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Frio intenso surpreende
e prejudica agricultura

DANIEL MOTTIN SOARES

DESTAQUES
DA SEMANA

Liga promove
Café Colonial no
dia 14 de agosto
Capa Mix

Câmara de
Encantado

Aprovado
projeto que
autoriza
contratação de
50 professores
para rede
municipal 3
Encantado

Presidiários
realizam a
limpeza e
manutenção dos
trevos 7
Funerária
Arezi

Há quase cinco
décadas ao lado
das famílias nos
momentos mais
difíceis 8 e 9
Esporte

Foto ilustra geada em Encantado. Massa de ar polar de forte intensidade
derrubou as temperaturas nesta semana.

Bresciense
troca de clube
no futsal da
Itália 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
Abandono de cachorros
Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio
Encantado enviou o seguinte relato: “Sobre o
abandono de cães na Linha Chiquinha: a situação
está insustentável. Na casa de um morador já tem oito
cachorros que apareceram por lá. As fêmeas estão
prenhas e já dando cria, e ele não tem condições de
alimentar toda essa cachorrada. Esta situação é muito
triste. O ser humano é um lixo. Quem abandona um
animal não merece ser chamado de ser humano”.
No relato ainda consta que o casal que abriga estes
cachorros é aposentado. Ele tem uma doença grave e
tem grandes gastos com medicamentos.

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

>> Borracheiro

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.

OBITUÁRIO
22/07 – Terezinha Guizzo
Ravazio, 77 anos.
Cemitério São José, Encantado.
26/07 – Haroldo João
Toniolo, 69 anos.
Cemitério de Relvado. Funerária Arezi.

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado

em 21/08/1971

Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS |
51.3751.1580
EDIÇÃO Nº: 2.557

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

PUBLICIDADE

comercial@opiniaojornal.
com.br

DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Elisangela Favaretto

JORNALISTA
RESPONSÁVEL
MTB 16104
elisangela@opiniaojornal.
com.br

25/07 – Hanieli luiza Lorde
Sestari, 18 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado.
Funerária Garibotti.
25/07 – Elvina Giongo
Barzotto, 91 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado.
Funerária Mazzarino.
25/07 – Márcia Lando
Cechin, 46 anos.
Cemitério São João Batista, Muçum.
Funerária Garibotti.

Antonio Alberto Lucca

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

>> Vendedor(a)

26/07 – Gema Cipriani Pavi,
94 anos.
Cemitério Municipal de Muçum.
Funerária Pezzi.

22/07/2021 a 29/07/2021

26/07 – João Batista
Sartori, 86 anos.
Cemitério Católico de Doutor Ricardo.
Funerária Diersmann.
27/07 – Valdemar Antonio
Barossi, 72 anos.
Cemitério Municipal de Muçum.
Funerária Pezzi.
28/07 – Francisco Rossini,
87 anos.
Cemitério de Linha Pedro Álvares Cabral,
Anta Gorda. Funerária São Carlos.
28/07 – Francisco Jandir
Delazeri, 84 anos.
Cemitério de Relvado. Funerária Arezi.
29/07 – Marisa Luce
Borsato, 76 anos.
Cemitério Municipal de Muçum.
Funerária Pezzi.
29/07 – Terezinha Maria
Fronchetti Dellai, 92 anos.
Cemitério Municipal de Muçum.
Funerária Arezi.

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

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

FRASE DA
SEMANA

“O turismo é feito
por muitas mãos.
O poder público,
sozinho, não
faz turismo e os
empreendedores,
sozinhos, também
não”.
Mateus Trojan,
prefeito de Muçum durante
o lançamento do primeiro
roteiro turístico do
município
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encantado

Proposta visa retomar turno integral das creches

Aprovado projeto que autoriza
contratação de 50 professores
para rede municipal

O

s vereadores
de Encantado
deram aval
para a Administração
Municipal contratar até
50 professores em caráter
emergencial para atuar
nas Escolas Municipais
de Educação Infantil
(EMEI's). A aprovação
ocorreu na sessão desta
segunda-feira (26), de
forma unânime.
Pela proposta
036/2021, a Secretaria
Municipal de Educação
pode contratar, por até
dois anos, profissionais
para que as atividades
nas creches retornem
em turno integral. Os
professores que tiveram
como qualificação Curso
Normal (Magistério)
vão receber por 30h
semanais o salário de R$
1.641,99. Aqueles que
tiveram Licenciatura em
pedagogia recebem R$
2.717,78.
Como é fato notório,
no último ano, as Escolas
Municipais de Educação
Infantil enfrentaram um
cenário diferente e atípico,
em virtude da Pandemia
da COVID-19. No
município de Encantado,
do mesmo modo, a rotina
das escolas foi alterada:
o atendimento nas
EMEIS era de 11 horas
ininterruptas, e passou a
ser de dois turnos, de 5
horas cada, com a metade
da capacidade de alunos
por turma.

Ocorre que, no
momento atual, com o
avanço da vacinação,
bem como pelo baixo
nível de infecção em
crianças e adolescentes, o
cenário de enfrentamento
da pandemia mostra
viável o retorno das aulas
em turno integral, sendo
que essa medida não
preserva só o interesse
dos educandos, mas
também de suas famílias,
que desde março de 2020
tiveram a sua rotina
de trabalho alterada –
apresenta a justificativa
do projeto.
A aprovação rendeu
comentários de alguns
dos vereadores na
tribuna. A presidente da
Câmara de Vereadores
de Encantado, Andresa
Cristina de Souza (Yê),
enfatizou a preocupação
com a retomada de
serviços importantes no
município a exemplo
das creches em turno
integral. “A gente
sabe da importância
dessa contratação de
profissionais na educação
infantil. Sabemos o que
custa essa pandemia
para quem está tendo
que pagar babás, é um
caos. A casa é parceira
nestas questões, estamos
aqui para colaborar
com os anseios da nossa
comunidade”, declarou.
Henrique Pedersini
Jornalista

HEnriquE PEDErsini

Projeto foi o único
aprovado nesta
semana

Moções de Aplausos

Foram aprovadas duas moções de aplausos pelos vereadores:
- 049/2021, para o Magistrado, Dr. Clóvis Frank Kellermann Júnior, pelos relevantes serviços prestados a
comunidade de Encantado e região e pelo respeito dispensado no atendimento e comprometimento com a
jurisdição célere e pela consideração a todos os jurisdicionados.
- 050/2021, para os Motociclistas e Turistas Edenilson Ruiz Vieira da Maia oriundo de Sorocaba, São
Paulo e Tiago Matte da cidade de Iraí, que estiveram visitando e conhecendo a história de Encantado na
semana passada.

MAnifestAções nA tribunA
Diego Augusto da Rosa Pretto (Progressistas) –
Abordou o tema da privatização da Corsan.
Sandra Vian (PSDB) – Parabenizou as classes dos
Colonos e Motoristas e enfatizou o pagamento de
incentivos aos produtores rurais do município
Sander Bertozzi (Progressistas) - Valorizou
as classes dos Colonos e Motoristas e enfatizou os
pagamentos dos incentivos aos agricultores.
Roberto Salton (PDT) – Comemorou a redução
dos índices de criminalidade em Encantado
Marino Deves (Progressistas) - Enfatizou o
trabalho dos vereadores na aprovação do projeto
para contratação de professores.

Valdecir Cardoso (Progressistas) – Pediu
responsabilidade no retorno das atividades nas
creches em turno integral. Citou reclamações nos
horários de atendimentos nos postos de saúde.
Cris Costa (PSDB) – Elogiou a condução da sessão
pela presidente Yê e a presença dos secretários
municipais nas sessões da Câmara.
Andresa de Souza – Yê (MDB) – Destacou a
compreensão dos vereadores sobre a urgência
no projeto ligado a área da educação. Mostrou
preocupação com a demora para pessoas afetadas
pelo câncer serem submetidas a procedimento
cirúrgico.

51 3751-6901

9 9783-8680
Av. Antônio Deconto - 1150
B. Planalto - Encantado/RS

Café - Almoço - Lanches
Sorvete direto de fábrica
>>Vista especial para o Cristo Protetor
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Aniversário

DE OLHO EM ROCA
Protetoras
voluntárias
de animais
fazem
reunião com
o Executivo

claudinei
coferri

As protetoras
voluntárias de animais
estiveram reunidas
recentemente com
o prefeito, Amilton
Fontana, secretário
de administração,
Silvinho Zart,
vereadora Jaquisele dos
Santos e representante
da Polícia Civil,
Merycler Capalonga.
Durante o encontro
foram discutidas
ações que deverão ser
tomadas para coibir
o abandono e maus
tratos dos animais.
O grupo voluntário
também reivindica
a criação de uma lei
municipal sobre o
tema.

Secretaria da Saúde atende
em novo endereço a partir de
segunda

A partir da próxima segunda-feira (02), a
Secretaria da Saúde atende em novo endereço:
na rua 31 de Março, nº 89, ao lado da padaria
Schwartz. Conforme a secretária, Raquel Oestreich,
“além da redução de custos de aluguel, a pasta
estará mais próxima do prédio do posto de saúde, o
que vai facilitar o atendimento a população”. Devido
a mudança de endereço, hoje (30), não haverá
atendimento na secretaria.
CLAUDINEI COFFERRI

Sicoob São Miguel completa 32
anos com solidez e administra
mais de R$ 2 bilhões em ativos
No dia 25 de julho o Sicoob
São Miguel completou 32 anos
de fundação e os motivos para
comemorar são vários. Entre
eles, o fechamento do primeiro
semestre com mais de R$ 2
bilhões de ativos administrados.
Os ativos representam todos os
bens e direitos da cooperativa
e foi marcado, neste ano, com
crescimento de 33% em relação a
junho de 2020.
A cooperativa, que iniciou do
sonho de 34 agricultores, cresceu a
passos largos ao longo das mais de
três décadas e, apresenta hoje, um
quadro com 92,5 mil associados;

46 agências distribuídas entre
Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul; 623 profissionais
diretos e indiretos; R$ 1,54
bilhões em depósitos totais, o qual
apresentou um crescimento de
33% em relação a junho de 2020;
R$ 1,65 bilhões em operações
de crédito, representando um
crescimento de 75% em relação a
junho de 2020 e R$ 31,3 milhões
em sobras acumuladas no 1º
semestre de 2021, apresentando
um aumento de 75% em relação ao
mesmo período de 2020.
Esses números mostram
que, apesar do momento em

que vivemos de pandemia, o
cooperativismo sempre se manteve
firme e impulsionando a economia
regional e nacional. “É com imensa
alegria que o Sicoob São Miguel
chega aos seus 32 anos. Ainda mais
porque apresentamos, hoje, uma
marca expressiva de R$ 2 bilhões
em ativos administrados neste
primeiro semestre. Isso só mostra
a força do nosso cooperativismo,
uma conquista do Sicoob mas
também de cada profissional e,
principalmente, de cada associado
que confia na sua cooperativa",
destaca o presidente do Sicoob São
Miguel, Edemar Fronchetti.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

A NOSSA TRAJETÓRIA
Em 25 de julho de 1989 a Cooperativa de Crédito Rural São Miguel
do Oeste foi fundada, na época conhecida como Credi São Miguel. A
partir da união e necessidade da classe rural da região, representados
por 34 agricultores, tiveram a coragem e bravura em tempos difíceis
de fundar uma instituição que se tornaria o alicerce para produtores
rurais que naquela época não tinham acesso a linhas de crédito para o
fomento de suas atividades no campo.
Quando se integrou ao Sistema Sicoob, a cooperativa passou a
se chamar Sicoob São Miguel e, em 2007, aprovou a livre admissão
de associados, permitindo que empresas e pessoas que não tinham
atividade econômica ligada ao meio rural também pudessem tornar-se
associados e com isso, acelerou o crescimento da cooperativa. Outros
fatores que também impulsionaram o crescimento ao longo do tempo
foram a expansão no estado do Paraná, incorporações na região de
Joinville e Vale do Itajaí e recentemente a ampliação da atuação para
o estado do Rio Grande do Sul.

Presidente do Sicoob
São Miguel,
Edemar Fronchetti

Encantado

Sicoob agência de Encantado
arrecada cerca de uma
tonelada de alimentos
Nova sede da Secretaria de Saúde

CTG Tropeiros da Amizade está
em busca de novos associados

Buscando a renovação e a popularização do
espaço, a patronagem do CTG Tropeiros da
Amizade está lançando uma campanha em busca
de associados. Para se associar é necessário pagar o
valor de R$ 100,00 de anuidade. No entanto, quem
se associar concorrerá ao sorteio de quatro prêmios
em dinheiro, além de garantir um ingresso para o
almoço que ocorrerá no início de outubro. Todo
o valor arrecadado será utilizado para consertar o
telhado do prédio do CTG, espaço que precisa de
reformas após anos de história.

Em torno de uma
tonelada de alimentos
foram arrecadados
pela agência do Sicoob
de Encantado durante
a campanha do Dia
C - Dia de Cooperar.
Parte dos alimentos
foi entregue para a
Liga Feminina de
Combate ao Câncer e o
restante para o Centro
de Referência em
Assistência Social (Cras).
“O nosso agradecimento
especial a todos os
nossos associados e não
associados pelas doações
recebidas”, destacam.

Alimentos foram
entregues ao Cras
e a liaga feminina
de combate ao
câncer
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Muçum lança marca
do turismo e roteiro
turístico

página do DILA

N

a noite de
terça-feira (28),
foi lançada a
logomarca do turismo
e seu primeiro roteiro
turístico, denominado
“Casas e Casarões
de Muçum”. Na
ocasião, também foi
apresentado o Conselho
Municipal de Turismo
(COMTUR). Conforme
a Administração
Municipal, o momento
marca a estruturação do
setor, julgado importante
para desenvolvimento,
pois, o Vale do Taquari
observa a ascensão de
seus produtos turísticos.

Muçum
Turismo

A logomarca
“Muçum Turismo”
foi desenvolvida na
busca por representar e
destacar o setor turístico
de Muçum. Ela ilustra
um dos principais pontos
turísticos de Muçum,
a Ponte Brochado
da Rocha. A obra é
uma espécie de marca
registrada da cidade,
conhecida como a
Princesa das Pontes. A
partir da nova marca,
está em progresso a
confecção de placas de
sinalização, panfletos
digitais e impressos,
para apresentação dos
produtos turísticos de
Muçum - materiais que
serão ferramentas de
divulgação e prospecção
de novos visitantes,
consumidores e
investidores.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DILAMAR
DOS
PASSOS
dilamar@rdencantado.com.br

autoridades e apoiadores do projeto

Casa e Casarões de Muçum

A rota tem como objetivo preservar a história e
o patrimônio local, valorizando as famílias que se
mantêm residindo nas localidades e que conservam
crenças e costumes. Com cerca de 30km, a rota
abrange as localidades do Centro, Bairro Fátima,
linhas São Faustino e Santa Juvita, Barra das
Contas, São Romédio, Alegre e Alegre Caravaggio.
No trajeto, destacam-se casas e casarões antigos,
alguns edificados na década de 20, que retratam a
colonização italiana em Muçum e Região. Fazem
parte, ainda, capitéis religiosos e paisagens naturais,
com destaque para o Rio Taquari. Cada casa ou
casarão receberá uma placa de identificação, com a
logomarca do projeto. Estuda-se desenvolver uma
rota de cicloturismo através do percurso.

Prefeito Mateus

O prefeito destaca que a realização do evento é
uma forma de demonstrar como será construído o
desenvolvimento turístico da cidade. “Queremos
compartilhar essa formação com empreendedores
e a comunidade em geral. Muçum está fazendo a
sua parte, focando na organização e planejamento.
Queremos mostrar o que estávamos desenvolvendo
e o que podemos aprimorar. Precisamos do
engajamento de toda comunidade. O poder público
faz o trabalho de fomentador, mas precisamos das
parcerias para desenvolver o turismo na região.
Precisamos estar atualizados, pois temos muita
responsabilidade enquanto gestores municipais
e precisamos aproveitar a visibilidade do Vale do
Taquari”.

Conselho do
Turismo

Para a presidente do
conselho municipal do
turismo (COMTUR),
Valesca Cristina
Pasqualetto, “precisamos
planejar e mostrar o que
temos em turismo. Os
municípios precisam
estar unidos. Precisamos
desenvolver formações,
capacitar pessoas.
Nós, como conselho
municipal, vamos saber
das necessidades da
comunidade. Somos
parceiros para estas
formações, pensando
em fomentar o turismo
de forma individual e,
principalmente, coletiva.
O Turismo precisa ser
sustentável”.

Amturvales

logomarca
será usado para
diversos fins

As logomarcas foram desenvolvidas em parceria
com a AmturVales. Conforme o presidente da
entidade, Leandro Arenhart, o trabalho mostra
“o foco dos gestores do Vale do Taquari. Os
municípios estão atentos. Cada um melhorando a sua
receptividade. Trabalhando em prol da comunidade
regional. Turismo se faz em conjunto. Este trabalho
de Muçum é fundamental para toda nossa região”.

presidente do
COMTUR

Muçum sedia live com
participação de artistas
locais e regionais

Neste final de semana, a TBT Produções
promove uma live de artistas locais e regionais,
com participação de nomes da música gaúcha. O
evento, que será gravado em Muçum, tem objetivo
de promover grupos e artistas da cidade de Muçum e
Região.

Disposição da comunidade

O evento poderá ser assistido através das páginas
no Facebook da Conexão Cultural Região dos
Vales, Conecta Mais TV e TBT produções; e canais
Conexão Cultural Região dos Vales e Conecta Mais
TV, no Youtube. Além disso, ele será transmitido pela
AdylNet TV, canal 8 da NET. O financiamento é pelo
Pró-Cultura/RS – Lei de Incentivo à Cultura (LIC)
- Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Novas
Façanhas.

Programação
Sábado – 31 de julho
18h – Participação Show 100 Piadas Zé
Calvi
19h - Participação Banda Gramophônica
20h - Participação Banda Acústico Duo
21h - Participação Banda The Fardos
22h - Participação Banda Barbarella
Domingo – 01 de agosto:
13h - Talentos Locais – CTG Sentinela da
Tradição
13h30min – Participação Grupo Quarteto
Gaúcho
14h30min – Talentos da Escola Souza Doca
15h15min – Participação Show ÍtaloBrasileiro com Ragazzi Dei Monti
16h - Participação Banda Bandidos da Noite
17h - Participação Banda Misturadão
18h - Participação Grupo Cheiro de Galpão
19h - Participação Grupo Batecasco
20h - Participação Cantor Daniel Torres
21h – Participação Baitaca e Grupo do
Fundo da Grota
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OUTSIDER O DINHEIRO NOSSO DE CADA DIA
“Não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos”.
(Estadista inglesa, Margaret Thatcher)

U
SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

m servente de
pedreiro, que não tem
estabilidade e trabalha
enquanto dura uma obra,
quando compra uma camisa
de R$ 10,00 paga cerca de R$
3,50 de tributos. Segundo o
Instituto Brasileiro de Estudos
Tributários (Ibet), uma pessoa
paga cerca de 35% da renda
em impostos. A população
precisa entender que os entes
públicos, Prefeitura, Governo
do Estado e Governo Federal
não produzem e não criam
riqueza. Todo o dinheiro
que usam para custear os
serviços públicos provêm dos
impostos que incidem sobre
bens, serviços e patrimônio das
pessoas.
Num exemplo próximo. Os
salários do vereador, da
professora, do Prefeito, dos
motoristas do caminhão e
da ambulância, a capina,
o recolhimento do lixo,
o combustível dos carros
oficiais, enfim tudo o que a
Municipalidade gasta e investe
é com recursos dos tributos
pagos pelos moradores.
Quando elegemos o prefeito e o
vereador desejamos que tratem
dos da “nossa” grana com
seriedade, honestidade e bom
senso e que não sejam assados
vivos no fogo da tentação
populista.

ELEIÇÃO

Em outubro de 2022,
os brasileiros vão eleger
deputados estaduais e federais,
senadores, governadores e
Presidente da República.
São essas autoridades que
vão gerir os orçamentos. Por
supuesto, a povo deseja que os
recursos sejam investidos no
bem comum: educação, saúde,
infraestrutura e segurança
pública.
Na hora de escolher os
candidatos será fundamental
eleger àqueles que tenham
compromisso explícito com
orçamentos públicos voltados
ao benefício da população.
Não podemos nos comportar
como uma vestal no falecido
cabaré Vermelhão e acreditar
em políticos populistas.
Temos que desacreditar dos
candidatos que se travestem
de Padre Eterno e oferecem
o Paraíso na terra, ofertando
promessas irrealizáveis.

OPINIÕES &
INFORMAÇÕES

A BEM-VINDA LEI
ANTI-MARAJÁS

POBRE PAGA MAIS
IMPOSTO

A Câmara dos Deputados aprovou no dia 13 um Projeto que
regulamenta o artigo da Constituição que proíbe remuneração
acima do teto salarial. No Serviço Público Federal, é o salário de
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente fixado
em R$ 39.293 mensais. A matéria estava engavetada desde 2018.
A lei estende o “teto” para os municípios e Estados. Não
tenho conhecimento se a lei impactará as cidades da nossa
Região. Nenhum funcionário poderá receber mais do que o
prefeito, e nos Legislativos, a referência é o salário do vereador.
São atingidas a Justiça e as carreiras jurídicas, que deverão ter
como vencimento máximo a remuneração do desembargador.
Na Assembleia Legislativa, o parâmetro é o vencimento do
deputado. Tem mais: agora terão de caber no “teto” proventos
e penduricalhos como abonos, gratificações, auxílios moradia,
paletó, babá, gasolina, etc. O desafio será a implementação e a
fiscalização da legislação.
Outro ponto positivo da nova regulamentação, é que vai
limitar vencimentos em estatais que dependem de recursos dos
Governos para pagar salários e custeio. Só no governo federal,
são 19 estatais dependentes de recursos públicos para pagar
folhas salariais.

A perversidade praticada pelo Estado
brasileiro é que nosso sistema cobra mais
impostos, proporcionalmente, de quem é
mais pobre. Quanto mais dinheiro você
ganha, menos imposto precisa pagar. É
o que chamam no Direito Tributário,
de regressividade tributária. Os que
ganham menos são os mais prejudicados
pelas distorções e falta de prioridades
na administração da verba pública. Os
pobres sofrem uma dupla penalização,
pois pagam mais e recebem menos
benefícios, com as dificuldades do SUS,
escolas públicas, água, saneamento, etc.

FISCALIZAR OS ELEITOS
Perto da gente é fácil acompanhar
e cobrar das autoridades municipais.
Na rádio Encantado, as Câmaras
Municipais de Encantado, Muçum e
Roca Sales têm ampla cobertura, pelos
repórteres Henrique Pedersini, Dilamar
dos Passos e Claudinei Cofferri. São nos
Legislativos municipais que se sabe e se
fiscaliza a aplicação dos recursos pelos
Prefeitos e pelos vereadores. Se uma
decisão contraria a sociedade, basta ir à
Prefeitura ou indagar aos vereadores.

MAUS EXEMPLOS
Difícil é pressionar contra os péssimos
exemplos que vem de Brasília, com
recursos desviados ao empreguismo,
mordomias e privilégios. Por isso, não se
pode desmerecer solenemente a eleição
de parlamentares federais. Eles são os
nossos fiscais nas altas cortes brasilienses.
Exemplo de desperdício: o
BNDES, estatal, capta recursos do
Tesouro Nacional para financiar no
desenvolvimento. Conforme o Blog
Diário do Poder (dia 27), o Banco usa
os recursos “para pagar salários de
marajá. É a maior média salarial dos
bancos federais: o quádruplo do Banco
do Brasil e o triplo da Caixa, e ainda
paga participação nos lucros. Em 2020
teve lucro líquido de R$ 20 milhões, mas
pagou participação nos lucros de R$
247,7 milhões. Tem salários de até R$
76.790 mensais, com média salarial de R$
31.070. E plano de saúde perpétuo pago
em 100% bancado pela instituição”.
Isso sem falar nos gastos do Senado,
da Câmara dos Deputado e dos Tribunais
Superiores, Ministérios, Presidência, etc.

MUDANÇA ELEITORAL
Depois do fim das coligações partidárias nas eleições
parlamentares, uma nova mudança vai alterar as regras da
escolha de deputados estaduais e federais, para vigorar no pleito
de 2022. Deve ser aprovada na Câmara dos Deputados e no
Senado, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 125, da
“reforma eleitoral”. Será instituído o distritão, sistema eleitoral
que torna majoritária a escolha dos deputados. Serão eleitos os
mais votados. Hoje, as vagas nos parlamentos são preenchidas
com base nos votos obtidos pelos partidos. No sistema atual,
o candidato bem votado “arrasta” candidatos sem votos
suficientes para se eleger. Um possível veto ao fundo eleitoral
pornográfico de R$ 5,7 milhões também reforça a aprovação
do distritão. Desta forma, acabam as candidaturas populistas
que elegem candidatos menos votados, o que provocará novas
estratégias eleitorais dos partidos.

DESINFORMAÇÃO: AMAZÔNIA E
AGRICULTURA
Da coluna de Alexandre Garcia (Gazeta do Povo). O
secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, solicitou a
ONGs a elaboração de uma agenda para a cúpula mundial
sobre agricultura e alimentação, em setembro. O jornalista
e muita gente importante estranha a escolha dessas ONGs,
que são normalmente contra a agricultura, pelo menos aqui
no Brasil. É o preconceito contra os defensivos que protegem
os alimentos, que chamam de agrotóxicos. Acham que para
aumentar a produção tem que desmatar a Amazônia. O Brasil
está ampliando a produção pecuária e agrícola pela tecnologia
da produtividade. Elevou o rebanho e a produção de carne, sem
ampliar a área da pecuária. Ainda segundo Alexandre Garcia, a
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está brigando na ONU,
para evitar que os preconceitos não prevaleçam nessa história.
O agronegócio pode converter o Brasil na grande potência
produtora de alimentos no mundo, o que significa riqueza
econômica.
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Encantado

Cinco trevos de
acesso à Encantado
recebem os cuidados
dos apenados do regime
fechado do Presídio do
Município, na ERS-130.
Eles trabalham tanto na
limpeza e conservação
do local, quanto no
preparo do solo para
receber cerca de 4.500
mudas de plantas de
várias espécies, que
serão doadas por
empresas parceiras.
As atividades
começaram na terçafeira (27). “A ideia partiu
da secretaria de Turismo
de Encantado, em
parceria com empresas
locais, o presídio e os
bombeiros. As empresas
doaram as plantas e os
materiais, a secretaria
está organizando o
trabalho e os apenados
voluntários fazem
a parte da mão de
obra. Posteriormente,
os bombeiros
farão a irrigação
e, possivelmente,
continuará sendo
atribuição dos apenados
a manutenção destes
trevos”, explica o

agente penitenciário
e administrador do
presídio, Patrick
Sbardeloto.
Os apenados que
realizam estas funções
passaram por um
rígido processo seletivo
coordenado pela área
técnica do presídio.
Eles ainda possuem
autorização judicial
e são escoltados por
agentes penitenciários
da Susepe, que fazem
a vigilância durante o
tempo de permanência
no local.
“O setor técnico e
a administração do
presídio analisaram
quem tinha o perfil para
poder trabalhar. Em
seguida, os selecionados
passaram pelo crivo de
autorização judicial. Eles
não são remunerados,
são voluntários e tem
a diminuição da pena:
para cada três dias
de trabalho, um dia
remido”, complementa o
administrador.
O trabalho foi
iniciado no trevo da
Polícia Rodoviária
Estadual (PRE), mas os

Apenados iniciaram
as atividades no
trevo da Polícia
Rodoviária
Estadual (PRE)

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

Presidiários realizam a limpeza
e manutenção dos trevos

trevos do Pórtico, Peteba,
Desco e Jacarezinho
também receberão as
melhorias. Sbardeloto
ressalta a importância
desta ação. “Além da parte
do tratamento penal e
ressocialização do preso,
contribuímos com o
turismo deixando a cidade
mais bonita”, relata.
Elisangela Favaretto
jornalista

Patrick Sbardeloto
destaca que a ação
deixa a cidade mais
bonita

campanha

Cooperativa Dália lança promoção “Caminhão
de Prêmios Dália Supermercados”
Um caminhão cheio de prêmios no valor de R$
30 mil em mercadorias poderá estacionar em frente
à sua casa no início de 2022. Para ganhar 17 itens
dentro de um caminhão basta participar da promoção
“Caminhão de Prêmios Dália Supermercados”.
A campanha é realizada pela Cooperativa Dália
Alimentos, por meio das duas unidades do Dália
Supermercados – Encantado e Arroio do Meio – e
teve início no dia 19 de julho de 2021 e se estenderá
até o dia 31 de dezembro de 2021. O sorteio com a
divulgação do contemplado será no dia 8 de janeiro
de 2022, às 10h, em frente ao Dália Supermercados de
Encantado.
Pode participar da campanha qualquer cliente das
lojas de Encantado e Arroio do Meio. Bastar comprar
nos supermercados e, a cada R$ 100,00 em compras, o
consumidor terá direito a um cupom para participar
da promoção. Será necessário preencher o cupom
com os dados solicitados, de forma legível, e assinalar
a resposta correta para a seguinte pergunta: “Quais
supermercados estão sorteando um caminhão de
prêmios? A resposta é “Dália Supermercados”. Após,
depositar o cupom em uma das urnas localizadas nas
dependências dos supermercados em Encantado e
Arroio do Meio e torcer. O regulamento da campanha
está disponível no site www.dalia.com.br.

O sortudo receberá os prêmios em um caminhão,
totalizando 17 itens que juntos somam o valor de R$ 30
mil. Faz parte do combo de prêmios um Refrigerador
Brastemp, um Forno Elétrico Fischer, um Micro-ondas
Panasonic, um Fogão Brastemp, um Split Elgin, uma
Batedeira Arno, um Multiprocessador Arno, uma TV
Led 4k Samsung, um Tablet Samsung Galaxy, uma
Chaleira Elétrica Arno, uma Bicicleta South, uma
Esteira Eletrônica Dream Concept, uma Secadora
Brastemp, uma Lava Roupas Brastemp, uma Caixa de
Som Gradiente, um Celular Samsung Galaxy e uma
Fritadeira Arno Air Fry. Os prêmios serão entregues
em até 30 dias da data do sorteio, sem qualquer ônus ao
contemplado, e cabe salientar que o caminhão não faz
parte da premiação, apenas os itens nele contidos.
Conforme a gerente da Divisão Varejo, Vera Lucia
Beneduzi, a campanha “Caminhão de Prêmios Dália
Supermercados” foi pensada para atender e agradar
o cliente que compra em nossas lojas. “No último
ano registramos uma evolução constante em nossos
supermercados, no que tange ao volume de clientes, e
isso nos faz retribuir tal fidelização por meio de uma
ação tão grandiosa e diferente como essa. Teremos
um feliz ganhador que iniciará o ano de 2022 com um
super presente do Dália Supermercados, entregue com
muito amor e carinho em sua casa”.

SORTEIO DIA 8 DE JANEIRO
DE 2022
O sorteio ocorrerá no dia 8 de janeiro de 2022,
às 10h, em frente ao Dália Supermercados de
Encantado. Na apuração, todos os cupons serão
reunidos em uma única urna, os de Encantado
e os de Arroio do Meio. O evento será de livre
acesso a todos os interessados e a divulgação do
resultado será in loco e por meio da imprensa,
além da comunicação direta com o cliente
contemplado em um prazo máximo de cinco dias
úteis da data de apuração.
A realização da campanha “Caminhão de
Prêmios Dália Supermercados” conta com
a parceria das seguintes empresas: Univale
Distribuidora de Bebidas, Fruki, Vini Lady
Cosméticos, Frigorífico Sapé, Girando Sol, Gota
Limpa, Doble, Cooperativa Santa Clara, Roseflor
Alimentos, Friedrich Distribuidora, Cervejaria
Prost Bier, Império das Cervejas, Frutas e
Hortaliças Grassi, Chef, Cooperativa Cotripal –
Angus Supreme – e Cooperativa Camnpal – Caldo
de Ouro e Bella Dica.
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em Encantado, Relvado, Doutor Ricardo e Roca Sales

Há quase cinco décadas
ao lado das famílias nos
momentos mais difíceis

C

riada em 1972,
com o intuito
de auxiliar e
proporcionar mais
segurança, comodidade e
conforto nos momentos
mais difíceis, a Funerária
Arezi não para de inovar.
A sua sede, localizada
no bairro Planalto,
passou por uma ampla
reforma, e agora conta
com uma capela, que
tem capacidade para
acomodar 36 pessoas;
sala para a escolha das
urnas; laboratório de
tanatopraxia; ambiente
para armazenamento dos
corpos e escritório. Além
de atuar em Encantado,
a empresa tem filiais em
Relvado, Doutor Ricardo
e Roca Sales.
“Sempre pensamos
em evoluir conforme
a demanda e as
necessidades das pessoas.
Percebemos que muitos
não tinham onde velar
os seus familiares e, por
isso, organizamos uma
capela para os nossos
clientes e associados do
plano União Assistencial.
Tudo isso para dar
mais conforto e menos
trabalho para a família,
que fica muito abalada
com a perda de seu ente
querido”, explica a sóciaproprietária, Giselda
Barcelos.
A capela acomoda
36 pessoas, sendo
que seis poltronas,
organizadas ao redor
da urna, são especiais
para os familiares. O
local também conta
com um monitor, que
reproduz mensagens de
conforto para a família
e som ambiente para
oferecer um acalento
no momento de dor. A
capela também possui
dois banheiros, área
para descanso e uma
copa onde podem ser
preparados chás, cafés e
alimentos.
“Por causa da

Funerária Arezi

fotos: ElisangEla favarEtto

Memorial
de Cinzas

Capela acomoda 36 pessoas

pandemia, os velórios
passaram a ter duração
de até quatro horas.
Além disso, por lei,
diminuiu o número
de pessoas que podem
comparecer na cerimônia
de despedida e, outras
famílias procuram
um velório mais
restrito. Por isso, com
a capela conseguimos
oferecer um local
mais aconchegante e
confortável”, comenta
o sócio-proprietário,
Cássio Arezi.
As notas de
falecimento são
divulgadas nas redes
sociais. Nelas, através
de um programa de
informática adquirido
pelos proprietários,
é disponibilizada a
localização exata do
local da cerimônia
de despedida. “Nós
divulgamos em rede
social e com este
programa podemos
acrescentar o endereço
completo do local do

velório e enterro para as
pessoas se localizarem
e não se perderem. É
como se fosse um GPS.
Outra inovação, para o
futuro, serão os velórios
on-line, que podem ser
transmitidos através
deste programa, para
os familiares e amigos
que estão em locais

mais distantes e não
podem comparecer
para se despedir.
Através de um link, eles
poderão enviar suas
mensagens de conforto e
acompanhar em tempo
real a despedida”, ressalta
Giselda.
Elisangela Favaretto
jornalista

Espaço especial
reservado para
os familiares na
capela

Outra meta é a
criação do Memorial
de Cinzas, já que
a procura pela
cremação dos corpos
aumentou. “Temos
parceria com os
crematórios de Novo
Hamburgo e Caxias
do Sul, que possuem
os seus memoriais,
mas muitas pessoas
não querem deixar as
cinzas naqueles locais
e nem em suas casas,
por isso queremos
fazer este Memorial”,
comentam.
Outro serviço
que pretendem
oferecer futuramente
são gavetas
em cemitérios.
“Queremos
proporcionar uma
ou duas gavetas para
as pessoas que não
são associadas em
nenhum cemitério.
Assim queremos
dar mais conforto e
comodidade para as
pessoas, incluindo
este serviço no
pacote”, relatam.
“Estes são projetos
futuros, mas sem eles
a gente não caminha.
Há anos pensávamos
em fazer a capela
e uma reforma, e
hoje isso se tornou
realidade. Em dois ou
três anos este projeto
das gavetas e do
memorial também
será realizado”.

“Sempre pensamos em evoluir
conforme a demanda e as
necessidades das pessoas”
GISELDA BARCELOS
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o início

cássio, eva
e giselda
administram a
funerária arezi

União AssistenciAl
Em 2004, a Funerária Arezi iniciou uma parceria
com a União Assistencial e por isso oferece
Planos de Assistência Familiar à Saúde, com
médicos, fisioterapeutas, dentistas e também o
Plano de Assistência Funeral. Além disso, a União
também possui nove ambulâncias, sendo que
quatro são UTIs móveis. O plano ainda contempla
os serviços de cremação e traslados.
Por causa da pandemia aumentou a procura
pelos planos, principalmente pelos jovens. “Antes,
muitos jovens não se preocupavam e não eram
associados em nenhum lugar, mas como veio
a pandemia e eles perceberam que o vírus não
escolhia idade, procuraram pelos planos, que são
familiares. Assim conseguem ficar mais seguros”,
destacam.

tanatopraxia e
necromaquiagem

A Funerária Arezi ainda oferece os serviços
de restauração de faces e a necromaquiagem dos
corpos, que é um conjunto de técnicas de estética
e maquiagem utilizadas para dar uma aparência
agradável e saudável às pessoas falecidas.
Além disso, pode ser feita a tanatopraxia, que
é uma técnica de higienização e conservação de
corpos, realizada por meio da injeção de líquidos,
que deixam o corpo da pessoa mais apresentável
para o velório e, também, aumenta o período de
conservação.

Escritório para
recepcionar os
familiares

U FUNERÁRIA AREZI
Rua Relvado, 910 | Bairro Planalto | Encantado-RS
Fones: 51 99635.2245 | 98146.2942 | 51.3751.6781
Filiais em Relvado, Roca Sales e Doutor Ricardo

A história da Funerária Arezi começou em
1972, quando o pai de Eva Maria Bellini Arezi,
que é mãe de Cássio, abriu a funerária, em
Muçum. Dona Eva lembra que eles moravam
numa casa que tinha frestas largas e os caixões
eram armazenados no porão desta casa. Na
época, ela costurava os véus e as roupas das
mulheres e ainda ajudava o pai nos papéis e nas
contas.
Em 1979, Eva e o marido, Nestor, casaram e
mudaram-se para Encantado, onde trabalharam
em outras atividades, enquanto seu pai dava
sequência em Muçum. Em 1986, o casal deu
continuidade a funerária em Encantado, num
galpão atrás da casa e, aos poucos, começaram a
expandir o negócio.
Em 2010, o empreendimento passou a ser
comandado por Cássio e Giselda, que procuraram
manter os mesmos princípios de quando ela foi
criada. “O familiar merece todo o apoio, a força
e o carinho. Nós sofremos junto com as famílias
que perdem os seus entes queridos, mas este é
o nosso trabalho, por isso é gratificante poder
ajudar neste momento difícil. Hoje fico feliz ao
ver que eles estão dando continuidade ao serviço
que meu pai começou lá em Muçum”, relata dona
Eva.
“Este trabalho é uma continuação do seu
Nestor e da vó Eva. Nós só estamos dando
continuidade e somos muito agradecidos a eles”,
relata Giselda.

Eva, mãe de Cássio, auxilia na
Funerária desde a década de 1970

O PLANO UNIÃO
ASSISTENCIAL
OFERECE:
Clínica Própria
Consultas
Exames

Saúde e bem-estar
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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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Evento será
na modalidade
pegue e leve,
das 11h às 14h

SOLIDARIEDADE
Liga promove
Café Colonial no
dia 14 de agosto
N

o dia 14 de agosto,
a Liga Feminina
de Combate ao
Câncer de Encantado
promove um Café Colonial
na modalidade pegue
e leve, das 11h à 14h,
no Salão Paroquial de
Encantado. Os cartões
custam R$20,00 e podem
ser adquiridos com as
integrantes da entidade,
mas elas já alertam que
restam poucas unidades.
Na oportunidade,
será oferecido um
chá e uma bandeja
de doces e salgados.
“São coisas deliciosas,
todas produzidas por
familiares de pacientes
e pessoas amigas que
ajudam sempre a Liga.
Lembramos que não será
feito o atendimento no
carro, as pessoas devem
entrar pelos fundos do
salão paroquial e pegar
as bandejas”, explica a
presidente da Liga, Sônia
Cé.
O dinheiro arrecadado
será utilizado na compra
de medicamentos,
alimentação especial,
auxílio combustível, entre
outras necessidades.
Em média, a Liga atende
cerca de 50 famílias por
mês. “Vamos fazer um
pegue e leve, já que temos
que evitar aglomerações
por causa da Covid-19.
Este evento é o primeiro
depois de muito tempo.
No ano passado não
fizemos nada, e nós
precisamos correr atrás
de verba, pois o câncer
não espera a pandemia
passar para atingir uma
pessoa. Os pacientes
ou seus familiares nos
procuram, fazem o
cadastro e nós atendemos.
Sem eventos, contamos
apenas com as doações
da comunidade. Com este
café conseguimos ter uma
renda extra e estamos
torcendo para que, até o
final do ano, a pandemia

ELISANGELA FAVARETTO

SALETE E SÔNIA ESTIVERAM NA RÁDIO ENCANTADO PARA DIVULGAR O CAFÉ E AS AÇÕES DA LIGA
passe para poder fazer
um evento maior”,
complementa Sônia.
A Liga quer chamar a
atenção da população
para a prevenção e
ainda angariar recursos
para ajudar os doentes.
Para isso, a contribuição
da comunidade é
importantíssima, pois,
segundo as integrantes
da Liga, quando há um
doente na família, toda a
família adoece, e às vezes
surgem as necessidades.
A Presidente
benemérita, Salete Maria
Dalla Lasta, faz um apelo
para a comunidade. “Nós
chamamos a atenção de
todas as pessoas que
têm algum sintoma, para
que façam o autoexame,
procurem um médico se
tiver algum problema e
não esperem que passe a
pandemia. Nós estamos
vendo o agravamento dos
casos de câncer. Temos
que prestar atenção
naquilo que o nosso

organismo está a nos
pedir, precisamos ir em
busca do que é o melhor
para a nossa saúde”,
destaca.
Elas frisam que
aumentou o número de
pessoas que procuram
a Liga em busca de
ajuda. Pacientes que
não têm câncer também
são atendidos. “Em
agosto, serão adquiridas
duas cadeiras de rodas
e duas para banho,
para empréstimo
temporário, com o
intuito de ajudar quem
está se recuperando
de alguma lesão. Além
disso, temos andadores,
muletas, colchões que
emprestamos para
pessoas que não têm
câncer e que necessitam.
Os familiares podem
passar na Liga e ver a
disponibilidade destes
materiais”, destaca Sônia.
Elisangela Favaretto
jornalista

“Nós estamos vendo o
agravamento dos casos de
câncer. Temos que prestar
atenção naquilo que o nosso
organismo está a nos pedir,
precisamos ir em busca do
que é o melhor para a nossa
saúde”.
Salete Maria Dalla Lasta

Comunidade em Foco
Quer saber mais sobre o trabalho que
a Liga realiza? Então escute o programa
Comunidade em Foco, da Rádio
Encantado, neste sábado (31), das 9h às
10h. Na oportunidade, Sônia Cé e Salete
Maria Dalla Lasta falam sobre o café
colonial, as atividades da Liga e ressaltam a
importância da prevenção.
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VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

2 meses da
Antonella

PÁG 2

Acompanhamento de
2 meses da Antonella,
filha de Daiane Giroldi
Gobbi e Moisés Gobbi, que
residem em Encantado.

30 DE
JULHO
DE 2021

Casamento
Parabéns ao casal Adenylde Del Castillo e Leandro
Gosmann pelo casamento realizado no dia 23 de julho no
Cartório de Registro Civil.

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

NATÁLIA VIAN

Especial de
Inverno II
Especial de Inverno do
Fabrício, da Karine e do
Caio. A família reside em
Lajeado e o ensaio foi
realizado no Gauss Bier
Pub, Encantado.

9 anos da Alana
Registro dos 9 anos da Alana Luísa Endler Rieger, com
os pais André e Márcia.

NATÁLIA VIAN

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

8 meses da Olívia
Acompanhamento de
8 meses da Olívia, com o
papai Lucas e a irmã Alice.
Foto feita no Gauss Bier
Pub, em Encantado.

Dia dos pais
Francisco Erthal
Prediger participou do
Ensaio de Dia dos Pais, ao
lado do pai Jairo.

DIVULGAÇÃO

90 anos da Anna
Anna Norma Filter
Gheno esteve de
aniversário no dia 26 de
julho, quando completou
90 anos. Ela recebe a
homenagem dos sete
filhos, 11 netos e oito
bisnetos.

NATÁLIA VIAN

OPINIÃO

DIVULGAÇÃO

s
o
C
i
a
l

M
I
X

PÁG 3
30 DE
JULHO
DE 2021

Aniversário
Maria Luiza Araújo
completou um ano no dia
28 de julho. Os dindos
Fabiano e Stefânia
parabenizam pela
passagem do aniver.

Especial de Inverno I
Especial de Inverno da mamãe Débora Pelegrini, com
o filho João Francisco. Foto feita no Gauss Bier Pub, em
Encantado.

DIVULGAÇÃO

NATÁLIA VIAN

Bem-vindo,
Luiz Augusto!

Especial de
Inverno III

No dia 21 de julho
chegou ao mundo o
risonho Luiz Augusto.
Vindo um pouco antes
do previsto, o pequeno
já enfrenta um rigoroso
inverno gaúcho, mas
mesmo assim, não deixa
de esbanjar simpatia.
Assim como ele, papai
César e mamãe Suelen,
estão muito felizes com a
sua chegada!

Especial de Inverno
do papai Júnior com a
filha Sofia. O ensaio foi
realizado no Gauss Bier
Pub, Encantado.

DIVULGAÇÃO

JUREMIR VERSETTI

Doação!
A farmácia Manipullaris
de Muçum doou 20 kits
de higiene para os idosos
que estão hospedados
na casa de repouso do
hospital Beneficente
Nossa Senhora Aparecida
de Muçum. Parabéns pela
iniciativa!!

Parabéns ao
padre Darci!
Quem esteve
aniversariando na terçafeira foi o pároco de
Muçum, Darci Grasel. Ele
recebeu os cumprimentos
de familiares e amigos.

OPINIÃO
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fròtole del

bigolin
Na Churrascaria
Um garçom muito antigo, com mais de 30
anos de casa, atendia arrastando uma das
pernas. A cliente, querendo ser gentil, notou
a dificuldade que ele tinha para andar, e lhe
perguntou com educação:
- O senhor, por acaso, tem escoliose?
- Desculpe, madame, temos apenas o que
está no cardápio.

Prescrição
O Alfredo vai ao médico e volta
emborrachado para casa, caindo para todos os
lados. A mulher, vendo aquilo, pergunta:
- O que houve para chegar neste estado?
- O médico me deu a receita e fui logo
comprá-la. O farmacêutico quase não
conseguiu ler a letra do médico, mas ele me
disse que era assim o que estava escrito:
“Pinga de hora em hora”.

Aviso
Joãozinho, depois da aula, pede à professora
para falar com ela em particular.
- Professora, não quero lhe assustar, mas
ontem meu pai disse que se minhas notas não
melhorarem, logo, logo, alguém vai apanhar.

Filho Trocado
Maria, que agonizava no leito do hospital,
resolveu confidenciar ao marido:
- Manoel, o nosso filho mais velho não é seu!
- Ó, Maria, não tem problema. Para que
saiba, nosso filho mais novo também não é
seu!
- Ora, Manoel, como pode não ser se fui eu
quem o pariu?
- Mas, Maria, lembra que um dia me
disseste para eu ir à maternidade trocar o filho
que estava sujo? Pois é, eu o troquei por um
limpinho.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Você terá garra de sobra para defender seus interesses,
melhorar a grana com seus esforços e alcançar suas
ambições. Maneire na empolgação com planos novos e
com gente que não conhecer. No amor, tudo ocorrerá
bem se você souber lidar com as adversidades.

Algo que você deseja há tempos poderá virar realidade e
o cenário é favorável para projetos que envolvam estudos,
viagem, mudança de casa e ideais em parceria com
amigos. A grana e a saúde inspiraram cuidados. No amor,
não convém contar muito com a sorte, pois atritos podem
rolar na vida a dois.

Touro (21/4 a 20/5)
Cuidado para não medir força com gente traíra e evite
descontar a irritação em quem convive, pois pode sobrar
até para os parentes. Não descuide de sua saúde. No
amor, a sorte promete soprar em sua direção.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Seu lado negociador estará com a corda toda e você
tem grandes chances de se dar bem no trabalho. Não
convém se entusiasmar com coisas que estão fora do
seu alcance ou que mal conhece. No amor, surpresinhas
devem rolar e o coração pode disparar em reencontro.

Câncer (21/6 a 21/7)
Cuide bem da saúde e segure os gastos. Tenha muito
cuidado com taxas, juros e pendências. Você poderá se
destacar no trabalho e conseguir uma vaga cobiçada.
No amor, com sua habilidade para convencer, poderá
receber uma declaração à queima roupa.

Leão (22/7 a 22/8)
Sucesso é pouco para definir o seu astral no trabalho,
com grana, nos contatos e amizades. Porém, há sinal de
que você poderá pisar em terreno minado nas relações
pessoais. Na paixão, segure a onda com seu lado
ciumento.

Virgem (23/8 a 22/9)
Conquistas devem rolar no trabalho, o dinheiro vai
aparecer e a melhor parte: sua estrela vai brilhar como
nunca no departamento amoroso. Com seu charme e
sedução no grau certo, você pode ganhar o coração da
pessoa amada.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Vitórias importantes podem rolar no trabalho e seu cartaz
vai aumentar com os chefes. Cuidado para não chutar o
balde em momentos de estresse. No amor, se você está na
pista, tem tudo para tirar os pés do chão e levantar voo nas
asas da paixão.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Boas novas chegam dando sinal verde para você pensar
fora da caixa, mudar os rumos e investir em novas
experiências. A carreira estará bem amparada e há sinal
de progresso. Se está a fim de alguém, convém apelar
para seu santo forte, pois terá desafios na conquista.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
É hora de repensar o que anda empatando a sua vida e
apostar alto no que te leva para frente. Analise e espere o
momento certo de agir. Cuide com mais carinho da saúde.
No departamento amoroso, há risco de perrengues com a
pessoa amada.

Aquário (21/1 a 19/2)
Pegue mais leve no trabalho, dobre a prevenção com
a saúde e mostre mais diplomacia com quem convive.
Na paixão, a coisa pega fogo para valer e não vai faltar
emoção, aproveite!

Peixes (20/2 a 20/3)
Não vai faltar disposição para correr atrás dos seus
interesses. Parentes podem dar uma baita força para você
superar algum desafio pendente. Cuidado com gastos
exagerados. No romance, controle o sentimento de posse.
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Encantado

Condomínio Avícola São Luis aloja primeiro lote
O Condomínio
Avícola São Luis,
localizado em Linha
São Luis, em Encantado,
recebeu o primeiro
alojamento de pintos
na segunda-feira (26).
O empreendimento
faz parte do Programa
Frango de Corte da
Cooperativa Dália
Alimentos, sendo um
dos noves núcleos para
a criação de frangos
integrantes do projeto
avícola da cooperativa.
Os demais, e já em
funcionamento no
sexto lote de produção,
estão localizados em
Vespasiano Corrêa
(Linha Tenente Fialho),
Encantado (Linha São
Luis), Mato Leitão
(Linha Sampaio Baixo),
Venâncio Aires (Linha
17 de Junho) e Anta
Gorda (Linha Quinta).
No quarto lote está
Cruzeiro do Sul (Linha
Sítio) e no terceiro
lote o Condomínio
Marques de Souza (Vasco
Bandeira), restando
apenas a finalização da
obra do Condomínio
Relvado, situado em
Linha Cruzeiro, para

divulgação

Michelon, Bertoldi, Calvi, Villa, Piccinini e Badin

alojamento nos próximos
meses.
Foram alojados
no Condomínio São
Luis 175 mil aves que,
após o período de
aproximadamente 42
dias, serão encaminhadas
ao frigorífico de frangos
da Dália Alimentos, em
Palmas, na cidade de
Arroio do Meio, para
abate e industrialização.
Hoje são abatidas 35 mil
aves por dia na unidade,
porém, a capacidade é
de 55 mil aves por dia,
mas com a crise que afeta
os preços das principais
commodities para a
elaboração de rações,
como milho e soja, o

alojamento em cada
granja foi reduzido de
275 para 175 mil pintos.
Cada núcleo é
constituído por
nove pavilhões com
capacidade para 275
mil aves por lote. Os
condomínios fazem parte
do Programa Frango
de Corte estruturado
pela Dália Alimentos
para viabilizar a cadeia
produtiva avícola.
Também integra o
programa o frigorífico
de frangos e as fábricas
de rações e de farinhas,
em Arroio do Meio;
o Matrizeiro (ASA –
América Sociedade
Avícola), em Vale Verde

e o Incubatório, em
Mato Leitão, todos em
operação.
Visitaram os dois
condomínios localizados
em Encantado o
presidente do Conselho
de Administração,
Gilberto Antônio
Piccinini, o vice,
Pasqual Bertoldi e o
prefeito, Jonas Calvi.
No Condomínio São
Luis, para marcar
as primeiras cargas
de animais alojados,
participou o presidente
do condomínio Flávio
Villa, o tesoureiro, Ivanir
Badin e técnico Vanderlei
Michelon.
Piccinini destacou a

importância da parceria
público-privada para
a concretização dos
empreendimentos e
lembrou que o município
de Encantado, há mais de
duas décadas, é parceiro
em iniciativas que visam
o fortalecimento do
agronegócio. “Iniciamos
há mais de 20 anos com
parcerias na suinocultura
e agora na avicultura,
comprovando que
municípios com gestores
visionários servem de
inspiração para a geração
de renda de outros”, disse,
agradecendo ao prefeito
Jonas e lembrando
o saudoso Adroaldo
Conzatti, que faleceu

em março enquanto
prefeito do município,
caracterizado pela visão
e por ser o único chefe
do Executivo a instalar
dois núcleos em um
único município.
Bertoldi reforçou
que somente empresas
e gestores visionários
enxergam o futuro e
investem em projetos
como este. “Aqui
possuímos granjas
altamente tecnológicas,
estruturadas no modelo
associativo de produção,
pois a Dália Alimentos
acredita no potencial de
quem produz e vive no
meio rural”.
Calvi ressaltou a
satisfação de visitar
ambos empreendimentos
e conferir de perto o
primeiro alojamento
no Condomínio
São Luis. “Aqui nos
deparamos com um
excelente exemplo
para alavancar o setor
primário, incentivando
o empreendedor rural e
a se juntar, permanecer
no interior e mostrar
e espraiar para outras
regiões o quanto este
modelo dá certo”.

solidariedade

solidariedade

AÇÃO DO GRUPO CORAÇÃO Sicredi Região dos
Vales apoia Dia C e
GIGANTE COLORADO
mesmo em dinheiro
Na manhã do dia
realiza campanha de
para o prosseguimento
17 de julho, o Grupo
do trabalho.
Coração Gigante
doação de alimentos
O Grupo ainda
Colorado, fez a
entrega de cestas
básicas, cobertores,
agasalhos, calçados
e, ainda, coletou
informações junto às
famílias beneficiadas
para identificar
outras necessidades e
buscar soluções para os
problemas levantados.
As entregas foram
possíveis graças às
doações dos integrantes
dos Grupo, bem como

de outras pessoas,
que se aliaram a esta
causa solidária. É
muito importante a
participação das pessoas,
tanto nas doações em
alimentos, roupas ou até

disponibiliza a
comercialização de
camisas, que com
o valor arrecadado
se transformará
em cestas básicas.
Interessados em
contribuir com a
causa, podem entrar
em contato através das
redes sociais, instagram:
cgigantecolorado, ou
com os membros do
grupo.

Diante das
dificuldades geradas
por conta da pandemia
de covid-19, as ações
de responsabilidade
social passaram a
ganhar ainda mais
importância. Em função
disso, neste ano, o Dia
C (Dia de Cooperar),
movimento organizado
nacionalmente pela
Organização Brasileira
das Cooperativas
(OCB), que mobiliza o
segmento com o objetivo
de desenvolver ações de
responsabilidade social,
colocando em prática os
valores e princípios do
cooperativismo, busca
auxiliar a sociedade a

minimizar os impactos a
partir da arrecadação de
alimentos.
Entre os dias 02 e 23
de julho, as 21 agências
do Sicredi Região dos
Vales foram pontos
de arrecadação de
alimentos. Mediante o
montante arrecadado,
a Cooperativa dobrou
a quantidade das
doações. Dessa forma,
serão repassadas

nove toneladas
de alimentos para
pessoas em situação de
vulnerabilidade nos 18
municípios da região.
Seguindo a dinâmica
de gerar impacto
local, que permeia o
cooperativismo, os
alimentos arrecadados
em cada agência serão
destinados à doação
naquela mesma
cidade, para que seja
feita a distribuição
conforme necessário.
O Sicredi agradece a
todos que fizeram suas
doações, multiplicando
solidariedade e
contribuindo para um
mundo mais cooperativo.
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cultura

Encantado reafirma
Pacto do Gemellaggio
com San Pietro de
Valdástico
Durante o evento em comemoração
à Semana Italiana, realizado no sábado,
dia 24, na Casa de Cultura, o prefeito
Jonas Calvi leu o ofício que reafirma o
Pacto do Gemellaggio com a cidade de
San Pietro de Valdástico.
No texto, Jonas destacou a Lei
1.569/92 que oficializa a ligação entre
as duas cidades-irmãs há quase 30
anos. “Temos ciência da importância
desta irmandade, a fim de buscar
novos caminhos e estreitar ainda mais
os laços de amizade e fraternidade
entre as cidades, comprometendo-se

também em manter o diálogo e assim
proporcionar o intercâmbio cultural e
histórico, valorizando a aprendizagem
e o crescimento de ambas as cidades.
Valorizar nosso passado e enaltecer
nossas raízes é fundamental para
estarmos de braços abertos para o
futuro”, salientou.
O ato teve ainda as manifestações
do presidente da Associação ÍtaloBrasileira de Encantado (Assibre), Nilo
Pretto, e do professor e escritor Airto
Francisco Gomes, além da bênção do
padre Sérgio.

ENCANTADO

Revitalização do
Caminhódromo cria
novo espaço de lazer
A Administração Municipal trabalha em diferentes frentes para revitalizar e
embelezar os espaços públicos. Nesta semana, a equipe de Obras deu andamento
às melhorias no Caminhódromo.
A área da frente, próximo à Rua João Sana, foi totalmente limpa e receberá
bancos e mesas de paletes, oportunizando às pessoas um novo espaço de lazer
e descanso. No local foram plantadas flores e grama. Também foi colocado um
cercado com toras de madeira e construída uma calçada para os pedestres.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

prefeito jonas reafirmou o pacto

obras iniciaram nesta semana
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rural

Engenheiro dá dicas para minimizar as perdas

Frio intenso prejudica a produção
de frutas e hortaliças

N

a terça-feira
(27), uma massa
de ar polar
de forte intensidade
ingressou no território
brasileiro, provocando
uma queda drástica da
temperatura, o que gerou
frio intenso. Conforme
a MetSul Meteorologia,
esta foi uma das massas
de ar polar mais fortes
a alcançar o Brasil
neste século, devido a
sua grande magnitude.
Porém, não será a pior,
porque numa média
geral das condições
previstas (mínimas
baixas, máximas baixas,
geada e neve) não
superará alguns eventos
de frio muito intenso
e neve dos últimos 20
anos.
A temperatura baixa

e a geada tendem a
agravar ainda mais as
perdas registradas no
campo. Na quarta-feira
(28), o engenheiro
agrônomo da Emater
de Encantado, Eduardo
Mariotti Gonçalves, foi
entrevistado na Rádio
Encantado e falou sobre
as ações que podem ser
feitas para minimizar
estas perdas.
“Nós estamos vivendo
um momento de entrada
de massa de ar frio, e esta
flutuação de temperatura
está sendo muito atípica.
Tivemos uns dias de
calor na semana passada,
em pleno inverno,
mas nesta semana
tivemos frio intenso.
Alguns agricultores de
Encantado relataram,
já na quarta-feira (28),

que houve a formação
de geada na madrugada
anterior e, em função
do frio intenso,
possivelmente terão
perdas. Entretanto, o
dano da geada só será
percebido nos dias
sucessivos, eles não são
imediatos”, explicou.
O engenheiro reforçou
que nas hortaliças, que
são plantas de clico
curto o dano é mais
imediato, enquanto que
nas espécies frutíferas,
onde algumas estão em
plena formação, os danos
preocupam e podem se
estender ao longo da
próxima safra, o que
poderá refletir na oferta
e preços dos produtos.
Elisangela Favaretto
jornalista

FOTOS: DIVULGAÇÃO

geada branca é fácil de
perceber enquanto a
geada negra é identificada
quando parte das plantas
começa a secar

ANA CLAUDIA PEDERIVA

Plantas sofreram com o frio. Imagem enviada pela leitora e
ouvinte Ana Claudia Pederiva, da Linha Auxiliadora

Ações preventivas para minimizar
ou reduzir estas perdas
Gonçalves citou algumas ações
que podem auxiliar os agricultores.
“Com o sistema de produção
em estufas ou em ambientes
protegidos, é possível prevenir estas
perdas. Alguns produtores têm
parte das hortaliças plantadas em
campo aberto e parte em cultivo
protegido, o que dá uma segurança
e reforça a importância de se
investir em sistemas de proteção”,
comenta.
Uma medida que pode ser
utilizada para hortaliças e pomares,
é deixar o sistema de irrigação
por aspersão ligado durante a
noite até as primeiras horas do
sol da manhã, já que os danos da
geada branca ocorrem no processo
de descongelamento e não no
congelamento. Eles acontecem pela
formação de cristais de gelo nas
células da planta e no descongelar,
a planta acaba extravasando este
líquido celular e ocorrem as perdas
por causa da queima.
O engenheiro explicou que
a formação da geada acontece
quando a temperatura de relva, que
é mais ou menos na superfície do
solo, a uns 30 ou 40 centímetros de
altura, atinge quatro graus, e isso
ocorre nos períodos de madrugada.
“Normalmente nas tardes e
noites anteriores a formação de
geada branca, o céu está limpo e
claro, o que significa que tem maior
perda de luminosidade e, por
consequência, perda de calor da
superfície para a atmosfera. Uma
das medidas que pode ser adotada
em campo aberto é a formação de

neblinas de fumaça, em pontos
estratégicos, especialmente nas
partes mais altas, nas bordaduras e
no sistema de zigue-zague. Podem
ser criados pontos de calor, usando
toneis metálicos com maravalha e
óleo diesel, por exemplo, criando
pontos de fumaça na lavoura. O
produtor pode acender no início
da madrugada e manter aceso até
as primeiras horas da manhã para
minimizar os efeitos da geada
branca”, ressalta.
Os apicultores também devem
proteger as colmeias por causa do
frio. “Reduzir o tamanho do alvado
é a principal medida, especialmente
para colmeias do tipo americanas,
e suplementar a alimentação das
abelhas no inverno. Pode trabalhar
com uma alimentação à base de
xarope de açúcar e água, onde
num alimentador interno, pode ser
colocado um litro de água para 600
gramas de açúcar”, cita.
Quanto a poda das frutíferas, o
engenheiro ressaltou que devem
ser observadas as plantas afetadas
pela geada fazendo-se a remoção
dos ramos mais afetados. Outra
dica é para quem não fez poda: é
importante que seja atrasada ao
máximo, visando evitar a ativação
da brotação das plantas.
Além da geada branca, existe a
geada negra, que é caracterizada
pela baixíssima umidade do ar, frio
intenso e ventos fortes. Ela é mais
perceptível nas plantas, em dias
após a ocorrência de frios intensos,
onde seca parte da planta, devido
ao congelamento da seiva.
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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.

doutor ricardo

EDUCAÇÃO: SEMESTRE É MARCADO
POR SUPERAÇÃO E APRENDIZADO
Passado o primeiro
semestre de aulas e
atravessando muitas
diversidades como a
empolgação do retorno
presencial logo no
início do ano, depois o
cancelamento devido às
restrições da Bandeira
Preta, após o retorno de
forma híbrida e agora a
possibilidade de retorno
integral para o próximo
semestre, a educação
procura se adequar
para acompanhar esses
cenários da melhor
forma e com a menor
possibilidade de perdas
na aprendizagem.
O ano letivo iniciou
ainda no mês de fevereiro
de forma remota,
sendo que no mês de
março a Secretaria
de Educação realizou
uma pesquisa com os
professores para buscar
dados sobre diferentes
aspectos da educação
como: sugestões de
formações, qual era
a visão do professor
referente à forma de
ensino, do modelo das
aulas, da situação dos
alunos, como estava
o lado emocional do
professor, estrutura
física das escolas e
outras questões que irão
colaborar para nortear
ações da secretaria. Nos
meses de maio e junho,
ocorreu o retorno das
aulas presenciais de
forma híbrida. Neste
retorno, os professores
das escolas municipais

realizaram avaliações
diagnósticas para
identificar os diferentes
níveis de aprendizagem
e o desenvolvimento
de habilidades durante
este período de
excepcionalidade de
ensino.
“Nossa grande
preocupação é com a
segurança de todos,
mas também com o
aprendizado. Estamos
buscando parceria
com as famílias,
principalmente para
os alunos da etapa
alfabetização, pois
esses alunos tiveram
a maior perda por
não aprenderem a ler
e escrever. Teremos
reunião com os pais
desses alunos para
debater como podemos
recuperar, melhorar e
encontrar ações mais
eficazes, para que
juntos possamos ter
melhores resultados,
mas tenho certeza que
sem a colaboração
dos pais, mesmo com
a união e empenho
da escola, psicóloga,
psicopedagoga, reforço
e os professores não
será possível alcançar
os resultados da
maneira que desejamos.
Precisamos da família
junto”, afirmou a
secretária da Educação,
Eliana Zenere Giacobbo.
Além disso, também
foi realizada uma
avaliação externa com os
alunos do 1º ano ao 9º

Professoras falam de vivências na pandemia

ano da Escola Municipal
de Ensino Fundamental
Olavo Bilac. O intuito
dessa avaliação foi
possibilitar aos alunos
um modelo de avaliação
dentro do proposto
por provas como a
da SAEB (Sistema de
Avaliação da Educação
Básica) e da SAERS
(Sistema de Avaliação
do Rendimento Escolar
do Rio Grande do
Sul), e também para
ajudar os professores a
visualizar como está o
nível de aprendizagem
dos mesmos, apontando
direções nas atividades a
serem desenvolvidas no
segundo semestre.

COVID-19 – MAIS DE 79% DOS
RICARDENSES RECEBERAM A DOSE 1
Até o dia 28 de julho, 79,47% dos
ricardendes receberam a DOSE 1
da vacina contra a Covid-19, sendo
aplicadas um total de 2.066 doses.
Com a DOSE 1, foram 1.320
pessoas vacinadas (79,47%), e com a
DOSE 2 e DOSE ÚNICA 746 pessoas.
Completamente imunizadas estão
as pessoas que receberam a DOSE
2 e a DOSE ÚNICA. A vacina já foi
aplicada até a faixa etária de 36 anos
ou mais, além de todas as pessoas com
comorbidades e os grupos prioritários.
O total de pessoas vacináveis do

DIVULGAÇÃO

município é de 1.661.
Até esta data não há nenhum caso
ativo de Covid-19, porém, os cuidados
devem ser mantidos, conforme
protocolos do Governo do Estado,
acatados pelo município. Os cuidados
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.

Eliana também
comentou sobre a
formação pedagógica
proporcionada aos
professores. “Tivemos
dias para formação e
reuniões pedagógicas
para debater esses
assuntos, paramos para
um pequeno recesso,
pois sabemos que esses
tempos foram muito
instáveis e demandaram
diversas adaptações dos
profissionais e mesmo
pessoas bem estáveis
emocionalmente,
acabaram abaladas. Os
profissionais precisam
estar bem para atender
bem as crianças e
necessitam de descanso.

Virá o segundo semestre
e ainda muitas dúvidas,
mas seguimos fazendo
o possível para atender
todos os alunos, buscar
olhar especialmente
para os que ainda
precisam aprender a ler
e escrever, dar atenção
aos profissionais, estando
dispostos ao diálogo com
a família, Conselho de
Educação, profissionais
e alunos”, enfatizou a
secretária.
“Temos grandes
desafios na educação
de nosso município,
pois além da pandemia
também temos a situação
da redução de número
de alunos na EMEF

Olavo Bilac resultando
em perdas significativas
do FUNDEB,
indenizações para
professores (precatórios)
e contratação de mais
profissionais para
atender a demanda deste
momento específico
e único, limitando os
recursos cada vez mais.
Pensamos juntos, em
conjunto, e fazemos
o que está no nosso
alcance, sempre com
vontade de fazer muito
mais. A educação de
boa qualidade pode
mudar o mundo e
precisamos contar com
a colaboração de todos”,
finalizou Eliana.

AULAS PRESENCIAIS
Na manhã da quarta-feira (28),
aconteceu uma reunião com os
representantes do Centro de Operações
de Emergência em Saúde para
Educação – COE no âmbito municipal.
Na reunião, após ser colocado que
houve a decisão dos municípios do
G17 pelo retorno às aulas de forma
integral no início de agosto e que
a AMVAT também se posiciona
favorável a esse retorno integral, ficou
decidido que, na rede municipal de
ensino, no dia 04 de agosto, quartafeira, haverá o retorno integral dos
alunos da pré-escola (nível II e nível
III) da EMEI Amiguinhos do Coração

e dos alunos do 1º ao 9º ano do ensino
fundamental da EMEF Olavo Bilac.
Ressaltamos que, na segunda-feira
(02) e na terça-feira (03), as aulas
ocorrerão ainda de forma escalonada,
conforme o cronograma entregue pelas
escolas anteriormente.
O retorno integral da creche
também acontecerá, porém de forma
gradativa, pois está em andamento
o processo de contratação de
profissionais para este retorno com
todas as crianças do turno integral.
Pedimos para que as famílias fiquem
atentas aos grupos de Whatsapp das
escolas para mais informações.
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segurança
ENCANTADO

Casal é preso por
tráfico de drogas
A Brigada Militar
(BM) prendeu um
homem e uma mulher
por tráfico de drogas, em
Encantado, na noite da
quinta-feira (22).
A guarnição de São
Valentim do Sul avistou
um Jeep Renegade
em alta velocidade na
ERS-129 e tentou a
abordagem, sendo que o
condutor não obedeceu
e fugiu. Próximo da
ponte entre Encantado
e Muçum, um pacote
contendo um quilo de
cocaína foi arremessado
para fora do veículo. Na
sequência, o carro parou
no acostamento.
O homem de 27 anos
e a mulher de 24 anos
foram detidos. Com eles,
ainda foram apreendidos
dois aparelhos celulares
e R$ 120. O suspeito

VESPASIANO CORRÊA

Divulgação/BM

Abordagem ocorreu na ERS-129

confirmou que levaria a
droga para Porto Alegre.
Os dois moradores
de Guaporé foram
encaminhados para
Delegacia de Polícia

Pronto Atendimento
(DPPA), em Lajeado,
onde foi registrada a
ocorrência. O carro foi
recolhido ao depósito
judicial.

DOUTOR RICARDO

Residência é destruída
por incêndio
Uma residência
foi consumida por
incêndio, em Doutor
Ricardo, no sábado (24).
Conforme os bombeiros,
a guarnição foi acionada
por volta das 19h25min.
A moradia foi destruída
pelas chamas.
A casa era mista e
tinha cerca de 55 metros
quadrados. Foram
utilizados cerca de 4 mil
litros de água. Não houve
feridos.

Divulgação/BoMBeiros

Casa foi consumida pelas chamas

NOVA BRÉSCIA
Mais de 800 quilos de
explosivos são apreendidos
O Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) com apoio do da Brigada Militar
(BM) apreendeu mais de 800 quilos de explosivos em Nova Bréscia na segundafeira (26).
Os materiais estavam em um paiol na localidade de Linha Estefânia, interior.
Foram localizados 650 quilos de Anfo, 150 quilos de emulação encartuchada de ½
por 24 e ainda 34 vasilhames plásticos com um produto químico não identificado.
Os explosivos foram recolhidos e levados para serem detonados por agentes do
Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) em Porto Alegre, Ninguém foi
preso.

Dois motociclistas
morrem em acidente
na ERS-129
Um acidente de
trânsito provocou
a morte de dois
motociclistas na ERS129, em Vespasiano
Corrêa, na tarde
do sábado (24).
De acordo com o
Pelotão Rodoviário de
Encantado, a colisão
ocorreu no quilômetro
95 da rodovia, próximo
ao trevo de acesso
principal a Vespasiano
Corrêa.
As vítimas foram
identificadas como:
Marcelo Telk, que
guiava uma Suzuki 1000
cilindradas, placas de
Roca Sales, e Ivonar
Stanislau Livinski, 17
anos, que conduzia
uma Yamaha/Fazer 250
cilindradas, de Flores
da Cunha. Ambos

ráDio aurora/guaPoré

morreram no local.
Agentes da Polícia
Civil, bombeiros
e SAMU também
atenderam a ocorrência.

Acidente ocorreu
próximo ao trevo
de acesso à cidade

ENCANTADO

Duas mulheres sofrem
ferimentos em acidente
Uma colisão entre
dois veículos provocou
ferimentos para
duas mulheres, em
Encantado, na noite
desta segunda-feira
(26). De acordo com
a Brigada Militar
(BM), colidiram uma
VW Parati e uma
Ford Ecosport. O
acidente ocorreu na
rótula construída no
entroncamento das
ruas Júlio de Castilhos e
Coronel Sobral.
As duas vítimas
estavam na Parati.
Ambas foram

JureMir versetti/ChinelageM Press

socorridas para
atendimento hospitalar
pelo SAMU com
escoriações e liberadas
posteriormente.

Acidente ocorreu
na rótula próxima
ao hospital

ROCA SALES
Incêndio atinge vegetação
Os bombeiros combateram um incêndio que atingiu área de vegetação, em Roca Sales,
neste domingo (25). A guarnição foi acionada para a Fazenda Jaguacy, local onde ocorre
cultivo de abacates, na Linha Marechal Hermes.
As chamas haviam se alastrado para uma área de 200 metros de troncos e raízes
de árvores que haviam sido derrubadas. O fogo foi combatido com auxílio de
uma retroescavadeira da prefeitura. Não houve feridos e as causas do sinistro são
desconhecidas.
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HENRIQUE
PEDERSINI

QUENTINHAS DO PEDA
DAGOSTINI

O experiente zagueiro Leo Dagostini não
deve atuar mais em 2021. O jogador confirmou
que recusou algumas propostas para o segundo
semestre deste ano. O ricardense de 36 aponta
que os clubes do interior passam por dificuldades
financeiras e que não é viável ficar distante da
família pelos valores apresentados. O atleta vai
reavaliar a carreira em 2022. Neste ano, Dagostini
chegou a acertar com o Esportivo de Bento
Gonçalves para o Campeonato Gaúcho, mas não
atuou devido a lesão.

Reunião debate
futuRo do futebol
amadoR
Evaldo lang/assEssoria da Câmara dE vErEadorEs dE EnCantado

Reunião ocorreu na sextafeira (26)

LAJEADENSE

Terminou em 0 a 0 o primeiro teste do
Lajeadense em preparação para Divisão de Acesso
do Campeonato Gaúcho. No domingo (25), o
Alviazul empatou sem gols em jogo amistoso
contra o Sete/São Caetano de Arroio do Meio.
Neste sábado (31), o Lajeadense enfrenta o
Veranópolis em mais um teste para a competição
estadual.

EVOLUÇÃO

Os Jogos Olímpicos escancaram a falta de
investimentos em esportes no Brasil. Com exceção
do futebol, percebe-se que muitos competidores
precisam improvisar para se manter em atividade,
sem a devida estrutura para se igualar aos
principais atletas de outros países. Se “torra” tanto
dinheiro em projetos fracassos neste país, seria
justo que mais recursos fossem destinados para
que desportistas com performance de destaque a
nível internacional fossem melhor subsidiados.

“APEQUENAMENTO”

Grêmio e Internacional podem até ter
preocupações com a gestão financeira, mas
o momento de ambos, no que se refere ao
futebol, é ridículo. Contratações escassas e sem
a qualidade dos demais clubes e um processo de
“apequenamento” nos dois departamentos de
futebol, colocam o tricolor e o colorado mais longe
das principais potências do futebol brasileiro.

JÚLIA

twittEr/santos

Enquanto
ocorrem os Jogos
Olímpicos, os clubes
brasileiros que atuam
na principal divisão
do futebol feminino se
preparam visando as fases
decisivas da competição.
Entre os times está o
Santos, onde joga a
encantadense Júlia Daltoé
Lordes. O concorrente
quando os jogos forem
retomados, será a Ferroviária. A disputa em dois
jogos vale vaga na semifinal.

Com o objetivo de
iniciar um processo de
recuperação do futebol
amador de Encantado, o
vereador Sander Bertozzi
(Progressistas) organizou
uma reunião com os
representantes dos clubes
de futebol da cidade
que possuem praças

esportivas. A reunião foi
realizada na sexta-feira
(23) na sede da Câmara
de Vereadores.
De acordo com
Bertozzi, o objetivo
principal não é a
realização de um
Campeonato Municipal
de Futebol, mas sim

iniciar uma estruturação
das entidades e conhecer
as principais dificuldades
de cada clube para
manter as atividades
atualmente. “Fizemos o
convite a 12 clubes que
têm sede em Encantado.
Oito estavam presentes
nesta reunião. Tentamos

ouvir e conversar para
ver o que podemos fazer
para melhorar”, declarou
o vereador.
O representante do
Conselho Municipal
de Desporto (CMD),
Leomar Bombassaro,
também acompanhou o
encontro.

ADRIELI BERTÉ

bResciense tRoca
de clube no futsal
da itália

A bresciense Adrieli Berté acertou sua transferência para uma nova equipe do futsal Italiano. A jogadora de
26 anos foi anunciada como reforço do Tiki Taka Calcio A5.
A atleta, que atua na função de ala, aproveita o curto período de férias com familiares em Nova Bréscia
antes de retornar para Itália e iniciar a pré-temporada. O novo time chegou a primeira divisão nacional nesta
temporada. O contrato tem duração de um ano. “A negociação foi bem tranquila, eles me pareceram ser uma
família e, desde o primeiro momento, demonstraram muito interesse em mim. A energia deles, a vontade de
trabalhar e crescer nessa modalidade me cativaram muito e facilitaram minha escolha”, define.

saída após dois anos
adrieli teve uma passagem turbulenta pelo Kick
off. Foram dois anos na equipe e duas cirurgias
que prejudicaram a sequência da jogadora em
quadra. mesmo assim, na temporada que encerrou
recentemente, a bresciense conseguiu ter destaque e
despertou interesse do novo clube.
“graças a deus, a última temporada foi maravilhosa.
Pude voltar a fazer o que mais amo, ajudar as minhas
companheiras dentro das quadras e me sentir “viva”
novamente. sou grata À minha ex-equipe por tudo que
fizeram por mim, foi uma grande experiência, que somou
muito no meu percurso de atleta”, avalia.

sobre adrieli
natural de nova Bréscia, a atleta deu seus primeiros
passos no esporte atuando pela escolinha do CFm de
Encantado. depois ela se transferiu para o Barateiro
Futsal, de santa Cátarina. a chance de jogar na itália
surgiu em 2014, quando ela viajou para o exterior
juntamente com a também jogadora ana Carolina Caliari
sestari.
adrieli é filha de isolde e luiz Berté, moradores de
linha Estefânia, interior de nova Bréscia.

17

JORNAL OPINIÃO
30 de JULHO de 2021

ESPORTES
SÉRIE D DO BRASILEIRÃO

PADU ENTRA EM CAMPO
PELO AIMORÉ NO DOMINGO
Em crise na disputa da Série D do
Campeonato Brasileiro, o Aimoré
tenta sua recuperação no domingo
(01), diante do Rio Branco do Paraná,
pela 9ª rodada da competição. A
equipe onde atua o roca-salense Padu
Carvalho, 23 anos, vem de derrota e
trocou a comissão técnica em busca
de recuperação na disputa nacional.
O Aimoré que agora é comandado

ALEXANDRE
DOS SANTOS

por Lacerda, soma sete pontos em
oito partidas e ocupa a 6ª colocação
no Grupo 8. Padu anotou dois
gols na competição e tem sido
aproveitado como titular no meiocampo do clube de São Leopoldo.
Restam mais seis rodadas para o
fim da fase de grupos. São oito clubes
que brigam por quatro vagas para 2ª
fase.
TWITTER/AIMORÉ

NOTAS DO XANDÃO
ELIMINAÇÕES

O SC Internacional que já tinha
fracassado no Gauchão e na Copa do
Brasil, foi também eliminado na Copa
Libertadores. Ainda sob o comando
de Miguel Ángel Ramírez, o colorado
perdeu o título do estadual para a fraca
equipe do Grêmio e na Copa do Brasil
sucumbiu diante do Vitória que está na
15ª colocação da Série B. Agora já sob
o comando de Diego Aguirre o Inter
foi eliminado da Libertadores pelo
fraquíssimo Olímpia do Paraguai, mesmo
clube que o colorado aplicou uma goleada
de 6x0 na fase de grupos da competição.

AMARELA

O Internacional vive um dilema de
sucumbir em jogos decisivos, situação
que se repete nos últimos anos. Em 2019
o colorado gaúcho perdeu o título da
Copa do Brasil no Beira-Rio lotado para
o Athletico Paranaense. Na temporada
passada o Inter deixou de conquistar o
título do Brasileirão, quando precisava
apenas vencer o Corinthians em casa
na última rodada, e acabou ficando no
empate sem gols. Além destes fracassos o
colorado gaúcho teve eliminações para o
América-MG e para o Vitória nas últimas
duas edições da Copa do Brasil, e, duas
eliminações na Libertadores, ambas nos
pênaltis, para Boca Juniors e Olímpia.
Nos momentos decisivos os 10 anos sem
títulos expressivos pesa para o colorado
gaúcho.
Padu é titular do Aimoré na Série D

COPA VINI LADY DE FUTEBOL

COMPETIÇÃO ENVOLVE
SEIS CLUBES
Entre hoje (30) e segunda-feira (01)
as cidades de Encantado e Roca Sales
sediam a 1ª edição da Copa Vini Lady
de Futebol. Os jogos ocorrem pelas
categorias 2008 e 2010.
Na Chave A estão: Juventude (Caxias
do Sul), Nolifute (Vale Do Taquari)

e Pratas Atlético Juniors (Arroio do
Meio). No Grupo B: Novo Hamburgo,
Rui Barbosa (Arroio do Meio) e
Escolinha Guaporé.
Hoje e amanhã ocorrem as fases
classificatórias e no domingo os jogos
decisivos.

SURPRESA POSITIVA

Após a disputa de 13 rodadas do
Campeonato Brasileiro da Série A,
Grêmio e Internacional estão atrás do
Juventude na tabela de classificação. O
time caxiense que entrou no certame
apenas com a expectativa de permanecer
na 1ª Divisão realiza uma campanha
regular distante 6 pontos da zona do
rebaixamento. De certa forma um
desempenho surpreendente para
quem entrou na competição com tanto
descrédito.

AMISTOSOS

O Clube Esportivo Lajeadense vai
realizar dois amistosos com o Veranópolis
antes da estreia na Divisão de Acesso
do Gauchão. O primeiro jogo ocorre
amanhã (31) em Lajeado. Já no dia 7 de
agosto as duas equipes se enfrentarão em
Veranópolis, na Serra Gaúcha. A estreia
do Alviazul na Divisão de Acesso ocorre
no dia 15 de agosto, quando recebe o
Grêmio Bagé, em Lajeado.

NONATO NO FLU

O meia Nonato foi emprestado pelo
Internacional ao Fluminense. O valor do
empréstimo por um ano é de R$ 500 mil.

xandao@rdencantado.com.br

PORTALUPPI 1

Nos quatro primeiros jogos como
técnico do Flamengo, Renato Portaluppi
e seus comandados tiveram quatro
vitórias, duas pela Libertadores, 1x0 e
4x1, contra o Defensa y Justicia, e, duas
pelo Brasileirão, com goleadas diante do
Bahia (5x0) e São Paulo (5x1). Foram 15
gols em quatro partidas, média de quase
quatro bolas na rede por partida.

PORTALUPPI 2

Diante das dificuldades enfrentadas
por Tiago Nunes e agora Felipão no
comando técnico do Grêmio, ficou
evidente que Renato Portaluppi fez
milagre como treinador do tricolor.
Com esse mesmo grupo de jogadores na
temporada passada, Portaluppi levou o
time a final da Copa do Brasil e a uma
vaga na Pré-Libertadores, através do
Campeonato Brasileiro. Neste ano o
time gremista está mergulhado na zona
do rebaixamento do Brasileirão de onde
parece que não vai ter forças para sair.

GUILHERME AZEVEDO

O Grêmio cedeu o atacante
Guilherme Azevedo ao Coritiba por
empréstimo até o final desta temporada.
O time paranaense é o vice-líder da Série
B do Brasileirão.

TROCA DE TREINADOR

O Aimoré que ocupa a sexta
colocação no Grupo A-8 da Série D do
Campeonato Brasileiro promoveu a
troca de treinadores. Gilson “Cabeção”
Maciel deixou o cargo sendo substituído
por Rafael Lacerda. A missão de Lacerda
que fez um excelente trabalho na SER
Caxias nas duas últimas temporadas,
é colocar o Índio Capilé entre os
quatro primeiros colocados e garantir
classificação para próxima fase da
competição.

GUERRERO

O atacante Paolo Guerrero está
em fase final de recuperação de lesão.
Atualmente o atacante colorado
realiza trabalhos físicos e com bola, e a
estimativa é de que no segundo semestre
de agosto, fique a disposição do técnico
Diego Aguirre. Guerrero tem contrato
com o Internacional até o final desta
temporada.

EDENILSON

O volante Edenilson pode estar de
saída do SC Internacional. O atleta
que recusou um aumento salarial tem
proposta para atuar no Al-Shabab da
Arábia Saudita. Edenilson acredita
que seu ciclo no colorado gaúcho está
encerrado.
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CURADOS PARA CURAR
De tempos em tempos alguém entra em sua vida, cuja
história, comportamento e palavras mostram de modo
claro a condição humana contemporânea. Vemos uma
imagem clara como uma fotografia do estado do mundo
pós-moderno.
Algumas semanas atrás, um rapaz que eu não
conhecia e havia tido diversos problemas com drogas,
por intermédio de seus familiares solicitou nossa ajuda.
Ele estava recomeçando sua vida, indo para um outro
estado onde iria começar a trabalhar. Havia ficado um
longo período no vício e após o tratamento em uma
clínica evangélica de recuperação, estava preparado para
dar um novo rumo à sua vida. A maior parte de sua
família virou as costas para ele, mesmo após tentativas
de contato, menos seus tios.
Seu rosto era abatido, olhar vago e com sinais
visíveis do vício. Parecia deslocado da realidade, com
um sentimento de confusão e sem muita direção com
relação à vida. Apegou-se a fé em Deus de forma radical
e confessava com toda convicção que foi a intervenção
divina que o impediu de morrer. Agora com novos
planos, seu propósito era trabalhar, recomeçar a vida,
adquirir seus bens, sua casa e futuramente constituir
uma família. Um grande entusiasmo havia dentro
desse rapaz e ainda nas últimas conversas com ele por
telefone, percebia nitidamente esse mesmo entusiasmo
e ânimo. Agora de longe, oro e torço pelo seu futuro no
outro estado, para que ele possa viver com dignidade e
liberdade.
Enquanto escrevo esse artigo, olho para a capa
de um livro chamado “O Curador Ferido” de Henri
Nowen. Nele, o autor avalia com precisão a sociedade
de sua época, que pouco mudou em relação as mazelas
que a oprimem: solidão, vícios, angústia da alma,
deslocamento da realidade. Henri questiona como os
ministros e também os cristãos comuns podem exercer
o ministério de forma eficaz nesse tempo. Ele encoraja
a todos a ver Cristo em cada pessoa sofredora ao nosso
redor, e enquanto cuidamos das nossas próprias feridas,
não devemos esquecer das feridas do próximo. Afinal,
quem pode tirar uma criança de uma casa em chamas
sem correr o risco de ser queimado? Quem pode retirar
o sofrimento de alguém, sem ao menos senti-lo um
pouco?
Cada um é chamado a ser o curador ferido. Aquele
que não só cuida das suas próprias feridas, mas ao
mesmo tempo está preparado para curar as feridas dos
outros. E a cura ocorre quando ministramos amor e
compaixão, ouvimos o próximo com atenção, suprimos
suas necessidades, mostramos a ele um sentido de vida.
Mas acima de tudo, quando apresentamos a pessoa e
obra de Jesus Cristo que veio para curar não somente o
corpo, mas a alma, e trazer liberdade aos oprimidos.
PREZADO LEITOR: Ao iniciar seu ministério Jesus
declarou: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque
me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me
enviou para proclamar a libertação dos aprisionados
e a recuperação da vista aos cegos; para restituir a
liberdade aos oprimidos.” - Lucas 4.18. E, foi isso que
Ele fez enquanto esteve aqui nesse mundo. Agora, seus
discípulos são enviados com a missão de anunciar as
Boas Novas que trazem libertação, salvação, saúde e
acima de tudo o perdão de pecados. Eis a nossa missão!
Permita-se ser usado por Deus neste tempo.
(Pr. Gustavo Erthal)

DAR A RECEITA SEM
DAR O PÃO
Imagine que
você está com
fome e vai para
comer num
restaurante. Na
entrada tem
garçons bem
vestidos para
lhe receber
e lhe dar um
bom lugar para
sentar. Assim
que você se
acomodou no local - ao som de boa música ambiente
- o gerente agradecido começa falando sobre o
privilégio que você tem de estar nesse restaurante.
Logo ele lhe apresenta o menu, e como foram feitos
com amor e carinho os preparativos para este almoço
especial. Enquanto isso, você já sente o cheiro da
comida gostosa, e não vê a hora de ser servido.
Passa o tempo... Quase uma hora de espera e nada
de servirem a comida, e você questiona o gerente.
Afinal, vão servir ou não? E a resposta é: aqui nós só
passamos a receita!
Nisso se tornaram a maioria das igrejas hoje: dão
a receita de como se alimentar para viver, mas não
fornecem o principal que é mostrar a comida pronta.
A Igreja se contenta hoje em alimentar as pessoas só
com palavras, sem lhe oferecer algum resultado da
sua devoção e fé. O povo vai para comer, mas come
vento. A Igreja jura que Jesus está no culto, mas nada
acontece que possa provar isso. Assim o povo vai
desanimando aos poucos até desistir de Deus.
Quando Jesus inaugurou a Igreja no dia de
Pentecostes, ela foi regada com línguas de fogo e
poder sobrenatural. Nos primeiros anos de sua
existência, sinais e grandes milagres eram vistos
pelo povo. Até mortos eram ressuscitados. A Igreja
se movia e crescia no sobrenatural, isto é, coisas
inexplicáveis aconteciam pelas mãos de seus pastores.
Isso durou até que a filosofia grega entrou pelas suas
portas para enfeitá-la com palavras de sabedoria
humana, transformando o Evangelho simples de
Cristo em palavras cada vez mais eruditas e distantes
do pecador.
Não bastasse, a idolatria romana do império
caído, não perdeu tempo para vender o seu “peixe”, e
incluiu ao Evangelho os seus deuses do Olimpo para
destronar Jesus Cristo e o Espírito Santo e colocar as
suas estátuas como “representantes” dos céus. Assim
o povo não precisava se arrepender e se converter,
ou seja, poderiam agora serem cristãos sem terem
que deixar a velha vida de pecados. Logo as palavras
de Cristo se tornaram numa receita de bolo que
nunca vai no forno, muito menos se experimenta o
verdadeiro gosto.
O Evangelho funciona ontem, hoje e sempre. Se
Jesus está onde duas ou três pessoas se reunirem no
Seu Nome, Ele fica apenas olhando? Ou abençoa,
curando e libertando? Não consigo imaginar um
Deus que vive num céu com ruas de ouro, rio de
cristal, onde não existe doença e nem morte, vir aqui
na terra nos cultos só para “torcer” pelos seus filhos!
Ele veio dar vida, e vida com fartura. Portanto, a
Igreja é uma filial do céu, e jamais poderá ser menos
do que isto. Se ela não for capaz de trazer os céus para
a terra, então, pelo menos o mostruário ela deve ter.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

SEMPRE NOS DÊ
ESSE PÃO!

Todos os domingos saímos de casa para ir à
missa na paróquia. Por que fazemos isso? Por
que os católicos fazem isso desde os primeiros
séculos do Cristianismo? Será muito útil
se hoje e nos dois domingos seguintes
procurarmos uma resposta na leitura do
Evangelho de São João, onde ele narra a
multiplicação dos pães e o discurso eucarístico
de Jesus. Jesus é o pão que dá vida.
O povo seguiu Jesus porque ele multiplicou
o pão e tirou a fome de milhares de seus
seguidores. Mas Jesus os censura: Vocês
não me procuram porque viram os sinais
milagrosos, mas porque já se fartaram. Eles
não estão realmente procurando o Jesus dos
milagres, mas os milagres de Jesus.
O ser humano é um ser cheio de
necessidades. Nada satisfaz totalmente o
seu desejo. Então seu grito vai para Alguém
para vir em seu auxílio. E nós, participamos
da Missa dominical porque sentimos fome,
temos medo, estamos oprimidos? Muitos só
pedem coisas a Deus.
Pedimos a Ele o pão de cada dia e o quanto
precisamos para viver, mas esses pedidos
concretos expressam nossa necessidade
de Deus. É por isso que Santo Agostinho
advertia: "Deus ouve o teu chamado, se
o procuras. Ele não te ouve se procuras
outras coisas através dele." No momento da
comunhão, sintamos que Jesus também nos
dá aquela grande revelação: «Eu sou o pão da
vida; quem vem a mim não terá mais fome, e
quem crê em mim não terá mais sede».
Jesus fala sobre outro pão. A vida é um
caminho onde precisamos nos alimentar
para seguir em frente e Jesus nos lembra que
Ele é o pão que dá a vida eterna. A grande
fraqueza espiritual de muitas pessoas (falta
de sentimentos, falta de amor, falta de fé e
esperança, falta de solidariedade com os
mais fracos ...) se deve ao fato de não se
alimentarem bem, serem pessoas anêmicas de
espírito e atrofiadas de esperança.
Irmãos e irmãs: Façamos de cada Missa
uma verdadeira festa como encontro pessoal
com Cristo. Nele ele nos dá o pão de sua
Palavra e o pão de seu corpo. Uma festa não
se improvisa. A nossa oração, o nosso serviço
ao próximo, o cumprimento do nosso dever
devem ser o pão que levamos à reunião
dominical para que o Senhor o abençoe e
multiplique.
Jesus nos deixou a sua vida, a sua Igreja e
o seu corpo, para que tenhamos vida e vida
em abundância. Nossa oração deve ser esta:
Senhor, dê-nos sempre esse pão!
Pastoral da ComuniCação
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RGE aponta que mais de três mil clientes
poderiam ter desconto se solicitassem
cadastro na Tarifa Social
Em um levantamento
realizado pela RGE, a
companhia mapeou
3.081 clientes na região
do Vale do Taquari
que ainda não são
cadastrados como Baixa
Renda na Tarifa Social,
podendo ter o benefício
do desconto nas contas
de energia. Após um
intenso trabalho junto
à população, a empresa
registrou o crescimento
significativo de novos
clientes cadastrados
no benefício da Tarifa
Social, no primeiro
semestre de 2021,
somando 3,4 mil clientes
cadastrados na região.
Com esse aumento
de 16.8% na base de
cadastros da região,
esses novos beneficiados
também estão isentos
de corte de energia
por inadimplência,
determinada pela
Agência Nacional
de Energia Elétrica
(ANEEL), vigente até 30
de setembro.
“Um dos principais
pilares da companhia diz
respeito a ações junto à
população de baixa renda
e neste momento crítico

de pandemia, temos
ampliado nossos esforços
para contribuir com as
famílias, estimulando o
cadastramento na Tarifa
Social de quem tem
direito, além de oferecer
melhores condições de
pagamento para todos os
clientes”, diz o presidente
da RGE, Marco Antonio
Villela de Abreu.
Entre as cinco cidades
da região com maior
número de clientes
cadastrados para baixa
renda, Lajeado lidera
o ranking com 1.407
clientes. Em segunda
posição, Estrela tem
558 consumidores
beneficiados, enquanto
Bom Retiro do Sul
fica em terceiro lugar
com 366 unidades
consumidoras recebendo
desconto. Confira na
tabela o restante dos
municípios.
Por meio de
cruzamento de dados
internos com o Cadastro
Único para Programas
Sociais (CadÚnico), do
Governo Federal, a RGE
observou que o número
de beneficiados em toda
área de concessão pode

VALE DO TAQUARI - TARIFA SOCIAL
Municípios
LAJEADO
ESTRELA
BOM RETIRO DO SUL
ENCANTADO
ARROIO DO MEIO

quase dobrar se todos os
que se enquadram nos
requisitos se inscreverem
e forem aprovados na
categoria Tarifa Social.
Tarifa social. Os
descontos na conta de
luz para os beneficiados
pela Tarifa Social são
aplicados de forma
cumulativa para faixas
de consumo que vão de
0 kWh a 220 kWh. A
tarifa terá um desconto
de 65% para os primeiros
30 kWh consumidos no
mês. Para o consumo
de 31 a 100 kWh/mês,
o desconto será de 40%.
Finalmente, a parcela de
consumo entre 101 e 220
kWh no mês terá 10% de
desconto. Isso significa
que, se o beneficiário
da Tarifa Social tem um
consumo mensal de 50

ENCANTADO

Rótula é construída na
Rua Coronel Sobral
A Administração Municipal
iniciou nesta semana a construção de
uma rótula na Rua Coronel Sobral.
A estrutura fica na esquina com a
Rua Rio de Janeiro. Após estudo do
departamento de trânsito foi avaliado
que a rótula é alternativa para diminuir

a velocidade dos veículos e oferecer
mais segurança aos usuários da via.
O trecho recebe diariamente o fluxo
intenso de caminhões e automóveis que
utilizam a Rota do Desenvolvimento e
a via de entrada e saída da cidade pela
rua Padre Anchieta/ERS 129.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Rótula está na Rua Coronel Sobral com a Rua Rio de Janeiro

Cadastrados
1.047
558
366
294
262

kWh, ele receberá um
desconto de 65% sobre os
primeiros 30 kWh e de
40% sobre os outros 20
kWh.
Para ser enquadrado
na categoria como
consumidor de baixa
renda, o cliente precisa
ter ganhos mensais per
capita de, no máximo,
meio salário-mínimo e
atender a pelo menos
uma das condições
listadas abaixo:
>> NIS (cadastrado no
Programa Bolsa Família)
ou NB (cadastrado no
BPC);
>> Programa Bolsa
Família (neste caso,
informar o NIS - Número
de Identificação Social);
>> BPC (Benefício de
Prestação Continuada)
– neste caso, informar

Potenciais
887
263
166
141
103

o NB (Número do
Benefício);
>> Família inscrita no
“Cadastro Único” para
Programas Sociais do
Governo Federal, com
renda familiar mensal
per capita menor ou igual
a meio salário-mínimo
nacional ou;
>> Quem receba o
Benefício da Prestação
Continuada da
Assistência Social – BPC,
nos termos dos Art. 20 e
21 da Lei nº. 8742, de 7
de dezembro de 1993;
>> Família inscrita
no Cadastro Único com
renda mensal de até
três salários-mínimos,
que tenha portador de
doença ou patologia
cujo tratamento
ou procedimento
médico requeira o uso

continuado de aparelhos,
equipamentos ou
instrumentos que, para
o seu funcionamento,
demandem consumo de
energia elétrica;
>> Família de
Índios ou Quilombolas
inscritos no Cadastro
Único para Programas
Sociais do Governo
Federal.
Caso se enquadre
nos requisitos, deverá
também se cadastrar
junto à distribuidora,
por meio dos canais
digitais www.rge-rs.
com.br (www.rge-rs.
com.br/baixarenda)
ou pelo aplicativo
CPFL Energia. Basta
informar os documentos
e comprovantes
solicitados.
Caso a pessoa com
o benefício da Tarifa
Social não seja o
titular da instalação,
é importante que ela
faça o pedido sempre
identificando o código
do cliente (presente
na conta de energia)
do local onde mora,
para que a RGE possa
conceder o benefício de
forma adequada.

ENCANTADO
Posto Navegantes retoma
atendimento
Após 23 dias de reforma, o
atendimento no Posto de Saúde
Navegantes foi retomado na quintafeira (29). A equipe da Administração
Municipal realizou a troca do piso e
da iluminação, além de melhorias nos
sistemas de elétrica e hidráulica, nova
pintura e ajustes na distribuição dos
móveis. Nesse período, os pacientes dos
bairros Navegantes e Nossa Senhora
Aparecida foram atendidos no Posto
Central.
“Agradecemos o empenho dos
nossos servidores pelo trabalho
realizado, tanto a equipe da obra como
os profissionais do Posto Central,
que se organizaram para receber
um número maior de pessoas nesse
período, e também aos moradores do

Navegantes e Nossa Senhora Aparecida
que compreenderam essa necessidade
da reforma”, comenta o prefeito Jonas
Calvi.
A secretária de Saúde, Clarissa da
Rosa Pretto Scatola, destaca que as
novas instalações do Posto Navegantes
têm o objetivo de proporcionar
aos pacientes um ambiente mais
confortável. “Sabemos que é um local
que a gente procura quando não está
bem. Por isso, queremos deixar para
as pessoas um lugar mais bonito,
mais iluminado, mais agradável.
Tenho certeza que elas vão aprovar as
mudanças”, acrescenta Clarissa.
O horário de funcionamento é das
7h30min às 11h30min e das 13h às
17h.
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Estudante organiza exposição de fotos LGBT
Inspirada na música
“Toda forma de amor”,
do cantor Lulu Santos,
a estudante do curso de
magistério do Instituto
Estadual de Educação
Monsenhor Scalabrini, de
Encantado, Suélen Maria
Graciolla de Oliveira,
16 anos, organiza uma
exposição fotográfica
para o dia 11 de
setembro, no Gauss Bier
Pub, das 17h às 21h.
Além de ser estudante,
há dois anos, nas horas
vagas, Suélen atua como
fotógrafa de ensaios
femininos e masculinos,
no estilo Street. Há

um ano, ela está se
aperfeiçoando e explica
o objetivo do evento.
“O tema é referente ao
projeto que idealizei e
estou executando sobre
ensaios da comunidade
LGBT. Como este
assunto é polêmico na
sociedade, é importante
que tenhamos uma outra
visão, e minha intenção
com essa exposição, é
desmistificar a imagem
que muita gente tem de
que LGBT é doença e
assim, quero mostrar
que somos todos
iguais, independente
da nossa orientação

sexual. Podemos amar
de qualquer forma, pois
nossos sentimentos
são livres e devem ser
escolhidos por nós
mesmos. Tenho muitas
pessoas ao redor de mim
que fazem parte dessa
comunidade, que hoje
em dia é muito julgada, é
vista como algo pecador,
pelo fato de estar exposta,
mais que antigamente”,
explica.
A exposição contará
com a participação
de um casal de Nova
Bréscia, além de outros
cinco participantes que
são de Encantado e Roca

DIVULGAÇÃO

Sales. “Eu conversei com
todos os participantes,
expliquei como iria
ocorrer e o que seria feito
com as fotos e todos eles
logo aceitaram”, destaca.
Suelen ressalta o seu
amor pela fotografia.
“Através das fotografias,
eu consigo retratar a
personalidade da pessoa
e os sentimentos que
muitas vezes não se
percebe. É libertador
poder transmitir o que
uma pessoa sente em
uma foto”, relata.
Elisangela Favaretto
jornalista

Suélen Maria Graciolla de Oliveira
idealizou o projeto

ENCANTADO

Candidatas a soberanas recebem primeiras
orientações sobre o concurso
O primeiro encontro entre as
candidatas ao Concurso de Escolha
das Soberanas de Encantado ocorreu
no sábado, dia 24, no Auditório Brasil
do Centro Administrativo Municipal.
As 14 meninas estiveram
acompanhadas de representantes das
empresas e entidades apoiadoras.
Além de esclarecer as dúvidas
das concorrentes, a Comissão
Organizadora apresentou a agenda
de compromissos e atividades para as
fases preliminares e a final, marcada
para o dia 9 de setembro, no Parque
João Batista Marchese.
“Quero agradecer a todas que
colocaram o nome à disposição para

participarem desse grande evento,
assim como as entidades e as empresas.
É a primeira Corte que vai fazer parte
da inauguração e dos festejos que
envolvem o Cristo Protetor”, comentou
o prefeito Jonas Calvi.
Conforme a presidente da comissão,
Taísa Calvi, as três fases preliminares
e a final serão transmitidas por Live
no Facebook da Prefeitura. “Nosso
objetivo é dar transparência ao
concurso e possibilitar que o público
também possa acompanhar de casa
todas as etapas”, ressaltou.
Após o encontro, as candidatas
participaram da programação da
Semana Italiana, na Casa de Cultura.
DIVULGAÇÃO

AGENDA ATÉ A FINAL
31/07: 9h às 17h: Fotos e Gravação da Vinheta
07/08: WORKSHOP 1 – Manhã e Tarde com a professora Josi Da Costa
14/08: WORKSHOP 2- Conhecendo Encantado, sua história e seus atrativos
turísticos
9h: Painel sobre a história de Encantado
13h: Passeio Turístico Encantado
21/08: WORKSHOP 3 – Manhã e Tarde com a Professora Josi Da Costa
22/08: 19h30min LIVE PRELIMINARES – Apresentação e entrevista
29/08: 19h30min LIVE PRELIMINARES – Tarefa Surpresa
05/09:
14h às 17h - Prova Cultural;
19h30min - LIVE PRELIMINARES - Teste Cultural
07/09:
13h: Reunião e ensaio;
17h: Desfile de carro;
20h: Gravação;
08/09: 19h - Ensaio e Reunião
09/09:
8h - Café da manhã com Prefeito e Imprensa;
17h - Recepção das Candidatas e Entrevista com os Jurados;
20h - LIVE FINAL

candidatas foram recepcionadas no auditório brasil

