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POLÍCIA. CASAL SOFRE FERIMENTOS 
GRAVES EM ACIDENTE  | 15
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BOLT EV
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Encantado/RS

Autoridades da 
região questionam 
projeto de concessão

Capa Mix 
Banda 4 Vilão 
lança primeiro 
álbum em agosto

Encantado 
Falece Rogero 
Togni, último 
sócio-fundador 
em vida da Dália 
Alimentos   06 e 
07 

Encantado 
O adeus a Pedro 
Braz Rosa da 
Silveira  08 e 09

Esporte 
XV de Novembro 
de Roca Sales 
conquista título 
nos titulares e 
veteranos  16

Audiência Pública 
on-line foi marcada por 
pedidos para retirada 
da praça de pedágio da 

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

FRASE DA 
SEMANA

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

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

OBITUÁRIO 09/07/2021 a 15/07/2021

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

09/07 – Nair Verônica Villa Agostini, 82 anos.
Cemitério São João Batista, Linha Alegre, Muçum. Funerária Garibotti.

09/07 – Isolda Josefina Roveda Sfoglia, 85 anos.
Cemitério de Linha Bonita Alta, Doutor Ricardo. Funerária Mazzarino.

10/07 – Pedro Carlos Martini, 86 anos.
Cemitério de Linha Capoeirinhas, Relvado. Funerária Arezi.

13/07 – Dorli Terlmo Buffe, 81 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Arezi.

13/07 – Pedro Bráz Rosa da Silveira, 90 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNÍCIPIO DE ROCA SALES
OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS

EDITAL DE PROCLAMAS

DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia 
Registral de Roca Sales-RS, vem informar que se 
habilitaram para casar:

MÁRCIO LOCATELLI e MÁRCIA RACORTO. Ele é 
agricultor, residente e domiciliado na Linha Brasil, neste 
município de Roca Sales/RS, ela é auxiliar de cozinha, 
residente e domiciliada na Linha Júlio de Castilhos, 
neste município de Roca Sales/RS, ambos divorciados, 
brasileiros, naturais deste Estado. 

 
Se alguém souber de algum impedimento, 

apresente-o, na forma da Lei.  

Roca Sales, 14 de julho de 2021.

Avenida General Daltro Filho n° 2111, 
nesta cidade de Roca Sales/RS CEP 95.735-000 

Fone/fax (0xx51) 3753-2233.

Encantado e Roca Sales 
Ponte é vistoriada

Na manhã da quarta-feira (14), a equipe técnica 
do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem 
(Daer), juntamente com a  equipe de engenharia da 
Prefeitura de Roca Sales, realizaram a vistoria da 
estrutura da ponte da entrada da cidade, na divisa 
entre Roca Sales e Encantado. 

A vistoria foi realizada pelos engenheiros da 
Superintendência de Obras de Arte Especiais do Daer, 
Jorge Fernandes, Carlos Toniolo e Roberto Vidal, 
acompanhados do Engenheiro Civil da Prefeitura, 
Gimas Lusa. Também esteve presente na visita o 
vereador Paulinho Gonçalves.

FB PM RS

Encantado 

Interessados em visitar 
a Mercopar de Caxias do 
Sul têm encontro no dia 
20 no Auditório Itália

A Administração Municipal de 
Encantado realiza na quarta-feira, dia 
20, um encontro de apresentação da 
Mercopar, Feira de Inovação Industrial 
de Caxias do Sul. A atividade inicia 
às 19h no Auditório Itália, do Centro 
Administrativo Municipal.

As inscrições podem ser feitas pelo 
telefone (51) 3751.0100 ramal 193. 
O limite é de 70 participantes. Neste 
ano, a Mercopar acontece de 5 a 7 de 
outubro e marca a 30ª edição. A ideia é 
organizar um grupo de encantadenses 
para visitar a Feira na Serra Gaúcha.

EDITAL DE CONVOCACÃO N° 005/2021

A Comissão de Constituição e Justiça, Redação e Bem Estar Social da Câmara Municipal de 
Vereadores do Município de Encantado, em conformidade com o disposto no Art. 143, do 
Regimento Interno e Art. 48, Parágrafo Único, da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), vem, pelo presente, convocar os cidadãos e entidades de nosso 

Município, para participarem da Audiência Pública para tratar do Projeto de Lei n° 023/2021 
que “Institui o Código de Edificações do Município de Encantado, revoga a Lei n° 1.550/1991, 

de 20/11/91, e dá outras providências” a ser realizada no dia 26 de julho do corrente ano, 
ás 17:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Encantado. No 
mesmo dia as 17:30h será realizada a Audiência Pública para tratar do Projeto de Lei n° 

024/2021 que “Institui as diretrizes para Parcelamento do Solo no Município de Encantado, 
revoga a Lei n 1.119/1979, de 16/02/1979, e dá outras providências”. 

Câmara Municipal de Vereadores de Encantado, 14 de julho de 2021.

ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA PRESIDENTE 

Criação de animais em área 
urbana

Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio 
Encantado reclama da criação de animais em área 
urbana.  “Por que só em Encantado não tem lei? Já 
reclamei na Prefeitura, liguei para a Patram e ninguém 
toma providências sobre as galinhas e galos. Não se 
dorme mais de noite. Vou começar a criar porcos e 
cavalos, quero ver alguém reclamar. A lei é igual pra 
todos. O cheiro ruim � ca bem atrás da promotoria. É 
uma vergonha. Em Arroio do Meio e Roca Sales tem lei, 
só em Encantado que não”, relata. 

“Foram 15 anos 
de pintura de 
rodovias, roçadas 
e tapa-buracos, às 
vezes, até com pá 
e socando o asfalto 
com a bota”.

Luciano Moresco, 
presidente do Codevat, 
sobre a audiência pública 
das rodovias
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câmaraFunção era exercida por Roberto Salton (PDT) 

Cris Costa é o novo 
Líder de Governo
Em ofício 

encaminhado pela 
Administração 

Municipal para Câmara 
de Vereadores de 
Encantado, Cris Costa 
(PSDB) foi confirmado 
para a função de Líder 
do Governo na casa. A 
oficialização ocorreu na 
sessão da segunda-feira 
(12). A atribuição exige 
representar o Executivo 
nos debates realizados 
entre os vereadores.

Cris Costa substitui 
Roberto Salton (PDT), 
que pediu para deixar o 
cargo em manifestação 
recente na tribuna, mas 
não aceitou falar sobre o 
tema. 

-  Fui pego de surpresa, 
eu que estou começando 
agora na vida política, 
aqui no Legislativo. É 
uma responsabilidade 
grande representar o 
governo, mas tenho uma 
linha que é a do diálogo. 
Acho que conversando, 
tentando se entender 
para que não tenhamos 
discussões mais acirradas 
fica bom para todos - 
defendeu Cris Costa.

O vereador do PSDB 
revelou ter solicitado ao 
prefeito Jonas Calvi que 
tenha mais participações 
nas reuniões do 
Executivo para entender 
as demandas e fazer a 
defesa adequada dos 
projetos.

- Meu relacionamento 
com o Executivo vem 
de tempo, claro que vou 
ter que aperfeiçoar isso. 
Cobrei do prefeito para 
que eu possa participar 
mais das reuniões e dar 
ideias. Não adianta eu vir 
contrário a uma situação 
e ter que defender ela, 
por que senão você fica 
engessado – concluiu.

Antes da sessão foi 
realizada Audiência 
Pública referente ao Plano 
Plurianual 2022-2025. 
O prefeito Jonas Calvi 
também esteve reunido 
com os vereadores.

Henrique Pedersini 
jornalista

Sessão teve aprovação 
de três projetos 

De forma unânime, os vereadores de 
Encantado aprovaram quatro projetos na sessão 
desta segunda-feira (12).

031/2021 – Autoriza o Executivo a firmar 
Termo de Cooperação com o Estado do Rio 
Grande do Sul no programa “Pavimenta”.

Substitutivo ao Projeto 28/2021 – Autoriza o 
Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 
3.242.176,11.

029/2021 - Autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos suplementares no valor total de R$ 
4.865.000.

MANIFESTAÇÕES NA TRIBUNA
Joel Bottoni (PSDB) – Mostrou preocupação, mais uma vez, em relação a 

praça de pedágio em Encantado e lamentou a indefinição da situação. 

Diego Pretto (Progresisstas) – Também dirigiu seu discurso à situação da 
praça de pedágio. Cobrou mobilização da comunidade de Encantado e região 
para que a demanda de retirada do posto de cobrança seja atendida. 

Roberto Salton (PDT) – Falou sobre a criação da Semana Municipal de 
Prevenção à Gravidez na Adolescência, projeto criado por ele no Legislativo. 

Marino Deves (Progressistas) – Alertou para o papel do vereador em 
analisar os projetos e priorizar o benefício da comunidade, independente de 
sigla partidária. 

Valdecir Cardoso (Progressistas) – Abordou mais uma vez, a taxa escolhida 
para determinar o valor cobrado no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 
Pediu que os colegas da casa analisem os números para que o aumento não 
seja tão elevado. 

Cris Costa (PSDB) – Enfatizou a importância da harmonia no ambiente de 
trabalho na Câmara de Vereadores. Pediu diálogo nos debates ao longo das 
sessões. 

Sandra Vian (PSDB) – Ressaltou a reativação do britador na Linha São Luiz, 
em Encantado, e o funcionamento do posto de saúde central e farmácia do 

município, que agora é das 7h30min até 11h30min e das 13h até 17h. 

Prefeito Jonas 
Calvi esteve 
reunido com 
vereadores 

a atribuição exige representar o 
executivo nos debates realizados 

FOTOS: HENRIQUE PEDERSINI
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claudinei
coferri

DE OLHO EM ROCA

RGE realiza 
doação 
de placas 
solares para 
o hospital

A RGE realizou, 
na semana passada, a 
doação de 94 placas 
fotovoltaicas para a 
geração de energia 
solar. A instalação deve 
ser feita assim que 
� nalizar a recuperação 
do telhado, trabalho 
que faz parte do 
projeto de reforma da 
ala SUS,  no segundo 
piso da casa de saúde. 
Conforme o presidente 
do hospital, Eraldo 
Bonzanini, “o projeto 
vai proporcionar uma 
economia de cerca de 
R$ 4.000,00 mês com 
a conta de energia 
elétrica”.

Trabalhos na ERS-29 
têm continuidade 

Os trabalhos de pavimentação asfáltica da 
ERS-129 (trecho na linha Fazenda Lohmann) 
estão sendo realizados pela equipe da Secretaria 
de Serviços Urbanos, e recebem o apoio técnico 
do setor de Engenharia e da equipe do DAER. 
Atualmente, a obra encontra-se na fase de 
preparação do solo, além da construção da 
tubulação pluvial. Ela está sendo realizada através 
do Convênio de Cooperação Técnica, celebrado 
entre a Secretaria Estadual de Transportes, 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
- DAER/RS e o Município. 

Município fomenta 
a instalação de 
novas indústrias

A administração municipal tem incentivado a 
instalação de novas empresas. O distrito industrial 
tem sido um grande atrativo para os novos 
empreendimentos que têm interesse em se instalar. 
Atualmente, são três novas empresas que estão 
investindo no local: uma produtora de cosméticos, 
uma de óleo vegetal e outra que fabrica móveis 
hospitalares. Todas elas de fora do município. Em 
breve, uma fábrica de materiais de construção 
também deve se instalar no distrito industrial. 

Obras da galeria devem 
iniciar nos próximos dias

Em breve, a Avenida Daltro Filho passará por 
obras. A intervenção é necessária para consertar 
os estragos causados pela cheia ocorrida em julho 
do ano passado, que dani� cou bastante a pista de 
rolamento e a calçada de passeio. Serão construídos 
muros de contenção e novas calçadas de concreto. 
Além disso, a avenida será elevada entre 1 metro 
e 1,2m. O recurso para a execução da obra foi 
liberado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional totalizando um milhão e R$ 440 mil.

região

sicredi região dos vales 
incentiva Investimentos 
no Agronegócio

O agronegócio é 
uma das principais 
atividades econômicas 
da região, tendo um 
papel fundamental para 
a geração de renda para 
muitos associados do 
Sicredi. Incentivar o 
seu desenvolvimento 
é um fator importante 
e contribui com 
o crescimento e 
fortalecimento da 
economia regional.

Com linhas de crédito 
especí� cas para o setor, o 
Sicredi Região dos Vales 
viabiliza a modernização 
de propriedades rurais, 
a diversi� cação de 
atividades, a melhoria 
das condições de 
trabalho, a ampliação da 
produtividade, a geração 
de renda e a permanência 
das famílias no meio 
rural. 

Os recursos destinados 
pela Cooperativa em 
linhas de crédito rural 
atendem projetos nas 
áreas de avicultura, 
suinocultura, pecuária 
leiteira, produção de 
grãos e demais culturas e 
atividades existentes na 
nossa região. 

Um exemplo 
da importância da 
concessão do crédito 
rural do Sicredi é a 
família Lorenzon, da 
Linha Auxiliadora, em 
Encantado, que iniciou a 
produção de suínos com 
o pai Neuton Lorenzon 
(57 anos) e a mãe Doraci 
Disegna Lorenzon (60 
anos). A propriedade 
familiar, atualmente, é 
conduzida pelos � lhos 
Alex Lorenzon (31 
anos) e Elias Lorenzon 
(29 anos) que juntos 
e ao longo do tempo, 
ampliaram a produção.

Com uma relação 
de 30 anos com o 
Sicredi Região dos 
Vales, a família sempre 
contou com o apoio 
da Instituição no 
momento de realizar 
os seus planos. Neuton 
Lorenzon, recorda que 
a evolução do negócio 
foi possível por meio 
dos � nanciamentos que 
buscou na Cooperativa, 
“eu consegui crescer 

Família Lorenzon, de Encantado, buscou recursos para 
expandir a produção suína

por causa desses 
� nanciamentos, porque 
senão, eu não tinha 
dinheiro para evoluir 
rápido. Eu consegui 
crescer, na verdade, 
procurando o Sicredi e 
deu certo”, a� rma.

 Para Neuton e 
Doraci, ter os dois 
� lhos administrando 
a propriedade e dando 
continuidade ao trabalho 
e esforço de muitos anos 
é motivo de felicidade. 
“É bom ter a família 
reunida com os � lhos 
aqui junto, porque se eles 
tivessem abandonado 
tudo e fossem para longe, 
a gente � caria triste e 
o patrimônio parado”, 
relata Doraci.

Hoje, a família 
administra 23 hectares 
de terra e 300 matrizes 
suínas, com uma 
produção entre 600 e 
750 leitões por mês. 
Doraci relembra que o 
casal começou pequeno 
e foi aumentando 
até chegarem ao que 
possuem hoje.

Os � lhos, Alex e 
Elias, estudaram e se 
formaram, mas optaram 
por permanecer na 
propriedade, ajudando 
na mão de obra e fazendo 
a administração da 
mesma. Alex trabalhou 
fora do município 
durante alguns anos, 
mas decidiu voltar 
para ajudar os pais e o 
irmão, quando a família 

teve a oportunidade de 
aumentar a produção. 
Pensando no futuro, 
Alex e Elias querem se 
manter na propriedade, 
investindo e ampliando 
cada vez mais a 
produção. “A ideia é 
se manter por aqui, 
crescendo também, 
como até agora”, a� rma 
Elias.

Conforme Roberto 
Scorsatto, Diretor 
Executivo do Sicredi 
Região dos Vales, 
é grati� cante ver a 
evolução e prosperidade 
dos associados e poder 
fazer parte de suas 
conquistas. Destaca 

Filhos, Alex e Elias, que 
administram a propriedade

ainda que desde sua 
fundação, o Sicredi tem 
o compromisso de apoiar 
o agronegócio e estar 
ao lado dos produtores 
rurais. No plano safra 
2021/2022, a Cooperativa 
pretende disponibilizar 
R$ 250 milhões em 
recursos para atender 
os seus associados. 
Esse valor representa 
cerca de 65% do total 
de recursos investidos 
em crédito rural na 
região, o que evidencia 
a representatividade, a 
importância da parceria 
e a força da cooperação 
no desenvolvimento da 
região

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

revitalização da 
Feira do Produtor
Revitalização 

Os vereadores Marcos Bastiani e Renato Zortéa indicaram ao poder 
executivo a elaboração de um projeto para revitalização, reforma 
e construção dos banheiros públicos e feira do produtor ao lado da 
prefeitura. 

Justificativas
Os vereadores justi� cam os pedidos com o fato de que o município 

vive um novo momento com a questão turística e, também, 
com o objetivo de incentivar mais produtores e realizar a feira 
com a comercialização de um leque maior de produtos coloniais 
bene� ciando, com isso, a agricultura familiar existente no município. 
Outra preocupação é que, no local, há um poço artesiano de 
abastecimento d’água que pode ser infectado pelos dejetos dos 
sanitários. 

Calçadas 
O projeto precisa contemplar também a calçada de passeio. Ela sofre 

a ação do tempo e, com isso, existem muitos desníveis provocando 
acidentes aos cidadãos que transitam pelo local. 

Galinhas dos ovos de ouro 
O presidente do poder legislativo, Carlos Eduardo Ulmi (Dudu) 

enfatizou que “são inúmeros pedidos, indicações e sugestões que 
necessitam de recursos públicos. Com isso, o prefeito terá que 
encontrar a galinha dos ovos de ouro para atender as demandas já 
existentes e poder atender, também, aos pedidos”. 

Parceria 
Dudu também disse que, atualmente, a feira do produtor é 

realizada por apenas um produtor. “Ele também deveria investir 
para poder atender os seus clientes. Não sou contra a feira, mas o 
investimento deveria ser em parceria da administração e feirante. Não 
podemos cobrar tudo da administração”. 

Quadriênio 
Tramita na câmara de vereadores de Muçum o 

projeto do plano plurianual para o quadriênio 2022-
2025. Há necessidade de audiência pública, onde a 
comunidade e vereadores poderão sugerir melhorias 
para incluir no orçamento. 

Merenda escolar 
O vereador Elton Pezzi pediu vistas a um projeto 

que autoriza ao poder executivo a suplementação 
orçamentária municipal no valor de R$ 15.000,00. O 
valor será utilizado para a manutenção da merenda 
das escolas municipais de educação infantil. 

Justificativa 
Pezzi questionou a situação dos repasses do 

governo estadual e federal para a alimentação escolar. 
“Estamos na pandemia. Agora que estamos voltando 
com aulas presenciais, o governo continua repassando 
valores? Quem serão bene� ciados?” Disse o vereador. 

Precatório 
Outro projeto que mereceu pedido de vistas foi o 

que autoriza ao poder executivo a suplementação 
orçamentária municipal no valor de R$ 300.000,00. 
O valor é oriundo do governo do estado com 
a privatização da CEEE, e será utilizado para 
o pagamento de precatórios. Valor total para o 
município foi de R$ 438 mil. 

Rito normal 
Bastiani pediu vistas ao projeto pois entende que 

o pagamento dos precatórios está seguindo seu rito 
normal, e com isso, o município poderia investir 
o valor em outras prioridades. Sugeriu, inclusive, 
reunião da casa legislativa com executivo para de� nir 
onde os valores poderão ser aplicados para atender 
demandas mais urgentes da comunidade.   

Imóvel 
Um projeto de lei que � cou na comissão de 

pareceres diz respeito ao recebimento de um terreno 
para pagamento de dívida referente a impostos 
do contribuinte. Conforme relato, o valor venal é 
de cerca de R$ 13 mil e a dívida é de R$ 11 mil. O 
contribuinte manifestou desejo de não receber a 
diferença, mas os vereadores entendem o contribuinte 
também precisa expressar em documento para evitar 
possíveis ações contra a municipalidade. 

Bacia hidrográfica 
A câmara de vereadores de Encantado enviou convite aos vereadores de Muçum, para participarem de 

uma reunião com a promotoria Regional de Meio Ambiente e Bacia Hidrográ� ca dos Rios Taquari e Antas. 
A reunião contará com a participação da Exma. Promotora de Justiça Andréa Almeida Barros. O evento 

será realizado no dia 21 de julho, às 14 horas na câmara de Vereadores de Encantado. 

Turismo 
O município de Muçum criou, na última semana, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Na 

oportunidade estiveram reunidos representantes da secretaria municipal de obras e agricultura, Emater/RS – 
Ascar, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Canto e Dança e representantes da sociedade civil.

Atribuições 
O objetivo da entidade é participar do planejamento no contexto do Poder Público, visando consolidar 

parcerias e proporcionar envolvimento e comprometimento dos setores socioeconômicos do município no 
auxílio da atividade turística. Uma das metas é a criação do Plano Municipal de Turismo. 

Turismóloga
Na reunião, o prefeito Mateus Trojan e o coordenador de cultura Ivan Rodrigues apresentaram a turismóloga 

Cris Viel, que presta assessoria ao município fazendo o mapeamento turístico e prestando apoio aos 
empreendedores. 

Diretoria 
Coordenados pelo setor municipal de turismo foram escolhidos, também, os titulares da diretoria da 

entidade: Valesca Cristina Pasqualetto (presidente), Wagner Dalla Libera (vice-presidente) e Jucéli Baldasso 
(secretária). O conselho é vinculado à Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

DIVULGAÇÃO
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Luto
Adeus a Rogero Togni, 

último sócio-fundador em 
vida da Dália Alimentos

Após uma 
vida quase 
centenária, o 

último sócio-fundador 
em vida da Cooperativa 
Dália Alimentos deixou 
este plano. Rogero 
Togni faleceu no dia 11 
de julho, aos 99 anos, 
em Encantado, e levou 
consigo um pedacinho 
de cada familiar e 
também algumas 
páginas da história da 
cooperativa que ajudou a 
fundar no ano de 1947.

Por várias 
vezes, Rogero foi 
entrevistado, sendo 
também protagonista e 
homenageado pela sua 
história de desbravar e 
ser um dos “Destemidos”, 
título que leva o livro 
sobre a história da 
cooperativa lançado no 
70º aniversário da Dália 
Alimentos, em 15 junho 
de 2017, oportunidade 
em que Rogero e o 
saudoso Albino Dalla 
Vecchia, que também 
faleceu aos 99 anos, no 
dia 22 de maio de 2018 
– únicos dos 387 sócios-
fundadores sobreviventes 
da fundação – estiveram 
presentes.

Associados e 
funcionários da 
Cooperativa Dália 
Alimentos, por meio do 
presidente do Conselho 
de Administração, 
Gilberto Antônio 
Piccinini, se solidarizam 
à família neste momento 
de pesar e saudade e 
conservam na memória 
o entusiasmo e orgulho 
com que Rogero contava 
como ajudou a fundar a 
cooperativa. “Perde-se 
um pouco da história 
viva de um fundador, 
mas ao longo destes 
anos ganhamos capítulos 
importantes vividos e 
lembrados pelo senhor 
Rogero, que relatava com 
detalhes a sua história 

de trabalho e amor pela 
Dália”.

Rogero foi casado com 
Adélia, que faleceu no dia 
16 de julho de 2018, aos 
94 anos, é pai de Maria 
Heloisa, Maria Helena, 
José Fernando, Leonir, 
Nery, Nedy e Benito. Em 
nome da família, o genro 
Antônio Alberto Lucca, 
descreveu o sogro. “Um 
senhor quase centenário, 
nascido em Roca Sales, 
último associado-
fundador em vida da 
Cooperativa Dália 
Alimentos, forjado no 
contínuo, duro e braçal 
trabalho agropecuário, 
à época sem tecnologia, 
porém, um homem de 
atitudes cristãs e sempre 
de bem com o mundo. 
Teve uma passagem 
marcante, de plenitude 
e paz, e agora está nas 
alturas, junto ao Criador, 
para outras missões 
especiais”.

rogero e adélia com os SETE filhos

Rogero e a esposa Adélia, em junho de 2017, nas festividades de 70 anos da Dália Alimentos  
quando recebeu o livro “Destemidos” das mãos do presidente Gilberto Antônio Piccinini 

CARINA MARQUES
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CONVITE DE MISSA

* Terceiro ano de falecimento de Adélia Ciceri Togni
* Sétimo dia de falecimento de Rogêro Togni

Os familiares agradecem a todos que, de 
alguma forma, prestaram solidariedade 
pela partida do Sr. Rogêro Togni, aos 99 
anos, no domingo, 11 de julho, e 
convidam para a missa de sétimo dia e 
terceiro ano de falecimento de Adélia 
Cíceri Togni que será celebrada sábado, 
17 de julho, às 18h30min na Igreja 
Matriz São Pedro, em Encantado.

Que a dor da nossa perda possa ser 
diminuída um pouquinho a cada dia e que 

daqui para frente estas ausências sejam 
capazes  de fortalecer ainda mais 

em nossas memórias.
Eles estarão para sempre 

O vazio que ficou jamais será preenchido, 
mas com a paz de Deus em nossos 
corações será bem menos difícil.  

os laços da nossa família. 

DestemiDos
A história da Dália Alimentos é rica em fatos e situações, com algumas 

características peculiares: o destemor daquele grupo que há 70 anos acreditou 
que juntos seriam mais fortes; a mesma coragem de outro grupo, 40 anos 
depois, que reinventou a Dália, buscou a inovação e repaginou o pioneirismo 
dos fundadores, para assegurar, inicialmente, sua continuidade e depois, seu 
crescimento, para então inovar seus processos e sua gestão, com o objetivo de 
obter rentabilidade, e, com isso, permitir o cumprimento de sua missão. Este é, 
em síntese, registro histórico.

A Dália Alimentos dispunha da história e a Três Tempos oportunizou as 
ferramentas para eternizá-la. E a história está perpetuada em uma obra, 
denominada “Destemidos: O Espírito Cooperativista dos Probos de Rochdale ao 
Empreendedorismo Neocooperativista da Dália Alimentos”. 

Em 2017, um exemplar do livro foi entregue aos sócios fundadores Albino 
Dalla Vecchia e Rogero Togni. Eles também receberam uma homenagem 
especial e foram agraciados com um relógio de bolso emblemado com o logo 

Dália 70 anos. 

Saiba mais 
Na época com 25 anos e filho de agricultores residentes no interior do município 

de Roca Sales, Togni compôs o grupo de 387 produtores que junto ao idealizador 
João Batista Marchese fundou a cooperativa. Em seus relatos, ele lembrava do início 
da mobilização. “Foram feitas muitas reuniões, mas tudo que o Batista Marchese 
falou deu certo. Ele sempre dizia para nossos filhos estudarem que seriam gerentes na 
cooperativa. Um dos meus filhos seguiu este conselho, estudou e não virou gerente, 
mas sim foi trabalhar em um banco”, relatava. 

Togni ainda destacava que antigamente para chegar até a cooperativa, precisava 
pegar um caiaque e atravessar o Rio Taquari. Atualmente morava há quatro quarteirões 
da sede da Dália Alimentos e todas as vezes que passava na frente da cooperativa, 
observava o quanto tudo modificou-se e cresceu. 

“Eu tenho muito orgulho da Cosuel. Sinto muita emoção quando vejo os caminhões 
carregando porcos, o número de funcionários que trabalham e todos os associados que 
dela fazem parte. É um orgulho ainda fazer parte desta cooperativa”, destacava. 
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R$ 2 3 90

ROCAMBOLE (SEDA, MORANGO,
CHOCOLATE) DÁLIA KG

R$7 99

R$9 90
CHOPP SALVA 

BAIRRISTA
 DE VINHO 1L

FILEZINHO 
SASSAMI
DE FRANGO 
CONGELADO DÁLIA
BANDEJA 700GR

R$29 90

CHULETA DE RÊS
RESFRIADA KG

R$18 90

COSTELA DE SUÍNO RESFRIADA 
              PREMIUM DÁLIA KG              

R$ 13 90
R$9 90

PEITO DE FRANGO COM
 OSSO CONGELADO DÁLIA KG

R$3 79

REFRIGERANTE
CHARRUA 2L

R$15 90

VINHO 
SANTA
COLINA 
750ML

LINGUIÇA TOSCANA
 RESFRIADA DÁLIA KG
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lutoPedrinho faleceu na segunda-feira, aos 90 anos
>> continua na outra página

O adeus a Pedro Braz 
Rosa da Silveira
Na segunda-feira 

(12) faleceu 
o advogado, 

escritor e poeta Pedro 
Braz Rosa da Silveira, 
aos 90 anos. Pela 
sua contribuição à 
comunidade, nas áreas 
social e política do 
município, em 2012, 
recebeu o título de 
Cidadão Honorário 
Encantadense. Além 
disso, por ter sido 
vereador, nas legislaturas 
1969 a 1973 e de 1983 
a 1988, a cerimônia de 
despedida foi realizada 
na Câmara Municipal de 
Vereadores. 

Pedrinho, como era 
conhecido, casou aos 
27 anos com Teresa 
Abreu e tiveram três 
filhos: Andréia, casada 
com João Peixoto e mãe 
de Breno; Ana, casada 
com Sérgio Seppi e mãe 
de João Pedro e João 
Gabriel; e o Sebastião, 
mais conhecido como 
Chiquinho, pai de 

Martina. 
Na OAB, era o 

advogado mais antigo da 
Comarca de Encantado. 
Sua família também é 
toda ligada a área do 
Direito, o que sempre 
foi motivo de muito 
orgulho. 

Em 2017 participou 
do programa “Histórias 
de vida” da Rádio 
Encantado e o material 
também foi registrado 
nas páginas do Jornal 
Opinião. Relembre 
alguns trechos. 

Pedro contou que 
nasceu em Porto 
Alegre, na Chácara das 
Bananeiras, no dia 3 
de fevereiro de 1931. 
Veio para Encantado 
com três meses de 
vida, acompanhado 
das irmãs Maria e Nila. 
Seu pai era militar e foi 
designado para assumir 
o pelotão da Brigada 
Militar. Na primeira 
passagem pelo município 
ficaram uns dois anos, 

depois voltaram a Porto 
Alegre, onde ficaram 
por mais dois anos, 
mas novamente foi 
determinado que seu pai 
voltasse a Encantado, 
para assumir funções 
na administração 
municipal. 

Pedro estudou 
em diversos 
colégios estaduais e 
principalmente no 
grupo escolar Farrapos. 
Depois cursou o Técnico 
em Contabilidade.  
Durante o programa, 
Pedrinho contou que já 
tinha sido auxiliar de 
escritório, advogado, 
vendedor, comerciante e 
agropecuarista. Também 
comercializou 130 
automóveis usados, foi 
corretor de seguros, 
fazia escritas comerciais, 
montou uma lavanderia 
e um bar em Porto 
Alegre.  

Elisangela Favaretto 
jornalista

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Primeiro funcionário 
da Rádio Encantado 

Pedrinho foi 
admitido em 1º de 
dezembro de 1951, com 
20 anos. Fazia outras 
atividades e a rádio 
era um complemento. 
Fez transmissão de 
missa, jogos e escolha 
de soberanas. Foi 
contratado como redator 
esportivo. Na época, 
a frequência da Rádio 
Encantado era Z.Y.U-32. 

Carteira de Trabalho de 1951, assinada 
pela Rádio Encantado

Em entrevista para a rádio encantado,  
Silveira falou sobre o que viu da vida

O esforço da vida acadêmica 
Por estar envolvido com a política 

e por ser radialista, tinha uma boa 
dicção e facilidade de expressão. Em 
função disso, durante as reuniões, o 
pessoal dizia “ô, Pedrinho, por que 
não vai fazer Direito?”. “E eu ficava 
pensando nisso. Mas, como na época 
tudo era mais difícil, só tinha o curso 
de Direito em Porto Alegre ou Passo 
Fundo, e eu, já era casado e tinha três 
filhos. Não podia ir lá, frequentar e 
deixar minha família ao léu. Não podia 
abandonar eles. Mas, após  sonhar 

que tinha conseguido ser advogado, 
telefonei à Unidade de Passo Fundo e 
me inscrevi para o vestibular. Cursei, 
mesmo com dificuldades, tendo que 
ficar dois meses fora, acumulando 
serviço no emprego (quando voltava 
precisava fazer o atrasado) e não 
vendo minha família. Após cinco anos 
de muito esforço, em dezembro de 
1968 me formei e obtive a carteirinha 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) em outubro de 1969”, contou 
durante o programa. 

Dedicação ao mundo da poesia 
Pedrinho lançou o livro “Fábrica 

de Amor” e percebeu que poderia 
ir além. “Pensando em doar o meu 
intelecto e minha forma de fazer 
poesia, eu vi no projeto Jornada 
Poética Pedro Silveira, uma maneira 
de fornecer isso. Se você faz poesia 
automaticamente você terá que ler. 
Isso me deu essa tranquilidade e uma 
obrigação comigo mesmo de dar algo 
pelo nosso semelhante, principalmente 
aos alunos de Encantado. Essa 
iniciativa, que chamo de realização 

espetacular, e que eu tive a dádiva 
divina de pô-la em prática, completa 
nesse ano a sétima edição (primeiro 
ocorreu na escola Farrapos), que já 
congregou mais de 3,5 mil alunos, 
100 professores, 200 funcionários e a 
comunidade escolar, fazendo com que 
surjam verdadeiras joias de poesias 
que nos deixam admirados”, destacou 
durante o programa em 2017. Além 
da obra Fábrica de Amor, Pedrinho 
lançou Fábrica de Amor II e Escolhas 
Erradas.
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Paixão pelo Grêmio 

Medo de morrer
Quando foi questionado se Pedrinho tinha medo de morrer, ele respondeu o 

seguinte: “não tenho, porque tenho uma certeza que a gente nasceu para morrer. 
A questão de você ficar aqui um, dois, 30 anos ou mais é uma escolha da natureza. 
Se essa verdade vai ocorrer, pra que ter medo? A morte não me deve nada. Ela é 
verdade, assim como a vida. Ela vai acontecer. Quando? Não me interessa”. 

O que viu da vida?
Indagado sobre o que viu da vida, Pedrinho destacou o seguinte: “Ame o teu 

semelhante para que ele possa te amar. O amando você vai encontrar a felicidade 
e distribuir alegria. Só o amor consegue trazer isso”, finalizou Pedro Braz Rosa da 
Silveira, durante o programa Histórias de vida, da Rádio Encantado.

Dr. Pedro também era escritor e poeta e nos 
deixa um legado de muito amor pelo Direito, 
pela poesia, pelos amigos e pela família."

"A subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil da Comarca de Encantado, através de 
seus Advogados e Advogadas, presta a sua 
homenagem ao amigo e colega Dr. Pedro Braz 
da Rosa Silveira, que nos deixa  aos 90 anos 
de idade, tendo dedicado mais da metade de 
sua vida a Advocacia, sempre trabalhando 
com muita maestria e apreço pela profissão.

PEDRO   braz  rosa  da  SILVEIRA

Pedrinho era sócio remido do 
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. 
“Uma parte do estádio é minha. 
Eu não pago mais ingresso e tenho 
umas duas, três cadeiras que são 
minhas . Consegui esse título 
quando trabalhava na Pretto e Cia. 
Ganhava, de salário, uns 110, 120 
cruzeiros. Passei um ano pagando 
uma mensalidade de 110 cruzeiros. 
Sobrava, na minha juventude, 10 ou 
20 cruzeiros para eu gastar. Sorte 
que morava com meus pais. A partir 
disso, me tornei sócio remido. Acho 
que o meu “gremismo” vem do meu 
esforço para poder pagar esse título, 

de criar a emoção para que as parcelas 
terminassem logo. Surgiu, dentro 
de mim, essa paixão tricolor. Certas 
pessoas optam pelo clube porque 
o vizinho é colorado ou o amigo é 
gremista. Minha vontade não. Surgiu 
da mesma forma como quando eu 
faço uma poesia: flui, começa na 
cabeça, vai aos pés e se aloja no 
coração. O meu amor pelo Grêmio 
é assim. E eu consegui, com prazer, 
distribuir esse meu amor para os meus 
familiares. Os filhos, netos todos são 
gremistas. Vamos a alguns jogos e não 
fico sentado não, passo o tempo todo 
gritando para incentivar”, lembrou. 

Política 
Pelo PMDB foi 

vereador nas legislaturas 
de 1969-1973 e de 
1983 a 1988. “Consegui 
transmitir isso aos meus 
filhos. O Sebastião, 
Chico, foi vereador, 
presidente do partido, 
e todos os outros filhos 
mantêm a tendência 
que eu tenho, sem 
obrigação alguma. 
Hoje, ainda gosto de 
política, acompanho, 
e continuo no mesmo 
partido, apesar dela 
estar uma bagunça. As 
pessoas veem a política 
como meio de roubar, 
enriquecer e fazer 
falcatrua, deixando de 
lado tudo que é bom, 
partindo para essa 
avalanche de coisas 
ruins”, contou. 

O envolvimento social 
Pedrinho foi presidente do Clube Recreativo Encantado; do Círculo de Pais e 

Mestres do Farrapos; titular do primeiro Conselho Tutelar da cidade; presidente 
do Encantado Tênis Clube; membro do Conselho Municipal de Cultura e fez 
parte, desde o começo da entidade, de uma associação de proteção e amparo 
aos presidiários de Encantado. Além disso, também foi técnico e presidente do 
Esporte Clube Encantado; atuou na fundação do Clube Comercial; colaborou 
financeiramente com a instalação do Hospital Santa Terezinha e fez parte da 
Academia Literária do Vale do Taquari (Alivat), com a cadeira de número 19. 

A paixão pelo Grêmio lhe concedeu  
o títilo de sócio remido
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Confecciono e adapto objetos 

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

CLASSINEGÓCIOSCLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios, 
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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Sete canções 
compõe o 
primeiro 
material 

BANDA 4VILÃO
Primeiro álbum será 
lançado em agosto 

BANDA 4VILÃO É COMPOSTA POR FRANCISCO FACHINI, ALEX GIROLDI,  
BERNARDO POLETTI E ÂNDERSON FORTUNATO
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Saiba mais 

As músicas 
são uma mistura 
de sonoridade 
das referências 
individuais de 
cada integrante, 
tais como: 
Cachorro grande, 
TNT, Frejat, 
Barão vermelho, 
Selvagens à 
Procura de Lei, 
Paralamas do 
Sucesso, Skank, 
Raul Seixas, 
Cassiano, 
Garotos da Rua, 
Gramophonica, 
Automóvel 
Verde, Los 
Hermanos, Dingo 
Bels, Picanha 
de Chernobil, 
Marcelo Gross, 
Pública, Vera 
Loca, Titãs, entre 
tantos outros.

Neste sábado 
(17), das 9h às 
10h, no programa 
Comunidade em 
Foco, da Rádio 
Encantado, 
Chicão fala 
sobre a criação 
da banda, 
os ensaios, 
lançamento 
do álbum e, 
além disso, 
canta algumas 

canções. 

Está previsto para 
o mês de agosto 
o lançamento do 

primeiro álbum da banda 
4Vilão. O grupo, formado 
no início de 2018, é 
composto por Francisco 
Fachini na bateria 
(também conhecido como 
Chicão), Alex Giroldi no 
vocal/violão, Bernardo 
Poletti na guitarra e 
Ânderson Fortunato no 
baixo. 

Os jovens, que são de 
Encantado e Muçum, 
compuseram sete 
canções. “Desde os 
primeiros ensaios, a 
banda teve presente 
a vontade de produzir 
material autoral, letras e 
arranjos com identidade 
e personalidade. Sempre 
ensaiamos em Muçum, 
atrás da casa do vocalista, 
numa casa fechada. No 
início, era uma vez por 
semana. Depois, por causa 
de outros compromissos 
e da pandemia nos 
encontrávamos, pelo 
menos, duas vezes por 
mês para ensaiar, buscar 
referências e trocar 
ideias”, conta Chicão. 

Em julho de 2019 a 
banda lançou seu primeiro 
single intitulado "Fique 
bem", disponível em todas 
as plataformas digitais. 
Fachini conta como 
ocorre a composição das 
canções. “A gente sempre 
compõe em conjunto. 
Quem escreve a canção 
chega com a ideia e depois 
nós vamos alterando a 
escrita, colocamos um 
arranjo diferente e vamos 
sentindo a sensação que 
a música traz para o 
grupo. A primeira sofreu 
diversas alterações até 
chegar ao resultado final.  
Acredito que levou cerca 
de um ano até acharmos 
um meio termo, mas eu 
percebo que este é o 
nosso diferencial: cada 
integrante colabora com 
25% de cada música, 
deixando o resultado final 
com a essência de todos”, 
explica.  

Através de diversos 

feedbacks positivos, a 
banda ganhou visibilidade, 
tocou em Festivais e até 
participou de um show 
em Passo Fundo. Em 
2020, com a pandemia, 
as atividades ficaram 
restritas, mas a banda não 
desanimou e aproveitou 
o momento fora dos 

palcos para ensaiar e 
compor. Seis músicas 
surgiram nesse período, 
e nos meses de maio e 
junho deste ano, houve a 
gravação. 

“Foi um momento de 
concentração na vida 
pessoal. Esse resguardo 
nos trouxe estas seis 

músicas e, por isso, posso 
dizer que a pandemia 
não atrapalhou, mas 
ajudou, pois nesse tempo 
parado, nós refletimos e 
tivemos inspiração para 
escrever e tocar. Estas 
seis canções que criamos 
são uma mescla do que 
cada um estava passando 

em determinado momento 
da pandemia e também 
estimulam uma reflexão 
sobre a vida”, comenta. 

Em agosto, para marcar 
o lançamento do primeiro 
álbum, será lançado um 
clipe alusivo à primeira 
faixa das sete músicas 
autorais. O clipe será 
gravado no Gauss Bier no 
dia 24 de julho, podendo 
contar com um show da 
banda se o tempo permitir.  

Elisangela Favaretto 
jornalista
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BANDA 4VILÃO
Primeiro álbum será 
lançado em agosto 
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Saiba mais 

As músicas 
são uma mistura 
de sonoridade 
das referências 
individuais de 
cada integrante, 
tais como: 
Cachorro grande, 
TNT, Frejat, 
Barão vermelho, 
Selvagens à 
Procura de Lei, 
Paralamas do 
Sucesso, Skank, 
Raul Seixas, 
Cassiano, 
Garotos da Rua, 
Gramophonica, 
Automóvel 
Verde, Los 
Hermanos, Dingo 
Bels, Picanha 
de Chernobil, 
Marcelo Gross, 
Pública, Vera 
Loca, Titãs, entre 
tantos outros.

Neste sábado 
(17), das 9h às 
10h, no programa 
Comunidade em 
Foco, da Rádio 
Encantado, 
Chicão fala 
sobre a criação 
da banda, 
os ensaios, 
lançamento 
do álbum e, 
além disso, 
canta algumas 

canções. 

Está previsto para 
o mês de agosto 
o lançamento do 

primeiro álbum da banda 
4Vilão. O grupo, formado 
no início de 2018, é 
composto por Francisco 
Fachini na bateria 
(também conhecido como 
Chicão), Alex Giroldi no 
vocal/violão, Bernardo 
Poletti na guitarra e 
Ânderson Fortunato no 
baixo. 

Os jovens, que são de 
Encantado e Muçum, 
compuseram sete 
canções. “Desde os 
primeiros ensaios, a 
banda teve presente 
a vontade de produzir 
material autoral, letras e 
arranjos com identidade 
e personalidade. Sempre 
ensaiamos em Muçum, 
atrás da casa do vocalista, 
numa casa fechada. No 
início, era uma vez por 
semana. Depois, por causa 
de outros compromissos 
e da pandemia nos 
encontrávamos, pelo 
menos, duas vezes por 
mês para ensaiar, buscar 
referências e trocar 
ideias”, conta Chicão. 

Em julho de 2019 a 
banda lançou seu primeiro 
single intitulado "Fique 
bem", disponível em todas 
as plataformas digitais. 
Fachini conta como 
ocorre a composição das 
canções. “A gente sempre 
compõe em conjunto. 
Quem escreve a canção 
chega com a ideia e depois 
nós vamos alterando a 
escrita, colocamos um 
arranjo diferente e vamos 
sentindo a sensação que 
a música traz para o 
grupo. A primeira sofreu 
diversas alterações até 
chegar ao resultado final.  
Acredito que levou cerca 
de um ano até acharmos 
um meio termo, mas eu 
percebo que este é o 
nosso diferencial: cada 
integrante colabora com 
25% de cada música, 
deixando o resultado final 
com a essência de todos”, 
explica.  

Através de diversos 

feedbacks positivos, a 
banda ganhou visibilidade, 
tocou em Festivais e até 
participou de um show 
em Passo Fundo. Em 
2020, com a pandemia, 
as atividades ficaram 
restritas, mas a banda não 
desanimou e aproveitou 
o momento fora dos 

palcos para ensaiar e 
compor. Seis músicas 
surgiram nesse período, 
e nos meses de maio e 
junho deste ano, houve a 
gravação. 

“Foi um momento de 
concentração na vida 
pessoal. Esse resguardo 
nos trouxe estas seis 

músicas e, por isso, posso 
dizer que a pandemia 
não atrapalhou, mas 
ajudou, pois nesse tempo 
parado, nós refletimos e 
tivemos inspiração para 
escrever e tocar. Estas 
seis canções que criamos 
são uma mescla do que 
cada um estava passando 

em determinado momento 
da pandemia e também 
estimulam uma reflexão 
sobre a vida”, comenta. 

Em agosto, para marcar 
o lançamento do primeiro 
álbum, será lançado um 
clipe alusivo à primeira 
faixa das sete músicas 
autorais. O clipe será 
gravado no Gauss Bier no 
dia 24 de julho, podendo 
contar com um show da 
banda se o tempo permitir.  

Elisangela Favaretto 
jornalista
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Mesversário I
7 meses da Bibiana, que 

é filha de Maiara Durante 
Gonçalves e Gustavo 
Bastos. Eles residem em 
Encantado. Foto tirada no 
Gauss Bier Pub.

NATÁLIA VIAN

35 anos de 
Matrimônio

Amélia e Ricardo 
Bouvié comemoraram 
35 anos de 
Matrimônio no dia 
12 de julho. Eles 
recebem os parabéns 
da filha Raquel e do 
neto Benjamin Nilsson 
e do Genro Aurélio. 
Parabéns!

DIVULGAÇÃO

80 anos
Mãe querida, Carmen 

Gema Renostro! Nesta 
sexta-feira (16) você 
completa 80 anos de vida 
e para nós é um orgulho 
e alegria poder estar ao 
teu lado e festejar esta 
data tão linda.  Feliz 
aniversário!!!!! Você é o 
melhor de nossas vidas 
e chamar você de mãe é 
um privilégio e também 
um orgulho. Que Deus 
te conceda muitos anos 
de vida, sempre felizes 
e com muita saúde. Te 
amamos!!!!! Seus filhos 
Deize e Darlan.

DIVULGAÇÃO

Workshop 
No último domingo (11) 

Gisele Lucas (Brechó da Gi,) 
Andreia Marqueti (Bazar 
Central) Rosemari Radaelli 
de Conto (Imobiliária Vitória), 
empreendedoras de Encantado, 
participaram de um  workshop 
em Lajeado sobre vendas 
digitais e destravando o 
Instagram, com os consultores 
Lari Scherer e Rodrigo 
Anunciação. “No atual momento 
em que o varejo se encontra, é 
muito importante estar inovando 
nas nossas empresas. O 
evento aconteceu na Univates, 
seguindo todos os protocolos 
de prevenção a Covid-19”, 
observam. 

DIVULGAÇÃO

Formatura I
Bruna Porto formou-se 

em Técnico em Química, 
na Univates. Parabéns!

THIANE LUIZA FOTOGRAFIA
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Mesversário II
3 meses da Theodora. 

Ela é filha de Letícia 
Chiesa Giovanella e 
Fabrício Pinheiro Conte, 
que residem em Nova 
Bréscia.

NATÁLIA VIAN

Especial de inverno 
Martin e o papai Tiago Possamai  nos ajudaram a divulgar o 

nosso Especial de Inverno! As fotos foram realizadas no Gauss 
Bier Pub, em Encantado.

NATÁLIA VIAN

Cinco anos
No dia 10 de julho, 

Pedro Henrique De Conto 
completou cinco anos.  A 
mãe Cinara Chiminazzo 
e o pai Nelson De Conto 
fizeram uma festa em 
casa. Parabéns!!!

DIVULGAÇÃO

Formatura II 
Natalia Paliosa formou-se em Técnico em Química, na 

Univates. Parabéns!

THIANE LUIZA FOTOGRAFIA

Um aninho 
A Sophia Schaeffer 

completou um aninho 
no dia 13 de julho. Ela é 
filha de Katiane e Jaimir. 
Parabéns!!

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Anote aí seus sonhos e intuições, pois pode pintar uma 
sacada reveladora na hora de arriscar seus palpites. A 
saúde e a carreira estarão abastecidas de boas vibes. 
Na paixão, ninguém segura tanta seducência nem a 
vontade de sair dando match, então, se liga e se cuida 
ao cair na pista!

Touro (21/4 a 20/5)
O trabalho segue na mesma toada e você vai se 
entrosar superbem com os colegas. A saúde fica firme 
e vai sobrar carinho com a turma de casa. No amor, 
brigas a dois farão com que o clima fique quente na 
intimidade.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Pode pintar oportunidade para fechar um trampo 
temporário que deve render uma graninha extra. 
Muita cautela para não relaxar nos cuidados com a 
saúde. No amor, surpresas incríveis podem rolar e 
com seu papo esperto, vai dar conquista na certa.

Câncer (21/6 a 21/7)
Você vai mandar bem no trabalho, nos contatos 
em geral e ainda pode descolar uma graninha com 
vendas, negociações e bicos. No amor, os astros 
pedem cautela na relação a dois. Saúde boa!

Leão (22/7 a 22/8)
É hora de agir com esperteza e tirar proveito das 
oportunidades, mas sempre de olho no lance para 
saber diretinho onde pisa. Em matéria de paixão, pode 
botar “Esquema Preferido” para tocar e prepara o 
coração para curtir mil delícias com o mozão.

Virgem (23/8 a 22/9)
Você terá apoio de gente que é importante na sua vida 
e pode chegar mais longe se apostar em parcerias 
com amigos, parentes e até o mozão. Cuidado para 
não descer do salto por quem não te merece!

Libra (23/9 a 22/10)
Pessoas influentes estarão de olho nos seus talentos e tudo 
indica que você vai ganhar moral, inclusive com pessoas 
importantes. Além de ficar bem na fita com a chefia, pode 
receber uma proposta inesperada capaz de te levar um 
degrau acima. Em matéria de amor, você vai nadar de 
braçadas ao mergulhar no mar de emoções.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Os astros anunciam surpresas nos contatos e amizades. 
Aliás, gente de longe pode colocar você em sintonia com 
novas oportunidades. Na saúde, sua vitalidade está no topo 
e você vai esbanjar energia. A inveja pode bater na trave 
da sua vida amorosa, mas você vai ganhará de goleada no 
jogo da paixão.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Se depender das energias astrais, você tem tudo para 
dar um baita salto de qualidade na vida! No amor, ótimas 
vibes estão por vir. Saúde boa!

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Seu poder de comunicação estará afiado, dando sinal verde 
para suas iniciativas. No trabalho, boa relação com a chefia, 
mas não descarte treta braba nos contatos e amizades. No 
amor, o clima promete ferver total!

Aquário (21/1 a 19/2)
Momento com promessas de dinheiro no bolso, novidades 
positivas no trabalho e ótimas energias na saúde! E tem 
mais: você vai causar a partir de hoje e tem tudo para 
ampliar sua rede de relações e amizades. No amor, 
ninguém mexe e ninguém tasca no que é seu.

Peixes (20/2 a 20/3)
A sorte continua soprando em sua direção. Você contará 
com as vibes generosas, sinal de saúde blindada, 
conquistas surpreendentes na vida profissional, ganhos 
materiais e acontecimentos que vão trazer alegrias com 
pessoas queridas. Aproveite!

CHARGE DO PATIÑO

Notícia
O médico da zona rural passa na frente da 

casa do granjeiro e saúda:
- Como estão todos em casa, seu Felício?
- Não tenho boas notícias a dar-lhe, doutor – 

responde o granjeiro. – Estão todos bem!

Elementar
De mata-moscas na mão, o marido se orgulha 

de sua perícia:
- Mulher, matei três moscas machos e duas 

moscas fêmeas.
- Tudo bem..., mas como distinguiste o sexo 

das moscas?
- Foi fácil: os três machos estavam na garrafa 

de cerveja, e as duas fêmeas, no telefone...

O Pior
Irritado depois de uma reunião de pais e 

professores no colégio, o pai reclama para seu 
filho:

- Faço um sacrifício enorme para pagar a 
escola e fico sabendo que, de 20 alunos da sala, 
você é o pior. O pior.

- Pior poderia ser a situação né pai?
- Como assim?
- A sala poderia ter 40 alunos...

Programa 
Dois amigos encontram-se depois de algum 

tempo e trocam confidências:
- Você tem brigado muito com sua mulher?
- Tenho sim..., ontem à noite, por exemplo, 

nós brigamos porque eu queria ver futebol na 
TV e ela queria ir ao cinema.

- E então? Gostou do filme?

Tempo
A garota resolveu alugar uma bicicleta para 

passear no parque. E perguntou ao encarregado:
- Caro senhor, quanto custa o aluguel da 

bicicleta?
- Depende do tempo – responde o 

encarregado.
- Pois..., suponhamos que chova...
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Nova Bréscia 

XVIII Festival da Mentira será on-line
Até o dia 19 de agosto, 

de forma gratuita, 
podem ser feitas as 
inscrições para o XVIII 
Festival da Mentira 
de Nova Bréscia – 
edição on-line. No dia 
21 de agosto ocorre 
a fase eliminatória e 
no dia 28 de agosto 
será realizada a fase 
� nal. A programação 
inicia às 18h, com o 
sorteio da ordem de 
apresentação e o show 
Live com os Garotos do 
Surungo; às 19h será 
feita a apresentação 
de um breve histórico 
da origem do Festival; 
às 19h20min iniciam 
as apresentações 
das mentiras e, às 
20h45min, será 
entregue a premiação. 
A programação termina 
com a Live Show do João 

De Encantado para o mundo 

Modelo e atriz participa 
de campanhas publicitárias

Há um ano, a modelo 
e atriz encantadense, 
Hérika Wobetto de 
Campos, 16 anos, � lha 
do radialista Alisson 
Campos, o KK, e de 
Cláudia Wobetto de 
Campos, entrou no 
mundo da moda.   

A jovem participa de 
campanhas publicitárias 
e conta um pouco da 
sua trajetória. “Iniciei 
no workshop da Bella 
Hub de Talentos. Fiz dois 
workshops, um da Bella 
Hub, em Porto Alegre e 
outro do Sérgio Mattos, 
no Rio de Janeiro. 

Atualmente curso Artes 
Cênicas no Nu Espaço, 
que � ca no Rio de 
Janeiro. Sérgio Mattos 
é o dono da 40 graus 
Models, agência que 
participo. Ele também é 
um dos maiores bookers 
do país”, explica.

Hérika relata que não 
adianta apenas sonhar, 
ela precisa estudar, 
ter cuidados diários 
com a alimentação e 
uma pele hidratada 
e protegida dos raios 
solares. Para a jovem 
todo esse empenho 
vale à pena. “Meu 

Eliminatória 
Na fase eliminatória será feita a análise dos textos 

e vídeos inscritos.  A divulgação do resultado será 
transmitida no dia 21 de agosto, às 20h, nos canais 
do Facebook, Instagram e YouTube do Festival. Serão 
classi� cadas as 10 melhores mentiras. 

Final 
Cada participante classi� cado deverá apresentar a 

sua mentira para os jurados, presencialmente, no dia 
28 de agosto. As apresentações serão transmitidas ao 
vivo pelo canal o� cial do XVIII Festival da Mentira, 
diretamente do Clube Tiradentes. 

Premiação 
As 10 melhores mentiras serão premiadas. O 

primeiro lugar recebe R$ 5.000,00 e troféu; o segundo, 
R$ 2.000,00 e medalha; o terceiro, quarto e quinto 
colocados recebem R$ 1.000,00 e uma medalha; 
do sexto ao décimo colocado, a premiação será R$ 
300,00. O último vencedor do Festival da Mentira 
foi Zurba Fagundes, de Porto Alegre. Ele contou a 
mentira “A Salvação da Lavoura”. Mais informações 
podem ser obtidas nas redes sociais o� ciais do 
festival, onde ocorre a transmissão do evento.

sonho é estudar muito 
nessa área e ser uma 
pro� ssional reconhecida 
internacionalmente. 
Posso dizer que já vivo 
um sonho, acredito 
muito na importância 
do processo até chegar 
no objetivo. Essa carreira 
traz a possibilidade 
de ser várias versões 
de si mesmo e ter essa 
oportunidade é uma 
honra”, conta. 

A modelo ainda dá 
um conselho para quem 
pensa em ingressar nesta 
área. “Para quem está 
pensando em seguir 

EDUARDO RODRIGUES/DEKER STUDIO

nesta área, eu aconselho 
a seguir os seus sonhos 
e se tiver medo, deve 
ir com medo mesmo, 
porque no � nal tudo 
vai valer a pena. Nunca 
deixe de acreditar no seu 
potencial”, comenta. 

Elisangela Favaretto
jornalista

Hérika Wobetto de 
Campos tem 16 anos 
e mora no rio de 
janeiro 

REGULAMENTO E
FICHA DE INSCRIÇÃO

www.encantado.rs.gov.br

NOVO

SITE
NOVO

SITE

PRÊMIO

R$ 10.000,00
EM DINHEIRO
*Leia o Regulamento

Turnê Nacional
Divulgação do 

Cristo Protetor

++
INSCRIÇÕES

01.07.2021 - 22.07.2021

Luiz Correa e Grupo 
Camperismo, às 21h. 

“Para este ano, em 
que vivemos no contexto 
pandêmico, e a partir dos 
protocolos de segurança 
da Covid-19, propomos a 
realização do Festival da 
Mentira de forma on-line 
para todos os lugares do 
mundo. Buscamos assim 
integrar a comunidade 
local, os admiradores 
deste Festival espalhados 
pelo mundo e artistas 
que terão novamente um 
palco para apresentarem 
seus talentos”, explica a 
secretária de Cultura, 
Gabriela Laste.

Conforme o 
regulamento poderão 
participar maiores de 16 
anos, mas quem tiver 16 
ou 17 anos deve anexar 
a autorização de uma 
pessoa responsável. Na 

� cha de inscrição, o 
candidato deve indicar 
o título da mentira 
e anexar uma cópia 
impressa da mesma. A 
cópia do texto escrito 
deverá ser enviada 
junto com o vídeo da 
apresentação. 

O texto da mentira 
poderá ser de autoria 
do candidato ou de 
outra pessoa, desde 
que conste na � cha de 
inscrição o nome do 
autor e do interprete. 
A apresentação poderá 
ter o máximo de cinco 
minutos de duração, mas 
a comissão julgadora 
poderá aceitar, sem 
descontos de pontos, 
uma tolerância de dois 
minutos excedentes. A 
apresentação da mentira 
deve ser individual, 
contada na Língua 

Portuguesa, mas pode 
conter expressões em 
outras línguas. Os 
critérios para avaliação 
serão originalidade, 
conteúdo, criatividade, 
interpretação e tempo de 
apresentação. 

Elisangela Favaretto
jornalista
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turismoAmigos são de Iraí/RS e Sorocaba/SP 

Cristo Protetor é o ponto 
de partida de viagem 
de motociclistas
Assim que a 

cabeça e os 
braços do Cristo 

Protetor foram içados, 
aumentou o número 
de pessoas de vários 
estados e países que 
visitam o monumento, 
com o intuito de conferir 
e contemplar a maior 
estátua de Cristo do 
mundo. 

Tiago Matte, 35 anos, 
é de Iraí e nos � nais de 
semana, que não está 
de plantão no trabalho, 
aproveita para sair, 
conhecer e divulgar 
lugares diferentes. 

Neste � nal de 
semana ele retorna 
para Encantado, mas 
desta vez, a visita será 
acompanhada de um 
amigo de Sorocaba, São 
Paulo, que está curioso 
para conhecer a estátua. 
O Cristo será o ponto de 
encontro dos dois, que na 
próxima semana devem 
seguir para Montevideo 
no Uruguai e concluir 
a viagem de moto, em 
Santa Catarina. 

“No sábado (17) 
de manhã, eu saio 
de Iraí em direção a 
Encantado, para visitar 
novamente esta obra 
magní� ca que é o Cristo 
Protetor. Já estive em 
outra oportunidade 
conhecendo esta bela 
estrutura, que está sendo 
montada e que está 
atraindo muitos turistas, 
e, nada melhor do que 
conhecer e acompanhar 
todo esse movimento que 
ela está trazendo para 
a cidade. Além disso, 
realizo divulgação para 
atrair mais turistas e 
alavancar o turismo da 
cidade e de toda a região”, 
conta Matte. 

A ideia surgiu no � nal 
do ano passado, quando 
Matte foi visitar o amigo 
Ednilson Ruiz Vieira 
da Maia, em Sorocaba. 
“Nós comentamos em 
fazer uma viagem para 
conhecer a cidade de 
Encantado e visitar 
o Cristo Protetor. 
As minhas férias 
coincidiram com a 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

oportunidade de ele 
descer para a região 
do maior Cristo do 
Brasil. Vamos nos 
encontrar no domingo 
ou na segunda-feira, 
em Encantado, e vamos 
tentar ver a possibilidade 
de conseguir chegar o 
mais próximo possível ou 
até pousar lá em cima”, 
detalha. 

Além do Cristo 
Protetor, a dupla quer 
conhecer mais pontos 
turísticos, como 
cachoeiras e outros 
atrativos naturais 
localizados no interior. 
Depois disso, a dupla 
deve pegar a estrada e 
seguir para o Uruguai e 
depois Santa Catarina. 
“Do Cristo Protetor 
nós vamos descer em 
direção ao Chuí e de 
lá vamos tentar entrar 
em Montevideo, onde 
� caremos uns dias. 
Depois voltaremos 
para Torres e se der, 
vamos ir para Urubici, 
em Santa Catarina. E 
sempre divulgando o que 

edinilson e o amigo tiago  já fizeram várias viagens juntos

conhecemos por onde 
passamos”, conta. 

A viagem será feita de 
moto. Matte tem uma 
BIZ 125cc e Maia, uma 
Crypton, que já rodou 
muito. “Acredito que o 
Cristo será um grande 
marco do motociclismo, 

O início da construção 
do manto

O Cristo Protetor está pronto para receber o 
manto que cobrirá a maior parte do corpo da estátua. 
A equipe de construção � nalizou a instalação das 
estruturas e andaimes, que agora ocupam desde a 
base até o topo do monumento. A estrutura permitirá 
ao escultor e sua equipe, o acesso a todos os pontos 
para que o manto possa ser esculpido de forma 
artesanal. 

"Está tudo certo. Temos todos os materiais na mão 
e a equipe está mobilizada. Começamos pelos ombros 
do Cristo e vamos descendo. Agora é torcer para que 
o tempo ajude", contou o escultor, Markus Moura. 

Venda de números 
da Ação entre Amigos 
chega na reta final

Lançada o� cialmente durante a “Live de 
Aniversário” do município de Encantado, no dia 31 
de março, a Ação entre Amigos, intitulada “Doação 
Espontânea”, do Cristo Protetor, chega à fase � nal da 
venda de números.

Além de concorrer a uma camionete Chevrolet S10 
4×4 completa, avaliada em mais de R$ 200.000.00, 
quem aderir à ação terá o nome registrado no 
“Livro Ouro” ou em placas personalizadas que serão 
colocadas na entrada do Cristo, onde todas as pessoas 
que irão visitar terão acesso e poderão identi� car os 
apoiadores que � zeram a obra se tornar realidade.

>> Doações até R$ 999,99 – Livro Ouro;
>> De R$ 1.000 até R$ 5.000 – Placa Bronze;
>> De R$ 5.001 até R$ 10.000 – Placa Prata;
>> De R$ 10.001 até R$ 30.000 – Placa Ouro;
>> A partir de R$ 30.001 – Placa Diamante.
A aquisição dos números também dá acesso 

ao elevador interno que será instalado no Cristo. 
Interessados podem entrar em contato com a 
Associação pelo (51) 9 9750-4545.

Manto será esculpido 
de forma artesanal 

ALDO LOPES 

Visitas 
As visitas ao Cristo Protetor, nos sábados e 

domingos, voltaram a acontecer no turno da manhã. 
Antes ela eram feitas somente de tarde. 

Produtos 
personalizados 

Produtos personalizados podem ser encontrados 
nos supermercados Bergamaschi, Santo Antão, AGF, 
Potrich e Bratti, além disso, nas empresas Estampa 
Gaúcha e Campo e Lavoura.  Camisetas podem ser 
adquiridas na Loja Bertozzi  e Supermercado Santo 
Antão. 

atraindo muitos viajantes, 
por isso, quero não só 
conhecer no início, em 
obras, como também 
fazer a divulgação. Gosto 
de estar na estrada e 
conhecer grandes marcos 
do Brasil e meu amigo 
gosta de conhecer lugares 

que possuam uma 
história e por isso, 
vamos explorar ao 
máximo, os lugares 
por onde passarmos”, 
destaca. 

Elisangela Favaretto
jornalista
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regiãoAudiência pública ocrreu de forma virtual

Autoridades da região 
questionam projeto de concessão 
das rodovias estaduais 
Tensão, cobranças 

e manifestações 
de insatisfação 

marcaram a Audiência 
Pública em relação 
a concessões das 
rodovias pelo estado 
do Rio Grande do Sul. 
Realizada de forma 
virtual, a reunião 
ocorreu na quarta-feira 
(14). Em 3h20min, 
os representantes 
do Governo RS e 
equipe técnica do 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
(BNDES) apresentaram 
o projeto Avançar RS 
e ouviram as dúvidas 
e apontamentos de 
autoridades que 
representavam o Bloco 2, 
caso da ERS-129 e ERS-
130. Em relação a parte 
alta do Vale do Taquari, 
a principal queixa está 
na posição da praça de 
pedágio, situada na ERS-
130, em Encantado. 

O Presidente da 
Câmara da Indústria 
e Comércio do Vale 
Do Taquari (CIC-VT), 
Ivandro Rosa, cobrou 
mais tempo para que as 
soluções sejam discutidas 
e que empresas/
municípios sejam 
ouvidos. “Defendemos 
a derrubada da outorga 

que impede as empresas 
de expor propostas 
mais competitivas e 
limita um discurso que 
engessa uma tarifa de 
R$ 7, e isso é muito 
elevado. A alternativa 
viável é o Free Flow, 
que é um sistema de 
pagamento com pórtico 
de cobranças que se paga 
pela quilometragem que 
se usa, e não como agora, 
que se vai em Encantado, 
por exemplo, e se 
paga uma tarifa cheia”, 
defende. 

O prefeito Jonas Calvi 
lembrou que não foram 
repassadas informações 
novas pelas autoridades 
na Audiência Pública. 
No dia 22 de julho há 
uma audiência agendada 
com o Secretário 
Extraordinário de 
Parcerias do Rio Grande 
do Sul, Leonardo 
Busatto, para apresentar 
demandas específicas 
de Encantado. “Onde 
vai ser colocada a praça 
de pedágio não sei, mas 
os técnicos vão fazer 
um levantamento. E ali 
onde ela está hoje, não 
concordamos que ela 
fique”, concluiu.  

Henrique Pedersini 
jornalista

“A pergunta que faço é, se esta audiência vai 
servir, ou é uma proforma?”, indagou Rafael 
Fontana 

Liderança de Encantado, 
Rafael Fontana, elencou três 
pontos equivocados no plano 
feito pelo Governo do RS e 
BNDES. Segundo ele, não é 
mais possível ter uma praça de 
pedágio dividindo a cidade. 

“É gravemente preocupante 
este projeto e precisamos ser 
ouvidos por que vai causar 
transatos enormes na área 
urbana de Encantado. A 
pergunta que faço é, se esta 
audiência vai servir, ou é uma 

proforma? Pagamos pedágio há 
23 anos, é injusto que tenhamos 
que pagar por mais 30 anos. Isso 
é desumano. A duplicação nos 
trechos onde pagamos pedágios 
nos últimos 23 anos tem que ser 
prioridade”, apontou. 

“Não podemos aceitar 
sermos explorados”, 
garante Luciano 
Moresco, presidente do 
Codevat

O presidente do Conselho de Desenvolvimento 
do Vale do Taquari (Codevat), Luciano Moresco, 
lamentou a forma como as autoridades permitem 
a comunidade de expressar suas dúvidas e 
discordâncias. Segundo Moresco, era preciso 
mais atenção com uma concessão que envolve 
410 quilômetros de rodovia, passa por mais 
de 30 municípios e abrange entre 18 e 20% da 
população gaúcha. “Não podemos aceitar sermos 
explorados. Não aceitaremos algumas obras em 
troca de 30 anos de extrema exploração que vai 
sacrificar a nossa economia. Precisamos de uma 
tarifa justa, acabar com isolamento daquelas 
comunidades como Palmas e arredores”, afirmou. 

“Faremos o debate que 
for necessário”, diz 
Secretário Estadual 

Em seu discurso final o Secretário 
Extraordinário de Parcerias do Rio Grande do 
Sul, Leonardo Busatto, afirmou que as conversas 
sobre o projeto vão seguir sendo realizadas e 
que demandas das lideranças serão atendidas. 
“Faremos o debate que for necessário para chegar 
ao melhor modelo para o Rio Grande do Sul”, 
definiu. 

No Bloco 2, onde estão as rodovias da 
região, a proposta é de duplicação de 396,2 
quilômetros. Serão construídas ou melhoradas 
131 intersecções. 

“Queremos apontar 
nossas necessidades”, 
diz presidente da ACI-E

A presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Encantado (Aci-e) apresentou a 
contratação de um estudo feito por engenheiros 
em relação a proposta para o trecho que abrange 
o município de Encantado. “O projeto do edital 
contempla a duplicação do trecho, porém, sem 
via lateral e rótula de acesso a rodovia. Assim, os 
moradores de Palmas, Cedro e Linha Azevedo 
terão que fazer retorno no sentido a Arroio do 
Meio, de 2,5 km, e ainda passar pelo pedágio 
para acessar a sede do próprio municio. Outras 
comunidades serão afetadas, como Lajeadinho 
e Parque Perolin. O edital não dá condição de 
acesso à rodovia para essas localidades. Queremos 
apontar nossas necessidades e contribuir com 
soluções para que se possa divergir do que foi 
proposto”, afirmou.  

saída do posto de cobrança é a principal demanda solicitada
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MELHORIA NAS ESTRADAS 
E TERRAPLANAGEM

O prefeito Alvaro Giacobbo, 
juntamente com o vice-prefeito 
Leandro Vian e o coordenador da 
Secretaria de Obras e Trânsito, Leodacir 
Cornelli, acompanharam a realização 
das melhorias que vem sendo realizadas 
nas estradas municipais na comunidade 
do Zanella.

Também visitaram a terraplanagem 
na propriedade da família de Valdecir 
Guzzon, onde serão construídos mais 
dois galpões para creche de suínos, 
ao lado dos dois já existentes na 

propriedade.
“É motivo de comemoração sim, ver 

as famílias acreditando e investindo 
no potencial que tem, aproveitando as 
oportunidades e já pensando no futuro. 
A Administração Municipal incentiva 
com a terraplanagem e, depois, com 
auxílio financeiro, conforme dispõe 
nossa lei municipal. Estamos abertos 
aos nossos produtores de Doutor 
Ricardo e a todos os que desejam 
investir aqui no município”, declarou o 
prefeito Alvaro Giacobbo.

obras estão sendo realizadas para construção de creche suína

FOTOS: DIVULGAÇÃO

INICIANDO O 
ENVOLVIMENTO COM 
O TURISMO RURAL

Na tarde da quarta-feira (14), no 
auditório da Prefeitura Municipal, 
aconteceu a segunda reunião que 
tratou de turismo rural e contou com 
a presença de vários interessados e 
empreendedores do segmento no 
município. Foi o segundo encontro 
organizado e já é percebido o 
envolvimento e interesse de empresas 
e famílias que estão investindo ou que 
acreditam que o turismo pode ser um 
diferencial.

“É importante salientar que é o início 
de um trabalho que vai demandar 
tempo e muito esforço. Sabemos que 
há muito por fazer, mas este início 
já é promissor. Agradeço a todos os 
que estão participando, acreditando 
e sugerindo, pois é assim que vamos 
construir juntos e atrair olhares para a 
história do empreendimento de cada 
um. Estou muito feliz e fica o convite 

a todos que tenham interesse para 
que venham conversar e ver de suas 
possibilidades”, comentou o prefeito 
Alvaro Giacobbo.

No encontro foram tratados assuntos 
como a criação se um selo de qualidade 
segmentado por setor, um site oficial 
para divulgação, o direcionamento 
turístico do município, capacitação, 
convênio com a UERGS e assuntos 
diversos sugeridos pelos participantes.

O convênio com a UERGS não 
terá custos aos interessados e será 
disponibilizado o curso de Boas 
Práticas de Manipulação e de 
Fabricação de Alimentos (16 e 40 
horas), Elaboração de Manuais de Boas 
Práticas e Procedimentos Operacionais 
Padronizados para profissionais 
que atuam na área de produção de 
alimentos. Há possibilidades do curso 
acontecer já no mês de agosto.

Foi o segundo encontro para tratar de turismo rural

COVID-19 – MAIS DE 
77% DOS RICARDENSES 
RECEBERAM A DOSE 1

A Administração de Doutor Ricardo, 
juntamente com a Secretaria da Saúde, 
vem trabalhando desde o início da 
pandemia da covid-19 para manter 
e preservar a saúde da população 
ricardense, seja com informações ou 
ações de preservação da vida.

Até esta semana já foram aplicadas 
1709 doses da vacina contra a 
Covid-19, sendo 1.233 da DOSE 
1, 422 da DOSE 2 e 54 com DOSE 
ÚNICA. Imunizadas estão as pessoas 
que receberam a DOSE 2 e a DOSE 
ÚNICA, somando 476 pessoas. A 
vacina já foi aplicada até a faixa etária 
de 41 anos ou mais, além de todas as 
pessoas com comorbidades e grupos 
prioritários. O total de vacináveis 
do município é de 1.661 pessoas que 
devem receber a dose da vacina.

Porém, mesmo com a recente 
queda geral do número de infectados 
no Brasil, no Estado e na região, 
os cuidados devem ser mantidos, 
conforme protocolos do governo do 
Estado e acatado pelo município. As 
precauções devem continuar pois 
a pandemia não chegou ao fim. É 

importante reforçar que cada cidadão 
ricardense seja responsável pela 
prevenção, seguindo os protocolos 
gerais, como uso da máscara, 
distanciamento, higienização, evitar 
aglomeração, entre outros.

GRUPO DE HOMENS RETOMA ATIVIDADES
O grupo de homens Partiu Viver 

e Conviver retomou as atividades na 
manhã de terça-feira (13), no auditório 
do Cras. O projeto acontece em 
parceria entre as secretarias da Saúde 
e da Assistência Social. O projeto 
acontece a cada 15 dias, em terças-feiras 
pela manhã, considerando os cuidados 
de prevenção à covid-19.

O encontro tem finalidade 
terapêutica, de cuidado em saúde 
mental, socialização e aprendizados, 
com o intuito de manter uma 
visão biopsicossocial dos usuários, 
trabalhado em rede com apoio de uma 
equipe multiprofissional.

Criado em setembro de 2017, o 
grupo Partiu Viver e Conviver surgiu 
de uma demanda que não estava 
sendo assistida dentro do município, 
com o objetivo de promover o 
acompanhamento de saúde mental, 
situações de isolamento, fortalecimento 
de vínculos familiares e sociais, 
bem como o resgate da autonomia e 
autoestima.

O projeto foi eleito o melhor do 
Estado, recebendo o prêmio “Boas 
Práticas na Gestão Pública Municipal”, 
durante o 39º Congresso da Famurs, 
no dia 5 de julho de 2019, em Bento 
Gonçalves.

FORTALECENDO A SAÚDE 
MENTAL DE MULHERES

A Secretaria da Saúde retornou com 
mais um projeto. A Oficina Terapêutica, 
voltado para um grupo de mulheres do 
município, foi realizada na tarde do dia 
13 de julho, no auditório da Prefeitura 
Municipal, levando em consideração 
nas atividades os cuidados de 

prevenção à covid-19.
O grupo, que iniciou em 2012, 

é destinado à mulheres com 
alguma questão de saúde mental, 
ao fortalecimento da inclusão, da 
autoestima e à socialização através do 
artesanato e da música.
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segurança

RELVADO

Casal sofre ferimentos 
graves em acidente

DOIS LAJEADOS  

Motociclista morre em 
acidente na ERS-129

Dois jovens sofreram ferimentos 
graves devido a acidente de trânsito, 
em Relvado, na tarde do sábado (10). 
Conforme os bombeiros, colidiram 
uma motocicleta XR 250 cilindradas e 
um VW Gol, no centro. 

A caroneira da moto, 18 anos, sofreu 
ferimentos graves. Ela teve cerca de 
90% do corpo queimado e fraturas em 
ambas as pernas. O motociclista de 26 
anos também sofreu ferimentos graves. 
Ambos são moradores de Relvado e 

foram socorridos para atendimento no 
Hospital Beneficente Santa Terezinha 
(HBST). 

A jovem foi socorrida para 
uma unidade de saúde na região 
metropolitana. Ao longo da semana 
foram realizadas campanhas para 
doação de sangue. Segundo os 
familiares, o estado de saúde é 
considerado grave. O condutor do Gol 
não se feriu. Além dos bombeiros, o 
SAMU também atendeu a ocorrência.

Divulgação/BomBeiros

Acidente ocorreu no sábado

A saída de pista 
de uma motocicleta 
provocou a morte de um 
homem na ERS-129, em 
Dois Lajeados, no sábado 
(10). O acidente ocorreu 
no quilômetro 112 da 
rodovia.

Daniel Panno Lazzari, 
37 anos, morreu após 
a motocicleta Yamaha 
R1, que ele conduzia, 
ter se chocado com uma 
estrutura metálica às 
margens da rodovia. 
O morador de Bento 
Gonçalves morreu 
no local. Além do 
policiamento rodoviário, 
os bombeiros e o 
Instituto Geral e Perícias 
(IGP) atenderam a 
ocorrência.

eDuarDo Cover goDinho/ráDio aurora De guaporé 

Moto atingiu 
estrutura metálica 

ROCA SALES
Bombeiros socorrem 
motociclista na Linha 
Fazenda Lohmann

Os bombeiros socorreram um 
homem que participava de uma trilha 
de motocicleta e sofreu um acidente, 
em Roca Sales, no sábado (10).

A guarnição foi acionada para 
Linha Fazenda Lohmann, onde um 
grupo realizava trilha por área de 
vegetação fechada. Eles relataram 
que um dos participantes havia 
sido atingido por uma pedra que se 
desprendeu do barranco. O condutor 
da moto não conseguia se locomover 
do local em que estava, em mata 

fechada. 
As buscas iniciaram por volta das 

23h. Os trilheiros foram localizados a 
cerca de três quilômetros do ponto de 
partida. O resgate foi concluído por 
volta das 2h50min, devido ao local ser 
de difícil acesso. 

O grupo de motociclistas reside 
em Três Passos. O homem que sofreu 
ferimentos foi socorrido com uso 
de maca até o veículo de resgate 
e encaminhado para atendimento 
hospitalar.

ROCA SALES
Dois motociclistas sofrem 
ferimentos em acidente no centro

Dois motociclistas sofreram ferimentos em acidente de trânsito, em Roca 
Sales, na terça-feira (13). Conforme os bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida 
General Daltro Filho, no centro. Os condutores das motos, 53 e 35 anos, foram 
socorridos para atendimento hospitalar. O SAMU também atendeu a ocorrência. 
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PÚBLICO
Domingo foram realizados os jogos 

decisivos no Campeonato Municipal de 
Futebol em Roca Sales. As partidas ocorreram 
na Linha Fazenda Lohmann. É inegável que 
se avançou muito nos últimos meses quanto 
a vacinação, mas a presença de público 
registrada na sede do Esperança ultrapassa 
o que o momento pede. Faltou um pouco de 
bom senso e fiscalização. Fica o “puxãozinho 
de orelhas” pela aglomeração de público. 
Desnecessário. 

GONZALO
O estrelense Gonzalo Fornari foi 

confirmado como reforço do time Sub-23 
do Bragantino, que disputa a Série A do 
Campeonato Brasileiro. O jogador vinha 
atuando em amistosos pelo time de São 
Paulo e agora firmou vínculo com a equipe. 
Gonzalo tem passagens por Lajeadense, São 
José (POA) e chegou a jogar pelo Esporte 
Clube Encantado quando era atleta de 
categorias de base. 

DESISTÊNCIA
O Esporte Clube Encantado desistiu de 

participar das competições na Liga Serrana 
que estava se preparando. A equipe jogaria 
nas categorias Sub-17 e Sub-15. Uma reunião 
definiu pela desistência. O custo total seria 
de R$ 20 mil, sendo que os pais dos atletas 
arcariam com parte das despesas. Entretanto, 
a diretoria do Leão do Vale teria decidido 
por não disputar o campeonato em ambas as 
idades. 

CFM/ENCANTADO
A cidade de Encantado não comporta dois 

projetos idênticos de futebol nas categorias 
de base. Nem mesmo a nível de região isso 
seria possível, se considerarmos a parte alta 
do Vale do Taquari. Entretanto é isso que se 
desenha com o Esporte Clube Encantado e o 
CFM trabalhando de forma individual, apesar 
do discurso ser na direção contrária. Pelo que 
se apura, são formas de pensar distintas sobre 
o modelo de conduzir os trabalhos. 

REUNIÃO
No próximo dia 22 de julho uma reunião 

será realizada na Câmara de Vereadores para 
debater a situação do Campeonato Municipal 
de Futebol em Encantado. O vereador Sander 
Bertozzi (Progressistas) está organizando o 
encontro com representantes dos clubes que 
possuem praças esportivas na cidade. 

FUTEBOL DE ROCA SALES

XV de NoVembro 
coNquista título 
Nos titulares 
e VeteraNos

O domingo (11) foi de festa na Linha Júlio De 
Castilhos. O XV De Novembro, clube de futebol da 
comunidade, sagrou-se campeão nas duas categorias 
do Campeonato Municipal de Futebol em Roca Sales. 
Os jogos finais ocorreram na sede do Esperança, na 
Linha Fazenda Lohmann, no domingo. 

Nos veteranos, a vitória foi nos pênaltis sobre 
o Botafogo (Constância), após empate no tempo 
normal. Na sequência os titulares derrotaram o 
Copalto por 1 a 0. Jeferson Gedoz marcou o único 
gol do jogo após cobrança de escanteio e garantiu o 
segundo título do dia para o XV.

Titulares venceram por 1 a 0

Veteranos levaram o título nos pênaltis

sobre o campeonato
A competição iniciou em janeiro de 2020 e ficou paralisada por vários meses em função da pandemia da Covid-19. 

Além do XV e Copalto, que foram os finalistas, participaram outros sete times: Botafogo (Constância), Esperança 
(Fazenda Lohmann), Juventude (Encruzilhada), Rio Branco, Amigos da Serrinha, Real Lions e Toma Dez.

foTos: zique neiTzke/rádio a hora
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PADU E FELIPE GEDOZ 
ATLETAS DA REGIÃO 
MARCAM GOLS EM 
COMPETIÇÕES NACIONAIS 

Dois jogadores oriundos da parte 
alta do Vale do Taquari marcaram 
gols importantes por competições 
nacionais. O roca-salense Paulo 
Eduardo de Carvalho, o Padu, foi o 
responsável pela vitória do Aimoré, 
neste domingo (11), pela Série D do 
Campeonato Brasileiro.

O meia de 23 anos marcou o único 
gol do jogo diante do Rio Branco, pela 

6ª rodada da fase de grupos. Padu 
aproveitou cruzamento e, com um 
carrinho, empurrou a bola para o gol. 

O Aimoré chegou aos sete pontos 
e subiu para 5ª colocação na tabela. 
Foi o segundo gol do atleta de Roca 
Sales na competição nacional. A 
equipe de São Leopoldo volta a campo 
no domingo (18) diante do Juventus 
(Santa Catarina). 

Gedoz 
ajuda Remo 
a virar 
partida na 
Série B

O muçunense Felipe 
Gedoz, 28 anos, anotou o 
primeiro gol do Remo na 
vitória sobre o Brusque 
por 2 a 1, na quarta-feira 
(14). O jogador chutou 
da entrada da área para 
empatar o marcador. 
O meia ainda cobrou o 
escanteio que resultou na 
virada do placar. 

O resultado fez o Remo 
sair da lanterna e da zona 
de rebaixamento. Gedoz empatou o jogo para o Remo

Padu deu vitória ao Aimoré

SÃO JOSÉ 
Figurando na zona do rebaixamento 

do Brasileirão da Série C, a direção 
do EC São José decidiu pela saída do 
técnico Hélio Vieira. Em sete jogos 
disputados, o Zequinha tem uma 
vitória, dois empates e quatro derrotas, 
ocupando a penúltima colocação 
da Chave B. Até o fechamento desta 
edição o substituto de Hélio Vieira 
ainda não havia sido anunciado pela 
direção do São José.

EDENILSON 1
O meia Edenilson é outro jogador 

que pode deixar o SC Internacional. 
O jogador interessa ao Al-Shabab da 
Arábia Saudita. A multa rescisória está 
estipulada em quase R$ 20 milhões.

EDENILSON 2
O jogador Edenilson do SC 

Internacional teve um gesto de 
extrema grandeza esta semana, 
fazendo a doação de R$ 10 mil ao 
EC Guarani de Venâncio Aires. No 
início de sua trajetória futebolística, 
Edenilson jogou na equipe do Vale do 
Rio Pardo, e, com certeza é sabedor das 
di� culdades que os clubes do interior 
enfrentam para participarem das 
competições.

RENATO NO MENGO
Depois de ter rejeitado recentemente 

convite para treinar o Corinthians, 
Renato Portaluppi acertou com o 
Flamengo, após a saída de Rogério 
Ceni. Portaluppi era um velho sonho 
da diretoria do Rubro-Negro que havia 
tentado duas vezes a sua contratação 
quando ainda estava treinando o 
Grêmio.

ARGENTINA CAMPEÃ
Com gol de Di Maria a Argentina 

venceu o Brasil por um a zero e 
conquistou o título da Copa América 
2021. Esse foi o primeiro título 
de Lionel Messi com a camisa do 
selecionado argentino.

SELEÇÃO BRASILEIRA
Mesmo chegando na � nal da Copa 

América, a Seleção Brasileira não 
apresentou um futebol convincente. 
O desempenho do selecionado 
canarinho, comandado pelo técnico 
Tite, terá que melhorar muito se quiser 
fazer uma boa campanha na Copa do 
Mundo de 2022. O Brasil ainda segue 
muito dependente da individualidade 
de Neymar, tendo em vista que 
coletivamente o time não funciona.

GRE-NAL DO CHAPECÓ
O jovem goleiro gremista Gabriel 

Chapecó foi o grande nome do clássico 
Gre-Nal disputado no último sábado, 
dia 10, na Arena. A partida válida pelo 
Brasileirão só terminou empatada 
sem gols porque Chapecó praticou 
excelentes defesas em duas conclusões 
de Yuri Alberto e uma de Taison.

FELIPÃO
O empate sem gols no Gre-Nal 433 

marcou a reestreia do técnico Luiz 
Felipe Scolari no Grêmio. Felipão tem 
a árdua missão de tirar o tricolor da 
zona do rebaixamento do Brasileirão.

FIM DO JEJUM
Após um bom tempo de jejum, 

o Grêmio conquistou uma vitória 
essa semana, derrotando a LDU no 
Equador por um a zero, jogo válido 
pela Copa Sul-Americana. Em dois 
jogos com Felipão, já se percebe um 
time com a cara do treinador, bem 
postado defensivamente e buscando 
jogadas de contra-ataque

DANILO FERNANDES
O goleiro Danilo Fernandes deixou 

o SC Internacional e se transferiu para 
o EC Bahia. Mesmo com contrato até o 
� nal da temporada, o atleta foi liberado 
para acertar com o tricolor baiano.

INTER NO BRASILEIRÃO
Após a disputa de 11 rodadas, o 

Internacional ocupa a 15ª colocação no 
Campeonato Brasileiro. As cobranças 
sobre a direção, comissão técnica e 
jogadores colorados, só não é maior 
porque o tradicional adversário ocupa 
a lanterna da competição. Pelo grupo 
de jogadores que tem o Internacional 
poderia estar fazendo uma campanha 
bem melhor no Brasileirão.

EUROCOPA
Na Eurocopa o título � cou com a 

Seleção da Itália que bateu a Inglaterra 
nos pênaltis na partida decisiva, após 
empate em um gol no tempo normal. 
O selecionado italiano que não 
conseguiu classi� cação para Copa da 
Rússia de 2018, conseguiu dar a volta 
por cima, sob comando do técnico 
Roberto Mancini, e, conquistou esse 
título de expressão.

BRASILEIROS CAMPEÕES
Na Seleção da Itália, campeã da 

Eurocopa 2021, � guram três jogadores 
nascidos no Brasil. O lateral-esquerdo 
Emerson Palmieri e o meia Jorginho 
que são titulares, e o zagueiro Rafael 
Tolói reserva do selecionado italiano.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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TERAPIA DO SILÊNCIO

O episódio narrado no Evangelho do 
próximo domingo 18 de julho (Marcos 6, 
30-34) descreve as vicissitudes de alguns 
apóstolos pressionados pela urgência pastoral 
a ponto de "não terem tempo para descansar 
nem comer". Cristo, o bom pastor, conduz suas 
ovelhas a lugares tranquilos. Ao vê-los exaustos 
do trabalho apostólico, leva-os de barco a um 
lugar tranquilo e isolado para descansar um 
pouco.

 Uma das maiores vitórias do maligno é a 
de nos ter prendido em um mundo de barulho 
e inquietação que invade tudo. Vivemos 
na era da pressa; estamos todos correndo 
em massa pelo curso tempestuoso da vida 
moderna. A poluição sonora das cidades 
atinge nossos cérebros com decibéis elevados. 
A doença do ativismo leva ao individualismo, 
intransigência, nervosismo, impaciência. Hoje 
ninguém quer ficar sozinho e mesmo assim 
é preciso parar, se retirar, ficar sozinho em 
algumas ocasiões.

Na linguagem médica, a doença do tempo 
é chamada de "cronopatia". Não ter um 
momento de descanso e silêncio para descanso 
ou meditação criou uma verdadeira patologia 
corporal e espiritual. A medicina atribui a essa 
vertigem do trabalho e pressa uma ampla gama 
de distúrbios orgânicos e neuroses; a teologia 
também vê nisso a causa do paganismo, do 
resfriamento religioso e da falta de fé.

O ser humano está procurando felicidade 
onde ela não está. Não está no mundo da 
estrada, da fábrica, do clube e do estádio ou 
dos negócios. Para encontrá-la, devemos 
procurá-la em outro lugar e aprender a ouvir 
a voz do silêncio. A solidão com Deus é a mais 
fecunda, é a solidão de dois em companhia. 
É necessário que as coisas se calem para que 
Deus fale. Não tenhamos medo de nos afastar 
de vez em quando para fazer cálculos sobre 
nossa vida espiritual O silêncio é o elemento 
em que grandes coisas são forjadas.

Vamos fazer uma parada no caminho. 
Precisamos desse descanso para nos ajudar 
a nos libertar da tensão, do desgaste e do 
cansaço acumulados ao longo dos dias. Essa 
fuga para as zonas de paz será a melhor 
terapia para nossa insônia, astenia e síndromes 
cardiovasculares. Repouso, solidão e silêncio 
que impõem um ordenamento de nossos 
sentimentos, afetos e pensamentos e até 
mesmo de nossos problemas e inquietações.

Mas mais importante do que tudo isso é o 
fato de que Deus continua nos esperando no 
deserto para nos dar a revelação de si mesmo 
e para nos dizer qual é a nossa missão. Com 
Jesus vamos a um lugar deserto para descansar, 
mas acima de tudo para estar com Ele, agora e 
para sempre.

VOCÊ DETESTA O MAL?

“Vós 
que amais 
o Senhor, 
detestai 
o mal…” 
(Salmos 
97.10a).

Neste 
mundo assaz 

conturbado precisamos pedir a Deus discernimento 
e coragem. Discernimento para saber a hora certa 
de falar e a hora precisa de calar e coragem para não 
se calar na hora que o silêncio é sinal de covardia. 
Duas coisas nos perturbam: o barulho dos ímpios e 
o silêncio dos piedosos. Pior do que o barulho dos 
ímpios é o silêncio covarde dos piedosos. Aqueles que 
são chamados para amar o Senhor, devem na mesma 
proporção, detestar o mal. O mal não pode erguer sua 
fronte altiva sem ser confrontado. O mal não pode 
desfilar na passarela do tempo sem ser detestado. 
Calar-se diante do mal é ser não apenas covarde, mas 
também conivente. O apóstolo Paulo, nessa mesma 
toada, escreve: “Detestai o mal, apegando-vos ao bem”. 
(Rm 12.9).

Mas o que é o mal? É tudo aquilo que afronta a 
santidade de Deus, conspira contra os princípios 
morais e espirituais estabelecidos por Deus e tem 
o propósito de corromper os relacionamentos 
instituídos por Deus e balizados pela Palavra de 
Deus. O mal se infiltra nas estruturas políticas e 
econômicas. O mal destila seu veneno nas redes 
sociais e no cinema. O mal mostra sua carranca nas 
ruas, no guetos, nos palácios e nas choupanas. O 
combustível que alimenta o mal é o pecado. O pecado 
é o pior de todos os males, pois nos priva do maior 
bem. O pecado nos afasta de Deus, do próximo e de 
nós mesmos. O pecado é maligníssimo. Seu salário é 
a morte.

O mal está dentro de nós e fora de nós. Está em 
nosso coração e em nossas palavras. Está em nossas 
ações, reações e omissões. Está no governo e no povo. 
Está na imprensa e na literatura. Está na televisão e no 
teatro. Está nas relações internacionais e nos acordos 
econômicos. Está na academia e nas cortes. Está na 
igreja e na família. Está na cidade e no campo. O mal 
é o bafo do diabo, o refluxo do pecado, o produto da 
rebelião contra Deus.

O mal tem um arsenal muito diversificado. Sua 
indumentária é variada. Apresenta-se sob o manto da 
tolerância, mas abespinha-se com qualquer pessoa 
que ousa discordar de sua cosmovisão. Usa a máscara 
do respeito aos direitos do outro, mas apenas quando 
o outro se curva aos seus rasteiros interesses. É nessa 
sociedade que se diz plural, mas exige subserviência à 
ditadura do relativismo que somos chamados a amar 
o Senhor e a detestar o mal. É nesse mundo caído, 
rebelado contra Deus, que somos convocados a não 
nos conformarmos com este século, mas a sermos 
transformados pela renovação da nossa mente. É 
nesse ambiente hostil à fé cristã, que somos chamados 
a sair para fora dos portões da religiosidade, para 
nos encontrarmos com o Cristo vivo, na escola, na 
empresa, na família, na rua, levando o vitupério de 
Cristo. O mundo odiou Cristo e também vai nos 
odiar. Ser cristão é viver os valores do céu numa terra 
manchada pelo pecado. 

(Rev. Hernandes Dias Lopes – hernandesdiaslopes.
com.br)

FONTES DE INSPIRAÇÃO

Há cerca de dois meses a minha cafeteira italiana, 
tendo seu cabo derretido, se tornou inútil para 
seus propósitos originais, que também foram os 
motivos de eu tê-la adquirido: fazer um bom café! 
Apegado afetivamente a ela e receoso de descartá-la 
impulsivamente, a deixei em um canto, descansando 
de sua missão. Como a comprei pensando em 
tomar café, não sabia como dar-lhe outro uso, mas 
ao mesmo tempo achei que seria um desperdício 
simplesmente descartá-la, pois algo poderia surgir em 
minha mente em algum momento. Afinal, sou filho 
do Armando - que me cede esse espaço, e aprendi 
com ele a reaproveitar criativamente coisas assim. 
Por muitos dias encarei a cafeteira quando passei 
pela cozinha, até que uma ideia começou a crescer 
em minha mente: daria um belo vaso para uma bela 
planta! A ideia veio, mas faltava estímulo. Como não 
tenho pressa, decidi esperar um pouco mais.

Na última semana, minha esposa Gabrielle, após 
forte inspiração e numa potente onda motivacional, 
decidiu iniciar trabalhos artesanais com folhas de 
árvores e gramíneas. A casa, em poucos dias, ficou 
repleta de toques vegetais, e toda a alegria dela, tal 
como seu desempenho artístico, mexeram algo dentro 
de mim. Decidi, então, concretizar minha ideia. 
Adquiri alguns cactos e uma dose de ânimo. Observei 
a cafeteira e a desmontei. Em poucos minutos, suas 
duas metades foram transformadas em dois vasos 
metálicos e poligonais, e descobri que a cafeteira 
guardava o segredo de uma beleza imprevista, 
passível de ser coroada por plantas e capaz de deixá-
las mais bonitas do que já são. Olhando agora, parece 
que a engenhoca de café nasceu para ser vaso de flor! 
Só precisava estar nas mãos de alguém que viu algo 
mais do que um instrumento quebrado. E eu só pude 
fazer isso, pois tive o exemplo norteador de meu pai e 
porque fui inspirado pela minha companheira.

O psicólogo Jonathan Haidt descobriu que 
a presença de pessoas sábias e inspiradoras em 
nossas vidas é uma das bases da boa saúde mental, 
pois essas pessoas criam em nós, por meio de seu 
exemplo, o ímpeto de fazer coisas boas. É quase 
uma lei natural: se decidimos estar com pessoas de 
vidas belas e personalidades ricas, acabamos sendo 
enriquecidos. Do contrário, se nos determos na 
“roda dos zombadores” (Salmos 1:1), aos poucos 
vamos ficando iguais a eles. Veja só: eu fiz algo bonito 
porque tenho guardado dentro de mim o modelo 
de meu pai e porque convivo uma esposa que me 
enche de motivação. E mais: tal como a cafeteira 
quebrada dependeu da minha presença afetuosa para 
ser transformada em algo melhor, eu mesmo noto 
que fui transformado pela boa influência de pessoas 
exemplares, sobretudo os supracitados, minha mãe, 
avó e irmãos.

Caro leitor: Não importam suas condições 
atuais, Deus quer te restaurar. Para isso, contudo, 
é importante que você se ajude, pois o Senhor 
certamente quer usar outras pessoas para realizar essa 
boa transformação na tua vida. Cerque-se daqueles 
que a Ele temem, “porque o Senhor conhece o caminho 
dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá.” 
(Salmos 1.6). 

(Natanael Pedro Castoldi – Psicólogo Clínico)
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ARTIGO
Psicólogo é coisa 
de... Saúde!

Você com certeza 
já escutou expressões 
como “psicólogo é coisa 
de louco”, “depressão 
e ansiedade é coisa 
de quem não tem o 
que fazer”, “vai gastar 
dinheiro com terapia? 
Vai carpir um lote”... 
diversas pessoas veem o 
tratamento psicológico 
com preconceito 
e perdem uma 
oportunidade incrível de 
desenvolvimento pessoal.

A busca por um 
psicólogo pode ser por 
vários motivos: 

>> autoconhecimento;
>> diante de 

mudanças e perdas na 
vida;

>> dificuldades nas 
relações interpessoais;

>> diagnosticar 
e tratar transtornos 
psicológicos;

>> avaliar sintomas 
que trazem prejuízos 
para vida socioemocional 
(desatenção, 
irritabilidade, choro, 
alterações de sono e 
alimentação);

>> orientações para 
criação dos filhos;

>> crises conjugais;
>> tomada de 

decisões e outras tantas 
possibilidades.

O psicólogo é um 
profissional preparado, 
através de seu aporte 
teórico e técnico, para 
auxiliar às pessoas a 
pensarem sobre sua 
forma de ver, pensar 
e sentir a vida. Não é 
um processo de dar 
conselhos, uma vez que 
não se diz ao paciente 
como se procederia no 
lugar dele, mas sim, 
conduzir o mesmo na 
busca do entendimento 
de como as situações 
impactam a forma de 
reagir aos acionamentos 
da vida, ressignificando 

e criando estratégias 
que sejam saudáveis e 
funcionais.

Em diversas situações, 
como exemplo a 
pandemia, somos 
confrontados com 
mudanças importantes, 
sentimentos intensos 
e necessidade de 
adaptação. As reações 
aos fatos foram diferentes 
de pessoa para pessoa, 
variando de acordo com 
sua criação, vivências, 
personalidade e 
perfil. Alguns tiveram 
estrutura e flexibilidade 
emocional para construir 
alternativas, abraçaram 
novas possibilidades, 
criaram negócios, 
fortaleceram relações 
familiares e pessoais. 
Outros, diante do mesmo 
cenário, adoeceram, 
paralisaram, faliram 
negócios, deprimiram 
e potencializaram os 
sintomas ansiosos. 
Quando estamos 
ansiosos ou deprimidos, 
nossa “lente” para ver a 
vida torna-se negativa, 
catastrófica, medrosa... 
os pensamentos tornam-
se distorcidos, não 
refletindo a realidade. 
Tomar decisões em meio 
a esse cenário é perigoso!

Buscar 
aconselhamento 
psicológico é uma 
oportunidade de clarear 
os caminhos, avaliar e 
pensar com serenidade, 
construir novas 
possibilidades diante do 
caos. E como ficamos 
“cegos” emocionalmente 
diante do caos! Não 
tenha vergonha de estar 
vulnerável, isso não é 
fraqueza, é construção da 
maturidade.  

Mônica Katz 
Psicóloga CRP07/11291 
Especialista em Psicologia 
Clínica

Região 

Solidariedade e cooperação 
com a comunidade

Valorizar e apoiar 
as iniciativas locais faz 
parte da essência, do 
propósito e da forma 
de atuação do Sicredi 
Região dos Vales, 
contribuindo com 
o desenvolvimento 
econômico e social das 
comunidades.

Por meio do projeto 
“Juntos pela Região”, a 
Cooperativa incentiva 
as ações sociais nos 18 
municípios da sua área 
de abrangência. Em 
2021, foram repassados 
mais de R$ 580 mil na 
região, contemplando, 
126 projetos/entidades. 
Além disso, foi 
realizada a doação de 
120 equipamentos de 
informática atendendo 
50 entidades da região.

Uma parcela 
significativa da 
população regional 
foi beneficiada com 
os valores doados 
para as áreas da 
cultura, educação, 
esporte, inclusão, 
saúde, segurança e 
solidariedade. As 
entregas aconteceram 
nas agências do Sicredi, 
seguindo todas as 
normas de segurança e 

Sicredi Região dos Vales repassa mais de  
meio milhão de reais para ações sociais na região.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ENCANTADO

Ouvidoria on-line: novo site 
da Prefeitura facilita 
contato com o cidadão

A comunicação 
entre o cidadão e 
a Administração 
Municipal de Encantado 
está mais fácil e ágil após 
a implantação do novo 
site da Prefeitura (www.
encantado.rs.gov.br). Por 
meio da Ouvidoria on-
line, o internauta pode 
encaminhar solicitações, 
sugestões, elogios, 
reclamações e denúncias.

Ao clicar no menu 
Ouvidoria, que aparece 
na capa do site, o 
usuário é direcionado 
para um formulário. 
Ali, ele digita o assunto, 
escolhe o departamento 
que receberá a sua 
demanda e o tipo de 

higiene recomendadas.
Para o Comandante 

do Grupo de Bombeiros 
de Encantado, uma das 
entidades beneficiadas 
no projeto, sargento 
Nilton Marcos Gerevini, 
este foi um importante 
reconhecimento ao 
trabalho realizado 
por eles. “Esta é uma 
demanda que estávamos 
há algum tempo 
correndo atrás e que 
representa muito para 
nós. Ficamos muito 
agradecidos! Estamos 
sempre à disposição 

24 horas por dia e não 
medimos esforços para 
ajudar quem precisa, 
e isso estimula e 
reconhece a importância 
do nosso trabalho. A 
Instituição Financeira 
Sicredi contribui para a 
qualidade de vida dos 
associados e sociedade 
em geral. Então só 
tenho a agradecer a 
importância do Sicredi 
nas comunidades”.

O projeto “Juntos pela 
Região”, tem o objetivo de 
incentivar o voluntariado, 
a solidariedade e 

a cooperação na 
comunidade. Segundo 
o presidente do Sicredi 
Região dos Vales, Ricardo 
Cé, a ação é mais uma 
forma da Cooperativa 
apoiar e estar ainda 
mais presente nas 
comunidades. “Cooperar 
com o bem-estar das 
pessoas através de apoio 
e parceria com entidades 
que prestam relevantes 
serviços à sociedade é 
muito importante para 
seguirmos juntos pelo 
desenvolvimento da 
região”, afirma.

manifestação.
A identificação 

dos dados pessoais é 
opcional. Ao finalizar, 
um número de 
protocolo é gerado. 
Com ele, é possível 

consultar o andamento 
da solicitação.  Para as 
pessoas que preferirem 
o contato presencial, 
o acesso permanece 
no andar principal do 
Centro Administrativo.

plataforma já está 
a disposição da 

comunidade
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Muçum 

Prefeitura inicia 
tratativas para 
videomonitoramento

O prefeito, Mateus Trojan, recebeu 
no gabinete do Poder Executivo 
de Muçum, na sexta-feira (09), o 
Comandante das Companhias de 
Polícia Militar de Lajeado, Arroio 
do meio e Encantado, Capitão Jorge 
Luiz Engster; e o Comandante do 
Grupo de Polícia Militar de Muçum, 
Soldado Luis Carlos Dias. Entre os 
motivos da reunião, esteve as tratativas 
acerca da instalação de um sistema de 
videomonitoramento no município. 
Participaram da conversa sobre o 
assunto, ainda, os representantes do 
Conselho Comunitário Pró-Segurança 
Pública de Muçum (CONSEPROM), 
Alanor Trojan e Enestor Ulmi.

De acordo com Trojan, o objetivo é 
executar a instalação de um moderno 
sistema de cercamento eletrônico, 
que tenha como foco o controle de 
tráfego de trânsito e acessos à cidade, 
facilitando o registro de furtos e 
roubos, ações de vândalos, captura de 
foragidos e identificação de veículos 
roubados. O prefeito conta que a ideia 
é pela implantação de um sistema 

semelhante aos já presentes em outros 
municípios. "Já estudamos há algum 
tempo modelos diversos para buscar 
alternativas ao alto investimento. 
Agora, temos o formato definido. 
Inicialmente, queremos oferecer o 
cercamento eletrônico, cobrindo 
todas as entradas e saídas da cidade e, 
posteriormente, de forma gradativa, 
ampliando as áreas de cobertura", 
explica.

Trojan salienta que a execução 
do projeto é uma meta da gestão, 
prevendo entregar o sistema instalado 
no início de 2022. O primeiro passo 
é a adesão ao Sistema de Segurança 
Integrada entre os Municípios (SIM), 
do Governo do Estado, permitindo o 
compartilhamento do sistema com a 
segurança pública estadual e a Brigada 
Militar. Após, deve ser iniciado o 
trâmite legal para firmar convênio 
entre o CONSEPROM e o município, 
para posterior contratação do serviço. 
"É uma iniciativa que tem foco na 
melhoria do setor de segurança de 
Muçum" define.

Muçum 

Secretaria da Saúde 
investe no atendimento 
feito por agentes 
comunitárias

A Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente, investiu 
recentemente na compra de 15 
aparelhos medidores de pressão, 
para serem usados pelas 11 agentes 
comunitárias de saúde (ACS) do 
município. A iniciativa que visa 
otimizar o acompanhamento de 
pessoas com hipertensão arterial, 
ocorre em decorrência da adesão do 
município ao programa Saúde com 
Agente, do Governo Federal.

O programa prevê a formação 
técnica das agentes e, por isso, como 
próximo passo, elas participarão de 
um curso, oferecido pelo Ministério 
da Saúde (MS). Por meio dele, além 
de capacitar as agentes, o MS pretende 

melhorar a saúde da população, 
fortalecendo a Atenção Primária e a 
Vigilância em Saúde. 

A secretária da Saúde e Meio 
Ambiente, Jayana Zanuzo, explica que, 
com a pandemia, muitas pessoas com 
doenças pré-existentes deixaram de 
procurar a Unidade de Saúde, sendo 
necessário assisti-las à domicílio. "Em 
muitas vezes, as agentes oferecem 
o primeiro atendimento aos nossos 
usuários de saúde. São elas que 
passam orientações e fazem um 
acompanhamento fidedigno. Por isso, 
torna-se importante que tenham os 
recursos necessários para auxiliar 
neste contexto de atenção à saúde de 
nossos munícipes", destaca. 


