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Dois homens morrem em
acidente na ERS-332

DESTAQUES
DA SEMANA
turismo

Encantado
formaliza
pedido de
recursos para
asfaltar a
estrada
do Cristo 3
Especial

Dia do Colono e
Motorista 8, 9
e 10
Encantado

Cresol inaugura
agência 11
O veículo, com
placas de SC,
transportava uma
carga de laranjas.

Esporte
Paulo Gianezini
vai jogar pelo
Botafogo da
Paraíba 16
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ESPAÇO DO LEITOR

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

boca no trombone
Lixo na Avenida,
em Roca Sales
Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio
Encantado enviou o seguinte relato: “Bom dia! Essa
vai para o boca no trombone de Roca Sales. Se trata
do lixão a céu aberto localizado no centro de Roca
Sales, na Avenida General Daltro Filho, em frente
à Loja Solar. Montanhas de lixo são diariamente
jogadas no chão e na calçada. Ratos, baratas e
cachorros aparecem no local. Se vê de tudo! A
Administração Municipal não vê que essa parte da
cidade precisa de mais lixeiras? Não adianta plantar
flores e deixar os canteiros bonitos, se no centro
existem montanhas de lixo”, relata.

VAGA DE EMPREGO EM ENCANTADO
Empresa conceituada no ramo
de Pneus e Auto Center contrata

>> Borracheiro

>> Vendedor(a)

Enviar currículo com foto até o dia 30/07
rh.encantadors@gmail.com
ou entregar na Rádio Encantado.

Mais informações com Jaqueline (54) 99143-9043.

FRASE DA
SEMANA

encantado
Em reunião com
Busatto, prefeito Jonas
reforça necessidade
da retirada da Praça de
Pedágio
O prefeito Jonas Calvi liderou uma comitiva
de Encantado na reunião com o secretário de
Parcerias do RS, Leonardo Busatto, para apresentar
os argumentos e demandas do município sobre o
projeto de concessão das rodovias.
O encontro realizado na manhã desta quintafeira, dia 22, em Porto Alegre, foi acompanhado
pela diretora de projetos da Administração,
Ana Tronco Civardi, e a presidente e o vice da
Associação Comercial e Industrial de Encantado
(ACI-E), Maria Cristina Castoldi e Alex
Herold. A ACI-E contratou dois engenheiros,
que trabalharam junto com os técnicos da
Administração, na elaboração de um estudo
técnico para avaliar os impactos que o modelo
sugerido pelo governo do Estado vai provocar no
município.
Jonas saiu satisfeito da reunião e acredita que
foi dado mais um passo no sentido de deslocar a
Praça de Pedágio do bairro Palmas. Segundo ele, o
secretário Busatto mostrou-se impressionado com
o trabalho técnico apresentado. “Saímos contentes
no intuito de que precisamos e vamos avançar
nessas nossas demandas”, afirmou.
Ao mesmo tempo, Jonas reforçou os prejuízos
que o município sofre há 23 anos e salientou a
importância de se pensar a região como um todo,
e não de forma dividida. “Enquanto prefeito de
Encantado, eu não tenho qualificação técnica
para dizer onde tem que ser colocada a Praça
de Pedágio, e não é isso que a gente quer. Nós
estamos trabalhando muito forte no sentido de que
Encantado não suporta mais a Praça de Pedágio. E
as justificativas são inúmeras. Então, quando se fala
em região, se quer desenvolver uma região toda,
isso também tem que ser levado em consideração.
Até o fato de ficarmos dividindo a região alta da
região baixa, tem muito a ver com a localização do
pedágio. O próprio governo tem essa sensibilidade
de desenvolver o Vale do Taquari. Então vamos
desenvolver o Vale penalizando os municípios da
região alta? Não é dessa forma”, ponderou.

“É muito difícil,
porque nós fomos
descartados”
Délcio Tavares,
cantor e compositor, ao
falar sobre a pandemia em
entrevista para a Rádio
Encantado

OBITUÁRIO

16/07/2021 a 22/07/2021

16/07 – João Zanuzo, 90 anos.
Cemitério Católico de Muçum. Funerária Diersmann.
18/07 – Garielle Mulinari de Oliveira, 22 anos.
Cemitério Municipal de Vespasiano Corrêa. Funerária Pezzi.
18/07 – Darly Kappler, 78 anos.
Cemitério Católico de Arroio Augusta Alta, Roca Sales. Coruja Serviços
Funerários.
19/07 – Adriana Bitdinger, 58 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Arezi.
>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.
>> nomes e grafias são de responsabilidade das funerárias ou outros informantes.

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/08/1971
Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580
EDIÇÃO Nº: 2.556

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

Antonio Alberto Lucca

DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Elisangela Favaretto

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 16104
elisangela@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE

comercial@opiniaojornal.com.br

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

Encantado formaliza pedido
de recursos ao Estado para
asfaltar a estrada do Cristo
A Administração
Municipal de Encantado
formalizou na sexta-feira
(16), o pedido de adesão
ao Programa Pavimenta,
do governo do Estado,
para asfaltar a estrada
de acesso ao Cristo
Protetor. O trecho de
2,5 quilômetros parte da
Lagoa da Garibaldi até o
local da estátua.
O prefeito Jonas
Calvi aproveitou a visita
técnica do secretário de
Articulação e Apoio aos
Municípios, Luiz Carlos
Busato, responsável
pela coordenação
do Pavimenta, para
oficializar a entrega do
projeto.
O valor da obra é
calculado em R$ 4,8
milhões, incluindo
a contrapartida do
município. “Ficamos
muito gratos em poder

apresentar essa grande
obra que está em
Encantado, mas que não
é só dos encantadenses”,
falou o prefeito. “O
Busato é um grande
parceiro de Encantado,
desde a época em que
exerceu o mandato de
deputado federal”.
O secretário explicou
que a vinda a Encantado
serviu para fazer uma
vistoria técnica do local
a fim de ter melhor
conhecimento da
infraestrutura necessária.
“É uma obra magnífica,
encantadora, que
chama a atenção pela
imponência. Vai ser
um marco no turismo
de toda a região. Já
percebemos o ânimo
da cidade. Faremos um
grande esforço para
sermos parceiros dessa
obra”, comentou Busato.

DivulGação

Saiba
maiS

Presidente da Associação, Horácio Pelé Marins,
prefeito Jonas e secretário Busato

Segundo o
Governo do Estado,
o Pavimenta vai
aplicar mais R$ 170
milhões em obras
de infraestrutura
urbana. Desse total,
R$ 60 milhões serão
disponibilizados pelo
Estado e os outros
R$ 110 milhões são
de créditos com os
bancos públicos –
BRDE e Badesul.
Com isso, o objetivo
é promover fomento
à cultura e ao
turismo e aprimorar
as condições
para escoamento
da produção,
melhorando a
qualidade de vida
dos cidadãos.
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encantado

DE OLHO EM ROCA
Privatização
da CEEE e
Fundeb rende
mais de R$ 1
milhão para o
município

A administração
municipal recebeu, no
começo deste mês, a
notícia do repasse de
valores por conta da
claudinei quitação da dívida de
coferri ICMS da privatização
da Companhia
Estadual de Energia
Elétrica (CEEE). Roca
Sales entrou na lista, recebendo R$ 724.149,66 de
ICMS e R$ 364.359, 77 do FUNDEB, totalizando R$
1.088.509,43. Os recursos disponibilizados deverão ser
aplicados respeitando os percentuais constitucionais:
15% para a saúde e 25% para educação.

Município vai disponibilizar
aplicativo de Telemedicina e
Telesaúde

A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar
para a população, a partir do dia 02 de agosto,
um aplicativo de Telemedicina e Telesaúde,
multiplataforma, permitindo o acesso on-line aos
serviços de saúde do município de maneira fácil,
rápida e segura. O aplicativo foi desenvolvido
pela startup eaglecare. A empresa foi criada
pela Tecnosinos, de São Leopoldo, e já atende
diversos outros municípios do Estado. Conforme
o proprietário da startup, Moises Lima, “com o
aplicativo o cidadão poderá agendar consultas,
solicitar receitas médicas, agendar vacinas, realizar
a pré-triagem e ficha de investigação da Covid -19,
além de receber o controle de medicamentos e o
Teleconsulta e Telecuidado”.
CLAUDINEI COFFERRI

Descerrada placa com
fotos dos integrantes
da legislatura 2021-2024
Durante a sessão da
segunda-feira (19), na
Câmara de Vereadores
de Encantado, ocorreu
o descerramento da
placa com as fotos dos
11 integrantes da atual
legislatura.
A moldura foi
esculpida por Markus
Moisés Rocha Moura,
responsável pela obra do
Cristo Protetor.
São vereadores em
Encantado, atualmente:
Andresa de Souza,
Duda do Táxi e Valdecir
Gonzatti (MDB), Marino
Deves, Sander Bertozzi,
Valdecir Cardoso e Diego
Pretto (Progressistas),
Cris Costa, Joel Bottoni
e Sandra Vian (PSDB) e
Roberto Salton (PDT).

Placa foi
apresentada na
sessão desta
semana

Henrique Pedersini
jornalista

Sessão não teve
aprovação de projetos

No encontro desta semana, os vereadores não
votaram projetos. As propostas que estavam na
ordem do dia ficam para análise na sessão do dia
26 de julho.
Duas Moções de Pesar foram aprovadas de
forma unânime, pelo falecimento de: Pedro Braz
Rosa Da Silveira e Rogero Togni.

HENRIQUE PEDERSINI

Reunião sobre
o rio Taquari

Na quarta-feira (21), a Câmara de Vereadores
de Encantado sediou uma reunião sobre o
Programa de Recuperação Sustentável da Mata
Ciliar do Rio Taquari e seus afluentes, conduzido
pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.
A iniciativa foi da Presidente do Legislativo,
Andresa de Souza (Yê), com participação da
Doutora Andrea Almeida Barros, Promotora de
Justiça Regional (Promotoria Regional de Meio
Ambiente Bacia Hidrográfica Taquari-Antas).
Participaram Vereadores e coordenadores de
Defesa Civil dos municípios de Encantado, Arroio
do Meio, Muçum, Estrela e Roca Sales.

DISCURSOS NA TRIBUNA
Duda do Táxi (MDB) – Abordou a insatisfação com o modelo de concessão das rodovias apontado pelo
Governo do Estado. Duda lembrou que, é necessário cobrar dos deputados e integrantes do governo do estado
apoio, para que as insatisfações da região sejam ouvidas.
Valdecir Cardoso (Progressistas) – Lembrou do projeto de sua autoria em relação ao índice de cobrança
dos tributos de Encantado. Cardoso defende a troca do IGPM pelo IPCA.
Marino Deves (Progressistas) – Manifestou-se de forma crítica em relação ao modelo de concessão de
rodovias pelo Governo RS.

Moisés Lima da startup eagleCare
explicando o uso do aplicativo

Sicredi faz doações para
o setor do esporte e
para a revitalização
dos viadutos da cidade

O setor do esporte e o trabalho de revitalização
que está sendo realizado nos viadutos da cidade
ganharam mais uma ajuda. A Cooperativa Sicredi
realizou doações para ambas as áreas. O projeto de
revitalização dos viadutos recebeu um aporte extra
de R$ 4.000,00. Também foram repassados os valores
para a premiação dos vencedores do Campeonato
Municipal de Futebol Amador e duas bolas para as
equipes participantes do certame 2020.

Cris Costa (PSDB) – Rebateu a manifestação de Valdecir Cardoso em relação ao IPTU em Encantado.
Ressaltou as obras feitas nas ruas Coronel Sobral e Monsenhor Scalabrini.
Roberto Salton (PSDB) – Também cobrou que as autoridades estaduais intervenham nas demandas da
região em relação à concessão das rodovias. Falou sobre sua relação com os integrantes de seu partido, o
PDT.
Sander Bertozzi (Progressistas) - Valorizou a Semana Nacional da Agricultura Familiar e os trabalhadores
rurais. Citou a realização de uma reunião com representantes dos 12 clubes de futebol de Encantado.
Sandra Vian (PSDB) – Demonstrou preocupação com cabos da rede de telefonia que estão caídos na
ciclovia no Lago Azul.
Diego Pretto (Progressistas) – Foi mais um a demonstrar insatisfação com o modelo de concessão de
rodovias proposto pelo governo gaúcho.
Andresa de Souza – Yê (MDB) – Cobrou providências em relação ao serviço de fonoaudiologia em
Encantado pela Administração Municipal. Também pediu que sejam repostos medicamentos que estão
faltando na farmácia do município.
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Parabéns e reconhecimento aos colonos e motoristas de Doutor Ricardo, que com
coragem e determinação acreditam e empreendem no município.Mesmo em tempos
diferentes, seguem firmes, produzindo e transportando os frutos que a terra e as estradas
proporcionam. Administração de Doutor Ricardo – “Compromisso de todos”
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JAIR BOLSONARO

OUTSIDER IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO
(O Bom, o Mau, o Feio)

SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

O presidente Jair Bolsonaro adota um palavreado
popularesco e simplório, até mal-educado e
desaforado, com declarações nada diplomáticas
ao referir-se aos adversários mais notórios, alguns
ministros do STF, parlamentares e o jornalismo da
grande mídia. Afinal, para quem exatamente fala
Bolsonaro?
Essa postura ficou evidente quando no dia 7,
o Presidente foi entrevistado pelo meu amigo,
jornalista Júlio Ribeiro, no Programa Boa Tarde,
Brasil da Rádio Guaíba. A coluna procurou analisar
mais a forma do que o conteúdo de suas afirmações.
Lembrou o filme do italiano Sergio Leone: “Il Buono,
Il Brutto, Il Cattivo” (no final, a ficha técnica do
filme).

LINGUAGEM DIRETA

Jair Bolsonaro usa uma linguagem de “boteco”,
insolente e descarada, mantendo a estratégia da sua
vitoriosa campanha de se comunicar diretamente
com a população, principalmente a do Brasil
Profundo. É para essa população que se dirige.
Expõe ideias estruturadas na religiosidade, conceitos
e valores morais conservadores, sentimento de
honestidade, críticas a corrupção e aos privilégios
das elites públicas e privadas, tudo através das redes
sociais. Organizações que medem os acessos virtuais,
apontam milhões de seguidores nas plataformas
de Bolsonaro. Burla assim as campanhas dos
grandes meios de comunicação, com linha editorial
amplamente antibolsonarista. Segue a mesma
pregação que o levou ao Planalto.

PERSONALIDADES

Seja entre os apoiadores ferrenhos, ou nos seus
críticos exacerbados, Bolsonaro desperta os instintos
“primitivos” encontrados nos personagens do
filme de Leone. São três personalidades num único
personagem:
>> Considerado “bom” por sua crítica à corrupção
e à criminalidade, coloca-se como contraponto
à leniência do Judiciário e do Legislativo no
enfrentamento dessas questões. E pela disseminação
de comportamentos conservadores.
>> Visto como “bruto” pela postura desajeitada
e linguajar direto, sem primar pelo cavalheirismo e
educação.
>> E “feio” por, ao contrário de ex-presidentes e
autoridades públicas, expor seus hábitos simplórios,
não seguindo a liturgia do cargo de maior mandatário
do País. As relações do Presidente com as demais
autoridades não podem ser definidas como marcadas
pela estima e a simpatia mútua.

ELEIÇÕES (I)

Esses “instintos” que Bolsonaro desperta serão
suficientes para reconduzi-lo a mais um mandato?
Certamente, que não. É suficientemente esperto e
experiente para saber que no dinamismo da política
as hesitações e questionamentos serão fundamentais
no sucesso nas eleições. Terá que ter paciência de
santo para adotar decisões visando a retomada da
economia, e enfrentar uma campanha que será
marcada pelo radicalismo e desaforos da oposição
que terá as simpatias editoriais da mídia.
Se as eleições tiverem a polarização política atual,
esperar um pleito equilibrado, é como pedir para um
monge budista que celebre uma Missa. A tendência é
de uma feroz batalha eleitoral entre o bolsonarismo e
seus opositores, agrupados no campo das esquerdas.

ELEIÇÕES (II)

Apesar da alguns meios de comunicações
apontarem favoritismo de Lula nas eleições para
Presidente, é muito cedo ainda para definições. Muito
deve acontecer com partidos, coligações e candidatos
até outubro de 2022.
Segundo o Blog Diário do Poder, intriga analistas
independentes que há anos medem popularidade
e favoritismo em eleições a situação de Bolsonaro.
Apesar de haver perdido apoio pelo desgaste na
pandemia, conserva impressionantes 30% de
avaliação positiva de acordo com a Paraná Pesquisa.
O diretor do Instituto, Murilo Hidalgo declarou que
não lembrava gestor “desgastado”, após 30 meses de
governo, com sólido apoio de um terço do eleitorado,
o que causa um misto de surpresa e preocupação na
Oposição. Auxílio emergencial, aumento no bolsafamília e o provável crescimento de 5% na economia
podem virar “cabos eleitorais” decisivos para
Bolsonaro. Esta semana, o mesmo instituto divulgou
um levantamento feito em Santa Catarina, com
ampla vantagem à Bolsonaro sobre Lula. Os demais
presidenciáveis com índices irrisórios.
Outro aspecto positivo para o Presidente é que,
diante do avanço da vacinação, a tendência será
de melhoria na vida socioeconômica da Nação,
até o final do ano. Seus críticos perderão um forte
argumento nos ataques ao Presidente.

ELEIÇÕES(III)

Ao que tudo indica, Bolsonaro não deve mudar
seu comportamento e sua linguagem. Acredita que
“em time que está ganhando não se mexe”. Mede
seu prestígio pela percepção no contato direto nas
motociatas e em outras manifestações públicas. Não
arriscará mudanças profundas no comportamento
e na relação com a sociedade. Permanecerá fiel à
mesma estratégia de comunicação e não adotará o
“porta-voz” como os generais-presidentes do Regime
Militar e como Tancredo Neves, que teve o exgovernador Antônio Britto.
Apesar da epidemia de indignação e ansiedade
que assola todos os lados desse labirinto político,
com profusão de teses e análises intelectualizadas,
a verdade é que a história não está nem aí para a
realidade.

PEDRO SILVEIRA

FILME
A análise da coluna
sobre o Presidente
se inspirou no
filme de 1966 (em
inglês): The Good,
the Bad and the
Ugly (em italiano: Il
Buono, Il Brutto, Il
Cattivo); no Brasil:
Três Homens em
Conflito. Dirigido
por Sergio Leone e
estrelado por Clint
Eastwood, Lee Van
Cleef e Eli Wallach.
Durante a Guerra
Civil Americana, um
pistoleiro misterioso
e dois estrangeiros
decidem juntar suas
forças para encontrar
um tesouro. Cada
um conhece
apenas uma parte
da localização da
fortuna. O problema
é que nenhum deles
tem a intenção de
dividir a riqueza.
Tudo embalado
pela trilha sonora
primorosa de Ennio
Morricone.

JUREMIR VERSETTI

Sempre que perdemos um ente querido,
somos assaltados por um vazio no espaço físico
nas nossas residências e nas emoções. Esse é o
sentimento que nossa família está experimentando
pelo falecimento de Pedro Braz Rosa da Silveira,
o “dr.” Pedrinho, como era carinhosamente
chamado. Pai da minha esposa Ana, mais que
sogro, era um pai, amigo e companheiro. Agora
temos que conviver com a realidade de que ele
estará faltando naquela mesa, no churrasco e
na degustação de vinhos, tudo temperado com
tertúlias políticas, gremistas e históricas. E
ensinava sempre o que é viver melhor. Mais que
seu genro, virei seu fã.
Se a gente soubesse o quanto dói a vida sem
nossos queridos, essa dor não doía assim. Conforta
a nossa família as manifestações de solidariedade
e a certeza de que viveu intensamente os seus 90
anos, apaixonado pela família, a advocacia, o gremismo e a literatura. Como poeta
“cantou” o amor em seus livros, porque só os poetas sabem que apenas o amor é a
única resposta à vida. (Texto inspirado na música “Naquela Mesa”, que o jornalista
Sérgio Bittenourt escreveu para seu pai, Jacob do Bandolim. Recomendo seja
ouvida na magistral interpretação de Nelson Gonçalves).
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final está marcada para 9 de setembro

Concurso de Escolha das
Soberanas de Encantado
terá 14 candidatas

encantado

A

s inscrições para o concurso que vai
escolher a 10ª Corte do município de
Encantado encerraram às 16h desta quintafeira, dia 22.
14 candidatas se inscreveram. O concurso será
realizado no formato de Live, transmitida pelo
Facebook da Prefeitura.
Serão três programas preliminares, com
entrevistas e tarefa surpresa, e a final, marcada para
o dia 9 de setembro, às 20h, no Parque João Batista
Marchese.

CONFIRA A LISTA E AS
EMPRESAS QUE ELAS
REPRESENTARÃO.
Ana Paula Lanzini – Di Hellen Cosméticos
Andressa Kalinski – La Rose
Andrieli Da Silva – Ame
Anna Luíza Coser – Ctg Giuseppe Garibaldi
Bianca Lubian – Alana Make Up
Eduarda Dahm – Imobiliária Conzatti
Gabriela De Bortoli - Cia Do Jardim
Josinara Won Bostel – Ciamed
Láira Giovanella Rheinheimer – Pretto
Veículos
Lara Oliveira – Farmácia Central Associadas
Laura Marins Boneti – Vini Lady Cosméticos
Luíza Zandonotto De Oliveira – Associação
Corrente Do Bem
Marieli Bagatini – Transportes Bagatini E
Filhos Ltda
Valentina Bazanella – Divine Chocolates
** fotos na ordem dos nomes.

Uma homenagem a
todos os Colonos e
Motoristas que,
com esforço e
trabalho, levam o
nosso país pra frente.
Faça sol ou
chuva, vocês
sempre levam o
Brasil para a
frente.

Câmara Municipal de Relvado/RS

8

JORNAL OPINIÃO
23 de JULHO de 2021

>> continua até a página 10

Parabéns a todos os colonos e motoristas

Criatividade e sabor
direto do campo

N

o dia 25 de julho
comemorase o dia do
Colono e do Motorista.
Estas duas profissões
movimentam a economia
das cidades, estados
e países. Os colonos
produzem os alimentos
e, os motoristas fazem
o transporte de cargas
e pessoas para todos os
cantos do país.
Exemplo disso é a
Agroindústria Slaifer,
que utiliza muita
criatividade e mantém
o sabor caseiro em cada
um dos seus produtos.
O empreendimento
é comandado pelo
casal Maciel, 40 anos e
Paulina Slaifer, 36 anos,
moradores da Linha
Divertida, Encantado,
e conta, ainda, com o
incentivo dos dois filhos:
o menino, que tem
quatro anos, e a menina
de 16 anos, que auxilia
nas atividades quando
não está nas aulas online. Eles produzem
uma grande variedade
de chimias, compotas,
conservas, geleias,
morangos e frutas
desidratadas. Todos os
alimentos são produzidos
na propriedade
e processados na
agroindústria.
Slaifer conta que, por
um pequeno período,
ajudou os pais no plantio
de fumo, e, desde os
seis anos, trabalhou na
avicultura, atividade que
exerceu por três décadas.
Como a empresa exigia
investimentos constantes,
os lucros ficavam cada
vez menores e a família
desanimou. Partiram
para a produção de
grama e a atividade
leiteira. Aos poucos
começaram a investir
na plantação de frutas,
como figos e morangos,
e assim, perceberam que
poderiam criar outro
negócio e investiram em

estufas.
A variedade de
alimentos cultivados e
processados é grande.
São pepinos, tomates,
morangos, laranjas,
figos, pimentas, maxixes,
rabanetes, vagens,
abóboras, entre outros,
que são comercializados
e usados na produção
de geleias tradicionais
e exóticas como a de
cebola, de abóbora com
coco e até sem a adição
de açúcar, receita que
precisou de uns oito
meses para ser aprovada.
O casal também faz
tomate seco e frutas
desidratadas. Uma das
últimas criações foi o
Relish de pepino.
“Às vezes, nós íamos
para o centro vender e
sobravam morangos.
Nós ficávamos tristes e
guardávamos as frutas
no freezer, até que
pensamos em agregar
valor e, por isso, criamos
a agroindústria”, conta
Slaifer.
O casal tem seis
estufas, mas querem
fazer mais duas.
Também contam
com um prédio para
agroindústria, caminhão
para transporte dos
produtos e equipamentos
que auxiliam no
processamento,
armazenamento e
exposição em feiras.
Mesmo com toda esta
estrutura, comentam que
a maior dificuldade está
na mão-de-obra, para
auxiliar, principalmente,
na plantação. Neste ano,
por causa da pandemia,
também está ocorrendo
a falta de vidros e tampas
para a acomodação dos
produtos. Além disso,
os custos elevaram e,
no último temporal, a
cobertura de duas estufas
foi arrancada pelo vento.
Elisangela Favaretto
jornalista

25 de julho

Casal Maciel e
Paulina Slaifer
comandam a
agroindústria

Toque familiar

feiras

Em Encantado, os produtos podem ser
encontrados em alguns mercados, na Feira do
Produtor todas as sextas-feiras e na feira que
está situada na frente do Parque João Batista
Marchese, nos sábados e domingos.
Além disso, já participaram da Expointer,
do Festival Canto da Lagoa e de outras feiras
municipais. “O nosso diferencial nas feiras é o
espetinho de morango com chocolate e o copinho
de morango com chocolate e chantilly. Isso atrai
muitas pessoas, que já aproveitam para conhecer
e até comprar as geleias, desidratados e demais
produtos que estão expostos”, destacam.
Conforme o casal, apesar da pandemia
as vendas não parararam. Mas como muitas
pessoas perderam poder aquisitivo, as
vendas diminuíram. Mesmo assim, eles não
desanimaram. “Aqui fazemos o que gostamos.
É um serviço mais leve, mas muitas vezes
começamos às 7h da manhã e vamos até a meianoite, principalmente quando tem feiras. Outro
fator importante são as amizades que fazemos
nos eventos, o conhecimento que adquirimos e
o retorno das pessoas que compram. Tudo isso é
um estímulo para nós”, comentam.

A criatividade na produção das geleias é por
conta da Paulina, que fez alguns cursos, mas
adora assistir documentários, realiza pesquisas
e usa todo o conhecimento que aprendeu com a
família para dar aquele sabor especial. “O nosso
produto é pura fruta. São geleias e chimias puras.
Quando nós vamos nas feiras, as pessoas pedem
por produtos diferentes e nós vamos criando”,
explica Paulina. Ela ainda lembra do dia em que
criou a geleia de cebola. “Há dois anos, fiquei
dois meses hospitalizada, e lá, tive a ideia de
criar uma geleia de cebola. Pedi para a minha
irmã levar um caderno até o hospital, onde anotei
os ingredientes. Foi uma das primeiras receitas
exóticas. Ninguém acreditava que daria certo,
mas, em 15 dias, vendemos tudo o que havíamos
produzido. Depois, nós acrescentamos pimenta na
geleia, e ficou muito bom. As pessoas procuram
geleias para comer com carnes e a pimenta dá
um sabor especial”, ressalta.
Paulina comenta que os testes podem
demorar meses. “Alguns testes levam dias para
aprovarmos, outros logo funcionam e uns nem
dão certo. Há uns três meses estou trabalhando
numa geleia de alho para a Expointer, mas como
queríamos colocar num vidro diferente, não sei se
dará tempo de produzirmos”, conta.
O casal ainda acrescenta que a produção em
estufas gera menos perdas. Os morangos, por
exemplo, são colocados em bancadas e por não
estarem em contato com o solo, não apodrecem
com a umidade, a neblina não os atinge com
tanta intensidade e não são prejudicados com as
doenças do solo. Outro benefício é que o casal
não precisa se abaixar. “Se fosse no chão, não
teríamos morangos nesta época”, observam.
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Jairo Lucca – mais de três décadas
transportando pessoas
Natural de Roca Sales,
Jairo Lucca, 54 anos,
sempre sonhou em ser
motorista e trabalhou 34
anos nesta atividade. Aos
18 anos, até começou em
outra área, mas não deu
certo, e logo, apareceu
uma oportunidade
na empresa Expresso
Encantado, onde ficou
por quase quatro anos.
Em seguida, três décadas
de sua vida foram
dedicadas à Expresso
Azul e, atualmente,
Lucca é motorista na
BSW.
“Me chamaram na
Expresso Encantado,
mas eu não tinha muita
noção sobre como era
dirigir um ônibus.
Eu fiz minha carteira
de habilitação e meu
patrão me ensinou
tudo, por isso devo
muito a ele. Fiquei três
anos e pouco lá, e, me
chamaram no Azul, já
que um funcionário
ficou doente. Fui para lá
e, por dois anos e meio,
fiz o trajeto de Roca
Sales até Porto Alegre.
O rapaz voltou, e nisso
faltou um motorista
em Muçum. Saí de lá e
fui para Muçum fazer
o itinerário até Porto
Alegre, onde fiquei 24
anos e meio nessa linha”,
conta.
Lucca lembra que em
algumas ocasiões fez
o mesmo trajeto duas
vezes por dia. “Eu ia às
6h ou às 14h30min e em
algumas vezes fiz duas
viagens por dia. Saia às
6h e chegava às 9h em
Porto Alegre, voltava
às 10h e chegava às
12h45min, descansava
e às 14h30min ia
novamente para Porto
Alegre. Chegava lá
às 17h30min e às
18h30min voltava para
Muçum. Eu chegava às
22h, porque naquela
época, fazíamos a volta
por Canoas, já que não
tinha a rodovia 448. De
Canoas para pegar a BR386 chegava a demorar
uma hora por causa
do congestionamento.
Até que eu ia dormir,
já era meia-noite, e no
outro dia, acordava às
4h30min para fazer mais
duas viagens, já que

alguns colegas estavam
de folga. Nas sextasfeiras eu ia somente às
14h30min. Era puxado.
Lembro que os ônibus
não eram confortáveis
como hoje. Naqueles
verões fortes, todo
mundo abria a janela,
e quando eu chegava
no final da viagem,
demorava mais uns 20
minutos para limpar e
fechar todas elas”, conta.
O motorista relata
que nestes 34 anos,
algumas melhorias
influenciaram
diretamente no seu
trabalho, como a
chegada de ônibus
novos, com ar
condicionado e
banheiro, e a duplicação
da BR-386. Outro
fator importante era a
parceria que existia na
Expresso Azul. “Era
uma ótima empresa
familiar. Havia muito
respeito entre os colegas
e funcionários. Lembro
que, em todos os
anos, eu fazia o exame
periódico, e eu deixava
para fazer no dia da
minha folga, para poder
ficar o dia todo na
empresa, de tão bom
que era. Comia cuca,
tomava refrigerante e
brincava com o patrão.
Não posso me queixar”,
comenta.
Mas a situação
mudou. Há poucos
anos, a Expresso
Azul foi adquirida
pela empresa Bento
Transportes, e, no ano
passado, por causa
da pandemia, houve
a redução de muitos
horários. “Fiquei sete
meses parado por
causa da pandemia.
Em janeiro, chamaram
todos de volta e houve
muitas alterações nos
horários, o que acabou
me desanimando.
Eu voltava muito
estressado, pois
implantaram um
sistema novo, bem
diferente do que era
e, por isso, eu saí. Na
BSW precisavam de
um motorista, e como
eu tenho habilitação
para transportar cargas
perigosas, comecei a
trabalhar aqui”, destaca.

“Era uma
ótima empresa
familiar.
Havia muito
respeito entre
os colegas e
funcionários.
Lembro que,
em todos
os anos, eu
fazia o exame
periódico, e eu
deixava para
fazer no dia da
minha folga,
para poder
ficar o dia todo
na empresa, de
tão bom que
era. Comia
cuca, tomava
refrigerante
e brincava
com o patrão.
Não posso me
queixar”
jairo lucca
Por 34 anos, Jairo
Lucca trabalhou
como motorista de
ônibus

AssAlto no
trevo de
Bom retiro
do sul
Lucca ressalta que
era necessário muita
responsabilidade ao
transportar pessoas,
e nestes 34 anos, viu
muitos acidentes fatais.
Além disso, quase foi
assaltado no trevo
de Bom Retiro do
Sul. “Deus é grande e
existe. Sai de tarde de
Roca Sales e embarcou
um policial rodoviário
estadual. No trevo de
Bom Retiro larguei um
avô, a mãe e o filho.
Quando fui abrir a porta
para eles descerem,
veio um cara com uma

pistola, e no que ele
falou que era um assalto,
o policial, que estava
atrás de mim, deu um
salto na porta, e atirou
no peito do assaltante.
Ele conseguiu correr,
atravessou o asfalto
e caiu do outro lado,
mas não morreu. Em 10
minutos tinha 10 policiais
civis e ambulâncias.
E isso me dói muito,
porque às vezes não
conseguimos fazer isso
para uma pessoa boa,
e para um cara que foi
assaltar um ônibus,
logo a ambulância veio.
Lembro que no ônibus
foi um pavor só. Não
consegui mais seguir
minha viagem, precisei
ir a Bom Retiro fazer
o registro policial e
fiquei até às 2h30min
da manhã na polícia.

Outro ônibus levou os
passageiros e eu e o
cobrador ficamos. O
assaltante era de Bom
Retiro, prenderam ele e
em três ou quatro meses
já estava solto. No canto
do ônibus ficou uma
marca da bala”, lembra.
Embora este episódio
tenha marcado bastante,
Lucca se manteve
firme na profissão.
Tem orgulho de dizer
que nunca sofreu um
acidente ou levou uma
multa. Além disso, nunca
tirou atestado médico.
“Amo essa profissão.
O meu sonho de piá
era ser caminhoneiro,
mas como era filho
único, minha falecida
mãe pediu para que eu
arrumasse alguma coisa
mais perto e não saísse
mundo afora. Eu adorava

acordar às 4h30min e
voltar às 22h de ônibus.
Hoje, por onde eu
passo, as pessoas me
reconhecem. Agradeço
a Deus porque não me
falta nada. Nesse tempo
também presenciei
muitas pessoas humildes,
que iam no médico e
ficavam sem dinheiro.
Muitas delas chegavam
no ônibus e não tinham
todo o dinheiro para a
passagem e eu dava
para elas. Acho que já
emprestei uns R$3mil
em toda a época de Azul.
Também já dei muita
comida para as crianças,
pois via muitas famílias
com apenas o dinheiro
da passagem, sem poder
comprar um pastel e as
crianças tinham fome.
Isso me marcou muito”,
relata.
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Falta de carros novos faz mercado
de usados crescer no Brasil
Para o deslocamento das pessoas e o transporte dos
alimentos produzidos no campo são necessários os
meios de transporte. A escassez de peças eletrônicas
tem atrapalhado a linha de produção das montadoras
de carros. Durante a pandemia, a demanda por
esses componentes foi alta, já que o trabalho em
casa impulsionou as vendas de aparelhos eletrônicos
e o resultado disso é a falta de veículos novos nas
concessionárias. Conversamos com o professor
Gérson Bonfadini que explica essa situação.

ARQUIVO PESSOAL

JO - Por que a indústria automotiva demora
mais para retomar a produção?
Professor - Porque o ciclo é longo. Não se produz
um carro de um dia para o outro. Você tem um ciclo
de produção de matéria-prima, desenvolvimento de
projeto, fabricação e entrega. São ciclos longos, que
duram seis meses a um ano e, para você encaixar tudo
isso leva um bom tempo. Normalmente, de dois a três
anos, dependendo de quanto é o impacto na indústria
automobilística. Esse somatório de coisas vai impactar
no dia a dia do vendedor de carros, do usuário, do
comprador, da concessionária e todo mundo é afetado.
Logo que surgiu a pandemia se comentou que a China
ia parar o seu processo e isso fez com que houvesse
uma parada no mundo todo. Nós somos muito
dependentes da China, no futuro talvez mude, mas
neste momento, o mundo ainda depende muito dos
processos produtivos da China.

Jornal Opinião (JO) - Segundo a Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) entre 100 mil e 120
mil veículos deixaram de ser produzidos
no primeiro semestre deste ano por causa
da falta de peças. A pandemia causou este
desequilíbrio?
Professor Gérson Bonfadini - Sim, a pandemia
afetou de modo geral todos os setores, não somente
o do automobilismo. O turismo, por exemplo, foi um
setor extremamente afetado: houve grande número de
demissões, hotéis foram fechados, assim como bares e
restaurantes. Já o setor de automobilismo foi afetado
no ciclo produtivo. Com o surgimento da pandemia,
a China teve que se reajustar, e como sabemos da
grande importância do país asiático para o mundo,
determinados componentes que foram utilizados nos
automóveis novos aumentaram de preço, havendo
um encarecimento do automóvel zero. Então, o ciclo
produtivo foi afetado, sim!
No Brasil, encontramos outro aspecto importante.
Durante anos, houve uma estabilidade no preço do
carro zero, não aumentando de acordo com a inflação,
o que proporcionou um impacto muito grande na
questão do preço. Isso aconteceu devido ao grande
número de montadoras concorrentes no país, na qual
a concorrência estava ‘começando a dar problema’,
tanto que a pandemia veio para que as empresas
repensassem o quanto valia estar funcionando no país
Sul-Americano, devido a diminuição da oferta.
A pandemia afetou, sim, porém existe outros
fatores que desestabilizaram a economia. Isso também
provocou o aumento da tabela Fipe, que é uma
ferramenta que as pessoas usam para saber o preço
médio de um carro usado.

JO - Há alguma perspectiva de uma volta da
normalidade? O que precisa acontecer para isso?

BONFADINI É PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

Professor - Normalidade é uma palavra meio
complicada. Eu acho que vai ficar uma sequela muito
grande, mas ninguém sabe. Já ouvi falar que, até o
final do ano, poderá ter uma volta ao normal por
causa do comportamento de rebanho e a maioria das
pessoas estarem vacinadas. Outros alegam que não,
que teremos que continuar usando máscaras e se
preocupando. O que sabemos é o seguinte: enquanto
surgirem novas cepas, variantes, não tem como ter uma
normalidade. E sabemos que existe muito interesse
econômico por trás, houve muita gente ficando
muito rica com isso. É difícil voltar à normalidade em
2021, quiçá em 2022. No ano passado encontrei um
estudo da Alemanha que falava que era preciso, no
mínimo, três anos para ter o processo desenvolvido.
Se olharmos a Gripe Espanhola foram de três a quatro
anos. Nós estamos há um ano e meio de pandemia,
provavelmente a normalidade não vai voltar tão cedo.
Como isso vai afetar a economia, depende muito. A
Argentina está sofrendo muito mais que o Brasil. No
Brasil, o agronegócio está sendo muito beneficiado pela
escassez e pelo aumento de preços dos produtos que
produz, por isso o agronegócio está auxiliando muito
no crescimento. Eu tive uma oportunidade de dar uma
aula num MBA em Santa Rosa, e o pessoal está rindo
sozinho porque produziu, teve uma boa safra e um
bom preço e isso injetou muito dinheiro na economia
daquela região, no Rio Grande do Sul e Brasil também.
O que é certo é o seguinte: a pandemia continua, estão
surgindo novas variantes e o agronegócio brasileiro,
pelo menos até o momento, está muito bem.
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Artista venceu
o 2º Canto da
Lagoa

RECONHECIMENTO
Délcio Tavares
recebe a medalha
Amigo de Encantado
N

a tarde da última
terça-feira (20), a
Rádio Encantado
recebeu a visita do
cantor e compositor
Délcio Tavares. Ele
estava acompanhado do
advogado e humorista
José Calvi e da produtora
Carla Cristina Correa.
Délcio lembrou de
quando venceu a segunda
edição do Festival Canto
da Lagoa, em 1994, com
a canção “Encantado
de Encantos”. “Foi um
momento inusitado: todos
no ginásio estavam de pé,
cantando e celebrando.
Foi lindo ver o público
cantar o refrão junto
comigo”, relembra. A
melodia e o arranjo foram
criados por Tavares, com
a letra do professor Mário
Michelon, de Caxias do
Sul.
José Calvi comentou
sobre o dia do Festival
e destacou o legado que
Tavares deixou com esta
canção. “Conversando
com seu Paixão Côrtes,
que era da comissão
julgadora, questionei como

estava a situação. Logo,
o artista dissera: ‘agora
só vamos analisar quem
fica em segundo lugar,
porque no primeiro já está
decidido’. A música veio
de fora, marcou aqui e
ficou. Délcio sempre terá
o carinho de Encantado”,
afirmou.
Por esta contribuição
com o município, ele
recebeu do prefeito de
Encantado, Jonas Calvi,
a medalha Amigo de
Encantado. “É com imensa
gratidão que eu recebo
isso. É uma honra ser
amigo de Encantado e
uma honra receber esse
carinho que vou guardar
com muito zelo, entre
tantos que já recebei, mas
esse é muito especial”,
relatou.
O artista agradeceu
a acolhida e a
homenagem e também
fez um desabafo sobre
o momento difícil que
passa a classe artística,
devido a pandemia. “É
muito difícil, porque nós
fomos descartados. O
artista ficou proibido de

CLAUDINEI COFFERRI ENTREVISTOU
DÉLCIO TAVARES

FOTOS: GABRIEL LUCCA

DÉLCIO TAVARES E JOSÉ CALVI ESTIVERAM NA RÁDIO ENCANTADO
trabalhar e eu entendo
que já não é mais uma
questão de protocolo, é
uma perseguição política
contra os artistas. Os
aviões estão lotados,
transportes lotados, mas
quando tem uma festa que
tem o artista ali, tentando
ganhar seu pão de cada
dia, a fiscalização vai lá
com rigor e prende. Nós
estamos há um ano e
seis meses sem trabalho,
sem a dignidade de poder
ganhar o pão de cada dia
e estamos vivendo da
caridade de amigos que
nos socorrem: às vezes
com dinheiro, às vezes
com rancho e gasolina. As
dificuldades que a classe
artística está passando
são imensuráveis.
Nós, enquanto artistas
promovemos o bemestar, a alegria e isso é
saúde, porque quando a
gente alegra as pessoas,
com as nossas músicas,
a gente está levando
saúde mental, emocional e
alegria”.
Elisangela Favaretto
jornalista

Relembre a canção
“Encantado de Encantos”
Desci a encosta serpenteando lindos vales
Pra flagrar todo o encanto que há em ti
E me banhar nas águas peregrinas
No remanso do Rio Taquari
Reverente eu te contemplo qual o ninho
Em que a vida pulsa alegre ao despertar
Loiras paisagens tem a marca do imigrante
Boa semente, a terra sempre faz brotar
Encantado em meu canto teu encanto
É a magia do tempo que me invade
No passado foste lenda e mistério
No presente és um sonho realidade
O céu mergulha na Lagoa da Garibaldi
O sol põe brilho no cenário encantador
A sinfonia de passarinhos contagia
E enternece mesmo quem não tem amor
Os pinheiros numa prece erguem seus
galhos
Sempre há motivos pra externar a gratidão
É forte o homem que acredita no trabalho
Seu peito é um templo de fé e devoção

25 DE JULHO
DIA DO COLONO E
MOTORISTA
<< O nosso reconhecimento a esses
trabalhadores que produzem e
transportam as riquezas de nossa terra,
contribuindo para o desenvolvimento de
nosso município e região. >>

ÀS VEZES A TRAJETÓRIA É DURA, MAS AS COMPENSAÇÕES
ACABAM SURGINDO PARA MOTIVAR A CONTINUIDADE DE
ESFORÇOS. EM SUA ROTINA DIÁRIA, COLONOS E MOTORISTAS
MOSTRAM QUE A DISPOSIÇÃO E A CORAGEM SÃO QUALIDADES
MARCANTES E DECISIVAS PARA UM TRABALHO BEM FEITO

JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

Inaugurou na última sextafeira (16), a agência Cresol
de Encantado. Localizada
no centro da cidade, a
cooperativa de crédito
atenderá a todos os tipos
de públicos e, além disso,
oferecerá diversos serviços
e linhas de crédito. O seu
atendimento será feito
por uma dessas pessoas
que estão aí na foto. Bons
negócios!

Mesversário
Sessão especial de 5 meses da Isabela. Ela é filha de
Nathalie Zanchet da Silva e Fabiano Casarotto. O ensaio
foi feito no Estúdio Natália Vian Fotografia.

DIVULGAÇÃO

Cresol
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Aniversário
Deco Camilotti
aniversariou no dia 16
de julho. Ele recebe
homenagem de toda
a família e equipe da
lancheira Ponto 1 Sabory.
Parabéns!

1 ano e 3 meses
Benjamin Bouvié Nilsson completou 1 ano
e 3 meses no dia 13 de julho. Ele recebe
a homenagem dos pais, Raquel e Aurélio,
e dos avós, Amélia e Ricardo, Claudete e
Marcos.

2 anos

NATÁLIA VIAN

Sara Lucas Vinciguerra Completou 2 anos
no dia 21 de julho. A mãe Dani e a vovó Gi
a parabenizam!

7 meses
Acompanhamento de
7 meses da Gabriella
Vitória com o papai
Josoel. A família reside
em Travesseiro. A foto foi
feita no Gauss Bier Pub.

JUREMIR VERSETTI

80 anos
No dia 17 de julho,
os filhos Deize e Darlan
homenagearam a sua
mãe, Carminha Fontana,
pela passagem dos
seus 80 anos, com uma
belíssima festa. Além dos
filhos, estiveram presentes
alguns parentes e muitos
amigos. Os convidados
disseram que ela era a
aniversariante, mas eles
é que tinham o melhor
presente: a sua amizade.
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fròtole del

bigolin
Igualzinho
O recém-casado encontra um amigo
na rua:
- Cara, você é igualzinho à minha
sogra. Igualzinho! A única diferença é
o bigode.
- Tá ficando louco? Não tenho e
nunca tive bigode!
- Sim, sim, mas ela tem!

Apaixonado
Pedrinho tinha oito anos e estava
apaixonado por Maria, sua coleguinha.
Foi, então, que resolveu escrever um
bilhete de amor:
“Querida Maria: no café da manhã
não como porque penso em ti. Maria,
na hora da merenda não como porque
continuo pensando em ti. Maria, no
almoço não como porque não posso
me esquecer de ti. Maria, na janta só
penso em ti, em ti... Maria, de noite
não consigo dormir porque estou morto
de fome...”

Dúvida
Uma mulher chega à bilheteria do
cinema, observa os cartazes e pede:
- Quero dois ingressos.
O bilheteiro pergunta:
- Para Romeu e Julieta?
- Não, para mim e para meu marido
mesmo.

Convencido
O filho vai andando com o pai e diz:
- Papai, quando crescer quero ser
como você.
Feliz da vida, o pai pergunta:
- É mesmo? E por quê?
- Para ter um filho como eu.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

O período será positivo para cuidar dos interesses em
casa, mostrar os seus talentos no trabalho e atrair bons
ganhos. A saúde se fortalece, mas isso não significa que
você tem permissão para abusar. Na paixão, a hora de
se jogar na paquera é agora!

Você vai se destacar muito mais a partir de agora podendo
receber um caminhão de likes nas redes sociais. O
problema é que sucesso não paga conta nem vira comida
na mesa e você vai ter que se virar nos trinta para atender
as exigências materiais. No amor, se você não tiver jogo de
cintura as chances de conquista podem cair por terra.

Touro (21/4 a 20/5)
Os parentes vão fechar parceria contigo e podem te
ajudar no que precisar. Sua energia recebe estímulos
e impulsiona seu sucesso na carreira. No amor, tenha
cautela para não sair dando patada e fechar o tempo
com a pessoa amada.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Altos e baixos vão rolar e será preciso dar uma
reforçada no seu lado prático para não perder tempo
nem energia com coisas sem importância. No amor,
tenha calma para não queimar o filme com o crush.

Seus instintos estarão tinindo, negociações vantajosas
podem rolar e dinheirinho novo deve chegar. No amor,
os astros trazem novidades e promete altas doses de
seducência na paquera.

Câncer (21/6 a 21/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Muita coisa boa poderá ser encaminhada no seu dia a
dia, porém não descuide da saúde nem descarte troca de
farpas com quem convive. No amor, a coisa pode pegar
fogo e convém botar um freio no seu lado ciumento.

Você alcançará suas metas e vários astros vão impulsionar
seu sucesso. Momento perfeito para assinar carteira,
fechar parcerias e consagrar conquistas importantes com
apoio de gente que faz diferença na sua vida. O amor vira
alvo de vibes treteiras e é melhor tomar cuidado para não
pagar mico com cobranças e implicâncias.

Leão (22/7 a 22/8)
Suas qualidades ficam em evidência e o momento de
mostrar seus múltiplos talentos é agora! Uma grana que
você nem espera pode entrar na conta. Porém, chuvas e
trovoadas vão espreitar a paixão: o ciúme do seu signo
vai ficar à flor da pele podendo te jogar em ciladas.

Virgem (23/8 a 22/9)
Poupe suas energias, evite situações de estresse
no serviço e cuide com mais carinho da saúde. Os
interesses de trabalho ganham um baita impulso
prometendo elevar a sua vitalidade. Grana e paixão são
outros assuntos que podem ser alvo de obstáculos e
perrengues exigindo muita atenção.

Ótimas oportunidades para descolar melhorias financeiras
e a tão desejada vaga de trabalho estão chegando. Porém,
não espere muitas facilidades no departamento amoroso,
que pode enfrentar obstáculos. Saúde boa!

Aquário (21/1 a 19/2)
Vibes positivas revelam que o trabalho e a grana estão
entre os assuntos mais favorecidos no seu dia a dia. A
saúde fica protegida e sua vitalidade aumenta. No amor,
seu romance estará blindado rolando até pedido de namoro.

Peixes (20/2 a 20/3)
Seus talentos vão se destacar no trabalho, seu jeito
receptivo vai contagiar as pessoas e não vai faltar sorte
para atrair uma graninha extra. Saúde boa! No amor,
cismas e suspeitas podem atiçar sua insegurança e fazer
você pisar em terreno arenoso.
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Cooperativa inaugurou agência na cidade na sexta-feira (16)

ENCANTADO

Atendimento personalizado,
crédito agrícola e recursos para o
turismo: os trunfos da Cresol para
alavancar negócios em Encantado

D

esde a sexta-feira
(16), Encantado
dispõe de
mais uma opção em
cooperativa de crédito.
O Sistema Cresol
inaugurou uma agência
na cidade apresentando
uma gama de produtos
financeiros para a região.
A sede está localizada na
rua Júlio de Castilhos, no
antigo “Prédio da Ford”,
no centro.
A solenidade de
inauguração teve a
presença do prefeito
Jonas Calvi, presidente
da Câmara de
Vereadores Andresa de
Souza (Yê) e diretores
da Cresol. O gerente é
Vanderlei Cardoso. O
encantadense vai atuar
com outros profissionais,
também de Encantado.
Conforme o Diretor,
Presidente da Cresol
Confederação e
Presidente da Cresol
Frederico Westphalen,
Cledir Magri, a abertura
das novas representações
pelo Rio Grande do
Sul demonstra a força e
estratégia de expansão
do sistema. “Temos
uma relação muito
próxima com o tema
da agricultura, é uma
característica que nos
fortaleceu. Somos
um dos principais
operadores de crédito
agrícola do país. No
BNDES somos o maior
operador e, nos últimos
anos, ampliamos nossa
atuação. Temos um
portfólio completo de
serviços. Atualmente,
podemos dizer que
temos uma Cresol para
todos”, explica Magri.
A ideia de atuar no
Vale do Taquari iniciou
em 2019, após um
planejamento estratégico

FOTOS: HENRIQUE PEDERSINI

Projeto para o turismo

Mesmo com reconhecimento pelo trabalho
feito na agricultura, a Cresol aposta no potencial
turístico da região para efetivar-se. A repercussão
do Cristo Protetor é um dos trunfos para atrair
investimentos junto à agência. De acordo com o
Diretor-Presidente da Cresol Sicoper, José Silva,
há linhas de crédito favoráveis para projetos a
médio e longo prazo. “A Cresol também está
disponível para sentar com os demais atores da
economia e procurar soluções para aquecer o
comércio local e desenvolver a cidade e região’,
garante.
A Cresol ainda aponta que, apesar de ter por
característica o atendimento personalizado, o
sistema dispõe de ferramentas facilitadoras como
acesso remoto via celular ou computador, além
dos terminais de auto-atendimento.

agência fica na rua
Júlio de Castilhos

desenvolvido a partir
das características das
cidades. Conforme o
Presidente da Cresol
Santo Cristo, Vitoldo
Sharnek, foram visitas
feitas e levantamentos
realizados com
lideranças locais.
“Entendemos que
é uma região rica,
muito próspera. É uma
alegria, para nós, chegar
nessa cidade. Sempre
fomos bem acolhidos
e estamos fazendo esta
parceria para se somar
aos demais atores de
instituições financeiras
que atuam aqui para
levar o progresso e
desenvolvimento para
região ”, estabelece.
Henrique Pedersini
jornalista

Atendimento
personalizado
e inserção na
comunidade

Entre as estratégias reveladas pelos gerentes da
Cresol, está a participação ativa da equipe que vai
atuar em Encantado nas atividades tradicionais
da região. O apoio a eventos importantes,
presença em atividades nas comunidades são
elencados como características da instituição.
Para o presidente Magri, é uma forma de criar
uma relação de confiança entre os associados
e os colaboradores. “Com o tempo, nossos
profissionais se tornam quase que consultores dos
associados, e isso se faz pela confiança. Queremos
estar na propriedade, conversar com aquela
pessoa que precisa do crédito para entender a
necessidade e procurar a melhor solução”, reitera.
A Cresol ainda prepara produtos voltados para
microempreendedores, pessoas jurídicas, serviços
de previdências privadas, entre outros tipos de
negócios.

equipe conta com profissionais
de Encantado

SobrE A CrESol
A cooperativa foi criada na cidade paranaense
de Dois Irmãos, no sudoeste do Paraná, há 26
anos. Formada por 27 agricultores familiares, a
associação passou por um processo de extensão
ao longo dos anos, contando atualmente com
74 cooperativas e um total de 640 agências
distribuídas em 17 estados brasileiros. São
cerca de 700 mil associados e mais de 5 mil
funcionários.
A unidade em Encantado faz parte de um
estudo técnico elaborado pela cooperativa em
relação à região, que conta com agências em
cidades como Teutônia, Estrela e agora, também
em Arroio do Meio.
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CLASSINEGÓCIOS

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/02 dormitórios,
54,92m². R$ 155.000,00
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
Lambari, 360,00m².
R$ 92.000,00

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
187m². R$ 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
Lambari, 02 dormitórios, área
construída, 51,76m².
R$ 165.000,00
Lambari , 02 dormitórios, área
construída, 57,67m².
R$ 155.000,00
Lambari, 02 dormitórios,
área construída, 57,67m².
R$ 155.000,00
Lambari, 02 dormitórios, área
construída, 57,67m².
R$ 155.000,00
Porto Quinze,03 dormitórios,
165,00, terreno 360,00m².
R$ 760.000,00

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

Visitas guiadas no Cristo Protetor
apresentam resultados positivos
Contemplar a dimensão da estrutura
da maior estátua de Cristo do mundo
e ver de perto o Cristo Protetor em um
momento único: a construção, são estes
alguns benefícios que os participantes
têm ao realizar a experiência de
visitação guiada no entorno do
monumento, no Morro das Antenas.
A iniciativa da Associação Amigos
de Cristo (AA Cristo) de oportunizar as
visitações no local, permitiu também
que um número expressivo de visitantes
pudessem apreciar o local . Desde o
primeiro final de semana de passeios,
nos dias 08 e 09 de maio, até o último
final de semana, dias 17 e 18, mais de 8
mil pessoas participaram da iniciativa.
Visitantes de mais de 310 municípios
de diversas regiões do país, fizeram o
deslocamento para contemplar o Cristo
Protetor, sendo que destes 242 são do
Rio Grande do Sul, além dos Estados de
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Pernambuco,
Paraíba, Espírito Santo, Goiás, Bahia,
Ceará e Distrito Federal. Visitantes de
países como Alemanha, Argentina,
Bolívia, México, África do Sul e Itália
também registraram presença em terras

Encantadenses.
Como a contribuição de cada
visitante é totalmente revertida para
a obra, realizar a visita guiada é uma
forma de doar e ajudar na construção.
“É como se cada um de vocês colocasse
um tijolinho na obra”, explicam as
guias aos grupos durante o percurso
guiado, onde os visitantes também
conhecem a história da construção e as
características da obra.
Por questões de segurança, as
visitas acontecem quando as obras
estão paradas, nos sábados, domingos
e feriados, das 9h às 17h, quando as
condições climáticas são favoráveis.
Os passeios são confirmados nas
sextas-feiras, nas redes sociais do
Cristo Protetor no Instagram (@
cristodeencantado) e no Facebook
(Cristo Protetor).
Conforme a Associação, as visitas
devem ser mantidas e aprimoradas
ao longo do tempo. A previsão de
conclusão da obra é dezembro,
atualmente a equipe trabalha no
processo de construção do manto,
uma das fases mais elaboradas, já que
a túnica envolve grande parte do corpo
da estátua e é esculpida artesanalmente.

Importante saber

>> Uso obrigatório de máscara;
>> Grupos de visita com número reduzido;
>> Crianças até 12 anos não contribuem para fazer a visita;
>> Não é necessário realizar agendamento prévio;
>> Por segurança, visitantes sempre devem ter o acompanhamento de um
guia;
>> Idosos e pessoas com necessidades especiais podem fazer o trajeto de
carro;

ENCANTADO
Administração Municipal realiza
pagamento de incentivos a 12
produtores rurais

Um pequeno gesto.
Uma grande
transformação.
Parabéns, colonos
e motoristas!

Nesta sexta-feira, dia 23, a Administração Municipal realiza o ato de pagamento
do incentivo referente ao retorno do ICMS, ano 2019, a 12 produtores rurais que
realizaram investimentos no município.
O evento inicia às 13h30min, no Auditório Brasil, do Centro Administrativo
Municipal. No total, o valor repassado se aproxima de R$ 50 mil. Os produtores
são os seguintes:
>> Jatir Bagatini – Linha São Roque (creche de suínos)
>> Alcindo Cemin – Linha São Roque (frango de corte)
>> Marcelo Casarotto – Barra do Guaporé (produção de ovos)
>> Adilar Farias – Linha Azevedo (terminação de suínos)
>> Enio Delazeri – Linha São Roque (frango de corte)
>> Roberto Gava – Linha Argola (terminação de suínos)
>> Ramão da Silva – Linha Azevedo (terminação de suínos)
>> Edson Cemin – Linha São Roque (frango de corte)
>> Lisiane Kohl – Linha São Marcos (terminação de suínos)
>> Hilton Bagatini – Linha Argola (terminação de suínos)
>> Ireno Bagatini – Linha Argola (terminação de suínos)
>> Gilson Graciola – Linha Argola (terminação de suínos)

NOTA FISCAL GAÚCHA
Também nesta sexta-feira, dia 22, serão entregues os prêmios do primeiro
sorteio do Programa Nota Fiscal Gaúcha. Cinco pessoas que compraram no
comércio de Encantado receberão R$ 250,00.
São elas:
>> Bárbara Grassi Gonzatti (Encantado)
>> Rosana Maria Castoldi Cimadon (Encantado)
>> Valmir Campiol (Encantado)
>> Luciano Braz Almeida da Silva (Roca Sales)
>> Gessica Dellazeri (Nova Bréscia)
O próximo sorteio do NFG será dia 29 de julho.
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>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

MUNICÍPIO PARTICIPA
De CURSO INÉDITO DE
LÍNGUA TALIAN OFERECIDO
POR UNIVERSIDADE
No mês de maio foi divulgado ao
grupo de profissionais da educação
do município e algumas pessoas
admiradoras da língua Talian, um
curso oferecido pela Associação dos
Difusores do Talian (Assodita), para
participarem, via internet, dos Filò
Formativi, realizados nos meses de
maio e junho deste ano.
O objetivo dos Filò Formativi foi
motivar pessoas a serem professores/
difusores e alunos de Talian. Nos
cinco Filòs realizados on-line
ocorreu a apresentação do Curso
universitário Cucagna Scola de Talian,
de forma virtual, EAD e gratuito para
interessados de toda a região Sul do
país. Uma parceria entre a ASSODITA e
UNICENTRO – Universidade Estadual
do Centro-Oeste do Paraná. No dia 14
do mês de junho foi aberta a inscrição,
de forma on-line, para interessados no
curso, sendo que foram oferecidas 100
vagas. Em tempo recorde todas as vagas
foram preenchidas, deixando mais 130
pessoas interessadas na lista de espera.
Três pessoas do município conseguiram
inscrição: Marina Giacobbo, Eliana
Giacobbo e Alexei Giacobbo.
“Encaminhei a possibilidade para
o grupo de profissionais da educação
e para algumas pessoas que gostam
da cultura da língua Talian do nosso
município e conseguimos três vagas
para termos um grupo de estudo em
um curso inédito oferecido por uma
Universidade. O curso que iniciamos é
referente à gramática da Língua Talian
I, realizado no segundo semestre de
2021, sendo que para 2022 está prevista
a oferta de Língua Talian I e II e em

2023 Língua Talian III. As aulas são
semanais pelo Google Meet, também
utilizando a plataforma Moodle e
também podemos contar com um
livro que foi oferecido gratuitamente
‘Talian par cei e grandi’, o qual contém
as normas referentes à escrita da Língua
Talian. Como município ‘Terra do
Filó’ acredito ser muito importante
buscarmos este conhecimento para
preservar a cultura dos primeiros
imigrantes, preservando assim também
parte da história. Participando do
curso teremos muitas informações,
materiais e normas para trabalhar “la
lèngua dei nostri antenati’”, destaca a
secretária da Educação, Eliana Zenere
Giacobbo.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Três ricardenses
participam do curso

PPA-2022/2025-DOUTOR RICARDO,
COMPROMISSO DE TODOS
A prefeitura de Doutor Ricardo
convida toda a população para a
audiência pública de apresentação
e discussão das ações do projeto do
PPA-2022/2025, Plano Plurianual, que
define as ações governamentais da
gestão para os próximos quatro anos.
A partir dessa audiência, o
executivo municipal poderá adequar
o plano, considerando as opiniões e
sugestões colhidas.
O Plano Plurianual (PPA), no
Brasil, previsto no artigo 165 da
Constituição Federal e regulamentado
pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro
de 1998 é um plano de médio

prazo, que estabelece as diretrizes,
objetivos e metas a serem seguidos
pelo Governo Federal, Estadual e
Municipal ao longo de um período de
quatro anos.
O Plano Plurianual (PPA) é
realizado a cada quatro anos e
abrange do segundo ano do mandato
do prefeito até o primeiro ano do
mandato seguinte, sendo estruturado
assim por lei.
A audiência será realizada no dia
29/07/2021, às 18h30, no Auditório
do Centro Administrativo Municipal,
respeitando as normas sanitárias em
relação ao COVID-19.

doutor ricardo

EQUIPE FAZ VISITA
TÉCNICA PARA CONHECER
CASE DE SUCESSO E
PROJETO TALIAN EM
ROLANTE/RS
No dia 20 de junho, alguns
servidores da prefeitura de Doutor
Ricardo foram para o município de
Rolante, para conhecer como foi a
implantação do turismo, com relatos de
cases de sucesso e também para trocar
informações sobre a implantação do
projeto da cultura do Talian.
O roteiro foi acompanhado por
Fábio Stumpf, diretor de Turismo e
Ivan Both, assessor do Departamento
de Turismo. Primeiramente a equipe
foi recepcionada e direcionada para a
Secretaria da Educação onde foi feita
uma apresentação de como foi iniciado
o trabalho no município a partir do
ano de 2014, partindo com um roteiro
de cicloturismo, a implantação de
associações, agroindústrias, projetos
culturais, gastronômicos, festivais,
pontos turísticos como praças, cascatas,
capitéis, igrejas, caminho das pipas
(vinícolas), implantação de espaços
para eventos e acomodações para o
pernoite dos turistas e assim seguindo
com uma diversidade de projetos para
o futuro.
Após, foi realizada visita a
propriedade de uma família que
investiu em chalés e serviço de
alimentação no interior, oferecendo
um ambiente para o descanso em meio
à natureza. Também foi visitada uma
cascata, ponto turístico do município,
onde os moradores próximos oferecem
a possibilidade de aluguel de chalés
e pequenas casas para quem quiser
desfrutar daquela beleza natural e a
tranquilidade do interior.
Para o prefeito Alvaro Giacobbo,
“a Administração Municipal está
determinada no desenvolvimento do
turismo como fonte de oportunidades.
Estamos iniciando e é importante
buscar conhecimento, vivenciar e

perceber que o resultado é fruto de
muito trabalho. O nosso objetivo
é oferecer caminho aos nossos
empreendedores, o que, com o tempo,
vai valorizar a propriedade, gerando
retorno financeiro e a manutenção das
famílias no meio rural.”
“No salão da comunidade de Boa
Esperança fomos recepcionados
pela Enóloga Josiane Sbardelotto
e a professora Lisiane Prezzi que
trabalham desde 2017 em um projeto
de resgate à cultura Taliana de Boa
Esperança, as quais estão fazendo
curso da Língua Talian ‘Cucagnha
– Scola de Talian’, curso inédito
oferecido pela Unicentro, que também
está sendo realizado por um grupo
de estudo no nosso município. O
projeto de resgate à cultura é realizado
naquela comunidade, pois é a única
comunidade de descendentes de
italianos no município, onde todos
se engajam e trabalham unidos
para a preservação e resgate dos
costumes e história vivida, inclusive
registrando na forma de vídeos
e livros. Só temos a agradecer às
pessoas que nos recepcionaram em
Rolante, pois ficaram à disposição
o dia todo, foram muito solícitos e
disponibilizaram todas as informações
solicitadas. Posso dizer, em nome da
equipe que essas viagens técnicas são
muito importantes, pois buscamos
informações de projetos e trabalhos
que deram certo, pessoas que já
possuem uma grande experiência em
liderar projetos e empreendimentos,
assim as pessoas/famílias que
desejam investir, poderão buscar mais
informações e detalhes junto a esses
empreendedores”, relatou a secretária
de Cultura Turismo e Esporte,
Cristiana Dadalt.

Turismo Rural pode gerar novas oportunidades
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segurança
ERS-129

Colisão envolve carro
e moto na “Goleirinha”
Um motociclista sofreu ferimentos
em acidente de trânsito na ERS-129,
em Encantado, na quarta-feira (21).
Envolveram-se uma motocicleta e um
VW Gol. De acordo com o Pelotão
Rodoviário da Brigada Militar, o

acidente ocorreu no quilômetro 69
da rodovia, na “Goleirinha” entre a
rodovia e a área central da cidade. O
condutor da moto foi socorrido para
atendimento hospitalar. O motorista do
Gol não se feriu.
KAUANA DEVITTE/GECOM

ENCANTADO

Mulher sofre
ferimentos em acidente

DIVULGAÇÃO/BOMBEIROS

A colisão entre
dois carros provocou
ferimentos para uma
mulher, em Encantado,
na terça-feira (20). O
acidente ocorreu na
Rua Júlio de Castilhos,
próximo do Posto de
Combustíveis Dália, no
centro. Em um dos carros
estava uma mulher,
que bateu a cabeça no
painel. Ela foi socorrida
pelos bombeiros para
atendimento hospitalar.
Acidente ocorreu
próximo da Praça
da Bandeira

DOUTOR RICARDO

Acidente ocorreu na quarta-feira (21)

ENCANTADO
Criança é atacada por cachorro
Uma menina de três anos sofreu ferimentos ao ser mordida por um cachorro,
em Encantado, no sábado (17).
Os bombeiros foram acionados para Linha São Roque. O cachorro feriu a
vítima em uma das mãos. A criança foi socorrida para atendimento no Hospital
Beneficente Santa Terezinha (HBST) de Encantado.

ENCANTADO
Motociclista sofre ferimentos
ao colidir em árvore
Um homem ficou ferido em acidente de trânsito, na segunda-feira (19), em
Encantado. O condutor de uma motocicleta perdeu o controle da direção e
atingiu uma árvore enquanto seguia para o trabalho, na obra do Cristo protetor. O
motociclista foi socorrido pelos bombeiros para atendimento hospitalar.

Dois homens morrem em
acidente na ERS-332
Dois homens
morreram no
tombamento de um
caminhão na ERS-332,
em Doutor Ricardo, na
quarta-feira (21). De
acordo com o Pelotão
Rodoviário da Brigada
Militar, o Mercedes Benz
tombou no quilômetro
10, no “Morro da
Guabiroba”. O veículo,
placas de Camboriú
(Santa Catarina),
transportava uma carga
de laranjas. Morreram
Lucinélio Soares correia,
29 anos e Andrius da
Silva Goulart, 32 anos.
Ambos ficaram presos às
ferragens. Os bombeiros,

GABRIELA UBERTO/ESPECIAL CHINELAGEM PRESS

Polícia Civil e o Instituo
Geral de Perícias
também atenderam a
ocorrência.

Acidente ocorreu
na tarde da
quarta-feira
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PAULO GIANEZINI
HENRIQUE
PEDERSINI

QUENTINHAS DO PEDA
RONEI

O momento da Chapecoense não é positivo. A
equipe ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro
e não conquistou vitórias na competição. O atleta
vinculado a cidade de Encantado, Ronei Gebing,
integra o elenco catarinense. Ele tem atuado em
alguns jogos como titular e ficado no banco de
reservas em outras partidas.

SEQUÊNCIA

O goleiro encantadense Paulo Gianezini tem
buscado ter sequência de partidas ao longo dos
últimos anos. Ele chegou a ter oportunidades no
Criciúma e depois perdeu espaço. No Ypiranga
brigava pela titularidade, mas recebeu poucas
oportunidades. Agora no Botafogo da Paraíba,
o jogador espera conseguir ter um número
consecutivo de jogos atuados.

BOLZAN

Se outrora o presidente Romildo Bolzan
acumulou elogios por sua conduta na gestão
tricolor, agora ele é alvo de críticas. A insistência
com a questão financeira e a falta de investimentos
no Departamento de Futebol colocam o Grêmio
como um candidato ao rebaixamento no
Campeonato Brasileiro. Bolzan precisa definir
se quer ser presidente de um clube de futebol ou
pré-candidato a cargo político. Os dois postos não
permitem dupla função.

EXPECTATIVA

Os desportistas de Encantado criaram
expectativa de contar com apoio financeiro
da administração pública para participar de
competições regionais e estaduais. Um projeto
neste sentido foi aprovado na Câmara de
Vereadores da cidade e agora o pessoal do
esporte aguarda se haverá mesmo tal colaboração
permanente.

GEDOZ

Felipe Gedoz “fez as
pazes” com a torcida
Remo. Após marcar dois
gols numa mesma partida,
o meia voltou a ter boa
atuação em partida diante
do Cruzeiro. O camisa 10
é considerado uma das
referências técnicas da
equipe. Com 28 anos, o
meio-campista tem futebol
para jogar em times da
Série A do Campeonato
Brasileiro. Se tiver
sequência no
Remo, isso poderá ocorrer.

DIVULGAÇÃO

Gedoz retomou bom
futebol pelo Remo

GOLEIRO VAI JOGAR
PELO BOTAFOGO
DA PARAÍBA

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO DA PARAÍBA

O goleiro Paulo
Gianezini é o novo
reforço do Botafogo da
Paraíba. Aos 30 anos, ele
acertou com a equipe
que disputa a Série C do
Campeonato Brasileiro.
O jogador já está no
estado onde vai atuar
pelo menos até o final
da temporada e foi
confirmado como novo
reforço botafoguense.
O encantadense estava
no Ypiranga de Erechim,
que também disputa a
Série C do Brasileirão. A
equipe da Paraíba ocupa
a quarta colocação do
Grupo A, com 12 pontos
em oito jogos.
Gianezini já passou
por clubes como
Criciúma, São Luiz
de Ijuí, Lajeadense e
categorias de base do
Internacional.

Encantadense tem 30 anos

CORRIDAS EM MONTANHAS

SÍLVIO ZONATTO CHEGA
EM 2º NA SERRA
O encantadense Sílvio
Zonatto somou pontos
importantes na disputa
pelo título do Circuito
Estadual de Corridas
em Montanhas. O atleta
participou no último
domingo (18) da 3ª
etapa pela competição
na cidade de Monte Belo
do Sul, chegando na
segunda posição entre
os que percorreram a
distância “Média”, com 12
quilômetros de extensão.
Zonatto completou o
trajeto em uma hora e 42
minutos. A competição
volta a ter etapa em agosto
na cidade de Farroupilha.

“Venho em uma
excelente recuperação
a cada prova, somando
pontos importantes
para o ranking estadual”,
comemora Zonatto.
Para viabilizar
a participação na
competição estadual,
Zonatto conta com o
apoio da Academia Bio
Hiit e ainda das empresas
Curtlo BR, Salomon/
Winners Sport Brasil,
Camelbak, Oakley e mais
os profissionais Rafael
Graciola (fisioterapia)
e Mazuel Rabaiolli
(quiropraxia) e o Sicredi
Região Dos Vales.

DIVULGAÇÃO

Zonatto disputou prova em Monte Belo do Sul

ESPORTES

SÉRIE D DO BRASILEIRÃO

ROCA-SALENSES TENTAM
RECUPERAÇÃO NA DISPUTA
Dois profissionais do futebol tentam
se recuperar com suas equipes dentro
da Série D do Campeonato Brasileiro.
O Aimoré, do atacante Padu Carvalho
deixou a zona de classificação. Já
o Gama do dirigente Diego Ziegg,
também tenta se aproximar dos
primeiros colocados.
O Aimoré está no Grupo 8 e ocupa
a 6ª colocação, com sete pontos. A
equipe encara a Juventus de Santa
Catarina na abertura do returno. O
adversário ocupa a 4ª posição com
oito pontos. Padu tem sido titular pelo
clube de São Leopoldo e marcou dois
gols importantes nas duas vitórias
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conquistadas. O jovem de 23 anos tem
mais sete jogos para tentar recolocar
a equipe entre os quatro melhores da
chave.
A situação do Gama é parecida. O
time do Distrito Federal também ocupa
o 6º lugar, só que na Chave 5. São sete
pontos em sete partidas. O próximo
compromisso será neste sábado diante
do Goianésia. Um dos integrantes da
diretoria do clube é o roca-salense
Diego Ziegg. O profissional também
aguarda por um melhor desempenho
do Gama no returno para voltar ao
G-4. São quatro empates e apenas uma
vitória em sete partidas realizadas.
DIGUE CARDOSO

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
COPINHA

No segundo semestre será disputada
a Copa Federação Gaúcha de Futebol,
a tradicional Copinha. A competição
contará com a participação de 18
clubes, divididos em três grupos:
Grupo A: Santo Ângelo, Passo
Fundo, Elite, Esportivo, Glória e Brasil
de Farroupilha;
Grupo B: Novo Hamburgo,
Sapucaiense, Aimoré, Cruzeiro, União
Harmonia e Garibaldi;
Grupo C: Riopardense, Rio Grande,
Grêmio, São José, 12 Horas e Grêmio
Bagé.
O certame terá duração de pouco
mais de três meses, de 15 de setembro
a 19 de dezembro, e terá como
homenageado o ex-presidente do
Cruzeiro, Dirceu Castro, falecido
recentemente, que dará nome ao troféu.

SAÍDAS

Padu marcou dois gols pelo Aimoré na Série D
DIVULGAÇÃO/GAMA

O Internacional está se desfazendo
de vários jogadores jovens e desta
forma aliviando um pouco a situação
financeira do clube que é bem delicada.
O lateral-esquerdo Léo Borges e o
atacante João Peglow se transferiram
para o Porto de Portugal. Para o Shaktar
Donetsk da Ucrânia está sendo vendido
o lateral-direito Vinícius Tobias, 17
anos, que nem jogou ainda no time
principal colorado. Já o lateral-direito
Lucas Mazzetti foi emprestado ao Vila
Nova de Goiás.

FÁBIO MATHIAS

O técnico Fábio Mathias, campeão
da Copa São Paulo de Futebol Júnior
de 2020 pelo Internacional, pediu essa
semana para deixar o colorado gaúcho.
Ele vai trabalhar nas categorias de base
do Flamengo do Rio de Janeiro.

GAÚCHOS NA SÉRIE C

Ziegg atua nos
bastidores do Gama

Os representantes gaúchos na
Série C do Brasileirão, Ypiranga e São
José, se enfrentam nesse sábado (24),
às 15 horas, no Estádio Colosso da
Lagoa, em Erechim. As duas equipes
vivem realidades distintas no certame,
enquanto o Zequinha está um ponto
acima da zona do rebaixamento,
o Ypiranga divide a liderança com
Novorizontino e Ituano.

DIVISÃO DE ACESSO

No dia 15 de agosto inicia a disputa
do Campeonato Gaúcho da Divisão de
Acesso. O CE Lajeadense está no Grupo
B, junto com Avenida, Grêmio Bagé,
Guarani de Venâncio Aires, Guarany de
Bagé, Inter de Santa Maria, São Gabriel
e São Paulo de Rio Grande. Na primeira
rodada o Alviazul enfrenta o Grêmio
Bagé, em Lajeado.

xandao@rdencantado.com.br

REVÉS

Nesta semana o Grêmio teve o
primeiro revés sob o comando do
técnico Luiz Felipe Scolari, sendo
eliminado da Copa Sul-Americana,
pela LDU do Equador, em plena Arena.
Até então, sob o comando de Felipão,
o tricolor tinha duas vitórias e um
empate, sem levar gols

SEGUNDA ELIMINAÇÃO

Essa segunda eliminação do Grêmio
na temporada, novamente para um
time equatoriano, evidenciou mais
uma vez a necessidade da contratação
de reforços. O tricolor gaúcho precisa
de atletas qualificados e que cheguem
e vistam a camisa titular e joguem.
Quanto mais a direção do clube,
capitaneada por Romildo Bolzan Júnior,
demorar para contratar os reforços
necessários, mais perto o Grêmio ficará
da 2ª Divisão do Brasileirão.

ÚLTIMA CHANCE

A última chance do Grêmio de
conquistar um título de expressão
na temporada é a Copa do Brasil. Na
próxima terça-feira, dia 27, o tricolor
gaúcho enfrenta o Vitória, em SalvadorBA, no jogo de ida das oitavas de final
da competição. Já a partida de volta
está marcada para o dia 3 de agosto, em
Porto Alegre.

DECEPÇÕES

Com a disputa de 12 rodadas do
Campeonato Brasileiro a situação da
dupla Gre-Nal na competição não é
nada animadora. O Internacional é o
13º colocado, 14 pontos atrás do líder
Palmeiras. Já no Grêmio a situação
é mais decepcionante, o tricolor está
mergulhado na zona do rebaixamento,
sem perspectiva de sair nos próximos
jogos.

LISCA NO VASCO

Após demitir o técnico Marcelo
Cabo, a direção do Vasco da Gama
contratou o gaúcho Lisca para assumir
o cargo. Lisca terá a missão de conduzir
a equipe carioca de volta à divisão de
elite do futebol brasileiro.

FLUMINENSE

O Fluminense tem interesse em
dois atletas da dupla Gre-Nal, o
meia Nonato do Internacional e o
atacante Léo Chu do Grêmio. Ambos
os jogadores vem sendo pouco
aproveitados pelos treinadores da
dupla. O volante Darlan, do Grêmio,
também interessa ao tricolor carioca,
mas esse o clube gaúcho não deve
liberar.
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SIMPLIFICANDO!
Eu sou cristão. Creio em Deus e creio que fomos
criados à Sua imagem e semelhança, recebendo
diretamente d’Ele o sopro do Espírito, que no fez
conscientes da Sua presença e nos dotou com a
capacidade de nos relacionarmos com Ele. Creio
também em uma queda real, que aconteceu no tempo
e no espaço, a qual corrompeu o nosso coração e nos
fez experimentar concretamente o pecado e as suas
consequências. Creio no amor incondicional de Deus,
mas também na Sua justiça e, que foi exatamente por
causa da equidade desses dois atributos que mesmo
punindo o pecado, Ele nunca desistiu de nós. O
testemunho de Deus está patente aos nossos olhos:
“Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu
eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo,
sendo percebido por meio das coisas que foram criadas”
(Romanos 1.20a).
A ciência revela de modo inequívoco, a existência
de mecanismos que ordenam cada mínimo detalhe da
criação. Os céticos se apoiam nisso para tentar provar
a não existência de Deus. Mas, não seria exatamente
a ciência uma imensa janela capaz de abrir o nosso
entendimento à existência de uma mente inteligente
por detrás dessa intrincada engrenagem? Entretanto,
assim como foi no princípio, trata-se tão somente de
escolher a voz que iremos ouvir. Criados livres, podemos
tornar a bênção da vontade moral, em maldição. Na sua
continuidade, o texto acima citado diz: “Tais homens são
por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento
de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram
graças; antes, se tornaram nulos em seus próprios
raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato”.
(Romanos 1.20b – 21)
Não é irônico perceber que, quanto mais o ser
humano evolui tecnologicamente, mais ele se torna
cego e vulgar em seu espírito? Não é irônico perceber
que, quanto mais a ciência prova a absoluta distinção
entre cada pequeno detalhe da criação, mais o ser
humano queira uniformizar tudo, anulando até mesmo
as diferenças mais óbvias que estão em nossa própria
constituição física? Não é irônico que, se em alguns
aspectos nos declaramos tão submissos à ciência, em
outros a neguemos tão frontalmente? Infelizmente,
assim como lá atrás deveria ter soado óbvio que a voz
que sugeria infinitas possibilidades não era a voz a
ser ouvida, assim também estamos diante do mesmo
impasse. Eu particularmente, não tenho o menor
resquício de dúvida de que a questão Deus, não se trata
uma impossibilidade cognitiva, mas apenas a expressão
da nossa vontade moral.
Prezado leitor: No fundo, todos nós sabemos que
existe um Deus único. No fundo, todos nós sabemos
que um dia seremos julgados. No fundo, todos nós
possuímos um profundo e “inexplicável” anseio
pelo paraíso e pela eternidade. Veja como a questão
é meramente moral: Há alguém que, vivendo neste
mundo, tenha manifestado mais poder, sabedoria e
compaixão do que Jesus Cristo? Há alguém que, se
dizendo Salvador, tivesse feito algo mais coerente para
nos salvar? Há alguém que tenha feito uma oferta
melhor do que simplesmente a graça? A não ser que,
alguém queira salvar-se por sua própria justiça....

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

O FILHO DO JOSÉ EXPULSO
PELOS SEUS AMIGOS
“E todos, na
sinagoga, ouvindo
estas coisas, se
encheram de ira.
E, levantando-se, o
expulsaram da cidade,
e o levaram até ao
cimo do monte em que
a cidade deles estava
edificada, para dali
o precipitarem. Ele,
porém, passando pelo
meio deles, retirou-se”. (Lucas 4:28-30).
Depois de alguns anos, Jesus volta para Nazaré - a
terra onde fora criado - para dar aos seus amigos a
oportunidade de também receberem o Evangelho da
Salvação. Como de costume, vai à sua igreja e logo
lhe dão oportunidade para ler um trecho da Bíblia.
Assim que termina a leitura em Isaías sobre a vinda
do Messias, Ele se declara como tal em sua presença.
Imediatamente os seus amigos, surpresos com tamanha
declaração, olham para Ele mas apenas conseguem
enxergar “o filho do José”. Ao invés de honrá-Lo e
recebê-Lo como o Filho de Deus, O agarraram e
tentaram matá-Lo jogando-O de um penhasco. Mas
Jesus passou no meio deles e foi embora para nunca
mais voltar para Nazaré – terra dos seus “amigos”.
Quanta tristeza, ainda hoje, aparece no coração de
Deus quando as pessoas só enxergam a “carcaça”. Não
conseguem enxergar Aquele que está dentro. Olham
e julgam pela aparência e não pela unção. Muitos,
também, enxergam Jesus como “o filho de Maria” e
logo deduzem que ela é a “Mãe de Deus”, ficando Jesus,
o Salvador, em segundo plano como um subproduto
da nossa fé. Quando olharmos para qualquer pessoa,
precisamos olhar para QUEM está dentro dela, e
não para o seu exterior. Jesus disse que muitos falsos
profetas surgem no mundo vestidos de ovelhas, mas
por dentro são lobos devoradores.
Quando Deus dá uma missão do seu Reino para
uma pessoa, Ele a unge com poder e sabedoria para
realizar essa missão. Portanto, não é pelas vestimentas
ou aparência que Deus opera, mas através de um
coração ungido para realizar a sua obra. Assim Deus
opera de tal maneira através dessa pessoa, que logo
sabemos se Deus está ou não dentro dela. Aqueles
que Deus chama são ungidos pelo Espírito Santo, e
só por isso são qualificados para representá-Lo diante
das pessoas. Jesus foi ungido para salvar os seus
verdadeiros amigos através do seu sangue derramado
na cruz.
Quantas vezes Jesus pode ter passado por nós no
corpo de uma criança pobre, de um morador de rua,
ou ainda de um andarilho na beira da estrada? Será
que nessa hora a nossa vista embaralha e apenas
conseguimos ver “a injustiça de Deus”? Nossa visão
enozada não consegue enxergar mais longe do que o
nosso paupérrimo conceito de Jesus – “o filho do Zé”?
Porventura nos curvaríamos diante daquela criança
nascida numa estrebaria e deitada numa manjedoura,
ao invés de nascer nos palácios reais e deitada em
finas sedas? Será que Jesus está onde EU acho que
Ele deveria estar? Jamais sejamos como os nazarenos
que tinham a sua religião, mas que para nada lhes
aproveitou, pois não reconheceram o próprio Deus
quando apareceu diante deles.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

CINCO PÃES E
DOIS PEIXES
O
cristão
sabe
que
não
será
capaz de
resolver
todos os
problemas da fome no mundo, logo se consome
a comida e a miséria volta; Mas quando o
Senhor lhe pede que contribua com seus cinco
pães e seus dois peixes, ele tem certeza de que
cuidará de multiplicá-los milagrosamente.
O gesto profético da multiplicação dos pães
tem um significado que vai além de satisfazer
o estômago. Um menino ofereceu o que tinha
e Jesus ordenou que fosse distribuído. Isso
significa que a contribuição humana não é
eliminada no milagre, mas é o ponto de partida
para esta maravilhosa comunhão. A Palavra de
Deus nos incentiva a compartilhar com mais
sabedoria as riquezas da terra.
Hoje o homem sofre de um vazio espiritual
e temos o dever de satisfazê-lo; a compreensão
é a característica mais sublime do amor.
Quanto amor Jesus nos mostra neste episódio!
Às vezes é difícil para nós compreender os
outros e é aí que o amor desempenha um papel
fundamental, porque se amarmos, podemos
facilmente ser compreensivos. É o que uma
mulher disse ao marido: "Se você me amasse,
me compreenderia." Se quisermos distinguir
de que fome sofre o irmão próximo a nós ou
toda a sociedade, devemos aprender de Jesus a
compreender sua situação e amá-lo.
O que é compreensão? Em primeiro lugar,
é sintonizar-se com todos os corações. Dizia
Santo Agostinho: "Imite os bons, tolere os
maus, ame a todos porque não sabe como será
amanhã quem é mau hoje". Esse é o amor de
Jesus ao ladrão, à adúltera, à mulher samaritana.
O que é o amor? Amar é se entregar
sem medidas mesmo que o coração esteja
sangrando; é suportar o esquecimento dos
outros sem desanimar; é aprender a apoiar; é
pensar bem dos outros; também não é pedir
aos homens mais do que eles podem dar; é
fechar os olhos e abrir a mão; O mundo de hoje
precisa de homens e mulheres que saibam dar
e receber.
O amor é uma aventura e um risco. O cristão
deve sempre deixar um rastro de clareza em
seu rastro, como aquele deixado por um navio
no mar. Não tenhamos vergonha de chamar o
mendigo, o doente, o caído ou o de pele escura
de "irmão", e não esqueçamos que os irmãos
são tratados com amor e compreensão.
Pense em todas as riquezas materiais e
espirituais que Deus lhe deu; Eles são os pães
e os peixes que ele quer que você ofereça
para multiplicá-los e saciar a fome dos que
estão ao seu redor. A fome de pão é satisfeita
com a partilha generosa, mas a fome mais
profunda que deve ser satisfeita é a do espírito.
Veja se você é capaz de compreender, amar
e se entregar aos outros até que sejam felizes.
Portanto, você também será feliz.
Pastoral da ComuniCação
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A Saga dos Italianos que Vieram para o BRASIL
>>

O Município de Encantado, seguindo o exemplo
de muitos outros, em época recente, procurou através da
criação de associações e outras formas, homenagear seus
ancestrais, recordando, em diversas oportunidades,
especialmente em datas que lembravam a saga
migratória, o grande feito da imigração italiana no Brasil.
Aqui, em nosso município, foi instituída pela comuna, a
Semana Italiana, um período de sete dias, no mês de
julho de cada ano, em que se comemora a vinda de nossos
ancestrais, com gestos, lembranças, almoços, jantares,
passeatas e demonstrações de diversas formas, que
lembram a saga migratória.
Recentemente, foi criada a Associação Cultural ItaloBrasileira de Encantado, que se juntou às comemorações
da Semana Italiana, numa parceria, que engrandeceu as
celebrações, instituídas pelo Município.
Neste ano, como no ano passado, após o surgimento da
pandemia, foram canceladas as comemorações habituais,
para evitar o contágio da covid- 19.
Entretanto, para não deixar passar em branco, a data das
homenagens anuais aos nossos ancestrais, a ASSIBRE
resolveu publicar um texto de agradecimento, pela
imigração, da qual resultou o surgimento da maioria dos
habitantes de Encantado.
Para que ﬁque bem expressa, a nossa gratidão aos nossos
avós, é importante situar a vinda dos italianos ao sul do
Brasil, no contexto histórico da época migratória.
A contribuição dos italianos foi notável, em todos os
setores da sociedade brasileira, que foi enriquecida, pelo
alto índice de dez por cento da população brasileira, dos
que se dizem, descendentes de italianos.

Os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil,
aqui chegaram em 1870, mas o maior ﬂuxo
migratório, aconteceu entre os anos de 1880 a 1920.
A data oﬁcial da imigração italiana, comemorada
anualmente, é 1875, portanto há 146 anos.
As razões da imigração italiana foram diversas,
estimuladas pelos governos da Itália e do Brasil.
Pela Itália, para diminuir as despesas com a
alimentação da população e pelo Brasil, visando a
substituição da mão de obra escrava, nos campos e
fazendas agrícolas.
Além do estímulo em favor da imigração, houve
outras razões que justiﬁcaram a saga migratória,
quais sejam, a crise econômica, na Itália, com
diﬁculdades para a sobrevivência da população, já
desgastada pela grande luta em favor da uniﬁcação
do país, o alto índice demográﬁco, o término das
obras ferroviárias, que ocupara grande contingente
de pessoas, o regime quase feudal das populações
rurais, as contínuas guerras, enﬁm, a fome e tantas
outras razões, que somadas, motivaram as
populações, especialmente as da Região do Veneto,
a emigrar para o Brasil, que lhes acenava com um
futuro promissor.

Tiveram que enfrentar a mata bravia, as feras
selvagens, as estradas que ainda eram trilhas,
para transportar seus parcos pertences em
lombo de burros ou em precárias carroças.
Em muitos casos, tiveram que se alimentar de
frutas das ﬂorestas, sem assistência social,
odontológica, médica e sem segurança contra
os índios bravios e tantos outros infortúnios.
Isto tudo, pela necessidade da sobrevivência,
com trabalho duro, nas piores condições de
vida. A eles devemos o bem-estar de que hoje,
desfrutamos. A eles a nossa gratidão e o nosso
profundo reconhecimento.
Nilo José Pretto-Presidente da ASSIBRE

Nem tudo foram ﬂores até a chegada ao destino,
onde os imigrantes esperavam, conforme promessas
feitas pelos governantes, de que teriam casas de
acolhimento, acompanhamento até o destino ﬁnal,
alimento, terras férteis em abundância, etc.etc.etc.
Aqui chegados e após estafante e funesta viagem,
logo se deram conta, do grande desaﬁo que tinham
pela frente.

Um pequeno gesto.
Uma grande
transformação.
Parabéns, colonos
e motoristas!

PARABÉNS, COLONO E MOTORISTA!

Você, colono, que
escolheu como princípio
de vida brotar na terra o
sustento de toda geração.
Você que enfrenta o sol, a
chuva, o cansaço e a
insegurança ao plantar,
colher e vender seus
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25 de julho é dia do colono e do motorista. Data para
homenagear homens e mulheres que produzem e
transportam a riqueza do nosso Brasil.
Parabéns, valorosos profissionais, que, com garra, coragem
e determinação, fazem o melhor por esta Nação.

