
O atleta de 22 anos 
renovou seu contrato 
com o Votuporanguense, 
da Série A3 do 
Campeonato Paulista, 
até dezembro de 2022. 

“Feliz pelo retorno 
ao futebol gaúcho. 
Oportunidade de voltar 
a jogar em um clube que 
me identifiquei muito, 
espero poder ajudar 
e que a gente consiga 
alcançar o acesso”, 
declarou. 

Os últimos dois anos 
do encantadense foram 
em São Paulo, onde 
ele integrou o elenco 
da equipe da cidade de 
Votuporanga. O jogador 
já havia atuado pelo 
Lajeadense há alguns 
anos. Revelado pelo CFM 
de Encantado, o defensor 
ainda passou pelo 
Esporte Clube Encantado 
e Internacional.

FELIPE GEDOZ 

Muçunense discute 
coM torcedores 
durante eMbarque 
para curitiba

O momento do 
Remo (Pará) não é dos 
melhores na Série B do 
Campeonato Brasileiro. 
Os jogadores foram 
cobrados no aeroporto 
durante o embarque da 
delegação para Curitiba, 
onde a equipe encara o 
Coxa, nesta sexta-feira 
(02), pela 9ª rodada. 

Em um vídeo 
torcedores pedem um 
resultado positivo no 
Sul após a derrota em 
casa para o Sampaio 
Corrêa por 2 a 0. 
Gedoz teria rebatido 
algumas críticas e foi 
alvo de xingamentos 
pela torcida. O jogador 
também negou que 

tenha ofendido 
integrantes da torcida do 
Remo. 

O time do Pará é o 
17º colocado na Série B, 
com sete pontos em sete 
partidas. No sábado (29) 
o jogador marcou o gol do 
empate diante do Náutico 
em 1 a 1, pela 7ª rodada. A 
derrota no jogo seguinte 
resultou na demissão do 
técnico Paulo Bonamigo. 
Felipe Conceição é o novo 
treinador. 

Gedoz tem alternado 
jogos entre a titularidade 
e a reserva da equipe. O 
camisa 10 foi contratado 
para ser uma das 
referências na disputa da 
competição nacional. 

Kevin tem 22 anos

Gedoz foi alvo de cobranças pela torcida

Sandro Galtran/remo

Arquivo pessoAl
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LAJEADENSE
CLUBE ANUNCIA NOVO 
EXECUTIVO DE FUTEBOL

O Esporte Clube 
Lajeadense anunciou 
um novo Executivo de 
Futebol nesta semana. 
Renne Franco assume 
a função da equipe que 
disputa a Divisão de 
Acesso do Campeonato 
Gaúcho. 

Neste ano, Franco 
trabalhou no Moto 
Clube do Maranhão. Ele 
ainda tem passagens por 
clubes gaúchos como 
Avenida, São Luís de Ijuí 
e Caxias. 

Natural de São 
Paulo, ele iniciou seu 
trabalho na montagem 
do elenco que disputa o 
campeonato a partir de 
agosto. Franco iniciou trabalho de montagem do elenco 

GRÊMIO NO BRASILEIRÃO
O desempenho do Grêmio no 

Campeonato Brasileiro é ridículo. 
Em seis jogos disputados, são quatro 
derrotas e dois empates, com o tricolor 
ocupando a lanterna do certame. 
Mesmo com essa campanha vexatória, 
os dirigentes gremistas, pelo menos até 
o fechamento desta edição, decidiram 
manter o treinador. O time do técnico 
Tiago Nunes é um amontoado dentro 
de campo, e a direção cobrou um fato 
novo para o jogo de domingo (4) contra 
o Atlético-GO.

INTER NO BRASILEIRÃO
O SC Internacional, atual vice-

campeão, é uma decepção neste início 
de Campeonato Brasileiro. Depois 
de trocar Miguel Ángel Ramírez por 
Diego Aguirre, o time até apresentou 
uma pequena evolução, mas, ainda 
insu� ciente para quem aspira algo mais 
na competição, como por exemplo, uma 
vaga na Copa Libertadores. Em oito 
rodadas disputadas, o colorado gaúcho 
tem 9 pontos e ocupa a 14ª colocação no 
Brasileirão.

PODE MELHORAR
Mesmo apresentando muitas 

di� culdades neste princípio de 
Brasileirão, o Internacional dá indícios 
de que pode reagir e sair da atual 
situação. Além de poder evoluir com 
o trabalho do novo treinador (Diego 
Aguirre), a direção colorada atua forte 
no sentido de reforçar o grupo de 
jogadores, mesmo com as di� culdades 
� nanceiras existentes. Já chegaram o 
zagueiro Bruno Méndez, contratado 
junto ao Corinthians, e, o lateral-
esquerdo Paulo Victor, que veio do 
Botafogo. O lateral-direito e zagueiro 
Gabriel Mercado também pode ser 
con� rmado como reforço nos próximos 
dias.

TROCA-TROCA
As direções de Internacional e 

Palmeiras chegaram a ensaiar um troca-
troca envolvendo os jogadores � iago 
Galhardo e Luiz Adriano. O negócio 
acabou não evoluindo, principalmente, 
pelo alto salário que Luiz Adriano 
recebe no time paulista.

XAVANTE NA SÉRIE B
O Brasil de Pelotas realiza uma 

campanha decepcionante na Série B do 
Brasileirão. Em oito rodadas disputadas, 
o time gaúcho somou apenas seis 
pontos e divide a última colocação com 
a Ponte Preta. O Xavante pelotense terá 
que melhorar bastante o desempenho se 
quiser evitar o rebaixamento. Amanhã 
(3), às 19 horas, o Brasil recebe o 

Cruzeiro, no Estádio Bento Freitas, em 
Pelotas.

DECISÃO DA TERCEIRONA
Domingo, às 11 horas, acontece o 

segundo jogo da decisão da Terceirona 
do Gauchão, quando Santa Cruz e 
Gaúcho de Passo Fundo se enfrentarão 
no Estádio dos Plátanos, em Santa 
Cruz do Sul. As duas equipes estão 
classi� cadas para a Divisão de Acesso 
do Gauchão de 2022.

NOVO TÉCNICO
A direção do Guarani-VA con� rmou 

esta semana que William Campos, 
atual técnico do FC Santa Cruz, vai 
comandar o time na Divisão de Acesso 
do Gauchão. Já o Clube Esportivo 
Lajeadense terá, como treinador, Gelson 
Conte.

YPIRANGA DE ERECHIM
O Ypiranga de Erechim segue 

fazendo uma boa campanha na Série 
C do Brasileirão. O time gaúcho ocupa 
a segunda colocação do Grupo B, com 
10 pontos, um a menos que o líder 
Criciúma. Em cinco jogos, o Ypiranga 
tem três vitórias, um empate e apenas 
uma derrota.

SÃO JOSÉ 
O São José de Porto Alegre 

decepciona na Série C do Brasileirão. 
Em cinco jogos, o Zequinha tem apenas 
dois pontos ganhos e ocupa a última 
colocação do Grupo B. Domingo (4), às 
11 horas, o São José recebe o Mirassol 
no Estádio Passo D’Areia, buscando a 
sua primeira vitória na competição.

EUROCOPA
Impressionante a qualidade técnica 

dos jogos da Eurocopa 2021. Nesta 
sexta (3) e sábado (4) serão conhecidos 
os semi� nalistas da competição, e, já 
estão fora da disputa seleções como 
Portugal (atual campeã), França 
(campeã do mundo), Croácia (vice-
campeã mundial) e Alemanha. Na fase 
de oitavas-de-� nal tivemos, pelo menos, 
sete jogos eletrizantes, sendo a única 
seleção a se classi� car com alguma folga 
a Dinamarca, que goleou País de Gales.

MUNDIAL DE FUTEBOL 7
O Grêmio, como campeão da 

Liga das Américas, jogará o Mundial 
de Futebol 7. A competição será 
disputada em Porto Alegre, no Ginásio 
Tesourinha, no período de 19 a 22 de 
novembro.  Além do tricolor gaúcho, 
participarão da competição as seguintes 
equipes: Lazio (Itália), Sidekicks 
(México) e Titans (Rússia), atual 
campeão do mundo.

DIVULGAÇÃO/LAJEADENSE

PADU CARVALHO 
TIME DE ROCA-SALENSE TENTA 
SE RECUPERAR NA SÉRIE D

Após perder em 
casa na última rodada, 
o Aimoré busca 
reabilitação na Série 
D do Campeonato 
Brasileiro. Neste 
domingo (04), o time de 
São Leopoldo enfrenta o 
Caxias pela 5ª rodada na 
fase de grupos. A bola 
rola a partir das 16h. 

No time do Aimoré 
há um roca-salense. 
Padu Carvalho é meia-
atacante da equipe que 
soma quatro pontos 
em quatro partidas. 
Dos oito times, quatro 
avançam para a 2ª fase 
da competição. 

O jogador, natural 
de Roca Sales, anotou 
o primeiro gol do 
time, que disputa uma 
competição nacional 

pela primeira vez na sua 
história. Padu tem sido 
aproveitado em todos 
os jogos. Além dos dois 
gaúchos, o Esportivo 
integra o mesmo grupo. 

Meia-Atacante Padu tenta 
ajudar Aimoré a subir na 

tabela

DIVULGAÇÃO/AIMORÉ
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VELHA E NOVA NATUREZA!

No último domingo levei uma mensagem à Igreja, 
abordando a conexão da última ceia com alguns 
fatos e diálogos paralelos. Mesmo já convivendo 
diariamente com Jesus durante pouco mais de três 
anos, os discípulos ainda não haviam compreendido 
claramente a quem de fato estavam seguindo e, ainda 
estavam muito longe de compreenderem a si mesmos: 
“E, enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos 
digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo 
contristados, começaram um por um a perguntar-
lhe: Porventura, sou eu, Senhor?” (Mateus 26.21-22). 
Talvez movidos exatamente por essa questão, é 
revelador o que aconteceu em seguida: “Suscitaram 
também entre si uma discussão sobre qual deles parecia 
ser o maior” (Lucas 22.24). 

É quase inacreditável, que diante da gravidade 
das palavras de Jesus e da crueza com que Ele 
acabara de ilustrar sua própria morte, eles estivessem 
ocupados em discutir sobre qual deles parecia ser 
o maior.  Entretanto, assim é a natureza humana, 
que normalmente nos trai nas circunstâncias mais 
improváveis.  É impressionante também perceber o 
quanto o próprio apóstolo Pedro estava equivocado 
na percepção de si mesmo: “Simão, Simão, eis que 
Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo! Eu, 
porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; 
tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 
Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir 
contigo, tanto para a prisão como para a morte.  Mas 
Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que, hoje, três vezes 
negarás que me conheces, antes que o galo cante” 
(Lucas 22.31-34). E Jesus disse mais: “esta noite, todos 
vós vos escandalizareis comigo; porque está escrito: 
Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas, 
depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a 
Galileia” (Mateus 26.32).  

Sim, tudo aconteceu exatamente como Jesus havia 
predito. A natureza do coração deles, incluindo 
o próprio Judas - que infelizmente sucumbiu ao 
peso do seu remorso, naquela mesma noite ficaria 
flagrantemente exposta.  Mas, por graça de Deus, as 
suas histórias, exceto a de Judas, não terminaria ali. 
Então, exatamente como prometera, no amanhecer 
de um dia calmo, às margens do Mar da Galileia, 
a começar por aquele que negara Jesus três vezes, 
os discípulos receberam uma nova chance: “Pela 
terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, 
tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas 
as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: 
Apascenta as minhas ovelhas” (João 21. 17).  Dias 
depois, desceria sobre eles o Espírito Santo e então, 
cheios de poder, a começar por Jerusalém, sairiam 
pelo mundo a anunciar o Evangelho do Reino de 
Deus. Exceto João, que morreu já velho e em exílio na 
Ilha de Patmos, relata a História que todos levaram 
seu testemunho ao extremo, se tornando mártires em 
nome de Cristo. Sua velha natureza, nunca mais os 
haveria de trair!

Prezado leitor: A proposta essencial do Evangelho 
é transformar uma natureza que, corrompida pelo 
pecado, está por si mesma fadada a fracassar: “Em 
verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer 
de novo, não pode ver o reino de Deus” (João 3.3).

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

GERAÇÃO INFANTIL – 
HÁ ESPERANÇA!

Há dias li uma 
reportagem sobre 
a infantilização da 
geração em que 
vivemos. Alguns 
psicólogos acreditam 
que, devido ao 
comportamento dos 

jovens, a adolescência está a ser estendida até aos 24 
anos. Sinceramente, não sabemos se esse é um padrão 
que o sistema quer incutir na nossa mentalidade ou 
se é mesmo a realidade dos dias em que vivemos. São 
dias difíceis, bem complexos e perturbadores.

Eu me pergunto sobre a razão de tantos jovens se 
comportarem como crianças mimadas e sem “acordar 
para a vida”.  Milhares deles, inclusive alguns já 
casados e com filhos, que deveriam já ser maduros o 
suficiente para assumirem as suas responsabilidades, 
ainda vivem como meninos atrás dos seus consoles 
de vídeo games, viciados nas redes sociais, 
desenvolvendo relacionamentos via tele móveis, 
com uma mente que parou de evoluir e (ainda) 
dependentes dos seus pais. Cresceram no corpo, mas 
não na mente. São adultos na idade cronológica, mas 
crianças na idade emocional.

Não gosto de falar: “No meu tempo”, porque 
entendo que os tempos mudam e a sociedade 
também, embora haja padrões que devem 
acompanhar o ser humano nas suas relações consigo 
e com os outros. Mas lembro-me que na minha 
adolescência, quando alguém nos fazia uma pergunta 
difícil ou lançava-nos um enigma, nós “quebrávamos 
a cabeça” tentando descobrir a resposta e não 
gostávamos que ninguém respondesse por nós, pois 
queríamos raciocinar até poder dar uma resposta à 
altura. Hoje, o que mais ouço são respostas como: 
“Não sei. Diz logo qual a resposta!”. É uma geração 
que gosta de ter tudo pronto, à mão, a qualquer 
momento e do seu próprio jeito. É a geração que não 
quer esperar por nada e nem investir em nada que 
seja a longo prazo. É a geração da superficialidade, 
da falta de originalidade, do silêncio, do seu mundo 
particular. Uma geração de adultos mimados, que 
não sabem enfrentar um “não”, não sabem ser 
contrariados, reagem com atitudes irracionais a uma 
porta fechada ou a uma crítica. É uma geração dos 
jardins de infância, que acha que os outros devem 
tratá-los como se fossem seus pais. A vida é dura e 
quem não foi preparado para ela, vai ter dificuldades 
em ajustar-se no mercado de trabalho e na sociedade 
de uma forma geral. Há um pensamento judaico que 
diz: “Se você não crescer ficará cada vez menor”.

(Cindi Angelo - cindiangelo.wordpress.com)

Comentário:
Estamos criando uma geração de jovens que 

não acreditam em Deus. Herança dos pais que 
estão deixando de acreditar e já não participam de 
nada relacionado a Deus ou a Igreja. Quando Deus 
fica de fora na formação moral e espiritual, todas 
as forças das trevas tomam conta dessas pessoas, 
transformando-as em meros robôs humanos que já 
não temem qualquer castigo e passam a odiar toda e 
qualquer repreensão. Mas, sempre que uma pessoa 
– em qualquer idade - tem um verdadeiro encontro 
com o Deus vivo, há uma transformação evidente de 
seu caráter e atitudes. 

A SORTE DO 
PROFETA

Em toda ação na nossa vida de fé precisamos 
tomar em consideração duas coisas: que a 
santificação vem de Deus e que muitas vezes 
vamos encontrar oposição à Palavra de Deus 
dos mais próximos de nós, como vemos no 
episódio que o Evangelho deste Domingo 
tomado do Evangelho de Marcos 6, 1-6. “O 
profeta é desprezado pelos familiares, na 
sua terra, na sua casa”, porém os frutos serão 
sempre superiores a qualquer expectativa 
humana.

O profeta traz sempre com a sua vida e com 
as suas palavras um fenómeno de novidade, um 
novo projeto que, levado a sério, põe em crise 
hábitos e falsas certezas. É por isso que deixa 
muitas pessoas desconfortáveis. Jesus chega 
a Nazaré depois de uma jornada de intenso 
apostolado e milagres surpreendentes, mas em 
sua cidade é combatido por seus parentes. Eles 
rejeitam a mensagem e o mensageiro. “Ele é 
filho do carpinteiro! De onde vêm essas coisas?”

A posição dos nazarenos é radical: ou eles 
a aceitam ou a rejeitam. É por isso que “eles 
ficaram escandalizados”; eles viram os sinais do 
Messias e a sublimidade de sua doutrina. “Que 
homem, disseram eles, alguma vez falou como 
este Homem?” mas, ao mesmo tempo, não 
entendiam nem aceitavam que pudesse ser um 
dos seus.

O drama da humanidade consiste em não 
saber reconhecer o seu Salvador. Ele busca a 
verdade, mas, ao mesmo tempo, é vítima de 
seus preconceitos. Quantas vezes vemos esta 
cena é repetida em nosso tempo! “Eu acredito 
em Cristo como um grande homem, mas não 
como Deus” ou também: “Cristo sim, Igreja 
não!” E assim aceitamos apenas uma parte 
do mistério de sua pessoa e rejeitamos sua 
divindade. Cristo em pedaços. Parcial ou total, a 
rejeição é sempre trágica.

Hoje precisamos de apóstolos que com 
suas vidas sejam testemunhas de Cristo e com 
seus ensinamentos sejam nossos mestres. As 
provações da vida e a perseguição do mundo 
são sinais de purificação e autenticidade. Assim 
como o fogo testa o ferro, a tentação testa o 
homem justo.

Os santos suportam as tribulações com 
serenidade porque os unem aos sofrimentos 
redentores de Cristo. Tomás de Kempis nos 
ensina que “é bom que às vezes soframos 
contradições. Isso ajuda a humildade e nos 
defende do orgulho”. E é que, “muitas vezes 
não sabemos o que podemos, mas a tentação 
descobre o que somos”, como diz Santo 
Agostinho.

Irmãos: Cristo é aceito totalmente ou 
rejeitado inteiramente! O Cristianismo 
é a afirmação da divindade de Cristo na 
Encarnação com todas as suas consequências 
doutrinárias e práticas. A fé na divindade de 
Jesus Cristo constitui para nós o primeiro passo 
para a vida divina: acreditar que Jesus Cristo é o 
Filho de Deus é a primeira condição necessária 
para poder figurar no número das suas ovelhas. 
Façamos nossa a oração de Jesus: “para que 
acreditemos naquele que Deus enviou”. Assim 
seja.
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Artigo
CUIDE-SE E CUIDE 
DE QUEM VOCÊ AMA

Ao escutar a frase 
citada acima, dá-se início 
a um processo em que o 
ouvido recebe e identifica 
a informação sonora, 
transmite-a através das 
estruturas do ouvido até 
chegar às vias auditivas 
que leva esta informação 
a uma determinada 
região cerebral, para 
ser decodificada e 
interpretada, finalizando, 
assim, a compreensão do 
que se ouviu. 

Por outro lado, no 
momento em que 
alguém fala esta frase, o 
pensamento se ordenou 
de tal forma que a 
função executiva da fala 
fizesse um planejamento 
motor e as terminações 
nervosas enviassem a 
informação para executar 
este ato motor na região 
laríngea e orofacial. E, 
desta forma genérica, 
acontece a transmissão 
de informações entre 
os indivíduos ouvintes 
e falantes de uma 
sociedade.

Quando alguém 
é acometido por um 
evento neurológico que 
bloqueia ou altera uma 
parte do circuito citado 
acima, acaba interferindo 
na forma mais natural 
de comunicação. Estar 
privado de falar o que 
se pensa, seja pela 
dificuldade em recordar 
nomes ou conceitos, 
seja pela dificuldade 
articulatória, entendemos 
que é uma dificuldade 
em nível de execução ou 
planejamento motor. Já a 
dificuldade em entender 

o que se escuta denota 
uma alteração em nível 
de compreensão, o que 
pode alterar inclusive a 
emissão. Esta expressão 
geralmente sairá 
descontextualizada, pois 
não faz sentido o que 
escutou com o que está 
respondendo. 

Essas são as formas 
mais comuns de AFASIA, 
um transtorno de 
linguagem decorrente de 
uma lesão neurológica. 
Muitas vezes, esse tipo 
de acometimento se dá 
após um AVE (AVC) ou 
TCE, onde a reabilitação 
fonoaudiológica 
está cada vez mais 
atuante devido a sua 
especificidade no que diz 
respeito à demanda de 
comunicação.

Dicas como: ser 
objetivo ao conversar 
com um afásico; respeitar 
a limitação comunicativa 
deste indivíduo tendo 
paciência e aguardando 
ele responder; prestar 
atenção ao contexto 
para ajudar a entender 
o que ele pretende 
expressar, são estratégias 
favoráveis para melhorar 
a comunicação.

Buscar ajuda 
e informação de 
profissional especializado 
para propor estratégias 
de reabilitação pode 
ser o diferencial para a 
qualidade de vida desta 
pessoa que necessita ser 
“cuidada”. 

Letícia Mottin Soares 
Radaelli 
Fonoaudióloga 

Estado 

Edson Brum faz balanço
de 100 dias no comando da 
Secretaria de Desenvolvimento

O secretário Edson 
Brum apresentou 
na terça-feira (29) 
as principais ações e 
conquistas dos 100 
primeiros dias no 
comando da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico do Estado 
(Sedec) e informou quais 
são as metas da pasta 
para os próximos meses. 

"Viemos com o 
objetivo de tornar o 
Rio Grande do Sul 
um Estado com um 
ambiente melhor para 
investimentos por meio 
da desburocratização, 
da otimização de 
mão-de-obra e do 
mapeamento da vocação 
de cada região do Estado. 
Queremos e precisamos 
entregar um serviço 
melhor para o cidadão 
e temos alcançado isso 
por meio das ações 
diretas ou transversais 
da secretaria", destacou 
o secretário Edson 
Brum, que completou 
dizendo que a gestão 
fiscal responsável e 
a digitalização dos 
processos também 
estão entre as metas da 
Secretaria.

De acordo com 
Brum, os números 
do crescimento do 
Produto Interno 
Gaúcho (PIB) do Estado 
divulgados recentemente 
demonstram que as 
ações da Sedec têm 
dado resultado e que as 
políticas são assertivas, 
criando um ambiente 
mais favorável para 
o investimento, com 
influência também 
do agronegócio. No 
primeiro semestre de 
2021, comparado a 2020, 
o RS cresceu 5,5% no 
PIB, enquanto o Brasil 
1%. Já em crescimento 
real, o Estado registrou 
4% e o país 1,2%.

Nas ações 
desenvolvidas que 
tiveram a participação 
das equipes da Sedec 
desde 9 de março, 
quando Edson Brum 
tomou posse no 
cargo, estão o Auxílio 
Emergencial Gaúcho; 
a prorrogação por 180 

dias das taxas para 
abertura de empresas; 
o fim do Imposto de 
Fronteira (Difal); a 
disponibilização de 
Linhas de Crédito do 
BRDE e Badesul; e a 
criação do RS Garanti.

"O RS Garanti 
garante até 80% do 
financiamento que for 
buscado pelo empresário, 
o que facilitou e 
democratizou o acesso 
ao crédito, tornando o 
ambiente mais favorável 
para as empresas diante 
do cenário desafiador 
proporcionado pela 
pandemia", enfatizou 
Brum.

balanço apresentado na terça-feira (29) 
também inclui as metas da pasta  

para os próximos meses

FUNDOPEM
 Já entre os programas 

desenvolvidos exclusivamente pela 
Sedec, destaque para a atualização 
do Fundopem, que sofreu redução 
de mais de um terço no tempo para 
início da fruição do benefício. O fundo 
não libera recursos financeiros para 
o empreendimento incentivado, mas 
sim apoio por meio do financiamento 
parcial do ICMS incremental mensal 
devido, gerado a partir da sua 
operação. Em 2021, são mais de R$ 1 
bilhão em investimentos por meio da 
iniciativa e 81 novos projetos estão 
em análise.

Também houve a implantação do 
Fundopem Express, voltado para 
pequenas e médias empresas que 
não exige garantias e tem prazo 
de fruição para início reduzido 
para até 80 dias. É destinado para 
investimento em equipamentos e 
apropriação mensal do abatimento 
do Integras por crédito presumido.

"São iniciativas que agilizam 
investimentos e tornam o Estado 
mais competitivo para a instalação 
ou ampliação de empresas no Rio 
Grande do Sul", destacou.

O Programa Estadual de 
Desenvolvimento Industrial (Proedi) 
também foi modernizado e agora 
o benefício é estendido também 
para atividades correlatas às 
indústrias (logística, serviços e 
armazenamento), redução dos 
impactos ambientais e utilização 
de fontes renováveis de energia 
no empreendimento, previsão 
de incentivo para condomínios 
empresariais e parcerias público-
privadas.

"A Sedec administra nove distritos 
no Estado e por meio do Proedi 
podemos dar até 90% de desconto no 

valor do terreno. Com a atualização, 
que autoriza a instalação de 
empresas correlatas, elas também 
têm abatimento de até 50% no 
valor", explicou Brum.

ABERTURA DE 
NEGÓCIOS 

O secretário também apresentou 
que de janeiro a maio deste ano, 
houve 34% de aumento na abertura 
de novas empresas em relação ao 
mesmo período de 2020. Foram 
103.666 novas empresas, mediante 
36.735 fechamentos.

CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES 

Outra novidade da Sedec é a 
implementação do Programa de 
Capacitação de Agentes Municipais 
de Desenvolvimento. Trata-se de 
um curso exclusivamente online, 
com seis horas de duração, voltado 
para servidores municipais, que já 
contou com a participação de 100 
municípios e tem cinco novas turmas 
confirmadas. Também são abordadas 
as oportunidades e ameaças da 
economia de cada região, com 
ações efetivas para cada caso e a 
integração das necessidades locais 
com as iniciativas do governo.

"Observamos que muitos não 
conhecem os incentivos que o 
Estado oferece para estimular o 
desenvolvimento. Por meio do 
programa, os orientadores da Sedec 
fazem a capacitação gratuita e 
apresentam o Fundopem, o Exporta 
RS, os programas do BRDE e 
Badesul, para que os municípios 
possam ampliar ou atrair novas 
empresas", ressaltou.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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RURAL

Muçum pretende 
colher 460 toneladas 
de bergamotas

Em Muçum, 14 
produtores de bergamota 
ocupam uma área total de 
23 hectares e produzem 
variedades como a Pokan, 
Caí, Montenegrina e 
Montenegrina Rainha. 
A estimativa para este 
ano é que sejam colhidas 
e comercializadas 460 
toneladas. 

“O cultivo de citrus já 
se estende há vários anos 
em Muçum, tendo como 

o maior expressividade 
produtiva, a Família 
Roberto De Nadal, 
localizada na linha Don 
Luis Fellipe de Nadal, com 
aproximadamente cinco 
hectares de bergamota”, 
explica o chefe da Emater 
do município, Higor 
Barcelos. 

A atividade é 
incentivada pela Emater e 
Secretaria da Agricultura. 
A Emater monitora a 

cadeia e disponibiliza 
assessoria técnica aos 
citricultores, tanto quanto 
orienta e auxilia no 
acesso a comercialização, 
enquanto a Secretaria 
da Agricultura e Meio 
Ambiente condiciona 
melhoria nos acessos aos 
pomares, preparo de área 
para novas implantações 
e mantém as estradas em 
condições ideias para o 
escoamento da produção. 

Nova Bréscia 

Hospital São João 
Batista recebe 
verba federal

O hospital São João 
Batista de Nova Bréscia, 
através da sua diretoria 
recebeu na manhã da 
quarta-feira (30), uma 
emenda parlamentar 
do Deputado Federal 
Jerônimo Goergen (PP), 
no valor de R$ 100 mil. O 
assessor, Enoir Cardoso, 
esteve no hospital para 
fazer a entrega formal.

Estiveram presentes, o 
prefeito Angelo Barbieri, 
secretário da Saúde, 
Marino Deves, vereador 
Sérgio de Maman, 
presidente da entidade, 
Jorge Paulo De Maman 
e outros membros da 
diretoria e representantes 
do hospital, Morgane De 
Conto, Géssica Dellazeri, 
Norberto De Mamam e 
Moacir Zambiasi.

O presidente do 

valor é de r$ 100 mil

hospital agradeceu 
pela emenda recebida, 
que chega em boa 
hora para ajudar nas 
despesas da instituição, 
principalmente pelo 
atual momento da 
pandemia, onde os 
gastos têm se elevado. 
O prefeito Angelo e 
o secretário Marino 
também prestaram 
seus agradecimentos ao 

deputado pela verba, 
destacando a importância 
da mesma, para assim, 
cada vez mais, melhorar 
a estrutura hospitalar e os 
atendimentos prestados.

O hospital de Nova 
Bréscia além de atender à 
população bresciense, tem 
convênio para atender 
pacientes dos municípios 
de Capitão, Coqueiro 
Baixo e Relvado.

divulgação

Solidariedade
Empresa arrecada mais de 80 quilos 
de agasalho em parceria 
com a Corrente do Bem

Numa parceria com 
a ONG Corrente do 
Bem, no mês de abril, a 
empresa Tigrão Áudio 
iniciou a campanha do 
agasalho. Até o dia 12 
de junho, data em que 
ocorreu a entrega, foram 
arrecadados mais de 80 
quilos de roupas. 

Segundo a proprietária 
Janine Erthal Ruckert, 
houve a participação 
de clientes e de pessoas 
que simplesmente 
se sensibilizaram e 
decidiram ajudar ao 
próximo. O resultado 
surpreendeu os 
organizadores. “Nós 
esperávamos um 
resultado bom, mas 
na verdade superou as 
nossas expectativas, pois 
a comunidade se engajou. 
Aqui em Encantado 
temos muitas pessoas 
solidárias e sabemos 
que quando várias se 
unem, podemos fazer 
um grande trabalho. 
Cada um pode ajudar 
de uma forma e todos 
nós podemos colaborar”, 
explica. 

Janine destaca que, 
no dia 12 de junho, as 
roupas foram entregues 
para a ONG Corrente do 
Bem, que destinará para 
as famílias necessitadas. 
“Esta foi a primeira 
campanha em conjunto 
com a ONG, que é uma 
entidade bem séria do 
município, e que conhece 
a realidade das pessoas 
que necessitam”, aponta 
Janine.  

A empresária ainda 
salienta que os problemas 
causados pela pandemia 
sensibilizaram a equipe 
que estruturou a ação. “A 

Doações ainDa poDem ser 
feitas para a onG 

Parte das roupas arrecadadas na campanha foram 
entregues para as famílias carentes e o restante será 
comercializado a um preço acessível, já que a Corrente 
do Bem precisa de dinheiro para comprar alimentos, 
fraldas e leite para doar às famílias necessitadas 

“Pra nós da Corrente do Bem é sempre gratificante 
ter o apoio de empresas que realizam estas ações. isso 
é um incentivo, que mostra o quão forte está o nosso 
grupo. Nesta campanha da Tigrão Áudio, uma parte 
das roupas foi dada para doação, que ficou a cargo da 
voluntária Sonia Martini, que levou as roupas para casa, 
lavou, passou, fez caixinhas e entregou na maternidade 
do hospital. as peças de tamanhos maiores foram 
destinadas para os necessitados. outra parte está sendo 
vendida no Brechó da gi, que repassa em dinheiro para 
que a gente possa comprar fraldas, leite e comida”, 
explica a presidente da oNg, adriana Rizzi. 

as doações de roupas para a Corrente do Bem podem 
continuar sendo feitas. Elas podem ser entregues no 
Brechó da gi, que destina para a Corrente, ou para a 
Sônia e a adriana na oNg. É importante que as pessoas 
façam uma seleção das roupas, pois é fundamental doar 
algo que será útil. além disso, quem deseja realizar 
campanhas pode contatar a Corrente do Bem, para 
contar com o apoio e parceria. 

Live em proL Da CLair 
pinheiro 

Na madrugada do sábado (26), um incêndio atingiu 
uma residência e um estabelecimento comercial no 
bairro Planalto, em Encantado. Sempre engajada em 
causas comunitárias, no domingo, a Corrente do Bem 
fez o arraiá live para ajudar a proprietária, que já havia 
perdido os seus bens na enchente do ano passado. “a  
Corrente do Bem, agradece a  todos que colaboram 
com a associação, pois ela sobrevive de ações, doações 
e parceria com a comunidade”, destaca adriana.  

ideia da campanha surgiu 
numa conversa com os 
nossos colaboradores, 
pois percebemos que 
muitas pessoas foram 
afetadas pela pandemia, 
que tem se prolongado 
por um período maior 

do que esperávamos e, 
com isso, perderam seus 
empregos, suas rendas 
e têm muita dificuldade 
para manter o sustento 
dos filhos”, destaca.

Elisangela Favaretto 
jornalista


