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FRASE DA 
SEMANA

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

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

OBITUÁRIO 30/07/2021 a 05/08/2021

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

“Uma estrada tanto 
traz, como leva, por 
isso temos que ter 
situações que são 
atrativas para que 
as pessoas venham e 
permaneçam”.

Paulo Kohlrausch,
 prefeito de Santa Clara do 
Sul sobre a Rota do Pão e do 
Vinho.

30/07 – Maria Lanzini de Conto, 93 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

31/07 – Rui Fernando Cobalchini Carvalho, 41 anos.
Cemitério de Linha Chiquinha, Encantado. Funerária Arezi.

01/08 – Maria de Lourdes Botega, 69 anos.
Cemitério de Arroio Augusta Alta, Roca Sales. Coruja Serviços Funerários.

02/08 – Leonilda Haack, 75 anos.
Cemitério de Imigrante.

04/08 – Nelsa Bellini Pertille, 82 anos.
Cemitério Católico de Linha Zambicária 1ª Secção, Vespasiano Corrêa. Funerária 

Garibotti.

05/08 – Ivo Formentini, 94 anos.
Cemitério de Arroio Augusta Baixa, Roca Sales. Funerária Delano.

Diomar Pittol, 61 anos
Cemitério da Linha Santa Terezinha, Encantado. Funerária Mazzarino

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

PROCURA-SE
O cão Zequinha, 
pertencente a Hermes 
Pedro Daltoé e sua 
esposa, está 
desaparecido. Eles são 
moradores da localidade 
de Palmas, Encantado.
Se alguém souber de seu 
paradeiro, favor comunicar 
através do telefone: 
(51) 9 99 57 93 87.

PAGA-SE 
RECOMPENSA

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado 
em 21/08/1971 

Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 
51.3751.1580

EDIÇÃO Nº: 2.558
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca
DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Elisangela Favaretto
JORNALISTA 
RESPONSÁVEL
MTB 16104
elisangela@opiniaojornal.
com.br

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

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.
com.br

Cães brabos

Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio 
Encantado, do bairro Navegantes, relata o seguinte: 
meus vizinhos têm cinco cachorros soltos, que 
avançam e mordem todo mundo. Os lixeiros e 
carteiros não querem mais pegar o meu lixo e deixar a 
correspondência. Os cães quase mataram minha gata 
e morderam minha sobrinha. Um menino que foi na 
minha casa também foi mordido. Minha gata está 
internada e vou gastar o que não poderia. Já conversei 
várias vezes e não adianta nada. 
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encantadoYê cobra atenção com a causa animal

Presidente tranca a votação de 
projetos oriundos do Executivo
Há um novo 

impasse na 
relação entre 

dois dos poderes de 
Encantado. Na sessão 
da segunda-feira (02), 
a presidente da Câmara 
de Vereadores de 
Encantado, Andresa 
Cristina de Souza – Yê 
(MDB) anunciou que 
não serão apreciados 
projetos enviados pelo 
Executivo antes que 
sejam apresentadas 
soluções em relação à 
causa animal.

De acordo a 
presidente, ela não 
recebeu respostas sobre 
a destinação de valores 
a entidades que atuam 
na causa.  Yê esteve 
tratando do tema em 
reunião com o Promotor 
de Justiça de Encantado, 
André Prediger. A 
suspensão no repasse 
de recursos financeiros 
para Associação 
Encantadense de Defesa 
aos Animais (AEDA) 
é um dos motivos da 
revolta por parte da 
vereadora. 

O que diz o Executivo
Conforme  o Chefe de Gabinete da Administração Municipal de Encantado, 

José Caetano Turatti Ost, o contrato firmado entre a prefeitura e a entidade 
que presta assistência aos animais vem sendo cumprido pelo Poder Público. 
“Os repasses de R$ 3 mil mensais têm sido feitos”, reiterou Caetano. 

Em documentos encaminhados para a reportagem do Grupo Encantado 
de Comunicação (GECom), consta o Termo de Colaboração entre a AEDA e a 
Administração Municipal de Encantado, onde estão previstos os pagamentos. 

O Chefe de Gabinete revelou que em 2021 foram pagos R$ 43.143,00 em 
serviços como castração e recolhimento de animais além do que foi repassado 
para AEDA.

ONTEM A PRESIDENTE REUNIU-SE COM AS  
REPRESENTANTES DE ENTIDADES QUE CUIDAM DOS ANIMAIS  

PrOjEtO aPrOvadO
Por unanimidade, os vereadores aprovaram 

o projeto 033/2021 que autoriza o Executivo 
a repassar recursos ao empresário Maciel 
Slaifer para ampliação de sua agroindústria em 
Encantado. 

De acordo com a justificativa do projeto, a 
família Slaifer atua há sete anos na produção de 
figos para indústria e cinco anos na produção 
de morangos, além de outros produtos como 
pepino, pimenta e maxixe. O incentivo serve para 

qualificar a estrutura da propriedade.

Homenagem 
Os vereadores aprovaram, ainda, uma moção de aplausos para o policial 

Militar José Acemar Cavalheiro Machado, que entrou para reserva na Brigada 
Militar após 30 anos de atuação na área de segurança pública. 

A homenagem rendeu manifestações de vereadores pelo trabalho 
desempenhado por Acemar no município e a entrega de um certificado feita 
pelos filhos do policial.

Acemar foi homenageado pelos vereadores

fOtOS: HEnriquE PEDErSini

FUNERÁRIA AREZIU
Rua Relvado, 910 | Bairro Planalto | Encantado-RS

Fones: 51 99635.2245 | 98146.2942 | 51.3751.6781
Filiais em Relvado, Roca Sales e Doutor Ricardo Saúde e bem-estar

O PLANO UNIÃO 

ASSISTENCIAL 

OFERECE:

Clínica Própria 

Consultas 

Exames

Segundo Yê, é preciso 
que a Administração 
Municipal tenha outras 
preocupações além do 
turismo e do Cristo 
Protetor. “Peço ao 
Executivo que tome 
alguma atitude por que 
eu, enquanto presidente, 
não vou colocar 
projetos em votação até 
não vir uma solução. 

Repassavam R$ 3 mil 
para AEDA e não estão 
mais repassando, quero 
saber o porquê... Fiquei 
sabendo que tem R$ 60 
mil para repassar, vamos 
ver qual a forma legal e 
repassar! Não podemos 
esperar”, afirmou a 
emedebista. 

Henrique Pedersini 
jornalista
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DE OLHO EM ROCA

COOPERATIVISMO

Sicredi é Top of Mind RS 
e está entre as marcas 
mais amadas do Estado

O Sicredi recebeu, na 
terça-feira (27), o Top 
of Mind RS, premiação 
da Revista Amanhã, na 
categoria cooperativa 
de crédito. A pesquisa, 
que revela as marcas 
mais lembradas pela 
população gaúcha, 
considera a primeira 
empresa que vem à 
mente do entrevistado. 

Outro destaque do 
Sicredi foi na categoria 
Love Brands, premiação 
criada em 2019, 
apresenta o ranking das 
marcas mais amadas do 
Rio Grande do Sul. Pelo 
terceiro ano consecutivo, 
o Sicredi aparece na 

pesquisa como uma das 
marcas mais amadas do 
Estado.

“O cooperativismo 
tem chamado, cada 
vez mais, a atenção 
das pessoas, por ser 
uma alternativa mais 
sustentável e justa, e nós 
� camos muito felizes ao 
sermos lembrados, mais 
uma vez, como uma 
instituição � nanceira 
cooperativa. Esse 
reconhecimento mostra 
que os diferenciais 
que oferecemos 
no dia a dia são 
percebidos, pois é nosso 
compromisso promover 
o desenvolvimento, 

Sede do Sicredi Região dos Vales – 
Encantado/RS

DIVULGAÇÃO

Rural 

Incubatório Dália atinge 
PRODUÇÃO de 175 mil 
AVES por semana

No mês de setembro, 
outro empreendimento 
do Programa Avícola 
da Cooperativa Dália 
Alimentos completará 
um ano de atividades. 
Será o Incubatório, 
localizado na 
comunidade Palanque 
Pequeno, distante três 
quilômetros da RSC-453, 
no município de Mato 
Leitão.

Edi� cado em uma 
área afastada de qualquer 
tipo de outra instalação 
avícola e protegido por 
barreiras sanitárias, 
físicas e naturais, o 
Incubatório consiste 
na segunda etapa do 
processo de produção 
que envolve a cadeia 
produtiva do Programa 
Avícola estruturado pela 
cooperativa – sendo o 
primeiro o Matrizeiro 
ASA, localizado em 
Vale Verde; o terceiro os 
condomínios, localizados 
em nove diferentes 
municípios; e o último, e 
não menos importante, 
o frigorí� co, situado em 
Palmas, na cidade de 
Arroio do Meio.

De acordo com 
o encarregado pelo 

fomentar a geração 
de renda e a melhoria 
da qualidade de vida 
nas localidades onde 
atuamos”, ressalta o vice-
presidente da Central 

Sicredi Sul/Sudeste, 
Márcio Port. Pelo 
segundo ano, o evento 
de premiação foi online, 
respeitando as medidas 
de distanciamento social.

Incubatório, Marcelo 
Santos, no dia 23 de 
setembro a unidade 
completará o primeiro 
ciclo de atividades e, 
nos últimos 11 meses, 
foram registrados bons 
índices de produção e 
produtividade. “Embora 
nova, a planta vem 
atingindo resultados 
zootécnicos satisfatórios, 
com excelente qualidade 
de pintinhos com um 
dia de vida. Agora, 100% 
da matéria-prima é da 
Dália Alimentos, oriunda 
do Matrizeiro ASA, 
responsável por entregar 
ao Incubatório ovos com 
alta qualidade, controle 
sanitário e rastreabilidade, 
garantindo a e� ciência 
produtiva que 
almejamos”.

A unidade em Mato 
Leitão funciona 24 
horas por dia e sete dias 
por semana. São 26 

funcionários capacitados 
e divididos em três turnos 
de trabalho, priorizando 
a qualidade e e� ciência 
do produto � nal, que 
são os pintinhos. Ainda, 
segundo Marcelo, a 
produção semanal está 
em 175 mil aves, mas a 
capacidade de incubação 
da planta é para alojar 
até 280 mil aves/semana, 
projeto para o futuro, 
quando o mercado avícola 
apresentar melhoras.

Para Marcelo, 
incrementar os 
rendimentos do 
Incubatório, ou seja, 
ovos incubados versus 
pintinhos nascidos, 
signi� ca produzir um 
volume satisfatório e de 
acordo com a linhagem 
da matriz, com animais 
saudáveis, fortes e 
uniformes, requisitos 
básicos para alcançar 
os objetivos e as metas. 

“A Dália Alimentos 
disponibiliza da melhor 
tecnologia de incubação, 
de máquinas com a mais 
recente tecnologia neste 
segmento”, ressalta.

Ele também explica 
sobre a importância de 
evitar perdas causadas 
por contaminações ou 
doenças, garantindo 
toda a biosseguridade 
que o local exige. 
“É essencial que o 
incubatório disponha de 
equipamentos e sistemas 
e� cientes de desinfecção. 
Ovos e pintinhos 
precisam ser mantidos em 
um ambiente climatizado, 
desde o momento em 
que os ovos embrionados 
chegam ao incubatório 
até o momento em 
que os pintinhos são 
transportados aos 
condomínios avícolas 
para a produção de 
frangos de corte”, ressalta.

Planta está 
localizada em 

Mato Leitão
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Projeto de 
percussão 
busca formar 
banda 
municipal 

As manhãs de 
sábado são de música e 
dedicação no ginásio da 
Escola Municipal Dom 
Pedro I, no Loteamento 
Sete de Setembro. É 
nesse momento que são 
realizados os ensaios do 
projeto de Percussão do 
município, que além de 
envolver a comunidade, 

Secretário explica andamento 
da obra na ERS-129

O Secretário de Serviços Urbanos, Luiz Carlos 
Moreira (Caio), participou na última segunda-
feira, da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. 
O chefe da pasta esclareceu para os vereadores 
o cronograma e planejamento das obras de 
infraestrutura que estão em andamento. Uma das 
maiores preocupações, principalmente do vereador 
do MDB Paulo Ricardo Gonçalves, é com o prazo 
para a execução da obra de pavimentação da ERS-
129. Segundo o secretário, “o que mais preocupa 
no momento não é o prazo – que foi estendido 
até o mês e maio –, mais sim o custo da obra”.  “O 
convênio com o estado 
foi elaborado há cerca de 
quatro anos e os custos 
aumentaram  bastante, 
além do quantitativo de 
material necessário”. O 
secretário informou de 
que o cronograma da obra 
tem a primeira etapa que 
engloba obras de arte como 
tubulação e drenagem 75% 
concluída e a segunda etapa 
com limpeza de borda, 
terraplanagem e base para o 
asfalto, com 30% concluída. 

também é uma forma de cultura. A ação tem o 
objetivo de formar percussionistas e ritmistas para 
a formação de uma bateria de escola de Samba e 
da Banda Municipal. Regidos por Raul Senna, os 
ensaios acontecem todos os sábados, no horário das 
9h às 12h.

Secretário Caio 
na tribuna da 

Câmara.

Município formaliza 
interesse em participar 
do Programa Pavimenta 

Em encontro com o secretário de Articulação e 
Apoio aos municípios, Luiz Carlos Busato, lideranças 
do município formalizaram o interesse em participar 
do Programa Pavimenta.  Participaram da reunião, 
os vereadores do PTB Gilvani Bronca e Antônio 
Valesan e a chefe do departamento de Planejamento 
Verônica Anderle. A proposta apresentada é para 
a construção de um novo acesso intramunicipal, 
que irá integrar os dois lados da cidade que hoje 
é dividida pelo Arroio 21 de Abril.  O projeto tem 
como objetivo realizar a integração territorial, 
resultando em desenvolvimento municipal, 
melhorias no tráfego e permitindo a circulação com 
mais � uidez e segurança pelo local.

CLAUDINEI COFFERRI
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

descontentes peçam 
exoneração, diz vereador

Utilizando a tribuna da 
câmara de vereadores 
de Muçum nesta 

semana, o vereador 
Leonardo Bagnara (foto) 
sugeriu aos funcionários 
públicos municipais que 
estão insatisfeitos com a 
administração, que peçam 
exoneração do Cargo. “A 
gente, como vereador, 
ouve que o município tem 
muitas pessoas concursadas 
que não estão prestando o 
serviço que deveria ser prestado. 
Estamos analisando, com o 
assessor jurídico, alguma forma 
para a saída das funções. Se 
esta parcela não está satisfeita e 
agregando com a administração, 
que passe no gabinete do 
executivo e peça exoneração do 
cargo. Estou falando de uma 
minoria de servidores. Tudo na 
vida tem um ciclo, e uma hora, 
ele se encerra”, � naliza Bagnara.

Maus tratos 
contra animais 

O vereador também ressaltou 
que no � nal de semana, precisou 
procurar a polícia, pois animais 
estão sofrendo maus tratos 
no município. “Identi� camos 
pessoas e passamos para os 
órgãos competentes. Maus tratos 
contra animais é crime, e estas 
pessoas serão responsabilizadas. 
É um absurdo o que vem 
ocorrendo. Estas atitudes são de 
pessoas de mau caráter que estão 
envenenando os bichinhos. Sei 
que eles, talvez pudessem estar 
presos, mas isso não justi� ca em 
dar veneno”. 

Campanha da 
administração 
contra este tipo 
de crime 

Não entendemos como tem 
pessoas capazes de maltratar os 
animais! Se não conseguimos 
entender, também não podemos 
aceitar, devemos denunciar 
quando nos deparamos com 
qualquer situação de abandono 
e maus tratos de animais. Nos 
ajude a combater este mal, 
denuncie!  Fone 9 84 44 06 06.

Educação 
O vereador Leonardo Bagnara 

também registrou que esteve 
reunido com o prefeito, Mateus 
Trojan, vice Amarildo Baldasso 
e a secretária de educação Jucéli 
Baldasso. “Recebi reclamações 
de pais, de fatos que estariam 
ocorrendo nas escolas, e 
relatei para os responsáveis 
- que prometeram resolver 
o problema. Sei que alguns 
professores podem estar de cara 
comigo, mas apenas repassei os 
fatos que me foi relatado”. 

Conquistas 
Recentemente, passou pela 

casa legislativa um projeto para 
um trabalho terceirizado na 
busca de recursos dos governos 
estadual e federal. “Já estamos 
colhendo frutos deste trabalho. 
Recentemente, foi liberado para 
o município valor de quase R$ 
250 mil, que serão utilizados 
na Educação Infantil. Também 
foram reativados dois programas 
extremamente importantes 
para o município: Programa 
de Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) e Programa Nacional 
de Transporte Escolar (PNAT) 
que Muçum não estava sendo 
contemplado. Isso é fruto do 
trabalho da empresa”. 

Segurança 
O vereador Leo Bagnara 

também apresentou indicação 
para a instalação de câmeras 
de videomonitoramento nas 
EMEIS e escolas de educação 
fundamental do município. 
Conforme o vereador, o objetivo 
é dar maior segurança para 
os professores e alunos que 
frequentam os educandários. 

Projeto do CRAS 
Coordenado pela secretaria da Assistência Social, alunos do CRAS de Muçum 

estiveram se apresentando na sessão da Câmara de Vereadores de Muçum.  
Conforme a secretária Jacina Casagrande, o projeto, mesmo com a pandemia, 
teve andamento. “Ele é desenvolvido por crianças e jovens da nossa comunidade 
que têm a intenção de aprender alguma atividade que possa ser compartilhada”. 
Para o professor Clóvis Frozza, “mesmo com todas as di� culdades, o trabalho 
foi mantido de forma remota ou presencial. Gostaríamos de agradecer os pais 
por continuar ajudando os � lhos neste projeto de Arte e Desenvolvimento. 
Atualmente, 32 alunos estão participando do projeto, mas o número vem 
aumentando”. Frisou o professor Frozza. 

Suplementação 
O poder legislativo de 

Muçum aprovou projeto 
de suplementação de 
dotação orçamentária no 
valor de R$ 74.375,26. O 
valor é complementação 
da contrapartida 
municipal para projeto 
de melhorias do 
complexo esportivo 
Fortes e Livres.

Necessidade 
pelo reajuste 

Para as melhorias, 
o município recebeu 
emenda parlamentar de 
R$ 286.500,00. O recurso 
é oriundo do deputado 
federal Giovane Cherini, 
e foi solicitado pelo 
então vereador Gilmar 
Marcolin e o empresário 
Alcir Brustolin.  No 
Mês de junho, a câmara 
havia aprovado o projeto 
para as melhorias e a 
contrapartida de cerca 
de R$ 12 mil. Mas o valor 
do município � cou bem 
abaixo do necessário por 
conta do aumento nos 
valores do material de 
construção. 

Programa de incentivo fiscal 
para pagamento de dívida ativa 

Com o objetivo de regularizar e consolidar os créditos tributários e contribuir para 
o aumento da arrecadação, o município foi autorizado, pelos vereadores de Muçum, 
a criar o REFIS. Com o programa, os inadimplentes com o erário público podem 
re� nanciar as dívidas dentro da lei e evitar possíveis ações judiciais. 

Iniciativa/turismo 
Por iniciativa pública e privada, será 

instalado no trevo de acesso à Muçum uma 
estrutura (container) que será de utilizado 
para prestar informações turísticas do 
município e região para os visitantes. A 
intenção da administração é estruturar o 
local para que se tenha, além das informações 
turísticas, um ponto turístico de destaque, 

agregando valor e renda para a cidade.

Pão e Vinho 
O projeto turístico “Pelos Caminhos do Pão e do 

Vinho” será assinado pelos prefeitos de Muçum, 
Santa Teresa e Roca Sales durante a realização 
da Expointer no mês de Setembro. Conforme 
acordado entre os executivos, o primeiro trajeto a 
receber melhorias será entre a ERS-129 e a ponte 
Brochado da Rocha, que liga Muçum à Roca 
Sales. Para tanto, havia necessidade de convênio 
entre Muçum, Governo do estado e DAER. Nesta 
semana a câmara de vereadores autorizou o 
executivo a celebrar estes dois contratos. 

Semana Farroupilha 
Quero destacar e parabenizar a iniciativa 

da administração e comissão organizadora da 
Semana Farroupilha de Roca Sales. Entendendo as 
di� culdades de � scalização e obedecendo os critérios 
de distanciamento, a cidade da Amizade tomou a 
iniciativa de cancelar o evento. Demais municípios 
também cancelaram a festividade.

FOTOS: DILAMAR DOS PASSOS

apresentação ocorreu na câmara de Veredores
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

Os verdadeiros 
democratas estão 
preocupados com 
as decisões políticas, 
jurisprudências e outras 
iniciativas discutíveis 
constitucionalmente, que 
podem comprometer de 
maneira irreparável o 
processo de consolidação 
da democracia brasileira. 
As altas cortes brasilienses 
que, desfocadas da 
realidade de um Brasil 
com diferenças regionais 
e culturais, adotam 
e estimulam com 
frequência medidas 
contra as liberdades dos 
cidadãos e dos meios de 
comunicação. 

É o caso da CPI da 
Covid do Senado que, 
pelo seu relator Renan 
Calheiros - que não 
tem currículo, mas 
prontuário - solicitou a 
quebra do sigilo bancário 
da Rádio Jovem Pan, 

de São Paulo, com o 
argumento pí� o e genérico 
de divulgação de fake 
news. É uma retaliação 
em razão de sua linha 
editorial e da opinião dos 
colaboradores, que fazem 
críticas contundentes à 
CPI e são simpáticos ao 
Presidente Bolsonaro. O 
relator retirou o pedido 
sobre a emissora paulista, 
mas pediu a quebra dos 
sigilos da produtora 
Brasil Paralelo e dos sites 
Crítica Nacional, Conexão 
Política, Senso Incomum, 
Renova Mídia e Terça 
Livre.

E NÓS COM ISSO
A re� exão que se 

impõe: e, nós aqui, 
no Alto Taquari, no 
Brasil Profundo, o que 
temos com isso ?  No 
que interfere no nosso 
cotidiano uma ronha 
de senadores com 

uma emissora paulista 
e sites bolsonaristas 
e seus oposicionistas 
? Convenhamos: 
porranenhuma!

Infelizmente, essas 
situações podem acontecer 
por aqui. Senão vejamos: 
uma CPI na Câmara 
Municipal de um dos 
municípios da Região 
instalada para investigar 
supostos desvios de 
recursos da Saúde pelo 
Executivo. Alguns 
membros do colegiado, 
por entender que um 
jornal ou uma rádio 
não esteja divulgando 
adequadamente os 
trabalhos da referida 
Comissão ou criticando 
sua criação, requer a 
quebra de sigilo bancário 
e � nanceiro da empresa 
proprietária da publicação. 

Parece algo fantasioso e 
inverossímil. 

É bom não perder a 

perspectiva histórica de 
que tudo o que é decidido 
pelos deuses do “Monte 
Olimpo” Brasília pode 
ser copiado em maior 
ou menor escala no 
resto do País. A coluna 
acredita que di� cilmente 
os juízes e promotores 
das comarcas da nossa 
Região permitiriam uma 
intromissão indevida 
do Poder Público, sem 
razões consistentes, para 
vasculhar as contas de 
uma empresa privada, 
mesmo de uma concessão 
(caso das emissoras). 
Apenas o “achismo” ou 
“avaliação política” de um 
grupo de parlamentares 
não é su� ciente para 
justi� car a medida. É uma 
forma de intimidação e 
pressão sobre a liberdade 
de expressão dos meios 
de comunicação. Na 
democracia, o jornalismo 
existe o sacrossanto direito 

de saber e o sacrossanto 
direito de respeitar esse 
direito. 

É preciso proteger as 
liberdades, consagradas na 
Constituição, conquistadas 
com muito sacrifício 
após o Regime Militar, 
de quaisquer formas de 
arroubos autoritários. 
Não se trata apenas das 
relações dos Poderes, mas 
a liberdade é fundamental 
na democracia. Muitas 
pessoas, nos nossos 
municípios, sofreram 
perseguições porque, 
oposicionistas, não 
tiveram suas liberdades 
de opinião respeitadas. E 
acreditam, não queiram 
o retorno do regime das 
trevas e do obscurantismo.

(Inspirado no samba-
enredo ‘Liberdade, 
Liberdade ! Abre as Asas 
sobre Nós’ da Imperatriz 
Lepoldinense, no carnaval 
carioca de 1989.)

Ameaças na CPI
LIBERDADE, LIBERDADE ! 

ABRE AS ASAS SOBRE O BRASIL

Em 1929, o juiz da Suprema Corte americana, Oliver Wendell Holmes, ensinava que a liberdade de expressão e pensamento deve consistir 
em liberdade "não para aqueles que concordam conosco, mas a liberdade para as ideais que nós odiamos"

OPINIÕES & INFORMAÇÕES

PODERES DE UMA CPI
A Procuradora da República (MPF), � améa Danelon, 

em artigo na Gazeta do Povo (PR), explicou que uma CPI 
tem poder de determinar a quebra de sigilo bancário, 
� scal, telefônico e telemático de investigados. No entanto, 
deve haver fundamentação fática e jurídica, a � m de 
demonstrar a necessidade das diligências, e apontar 
fatos e evidências que se pretendem obter com esses 
sigilos. Sobre a CPI do Senado, a procuradora observa 
que no entendimento técnico e jurídico os pleitos não 
apresentam base legal nem constitucional, pois os pedidos 
investigativos de uma CPI devem estar fundamentados, 
principalmente quando se trata de uma diligência 
protegida constitucionalmente, como o sigilo bancário.

PERSEGUIÇÕES NO 
AUTORITARISMO

Os oposicionistas e as esquerdas podem gostar dessa 
intimidação às publicações favoráveis ao bolsonarismo. 
Porém, a história mostra que o autoritarismo não respeita 
tendências. No futuro, poderão ser as publicações e sites 
hoje identi� cados com os oposicionistas que serão os 
perseguidos por instituições em desvio de rota. É assim 
que Banda do Autoritarismo toca !

VACINAÇÃO

Deu no Blog Diário do Poder:  o Brasil superou a 
marca de 20 milhões de casos de covid desde o início da 
pandemia. A boa notícia é que mais de 97% das pessoas, 
18,8 milhões, venceram a doença e estão curadas.

ELEIÇÕES AO GOVERNO DO 
ESTADO

Continuam as especulações sobre candidaturas ao Palácio 
Piratini. 

MDB
Dirigentes estão insatisfeitos com os baixos índices de 

intenção de voto dos possíveis candidatos a governador, 
o deputado federal Alceu Moreira e o presidente da 
Assembleia, Gabriel Souza.  Articulações dos “históricos” 
do partido querem a candidatura do ex-governador José 
Ivo Sartori. O deputado � iago Simon, � lho do ex-senador 
Pedro Simon, já fez declarações defendendo a candidatura 
Sartori. A interlocutores, o ex-governador disse que seu 
projeto é o Senado.

PROGRESSISTAS
Nesta semana, o deputado Adolfo Brito rea� rmou 

em entrevista ao repórter Henrique Pedersini, na Rádio 
Encantado, que o candidato do PP ao Governo é o senador 
Luis Carlos Heinze. Admitiu que poderá haver uma 
composição com candidaturas de outros partidos a vice ou 
ao Senado. O senador também teria dito que não deseja 
uma chapa “puro sangue” dos Progressistas. Conforme o 
Blog do jornalista Polibio Braga, a posição de Heinze foi um 
recado para a família Covatti, que deseja a deputada Silvana 
Covatti, secretaria da Agricultura, na posição de vice ou 
senadora. Re� exo deste posicionamento do partido, a ex-
senadora Ana Amélia Lemos que pretendia concorrer está 
saindo do partido, migrando para o PSD.

BOLSONARISMO
De concreto, a convicção que o  presidente Bolsonaro terá 

dois palanques na campanha ao Governo do Estado: do 
ministro Onyx Lorenzoni (DEM) e Luis Carlos Heinze (PP).

GASTRONOMIA 
ENCANTADENSE

"Cozinhar é fazer poesia 
para ser degustada."

Diante das perspectivas 
do turismo a partir do 
Cristo Protetor, os bares e 
restaurantes de Encantado 
precisam oferecer pratos de 
qualidade em que ingredientes, 
sabores e aromas e provoquem 
nos clientes o sentimento de 
que cozinha, também é poesia.  
Dizem os apreciadores, que  na 
alta cozinha como na culinária 
caseira, ao preparar um prato 
o desa� o é despertar o  paladar 
das pessoas.

Nesta nova realidade, 
foi muito bem elaborado 
e oportuno o Guia de 
Bares e Restaurantes de 
Encantado que relaciona 15 
estabelecimentos de nossa 
cidade, onde consta endereço, 
telefone, cardápio com QR 
Code. É importante até para 
os moradores conhecerem as 
ofertas de gastronomia como 
restaurantes, churrascarias, 
pizzarias, bares, lancherias, 
confeitaria, hamburgueria, 
bistrô e pub. Iniciativa que teve 
a contribuição da Prefeitura 
e custeada pelos próprios 
restaurantes.



JORNAL OPINIÃO 7  
6 de AGOSTO de 2021    

encantadoCrítica foi para ao ex-vereador Cláudio Roberto da Silva

“Se nosso presidente convocar 
uma reunião não dá mais que 10 
pessoas”, diz Gonzattinho
Na edição do 

sábado (31) 
do programa 

“Panorama” na Rádio 
Encantado, o vereador 
Valdecir Gonzatti 
fez duras críticas à 
Executiva do MDB de 
Encantado. O vereador, 
que apesar de integrar 
a bancada de oposição, 
tem adotado postura em 
favor da Administração 
Municipal, a� rmou que 
foi um erro a coligação 
com os Progressistas 
nas eleições de 2020, 
que o MDB precisa 
de novos nomes na 
executiva municipal e 
revelou ter bloqueado 
o presidente local do 

partido nas redes sociais 
em razão das postagens 
em favor do Partido dos 
Trabalhadores (PT). 

Gonzattinho somou 
505 votos e foi um dos 
três eleitos pelo MDB 
no ano passado na 
Câmara de Vereadores 
de Encantado. 

Cláudio Roberto Da 
Silva rebateu dizendo 
que todo político deveria 
ter posição de� nida 
sobre a política nacional 
e que sempre teve 
lealdade ao MDB de 
Encantado em toda sua 
trajetória política.

Henrique Pedersini
jornalista

POSICIONAMENTO NA CÂMARA 
DE VEREADORES 

“Eu não sou a cereja do bolo, longe disso. Não sou 
protagonista de nada. Com a minha humildade e ajuda 
de amigos consegui esta quarta legislatura. Nunca tive 
o prefeito do meu partido, infelizmente. Claro que sou 
do MDB, a gente faz parte da oposição, mas sempre 
em uma coerência. Não tenho dificuldade pelo prefeito 
ser do outro partido. As pessoas nos julgam sem ter 
conhecimento, aquelas pessoas mais rotuladas do 
MDB por causa da minha postura. Tudo que for bom 
para o município a gente vota a favor. Para alguns 
quanto pior melhor e eu não faço parte deste time, pelo 
contrário, sou encantadense. A gente está no quarto 
mandato, quero deixar um legado com a mesma conduta 
pensando o município independente do partido”. 

COLIGAÇÃO 
PROGRESISSTAS E MDB

“Não sou bem para comunidade. Imaginem Grêmio 
e Inter fazer uma junção... certamente vai ter um 
descontentamento. Mais tinha que se tentar. Eu fui 
contra a coligação, não participei. Fui voto vencido, 
nós tínhamos bons nomes para concorrer. A executiva 
do partido, em uma decisão unilateral, se teve essa 
coligação com o PP. Eu tive no diretório uma vez. Eu 
tinha uma ligação com o Adroaldo e aprendi com ele 
desde 2002, então me rotulavam pela amizade e relação 
de parentesco. Eu não era bem-vindo. Isso que nem 
tanto o MDB, mais o PP. 

A CAMPANHA POLÍTICA 
“Fiz minha campanha isolada, eu sempre enalteço o 

trabalho do meu grupo e da minha estrutura política, 
isso faz a diferença. O planejamento e a forma como se 
chega nas pessoas. Tive dificuldade. O PSDB não iria 
fazer campanha para mim, o MDB cada um tinha sua 
trilha, mas o PP me rotulou. Eu chegava nas residências 
e me contavam que eles diziam ao povo que o único 
vereador que não era para votar é o Gonzattinho. Mas 
é caso passado, eu superei. O nosso plano de governo 
(majoritária) a comunidade disse que não. 

Eu tive perseguição na campanha, meu grupo 
ameaçado. Eu não deixava ninguém ir para rua 
determinada hora, nos intimidavam”. 

MDB 
“Está muito desgastada essa gestão da executiva 

do nosso partido. Temos que oxigenar. Sinto que o 
presidente do MDB (Claudio Roberto da Silva – Negão 
da Bila) tem muita dificuldade e está desgastado. O 
Duda e a Yê falaram isso, que precisamos oxigenar. A 
eleição da nossa diretoria ficou para o ano que vem, tem 
alguns nomes e vamos ser parceiros. 

O MDB sempre foi um partido mais de centro. E o 
diretório estadual nos cobra por que nosso presidente 
está na extrema esquerda, defendo o PT de uma forma 
que nem um dos mais correligionários do PT faz isso, 
nossos deputados nos cobram. Eu bloquiei (no Facebook) 
por que não conseguia mais ver esta situação. Se quer 
defender o PT tem que ter a grandeza de se retirar do 
MDB, é o que eu penso e a maioria pensa assim. Se 
nosso presidente convocar uma reunião não dá mais 
que 10 pessoas. Ele perdeu a ideologia do partido e não 
consegue mais somar e isso vai acontecer”. 

“Sempre votei nos candidatos do meu partido”, afirma 
Cláudio

O ex-vereador e atual presidente da sigla em 
Encantado, Cláudio Roberto da Silva, não vê problemas 
em externar sua posição em relação a política nacional. 
Crítico do atual presidente Jair Bolsonaro, Cláudio 
cobrou que mais políticos se manifestem sobre o tema. 
Negão Da Bila ainda ressaltou sua lealdade ao longo da 
trajetória pelo MDB. 

DEFESA AO PT
“Lembrar as pessoas que o MDB foi base do Governo 

Lula por oito anos, foi base do Governo Dilma por dois 
mandatos. Que o Deputado Federal Alceu Moreira do 
Rio Grande do Sul foi líder do Governo Dilma... E que a 
relação do MDB com o PT é antiga e tranquila. E digo 
mais: entendo que todo político deveria vir a público 
dizer qual sua posição política a nível nacional. O homem 
público não pode ficar escondido na neutralidade. O 
eleito tem que saber o que ele pensa. O eleitor do 
Negrão da Bila sabe o que ele pensa e faz. Essa história 
de ficar escondido é zona de conforto”.

DEMAIS CRÍTICAS 
O que posso dizer a essa pessoa é que fiz quatro 

mandados e cinco eleições e nunca ninguém ousou 
em Encantado questionar meu voto. Eu sempre votei 
nos candidatos do meu partido e ninguém duvida 
disso! Que venha três pessoas para reunião, mas 
elas sabem que sempre votei no MDB e meu voto 
jamais foi questionado. Só por isso já tenho orgulho. O 
maior patrimônio do ser humano é a transparência e 
credibilidade. Olha que o MDB tem 400 elas... muitas 
pessoas discordam do meu modo de pensar e agir, mas 
nenhuma delas, nem ele mesmo, ousam a questionar 
minha lealdade com o MDB de Encantado. Quanto a ele 
não sei se pode ser dito o mesmo”...

Gonzattinho é contra coligação entre 
Progressistas e MDB 

Cláudio rebateu críticas
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SuperaçãoEla recebeu alta na sexta-feira (30)

Após 33 dias internada, sendo 29 
na UTI, Dulce Cândido Fontana 
vence a Covid-19 e volta para casa 
“É um renascimento, 

eu nasci de novo”, 
estas são as palavras 

de Dulce Cãndido 
Fontana, mais conhecida 
como Preta, ao descrever 
a sua batalha contra 
a Covid-19. Ela ficou 
33 dias internada no 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha de 
Encantado, sendo que 
29 foram na Unidade de 
Tratamento Intensivo 
(UTI). 

Na sexta-feira (30), 
ela ganhou alta e recebeu 
uma linda homenagem 
dos familiares e amigos 
que a aguardavam 
ansiosamente na 
recepção da casa de 
saúde. 33 balões com 
sementes de girassóis 
foram soltos em forma 
de agradecimento pela 
vitória contra o vírus.  

“Eu sempre fui uma 
pessoa saudável, que 
trabalhava diariamente 
e não tomava nenhuma 
medicação, mas a 
Covid-19 me derrubou. 
É um dia mais do que 
especial, vou comemorar 
dois aniversários. Quero 
agradecer a Deus, a 
minha família e a todas 
as orações recebidas. 
Não foi fácil, nem 
para a equipe médica, 
nem para a equipe de 
enfermagem. Todos 
tentaram diariamente 
salvar a minha vida. Foi 
uma guerra. Me pegou 
de um jeito que eu não 
imaginava. Deus me deu 
uma chance, uma nova 
vida e eu venci. Estou 
aqui. Minha gratidão em 
especial aos dois anjos: 
doutor Maurício de 
Oliveira Feldens, que é 
pneumologista, e doutor 
Roberto Ritter de Souza, 
que é o responsável pela 
UTI-Covid, e também 
a toda equipe da UTI e 
a todos os profissionais 
do hospital. Agora 
é um alívio. Foi um 

renascimento”. Este foi 
o relato emocionado 
que ela deu na saída do 
hospital.

 Dulce é casada há 
quase três décadas com 
Euzébio Fontana. É mãe 
da Michely, 26 anos e da 
Vitória, que tem 15 anos. 
Ela tomou a primeira 
dose da vacina no dia 
16 de junho e foi para o 
trabalho, mas já se sentiu 
um pouco mal. No outro 
dia acordou pior, e de 
manhã, não foi trabalhar. 

“Fiquei na cama até 
ao meio-dia, porque 
sentia um mal-estar, mas 
depois passou. De tarde 
fui trabalhar. Nesse meio 
tempo tinha feito o teste 
da Covid-19 e, no dia 
22 de junho, o meu deu 
positivo. Fui na médica, 
recebi medicação e 
comecei a tomar, mas 
cada vez me sentia mais 
ruim”, lembra. 

Em casa começou 
a ter febre e no dia 26 
de junho foi levada 
para o hospital, onde 
recebeu medicação e 
voltou para casa. Nesse 
período, o marido 
também positivou para a 
Covid-19. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

Dulce agradeceu a equipe do hospital, os familiares e amigos  
que estavam juntos naquele momento especial

“Eu sempre fui uma pessoa saudável, que trabalhava diariamente e 
não tomava nenhuma medicação, mas a Covid-19 me derrubou”

Dulce Cândido fontana

>> continua na outra página

MÉDICOS E 
ENFERMEIROS 
DO HOSPITAL 
BENEFICENTE 

SANTA TEREZINHA 
JUNTAMENTE COM A 

FAMÍLIA

fotos: elisangela favaretto
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O drama no 
hospital 

No dia 27 de junho, Dulce 
passou a ter falta de ar, problemas 
na fala e, além disso, se sentia 
muito fraca. De noite foi chamado 
o Samu. “Eles já vieram com 
o tubo de oxigênio, mas como 
minha casa tem escadas e nós 
descemos sem a maca, eu fiquei 
agoniada, pois parecia que não 
iria conseguir chegar lá em baixo. 
Minha oxigenação estava abaixo de 
80 e eu pedia ar. No hospital, uma 
doutora do plantão foi fantástica, 
me atendeu e logo colocou um 
cateter nasal para que eu tivesse 
mais oxigênio”, explica. 

Dulce ficou em observação, 
mas às 7h do dia seguinte, a 
família solicitou um chamado ao 
doutor Maurício que logo decidiu 
interná-la. Seu marido também foi 
hospitalizado. O casal foi colocado 
no mesmo quarto, mas na manhã 
seguinte ela estava com muita 
dificuldade em respirar e foi levada 
para a UTI. 

No dia 05 de julho, Dulce 
precisou ser entubada, pois não 
estava reagindo, já que 70% de seus 
pulmões estavam comprometidos. 
“Depois de dois dias ela estabilizou, 
mas não melhorou e nem piorou. 
Começou a ter muita febre e, no 
final de semana, nos exames viram 

que estava com pneumonia, o 
que é uma sequela da Covid-19. 
Começaram a tratar e depois 
de alguns dias, tentaram fazer a 
extubação, mas como é necessário 
estar sem sedativos, eles tentavam 
tirar e ela ficava muito agitada 
entrando em conflito com o tubo”, 
relata Michely.  

No dia 16 de julho, 11 dias 
depois de estar entubada, após 
diversas tentativas na extubação 
sem sucesso, a equipe médica 
decidiu fazer a traqueostomia, já 
que não conseguiam tirar o tubo. 
“Fizeram a traqueo e não saia mais 
a voz da mãe. Naquele dia fizemos 
uma chamada de vídeo e todos se 
assustaram com isso, até porque ela 
estava ainda sob efeito de sedativo, 
com o rosto inchado e a boca cheia 
de feridas. Foi um desespero”, 
lembra Michely. 

“Quando o doutor falou de fazer 
a traqueo, ele comentou que seria 
um empurrão, que tanto poderia 
dar certo e reagir, como poderia 
vir ao óbito. Confiamos no que ele 
nos falou, de que se fosse para um 
familiar dele, ele faria”, comenta a 
filha.  

No outro dia, Dulce apresentou 
uma melhora e chamou por 
Michely, que logo foi visitá-la. No 
dia 26 tiraram a traqueostomia e 
ela ficou apenas com um curativo. 
E, para a felicidade da família, no 
dia 27 de julho, Dulce voltou para o 
quarto e no dia 30 ganhou alta. 

RenascimentO 
Para a família foram momentos 

de muita aflição. Dulce ficou 33 dias 
no hospital. Euzébio ficou oito dias 
internado e quase foi para a UTI 
porque a oxigenação estava baixa. 
“Para nós foi um choque, ela era 
a base de todos. Nos agarramos 
nas mãos de Deus e confiamos 
nos médicos. Lembro que quando 
entramos na UTI, eu fui com ela até 
uma certa porta, e ela não falava, mas 
quando chegamos lá, ela arregalou os 
olhos e pediu para que eu me cuidasse 
e cuidasse da Vitória. Para mim aquilo 
foi uma despedida e nisso pedi para 
que ela prometesse que iria voltar. E 
ela disse que sim”, lembra Michely. 

Neste momento o médico disse que 
faria a parte dele, mas Dulce teria 
que fazer a parte dela, senão não 
venceriam e, naquele momento, ela 
assegurou que iriam vencer. 

Agora todos estão em casa e a 
família tem muito a comemorar.  “Eu 
nem acreditei que poderia ir para 
casa. Isso é renascer. Quando eu fui 
para o quarto, o médico disse que 
tentaria dar alta até na sexta-feira e 
que no final de semana eu comeria 

um churrasco em casa. Deu certo e 

na sexta-feira ele deu alta”, comenta 
Dulce. “Eu tive muito medo. Não sei 
nem explicar. Não imaginei que esse 
vírus seria tão agressivo. A vida é 
uma correria diária, nunca consegui 
tirar um tempo para mim, para ir à 
academia, para fazer caminhadas e 
muito menos andar de bicicleta. Pode 
ser que faltou isso e meu organismo 
não estava preparado”, relata. 

Dulce não ficou com sequelas, mas 
terá que reaprender a caminhar e até 
escrever, porque perdeu quase toda a 
coordenação motora. Mas para ela, o 
fato de ter ganhado uma nova vida e 
estar em casa com a família, já é uma 
motivação para melhorar. 

“Aprendi que é preciso viver 
diferente. Cada dia é um dia. Às 
vezes deixamos passar muitas coisas 
porque não temos tempo e só damos 
valor quando quase perdemos. Eu 
não aguentava mais ficar no hospital. 
Foram 33 dias olhando para três 
paredes. Na minha frente eram só 
médicos e enfermeiros, não dava 
nem para ir no banheiro. Nunca 
passei tanta sede, chegava a sonhar 
com água e eles molhavam a gaze e 
passavam na minha boca, porque eu 
não podia tomar nada. Quando eu sai 
foi emocionante, pois pude ver todo o 
colorido de novo”, comenta. 

“Aprendi que é preciso viver diferente. Cada 
dia é um dia. Às vezes deixamos passar muitas 

coisas porque não temos tempo e só damos valor 
quando quase perdemos”

Dulce CÂNDIDO FONTANA

Dulce e a família em ensaio fotográfico  
realizado antes da internação

Uma grande recepção foi organizada NA SAÍDA DO HOSPITAL

51 3751-6901

9 9783-8680

Café - Almoço - Lanches
Sorvete direto de fábrica

Av. Antônio Deconto - 1150

B. Planalto - Encantado/RS

>>Vista especial para o Cristo Protetor

FErNANDA DALMoro/rETrATos
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Confecciono e adapto objetos 

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

CLASSINEGÓCIOSCLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios, 
54,92m². R$ 145.000,00 
Centro, c/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
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etapa inicial do 
circuito deve 
abranger nove 
municípios

CICLOTURISMO 
Primeira etapa do 
roteiro deve ser 
lançada em 2022
Com o intuito 

de incentivar 
o ciclismo, a 

contemplação das 
belezas naturais e  
culturais, a valorização 
da gastronomia e a 
produção local, está sendo 
estruturado o primeiro 
roteiro de cicloturismo no 
Vale do Taquari. A etapa 
inicial do circuito será 
lançada no início do ano 
que vem e deve abranger 
nove municípios. 

Conforme seu 
idealizador, Alexandre 
Lorenzon, a iniciativa 
começou a ser trabalhada 
desde março deste ano e 
será lançada em etapas. 
A primeira seria de 
Encantado a Arvorezinha, 
onde os ciclistas poderão 
passar por Encantado, 
Muçum, Vespasiano 
Corrêa, Arvorezinha, 
Doutor Ricardo, Anta 
Gorda, Ilópolis, Putinga e 
Relvado.

“Nós queremos integrar 
os pontos turísticos e 
fazer com que as pessoas 
venham, fiquem na 
região e se integrem 
com a população local. 
No roteiro, por exemplo, 
poderão conhecer o Cristo 
Protetor, o Viaduto 13, 
Parque das Araucárias, o 
plantio de erva-mate e até 
os pontos turísticos que 
estão sendo construídos, 
mas ainda não concluídos, 
como o Museu do Tijolo, 
por exemplo”, explica. 
“Grande parte do roteiro 
será pelo interior. A rota 
de quatro dias deve ter 
aproximadamente 210 
quilômetros onde apenas 
uns 60 km são de asfalto, 
o restante é totalmente 
percorrido em estrada 
de chão. Por enquanto 
estamos trabalhando com 
roteiros de dois e quatro 
dias, mas futuramente, 
a pessoa terá disponível 
percursos de até sete dias. 
O tempo é um período 
sugerido que pode ser 

variável conforme a 
capacidade técnica e 
interesse do desportista”, 
explica. 

Lorenzon ressalta 
que as outras etapas de 
desenvolvimento devem 
abranger os demais 
municípios da região. “A 
proposta é experimentar 
o primeiro circuito, avaliar 
os pontos positivos e 
negativos desse e corrigir 
para as próximas etapas. 
No último final de semana 
fizemos um pouco mais 

do que dois dias do 
roteiro, num primeiro 
teste, para melhor 
conhecer e aprimorar 
o trajeto. Para isso, 
contamos com a ajuda 
de ciclistas locais, pois 
eles conhecem bem a 
sua região e contribuem 
diretamente na melhoria 
da proposta inicial e 
manutenção futura”, 
destaca. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

EQUIPE DE CICLISTAS COM AS LIDERANÇAS DE ANTA GORDA

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

PONTOS TURÍSTICOS TAMBÉM SÃO VISITADOS

Evento teste 

A geada não intimidou os ciclistas que 
fizeram o primeiro teste no sábado (31). Eles 
saíram de Encantado, às 7h, passaram por 
Doutor Ricardo, Anta Gorda, Arvorezinha e 
Ilópolis. No domingo, a saída foi às 9h de 
Ilópolis e percorreram Putinga, Relvado até 
chegar em Encantado. 
Conforme Lorenzon, na região sul do Brasil 
já existem dois roteiros muito bons, dentre 
outros que estão em pleno desenvolvimento, 
um na região de Rolante e São Francisco 
de Paula e outro mais conhecido no Vale 
Europeu, em Santa Catarina, que são usados 
como referência inicial para o trabalho. “Nos 
baseamos em circuitos já existentes, mas 
estamos agregando outras coisas que não 
têm em nenhum outro roteiro conhecido, 
como o aluguel de bicicletas, visitação às 
empresas, possível aplicativo próprio, pontos 
de apoio e manutenção e translado de 
malas. Isso não existe em nenhum lugar, a 
estrutura de apoio é geralmente feita apenas 
com placas físicas”, explica. 
O grupo que está estruturando o 
roteiro é atualmente composto por 
doze colaboradores, dentre ciclistas e 
interessados das mais variadas áreas do 
conhecimento, o que contribui para o melhor 

desenvolvimento do projeto. 
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85 anos 
Parabéns ao Emílio 

Pina, que completou 85 
anos na quinta-feira (05) 
e também pela passagem 
do Dia dos Pais, que é no 
domingo (08). Que Deus 
te conserve sempre assim! 
Te amamos! Ele recebe 
a homenagem da esposa 
Luiza, dos filhos, genros, 
noras, netos, bisnetos 
e demais familiares. 
Felicidades senhor Emílio!

DIVULGAÇÃO

Especial de Inverno I
Especial de Inverno da Aurora, com a mamãe Rafaela 

e o Papai Tiago. A família reside em Lajeado e o ensaio 
foi realizado no Gauss Bier Pub, em Encantado.

NATÁLIA VIAN

Especial de 
Inverno II

Especial de Inverno do 
papai Evandro com os 
filhos Nicoli e Benjamin. 
O ensaio foi realizado 
no Gauss Bier Pub, 
Encantado.

NATÁLIA VIAN

Vicente de 
Vargas Conferri

No dia 11 de julho, 
o garoto Vicente de 
Vargas Conferri esteve de 
aniversário completando 
9 anos. O pai Juliano e a 
mãe Natâni, juntamente 
com a vó Marlene, 
desejam toda felicidade do 
mundo!

DIVULGAÇÃO

Dia dos pais I
Pai Janir Demiquei e pai Carlos 

Alberto Gonzatti recebem os 
abraços e todo carinho da filha 
Luciane e dos netos e filhos 
Luiza e João Pedro Gonzatti.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dia dos pais II
Ao nosso herói Agenor, todo carinho, admiração 

e gratidão! Feliz Dia dos Pais! Homenagem das 
filhas Camila e Luana. 

DIVULGAÇÃO



PÁG 3
6 DE

AGOSTO
DE 2021

M
I

X

O
P

IN
IÃ

O s
o
C
i
a
l

Especial de 
Inverno III

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

NATÁLIA VIAN

Jessica e William 
Jessica e William à espera de Liz. A família reside em 

Mato Leitão. O ensaio foi realizado na Cascata do Emílio, 
em Capitão.

NATÁLIA VIAN

Restauração 
da Igreja 

Os antigos e atuais 
moradores da comunidade 
de Linha Guabiroba, interior 
de Doutor Ricardo, se uniram 
e realizaram a restauração 
da igreja da capela Nossa 
Senhora do Rosário, no sábado 
dia 24 de julho. Após o ato 
inaugural foi celebrada uma 
missa pelo padre Alberto 
Treméa. Um montante de R$ 
27.615.00 foram arrecadados. 
Os padrinhos da obra foram o 
empresário Valmor Orsolin, da 
Sorvetes Sabory, o ex-prefeito 
de Encantado, Agostinho José 
Orsolin e ainda Roberto Longo.

JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

Brechó da Gi 
O Brechó da Gi está 

completando cinco anos 
nessa sexta-feira. À frente 
do negócio, Gisele Lucas 
e a filha Dani, abriram 
recentemente a segunda 
loja, ainda mais ampla 
para receber melhor seus 
clientes. A loja atende o 
público infantil, masculino 
e feminino. Parabéns 
meninas!

DIVULGAÇÃO

Especial de 
Inverno IV

Especial de Inverno da 
Heloísa e da Valentina, 
com a mamãe Tailisi e o 
Papai Gabriel. A família 
reside em Encantado e 
o ensaio foi realizado 
no Gauss Bier Pub, 
Encantado.

NATÁLIA VIAN
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Pegue mais leve em suas relações e cuide para não se 
meter em encrenca braba por bobeiras. É o momento 
de cuidar com mais atenção da saúde e da grana. No 
amor, vibes positivas vão ajudar você a ajustar o foco 
para se dar bem com a pessoa amada.

Touro (21/4 a 20/5)
É o momento de segurar a onda e agir com 
diplomacia para ter o controle dos nervos e da 
situação. Tenha atenção com a saúde! Na paixão, os 
astros prometem novidades com alguém diferente e 
interessante.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
No trabalho, maneire nas conversas paralelas, 
pois você não vai gostar de ter divergências com 
a gerência. No romance, tem tudo para curtir um 
período cheio de intimidade, porém, evite o deboche.

Câncer (21/6 a 21/7)
Controle seu dinheiro com rigor e não gaste um tostão 
à toa. O trabalho vai exigir esperteza, senso prático 
e responsabilidade. Se você está na pista, prepara o 
coração porque gratas surpresas podem rolar. 

Leão (22/7 a 22/8)
Dome seu orgulho, controle o jeito autoritário e seja 
mais humilde para se entrosar melhor com os outros. 
Nem os contatos sociais podem ficar livres de tretas, 
portanto, valerá a pena exercitar sua empatia e pegar 
mais leve na hora de interagir. No amor, seu charme 
vai despertar o interesse de alguém disputado.

Virgem (23/8 a 22/9)
Busque apoio no seu lado prudente e disciplinado 
para espantar os desafios, sobretudo no trabalho e na 
saúde. A sorte vai te fazer companhia com grana e 
nos contatinhos: sua seducência na paquera deixará 
seu romantismo à flor da pele na vida a dois.

Libra (23/9 a 22/10)
Aja com mais sutileza e cuide com as pessoas que 
se relaciona, pois podem te colocar em situações 
indesejáveis. O trabalho vai fluir melhor se você não ficar 
esperando pela cooperação alheia e até a paixão pode ter 
instabilidades. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua vontade de triunfar, se dar bem e realizar ambições 
não será pequena, só que perrengues podem atrapalhar. 
Prepare o espírito para lidar com adversários, 
concorrentes e gente querendo passar a perna no 
serviço. Na paixão, período perfeito com a pessoa 
amada.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você pode se irritar, rasgar o verbo e torcer o nariz 
para as responsabilidades, só que não é hora de 
rebeldias e doideiras. Contenha o impulso de jogar 
tudo para o alto, principalmente no trabalho. No 
romance, alguns probleminhas poderão surgir.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Instabilidades poderão ocorrer no trabalho, nas finanças e 
não convém se arriscar nesses dias. A saúde pode exigir 
mais atenção, portanto, observe bem qualquer sintoma 
diferente. No amor, seja paciente e evite conflitos.

Aquário (21/1 a 19/2)
Dobre o seu jogo de cintura e procure levar numa boa as 
diferenças com quem convive e trabalha. No romance, 
corte volta de atritos e se coloque mais no lugar do outro. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Os astros alertam que perrengues e desafios podem 
pintar no trabalho e na saúde. Então, foque no seu 
serviço e bote as responsabilidades em dia. Valorize seu 
bem-estar e não se estresse à toa. No amor, aproveite 
ao máximo a companhia de quem ama, pois, o período 
promete ser intenso.

CHARGE DO PATIÑO

Anatomia
Joãozinho vai à aula de anatomia, quando 

então, a professora lhe pergunta:
- Mas, professora, sempre eu!
- Sim, meu filho, tu sabes por que?
- Não, mas imagino né...
- Responda-me: quantos rins nós temos?
- Quatro!
- Como quatro? 
-Sim, quatro! Dois seus e dois meus. 

As Feras
A mãe Joana leva Jacozinho ao zoológico 

para conhecer as feras.
Como sempre, a mãe, bastante preocupada, 

recomendou:
-  Jacozinho, não chega muito perto das feras!
- Não se preocupe mãe, eu não farei nada 

para elas. 

Sem Lápis
Na escola, o aluno reclama:
- Professora, eu não tem lápis!
A professora responde:
- Filho, não é assim que se fala, diga: “eu 

não tenho lápis! Tu não tens lápis, ele não tem 
lápis...” entendeu?

- Não! Aonde é que foram parar tantos lápis? 

Na Rádio
Numa emissora de rádio, havia uma vaga 

para locutor e foi colocado um anúncio no 
jornal. Chegou um candidato. O entrevistador 
fez as perguntas: 

- Qual seu nome?
- Ca-ca-car-los.
- Como? O senhor quer ser locutor de rádio 

sendo gago?
O candidato, já falando como locutor:
- Não, senhor, eu sou perfeito. Gago era meu 

pai, e o inteligente do escrivão me registrou 
com esse nome. 
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Escola Farrapos ensina 
importância da reciclagem
A Escola Estadual 

de Ensino 
Fundamental 

Farrapos, em 
Encantado, realizou 
na última quarta-feira 
(04) uma palestra de 
conscientização para o 
descarte correto de lixo. 
A iniciativa faz parte de 
uma ação do Município 
para a coleta de resíduos, 
que terá início no dia 18 
de setembro na Praça da 
Bandeira.

O projeto foi 
idealizado pelas 
professoras Lisiane 
Scartezini e Caren 
Krämer Goulart. E 
contou com total 
apoio da secretária 
municipal de Saúde 
e Meio Ambiente, 
Clarissa Pretto Scatola. 
A palestra foi ministrada 
pela representante do 
Departamento de Meio 
Ambiente do Município, 
Luciana Gonçalves, 
e pela técnica da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura, Angelica 
Sfoglia.

“Com a reciclagem, 
é possível plantar a 
semente nos menores, 
que são os maiores 
disseminadores da 
sociedade, porque 
eles chegam em 
casa, dividem a ideia 
com a família, com 
os amigos, então, é 
um incentivo muito 
grande dos pequenos”, 
destacou a professora 
Lisiane. Devido ao 
escalonamento das aulas, 
serão dois encontros com 
os alunos do período da 
tarde da Escola Farrapos, 
com idade entre cinco 
e 11 anos. O segundo 
acontecerá na próxima 
semana. Participaram 
da primeira palestra 
os alunos da educação 
infantil, do 1º e do 4º 
ano. 

Atualmente a escola 
já possui a coleta de 
cinco materiais para 
reciclagem: óleo, pilhas, 
tampinhas, blisters e 

esponjas. “O óleo agora 
é destinado para a AME 
(Associação Pró-Menor 
de Encantado), mas antes 
ele ia para uma outra 
instituição de ensino, que 
tinha uma cooperativa 
de sabão. Então, são essas 
ações que inspiraram o 
lema da nossa escola, 
que é Escola Farrapos, 
solidária com o planeta”, 
completou a docente.

Para a professora 
Caren, o principal 
objetivo, além da 
conscientização e o 
benefício para o meio 
ambiente, é que essa 
seja uma ação contínua, 
com cronograma para 
o futuro. Ademais, 
ela também destacou 
a participação da 
comunidade. “O 
intuito dessa iniciativa 
é a continuidade, um 
projeto de calendário. 
São nas pequenas ações, 
nas ideias simples, 
que a gente colhe 
uma adesão enorme. 
Já são muitas pessoas 
querendo participar, 
pais de alunos, colegas, 
profissionais de várias 

FOTOS: CÉSAR AUGUSTO HUSAK

Palestra foi realizada para alunos da educação infantil, do 1º e 4º ano

áreas, com sugestões que 
só agregam”.

A contribuição 
da Administração 
Municipal tem 
importante significado 
para o projeto. “A 
nossa participação, 
para além da palestra 
que serve para reforçar 
a conscientização da 
seleção do lixo, também 
serve para contatar 
empresas parceiras 
da região que possam 
realizar a coleta”, afirmou 
Luciana Gonçalves, do 
Departamento Municipal 

de Meio Ambiente.
Ela ainda salientou a 

importância da criação 
de mais pontos de 
coletas pelo município, 
principalmente no 
interior, sugerindo que 
posteriormente possam 
ser coletados materiais 
em salões comunitários. 
“Em Encantado são 
produzidas cerca de 400 
toneladas de lixo por 
mês. E a coleta é uma 
questão que gera renda, 
principalmente para os 
catadores, mesmo sendo 
empregos informais. Hoje 

o nosso município tem 
mais de dez profissionais 
de coleta. Nessa semana 
conversei com um deles, 
que consegue coletar 
cerca de 100 quilos 
por dia, caminhando 
aproximadamente 40 
quilômetros diariamente”. 

A técnica da Secretaria 
de Agricultura, Angelica 
Sfoglia, colaborou para a 
palestra com a questão da 
compostagem, frisando 
também a importância 
da seleção do lixo e, 
principalmente, da 
reciclagem. “Cada vez 

Iniciativa tem apoio da Administração Municipal

mais não temos onde 
armazenar o lixo. Como 
a maior parte do nosso 
lixo é orgânico, minha 
contribuição, além da 
separação, será para 
a reutilização desses 
produtos”, afirmou.

A diretora da Escola 
Farrapos, Márcia 
Raquel Graciola, tem 
a expectativa que 
essa mobilização não 
seja um caso isolado. 
“Queremos o posterior, 
juntando forças, com 
setores engajados, nós 
conseguiremos fomentar 
sonhos ambiciosos. 
Temos projetos na 
escola que funcionam há 
mais de dez anos, então 
é essa continuidade que 
buscamos. Que seja 
um movimento forte, 
contínuo e vire hábito, 
porque a coleta de lixo 
é importante para o 
futuro”, completou a 
gestora.

As pessoas que 
participarem da 
primeira ação de coleta, 
no dia 18 de setembro, 
na Praça da Bandeira, 
vão ganhar uma 
muda de árvore como 
símbolo do que está 
sendo plantado para as 
próximas gerações. As 
arrecadações do evento 
serão revertidas para os 
catadores de materiais 
recicláveis do município. 

César Augusto Husak 
jornalista

“Com a 
reciclagem, é 

possível plantar 
a semente nos 
menores, que 

são os maiores 
disseminadores 
da sociedade...”

professora
Lisiane 

Scartezini
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Turismo 

Ligação asfáltica entre o Vale e 
a Serra deve iniciar neste ano

O projeto de ligação 
asfáltica entre o Vale 
do Taquari e a Serra 
Gaúcha, denominado 
Pelos Caminhos do 
Pão e do Vinho, deve 
começar a sair do 
papel ainda neste ano. 
A pavimentação da 
rota está em fase � nal 
de termo de convênio 
com o DAER. Com 
isso, espera-se que o 
trecho de Muçum seja 
contemplado ainda 
em 2021. A iniciativa 
compreende nova 
pavimentação asfáltica 
entre o trevo de acesso 
a cidade, na RS 129, e 
a Ponte Brochado da 
Rocha, principal ponto 
turístico do município e 

que marca a divisa com 
Roca Sales.

 Após, conforme 
planejamento, o projeto 
deve ganhar seguimento 
com a pavimentação 
iniciando no município 
de Santa Tereza, 
passando por trecho 
de domínio de Roca 
Sales. Separam o Vale do 
Taquari da Serra Gaúcha, 
cerca de 20 quilômetros 
de estrada de chão. 
Com o asfaltamento 
do trecho, prefeitos e 
lideranças regionais 
acreditam que o Vale 
possa se desenvolver 
economicamente 
de maneira mais 
consistente e gerar novos 
negócios, sobretudo 

nas áreas de turismo e 
empreendedorismo.

 O prefeito de Muçum, 
Mateus Trojan, destaca 
os mais de 20 anos de 
trabalho em torno da 
rota. Para Trojan, a 
articulação, capacidade 
técnica e união entre 
municípios, têm sido 
fator determinante. "Um 
alento e uma esperança 
de desenvolvimento e 
progresso econômico, 
social, cultural e 
turístico, ligando o Vale 
dos Vinhedos, na Serra, 
com o Vale do Taquari. 
Um sonho de muitas 
mentes e forças que está 
cada dia mais próximo 
de se tornar realidade", 
salienta. Muçum será o primeiro município contemplado com o projeto

LUÍS GUSTAVO BETTINELLI

ENCANTADO

Moradores do Porto XV 
conhecem projeto 
da nova creche

A Administração Municipal 
apresentou o projeto da nova 
Escola de Educação Infantil (Emei) 
aos moradores do Bairro Porto XV, 
em encontro realizado na noite 
de terça-feira (03), no salão da 
comunidade.

“Estamos trazendo para o Porto 
XV uma excelente oportunidade. 
Por trás das paredes de concreto 
da nova creche está um grande 
sonho. Queremos proporcionar 
às crianças um ambiente digno 
e seguro”, disse o prefeito Jonas 
Calvi.

A secretária de Educação, 
Stefanie Casagrande, e a diretora 
de projetos da Administração, 
engenheira Ana Tronco Civardi, 
apresentaram detalhes da obra. 

A creche, que será construída 
no terreno ao lado da Escola de 

Educação Fundamental (Emef) 
Porto XV, terá capacidade para 
atender até 120 crianças e a meta 
é que seja concluída até julho de 
2022. A previsão orçamentária é de 
R$ 1,5 milhão, oriundo de recursos 
próprios do município. 

“Como o dinheiro investido 
sairá dos cofres do município, 
temos liberdade para criarmos o 
projeto. Sem dúvida, é uma obra 
diferenciada, que vai atender a 
uma demanda importante de vagas 
que temos em nosso município”, 
destacou Stefanie.

A pracinha e os equipamentos 
da academia ao ar livre serão 
transferidos para outro espaço, 
na mesma quadra. O vereador 
Roberto Salton, que se pronunciou 
em nome da Câmara, comemorou 
a realização da obra. Para ele, 

a creche do Porto XV é um 
pedido antigo dos moradores 
e que agora será atendido.  O 
presidente da comunidade, 
Gilberto Zotti, também agradeceu 
a Administração Municipal pela 
iniciativa.

ESTRUTURA 
>> Seis salas de aula
>> Capacidade para até 120 

crianças
>> Pátio coberto
>> Playground externo
>> Biblioteca
>> Sala de amamentação
>> Solário em todas as 
salas

Creche terá capacidade para atender até 120 crianças. 
A meta é que seja concluída até julho de 2022.

DIVULGAÇÃO 

ENCANTADO
Audiência pública 
apresenta primeira etapa 
do estudo técnico do 
entorno do Cristo

A Administração Municipal de Encantado e a 
empresa BSW Ambiental apresentam a primeira etapa 
do estudo técnico do entorno do Cristo Protetor. A 
audiência pública ocorre nesta sexta-feira, dia 6, às 
19h, no Auditório Itália, do Centro Administrativo.

No encontro serão explanadas questões que 
envolvem o diagnóstico de uso e ocupação de solo 
de zona especial de proteção ambiental do Complexo 
Turístico da Lagoa da Garibaldi e Cristo Protetor. 

A audiência também será transmitida no formato 
de Live nas páginas do Facebook da Prefeitura de 
Encantado e da empresa BSW Ambiental.
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Dia dos pais preocupações se tornaram maiores neste período

O desafio de ser pai 
durante a pandemia
Domingo (08) 

é dia dos pais 
e eles têm um 

papel tão importante 
quanto as mães na vida 
dos filhos. Neste ano, 
muitas famílias possuem 
motivos a mais para 
comemorarem esta 
data. Exemplo disso é o 
empresário Juca Moresco, 
que  conta como superou 
a Covid-19 e fala sobre a 
sua preocupação com a 
família. 

“No começo de março 
comecei a ter alguns 
sintomas, fiz o teste e deu 
positivo. Fui ao médico, 
tomei medicamentos 
e em dois dias piorei. 
Sentia falta de ar e 
tossia muito. Voltei ao 
médico e já me levaram 
ao hospital, porque 
estava começando 
a comprometer os 
pulmões. Fiquei em torno 
de sete dias internado, 
com oxigênio, mas a 

situação voltou a piorar 
e precisei da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
Eu não lembro de quase 
nada, mas fiquei seis dias 
entubado. No sexto dia 
tentaram tirar o tubo, 
mas eu não reagi, fiquei 
uns segundos até sem 
respirar e decidiram 
me entubar novamente. 
No oitavo dia retiraram 
o tubo e, aos poucos, 
comecei a reagir, mas 
ainda sentia muita falta 
de ar”, lembra. 

Moresco relata que a 
família sofreu bastante e 
orações foram feitas para 
que ele se recuperasse. 
“Minha preocupação era 
com a família, porque ela 
se desestrutura. É a que 
mais sofre. Minha filha 
pequena tem seis anos, 
os familiares da minha 
esposa são de longe e 
isso me preocupava. 
Além disso, minha mãe 
e meus irmãos também 

sofreram, mas se não é 
a nossa hora a gente não 
vai. Pedi a Deus para 
viver um pouco mais e 
ver minha filha crescer. 
Pedi a Deus que me 
deixasse vivo e prometi 
que por onde eu fosse 
levaria o meu melhor e a 
felicidade para todas as 
pessoas”, conta. 

Moresco ficou cerca 
de 30 dias hospitalizado, 
sendo oito deles na UTI. 
Emagreceu 17 quilos, 
mas embora tenha 
passado por todas estas 
dificuldades não ficaram 
sequelas. “Me recuperei 
bem. Depois que fui 
para casa, lembro que 
acordava com fome e 
tremendo. Tive anemia, 
mas aos poucos me 
recuperei. Tem que ter 
esforço. A gente não pode 
se entregar. A vida é um 
presente muito grande 
e valioso que não pode 
ser desperdiçado. Então, 

hoje, só o fato de dizer 
que estou vivo, já é um 
grande negócio”, cita. 

O empresário 
lembra que o encontro 
com os familiares 
sempre era muito bom 
e foi fundamental 
para a recuperação. 
Para ele, o amor, o 
carinho, o respeito e 
a energia positiva são 
importantíssimos. Neste 
ano, o Dia dos Pais será 
ainda mais especial. “Ser 
pai é muito bacana, já 
era assim antes de eu 
passar a Covid-19, mas 
agora, pelo fato de estar 
vivo, porque achei que 
talvez não estivesse, é 
um pouco mais especial 
e importante. A vida é 
superação, superar todas 
as dificuldades, as nossas 
fraquezas e defeitos e 
andar para frente”, relata. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Juca, juntamente com a esposa e a filha

FILHAS NA UTI 
Outra situação apreensiva foi vivida 

pelo psicólogo Sinandro Debona. Ele 
é pai das gêmeas Yasmin Chimarosti 
Debona e Lara Chimarosti Debona, 
que completaram um ano em maio 
e necessitaram de UTI. “É terrível. 
Quando você está entre a vida e a 
morte, cada dia é uma eternidade e 
parece que não passa nunca. Cada 
hora é uma angústia, dá um aperto 
no coração. Elas nasceram nas 35 
semanas e já foram para a UTI com 
insuficiência respiratória, numa época 
em que os comentários em todos os 
lugares, eram a falta de leitos, mas 
felizmente a neonatal não passou 
por essa escassez tão grande, mas 
sentíamos a tensão dos profissionais 
dentro da UTI”, relata. 

Uma das meninas ficou cinco dias 
e a outra 14 na UTI. “Foi um período 
de muita correria e procedimentos. 
Passavam-se os dias e a gente queria 
notícias de que elas estavam melhores, 
mas as informações eram mínimas, 
porque quando se está num estado 
tão grave, qualquer pequena mudança 
pode piorar muito ou melhorar, por isso 
os profissionais são muito cautelosos”, 
explica. 

Debona lembra que passou por 

uma grande aflição e por isso cada dia 
dos pais tem um significado especial. 
“Chegar no hospital grávida e sair 
sem nenhuma das bebês no colo foi 
angustiante. É meu segundo dia dos 
pais como pai e eu comemoro muito. 
Fico muito feliz por tê-las. Elas dão 
bastante trabalho, mas também dão 
muitas alegrias”, comenta.  

Por causa da pandemia, os 
procedimentos no hospital eram bem 
restritos. “Eu nem pude assistir o parto, 
acompanhei por uma chamada de 
vídeo, somente profissionais ficaram no 
momento do parto. Para visitá-las, era 
um por vez e tinha que usar máscara, 
colocar toda a vestimenta e lavar bem 
as mãos para não levar nenhum tipo 
de contaminação àquele ambiente, que 
é tão delicado. Levamos dias até ter 
autorização para encostar nelas, mas 
tenho certeza que elas percebiam a 
nossa presença ali do lado”, explica.

O psicólogo dá o seu conselho 
para as famílias que estão passando 
por alguma dificuldade de saúde: 
“vivemos tempos de muitos medos 
e inseguranças. O medo é o pai 
da ansiedade, mas a fé e a oração 
fazem a diferença. É preciso manter 
a esperança e acreditar que tudo vai 
passar, que é só uma fase e que vamos 
olhar para este período como de muito 
aprendizado”, conclui. 

Sinandro com a esposa e as filhas gêmeas 
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doutor ricardo>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

INCENTIVANDO O 
PRODUTOR RURAL

A Administração de Doutor 
Ricardo acredita e continua buscando 
o desenvolvimento do município 
em todos os setores que envolvem 
a melhoria da qualidade de vida do 
cidadão ricardense. Por meio da Lei 
1896/2019, a Lei da Agricultura, o 
município incentiva financeiramente 
serviços na agricultura e agroindústria, 
sendo os valores pagos em espécie ou 
em horas máquinas, dependendo do 
serviço realizado.

Em 2021, cinco incentivos já 
foram pagos com dinheiro em 
espécie, contemplando quatro 
produtores, totalizando R$ 48.444,62 
em bonificações. Antonio Vanzetta 
recebeu R$ 16.317,00 pela construção 
de aviário, Cladir Dagostini R$13.37,65 
pela pocilga de suínos e Roberto 
Carlos Reginatto R$ 5.203,12 pela 
construção da agroindústria. Aurio 
Zanella recebeu dois incentivos, R$ 
1.074,85 pela construção da sala de 
ordenha e R$12.470,00 pela construção 
de aviário.

“Há vários anos o município vem 
valorizando os produtores rurais para 
que permaneçam, invistam e tenham 
qualidade de vida em sua propriedade. 
As bonificações em horas/máquinas 
ou incentivos em espécie são uma 
forma de potencializar, ainda mais, o 
que já é desenvolvido ou para novos 
empreendimentos”, declarou o prefeito 
Alvaro Giacobbo. 

Os produtores também são 
incentivados com a terraplanagem, 
normalmente executada em parceria 
com a Secretaria de Obras. Neste 
ano já foram realizadas diversas 
terraplanagens para a construção 
de creches para leitões, aviários, 
galpões para fumo e casas. Mais de 50 
produtores foram beneficiados com 
transporte do calcário. Se o produtor 

realizar o transporte do produto, o 
município auxilia repassando valor 
dentro do mesmo ano.

Em 2021 a Secretaria da Agricultura 
vem trabalhando fortemente para 
atender alta demanda de serviços de 
máquinas junto às propriedades rurais.

Está em andamento o auxílio na 
aquisição de mudas de erva-mate. 
Para isso o agricultor deve apresentar 
na Secretaria da Agricultura a nota de 
compra da erva e passar na Emater 
para fazer o croqui da localização 
onde será realizado o plantio da área, 
a fim de manter um controle referente 
às quantidades das mudas do auxílio 
concedido.

Para receber o incentivo relacionado 
à pastagem do gado leiteiro, na 
aquisição de aveia, azevém e ervilhaca, 
o produtor deve apresentar a nota 
fiscal de compra dos itens e laudo 
emitido pela Emater do município.

Pela Lei Municipal, os produtores 
podem receber incentivos referentes 
à construção, ampliação e reformas 
de aviários, pocilgas, creche suína, 
construção e ampliação de estábulos 
para gado leiteiro e prédios para 
agroindústria, limpeza de aviário, 
pastagens para gado leiteiro, 
construção de estufas, transporte de 
calcário, transporte e distribuição de 
dejetos suínos e bovinos, transporte de 
areia e brita, fossa séptica, transporte 
de água, aquisição de mudas de erva-
mate e mudas frutíferas, programa 
troca-troca de sementes de milho e 
incentivo em cisternas.

Para ter acesso aos incentivos, o 
produtor deve buscar informações 
mais detalhadas na Secretaria da 
Agricultura e Meio Ambiente e 
verificar as possibilidades de receber o 
incentivo, seja bonificação em dinheiro 
ou em horas/máquina.

Através da Lei da Agricultura, produtores recebem  
incentivos para alavancar o setor agrícola

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PLANO PLURIANUAL – PPA
No dia 29 de julho ocorreu no 

auditório da Prefeitura Municipal a 
audiência pública referente ao Plano 
Plurianual – PPA, que é o principal 
instrumento de planejamento 
estratégico de médio prazo para ação 
do Governo Municipal nas políticas 
públicas, que serão materializadas e 
que resultarão em bens e serviços à 
nossa população.

O Plano Plurianual Municipal 
faz parte dos instrumentos de 
planejamento de um governo, seja na 
esfera federal, estadual ou municipal. 
Realizado a cada quatro anos, o Plano 
contém metas a serem atingidas 
por determinada gestão de governo 
- incluindo projetos, atividades, 
financiamentos, incentivos fiscais, 
normas, entre outros. O PPA tem uma 
visão a médio prazo do planejamento 
público, visando a solução de um 
problema e gerando ações para 
combatê-lo, atendendo, assim, a 
demanda da sociedade.

O embasamento inicial do PPA 
resulta de um trabalho coletivo entre 
as diferentes áreas da Administração 

Pública Municipal, tendo como 
ponto inicial o Plano de Governo, as 
exigências legais em vigor e os pleitos 
colhidos em reuniões com conselhos 
do município.

O planejamento estratégico 
melhora a integração e articulação 
dos planos setoriais com as decisões 
estratégicas da atual gestão, 
estabelecendo prioridades e, assim, 
assegurando o uso mais coerente e 
eficaz dos recursos públicos. Auxilia, 
ainda, no comprometimento das 
gestões presente e futuras, com a 
visão de um futuro desejado para o 
Município.

 “Neste plano, estão indicadas 
as necessidades demandadas pela 
população durante o processo eleitoral 
e desses primeiros meses de governo. 
Por isso, contempla não só as políticas 
prioritárias de saúde, saneamento, 
mas também aquelas voltadas para 
educação, assistência social, cultura, 
esporte e lazer, habitação, gestão 
ambiental, infraestrutura urbana e 
agricultura”, afirmou a secretária da 
Fazenda, Tauana Uberti.

O Plano Plurianual Municipal faz parte dos  
instrumentos de planejamento de um governo

prevenção contra a dengue
As agentes comunitárias de Saúde de 

Doutor Ricardo e outros funcionários 
municipais estão realizando o 
Levantamento Rápido de Índices 
para Aedes aegypti (LIRA), que é um 
método simplificado para a obtenção 
rápida de indicadores de infestação, 
permitindo conhecer a presença do 
mosquito.

Este levantamento é feito para 
otimizar e direcionar ações, 
caso necessárias, para o controle 
do mosquito e possível risco 
epidemiológico com a infestação, o que 
pode causar a dengue.

A prevenção é a única arma contra 
esta doença, combatendo os focos 
do mosquito. Por isso é necessário a 
colaboração de todas as famílias nesse 
combate ao mosquito. Os cuidados 
são simples e básicos e devem ser 
permanentes, como:

>> Encher de areia até a borda os 
pratinhos dos vasos das plantas

>> Não deixar água da chuva 
acumulada

>> Manter tampados tonéis ou 
reservatórios de água

>> Remover folhas, galhos e tudo 
o que possa impedir a água de correr 
pelas calhas

Levantamento é feito para 
otimizar ações de prevenção
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segurança

ENCANTADO 

Homem sofre 
ferimentos em acidente 
no “Trevo do Peteba”

A colisão entre um 
carro e um caminhão 
provocou ferimentos 
para um homem 
em Encantado, na 
sexta-feira (30), no 
quilômetro 74 da 
ERS-129, no “Trevo do 
Peteba”. 

De acordo com os 
bombeiros, o acidente 
envolveu um GM Astra, 
guiado por um homem 
de 68 anos além de 
um veículo de carga, 
conduzido por um 
homem de 38 anos. 

O motorista do 
carro sofreu ferimentos 
e foi socorrido para 
atendimento hospitalar.

Acidente ocorreu 
na sexta-feira (30)

Divulgação/bombeiros

VALE DO TAQUARI

Brigada Militar tem 
novo comandante

Na manhã da 
quarta-feira (04) em 
Lajeado, o Coronel 
Douglas da Rosa 
Soares passou a função 
de Comandante do 
Comando Regional de 
Policiamento Ostensivo 
do Vale do Taquari, ao 
Tenente-Coronel João 
Aílton Iaruchewski. 
A solenidade ocorreu 
no auditório do CRPO 
Vale do Taquari e 
teve a presença do 
Subcomandante-Geral 
da Brigada Militar, 
Coronel Cláudio 
dos Santos Feoli, do 
Prefeito Municipal 
de Lajeado, Marcelo 
Caumo, da Juíza de 
Direito, Carmen Luíza 
Rosa Constante, além 
de diversos Prefeitos 
da região, autoridades 

civis e militares. Neste 
ato houve também 
o descerramento da 
foto do comandante 
substituído, Coronel 
Douglas da Rosa 
Soares, a qual irá para a 
galeria de fotos dos ex-
comandantes. 

No período em que 
esteve no Comando 
do Comando Regional 
de Polícia Ostensiva 
do Vale do Taquari o 
Cel Douglas da Rosa 
Soares estabeleceu 
maior autonomia 
aos Batalhões e a 
ampliação do uso das 
atividades das Agências 
de Inteligência e da 
Seção de Comunicação 
Social. Em seu 
comando promoveu 
a reestruturação, 
aperfeiçoamento e 

treinamento constante 
aos integrantes das 
equipes de Força Tática. 

Também, nesse 
período, através 
do contínuo 
monitoramento 
dos índices de 
criminalidade, da 
repressão qualificada e 
da utilização de recursos 
preventivos, tais como 
o cercamento eletrônico 
e videomonitoramento, 
que resultaram na 
redução dos índices 
criminais no Vale do 
Taquari. 

O Cel Douglas atuou 
na região objetivando 
o fortalecimento dos 
laços e fomentando a 
constante integração da 
Brigada Militar com a 
comunidade do Vale do 
Taquari.
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DIFICULDADES
Integrante da diretoria do Esporte Clube 

Encantado, o vereador Valdecir Gonzatti revelou 
preocupação com o futuro do Esporte Clube 
Encantado, do ponto de vista financeiro. A 
explicação é que o Leão Do Vale tem recursos 
escassos para manutenção das atividades, a área 
onde fica o estádio das Cabriúvas é considerada 
nobre e está nos planos do município para outras 
atividades em um futuro próximo. É possível 
que se tenha que procurar uma outra casa para o 
Encantado dentro do município. 

CABRIÚVAS
O estádio das Cabriúvas ostenta bem mais do 

que concreto e grama. No local, está a história 
do clube, que conquistou representatividade 
estadual pelas campanhas feitas ao longo dos 
das décadas passadas no Campeonato Gaúcho, 
especialmente. 

Entretanto, é inegável que o momento do 
Encantado não requer a estrutura existente e a 
mudança é questão de tempo.

AZUL “NO VERMELHO”
O lado azul no estado encontra-se 

especificamente “no vermelho”. O momento 
é de caos. A campanha ruim no Campeonato 
Brasileiro, a falta de gestão de vestiário e de 
profissionalismo da direção colocam o Grêmio 
com um pé na próxima edição da Série B. 
Pode escapar? Pode! Mas convenhamos que o 
momento indica o contrário. 

E tudo começa no gabinete mais importante, o 
do presidente. Romildo Bolzan é cotado para ser 
candidato a Governador do Rio Grande do Sul. 
Ele deveria olhar redes sociais, circular em Porto 
Alegre... O momento não é favorável para ele.  

INTER 
O colorado também não vem bem e talvez 

isso diminua a representatividade do problema 
que tem o Grêmio. Há problemas no vestiário 
colorado. Falta comando, tal como ocorre no 
rival. A dupla errou no processo de chegadas e 
saídas de treinadores, entre outros. 

LAJEADENSE
O Lajeadense entra em campo neste sábado 

(07) diante do Veranópolis em jogo amistoso 
que serve como preparação visando a Divisão 
de Acesso do Campeonato Gaúcho. A partida 
ocorre em Veranópolis. No sábado passado, 
os dois times se enfrentaram e o Lajeadense 
venceu por 1 a 0. O goleiro titular do Alviazul é 
o encantadense Kevin Lansini. No VEC atua o 
também encantadense Guilherme Dal Pian. 

ANA SESTARI E ADRIELI BERTÉ

Brescienses são 
homenageadas 
na câmara de 
Vereadores

A Câmara de 
Vereadores de Nova 
Bréscia homenageou, 
com uma Moção de 
Aplausos, as jogadoras 
profissionais de futsal 
Ana Carolina Caliari 
Sestari e Adrieli Berté. A 
proposta foi feita pelas 
vereadoras Elisabte 
Cegolini e Lauro 
Cristofoli Scartezini. 

As duas atletas jogam 
na Itália e estão de férias 
na cidade bresciense 
antes de retomar as 
atividades no país 
europeu. 

Ana Carolina atua 
no Montesilvano C5 
Female. A goleira tem 25 
anos e é filha de Miton 
José Sestari e Elizandra 
Caliari Sestari. 

Já Adrieli atua 
na função de ala e 
recentemente foi 

Ana Carolina e Adrieli  
com os professores 
Fernando e Thiago 

anunciada pelo Tiki Taka 
Calcio A5. A jogadora de 
26 anos é filha de Isolde 
e Luiz Berté. 

Ambas foram 

reveladas na escolinha do 
CFM de Encantado. Por 
essa razão, os professores 
Fernando Radaelli 
e Thiago Marchese, 

que representam o 
CFM, participaram da 
homenagem realizada 
pela Câmara De 
Vereadores. 

DIVULGAÇÃO

ESTADUAL DE AUTOMOBILISMO 

augusto rotta 
Vence em tarumã

O encantadense 
Augusto Rotta 
segue liderando o 
Campeonato Estadual de 
Automobilismo Turismo 
1.4. No domingo (01), 
o piloto conquistou 
o primeiro lugar em 
corrida realizada no 
Autódromo de Tarumã 
na cidade de Viamão. 

Na direção de um 
Celta de número 29, o 
encantadense de 18 anos 
destacou-se nas quatro 
baterias, vencendo a 
primeiras e tempo bom 

desempenho nas demais, 
assegurando o lugar 
mais alto do pódio e a 
liderança isolada após 
duas provas. 

A próxima corrida é 
pela disputa Nacional e 
ocorre entre 27 e 29 de 
agosto em Minas Gerais. 

Augusto agradece o 
Apoio da Associação 
Esporte Motor de 
Encantado e da empresa 
Rossini Peças de Lajeado 
pelo apoio financeiro 
para disputar as 
competições. Rotta venceu em Tarumã 

DIVULGAÇÃO
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COPA VINI LADY DE FUTEBOL
NOVO HAMBURGO 
E PRATAS DA CASA/BOCA 
JUNIORS SÃO OS CAMPEÕES

Encantado e Roca 
Sales sediaram os 
jogos válidos pela 1ª 
edição da Copa Vini 
Lady de Futebol entre 
atletas de categorias 
de base. A competição 
envolveu seis clubes e 
ocorreu entre a sexta-
feira (30) e o domingo 
(01). Na categoria 
2008 o campeão foi o 
Novo Hamburgo. Já 

na categoria 2010 o 
título � cou com Pratas 
da Casa/Boca Juniors 
da cidade de Sera� na 
Corrêa. 

As partidas ocorreram 
no campo do Cruzeiro 
do Lajeadinho, em 
Encantado e na sede do 
Copalto, em Roca Sales. 
Além dos campeões, 
participaram Juventude 
(Caxias do Sul), Rui 

Barbosa (Arroio do 
Meio), CMD Guaporé 
e Nolifute, que integrou 
garotos de cidades como 
Encantado, Roca Sales, 
Relvado e Nova Bréscia. 

O torneio serviu para 
integrar as equipes e dar 
sequência a retomada 
das atividades nos 
projetos de formação de 
atletas entre os clubes 
participantes.

Categoria 2010 do Nolifute ficou vice-campeã 

Categoria 2008 do time da região ficou com o 4º lugar  

DIVULGAÇÃO

SINAL DE ALERTA
O empate no Estádio Beira-Rio 

contra o fraco Cuiabá acendeu de vez o 
sinal de alerta no SC Internacional. O 
colorado gaúcho está distante apenas 
três pontos da zona do rebaixamento 
do Campeonato Brasileiro e também 
precisa reagir para não correr riscos. 
Domingo, dia 8, às 18h15min, no 
Maracanã, o Inter enfrenta o Flamengo 
de Renato Portaluppi.

SAÍDA
Os sucessivos fracassos do 

Internacional resultaram na saída do 
vice-presidente de futebol João Patrício 
Hermann. Ele entregou cargo no 
início dessa semana. Até que um novo 
nome seja indicado para a função, 
o presidente Alessandro Barcellos 
estará atuando mais efetivamente no 
Departamento de Futebol colorado.

VENDIDOS
O Grêmio acertou a venda de dois 

jovens jogadores para o Sassuolo da 
Itália. O zagueiro Ruan, 22 anos, � ca 
ainda até o � nal do ano no tricolor 
gaúcho. Já o volante Matheus Henrique 
se apresenta ainda neste mês no clube 
italiano. As negociações ultrapassam 
R$ 80 milhões. 

FERREIRA
O Atlanta United, dos Estados 

Unidos, está comprando o atacante 
Ferreira do Grêmio por cerca de R$ 49 
milhões. O time norte-americano vai 
pagar o valor da multa rescisória. 

LÉO CHÚ
O Grêmio está � nalizando a venda 

do atacante Léo Chú, para o Seattle 
Sounders, dos Estados Unidos. A ideia 
da direção gremista é � car com 10% 
dos direitos econômicos do atleta no 
caso de uma futura venda. A venda 
gira em torno de 2,5 milhões de 
dólares.

REFORÇO TRICOLOR
Tentando desesperadamente deixar 

a zona do rebaixamento do Brasileirão, 
a direção do Grêmio, depois de um 
longo período de letargia, trabalha 
para reforçar o grupo de jogadores. 
O primeiro reforço contratado foi o 
centroavante Borja que pertence ao 
Palmeiras, e, chega por empréstimo 
ao tricolor gaúcho até o � nal de 2022. 
Nos últimos 18 meses Borja atuou por 
empréstimo no Júnior Barranquilla da 
Colômbia, onde marcou 35 gols em 59 
jogos. O atleta foi uma indicação do 
técnico Luiz Felipe Scolari.

ESTREIA
O zagueiro Gabriel Mercado, 34 

anos, contratado recentemente pelo 
SC Internacional, pode estrear pelo 
clube no jogo de domingo (8) contra o 
Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. 
A inscrição foi concluída esta semana, 
com o nome do atleta sendo incluído 
no BID (Boletim Informativo Diário) 
da CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol). Desta forma, Mercado � ca a 
disposição do técnico Diego Aguirre 
para o confronto com o Rubro-Negro 
carioca.

RETORNO ANTECIPADO
Diante da necessidade foi antecipado 

o retorno do centroavante Paolo 
Guerrero ao time do Internacional. A 
volta do peruano que se recuperava de 
lesão estava prevista para a segunda 
quinzena desse mês. Guerrero atuou 
ainda no sacrifício no empate contra 
o Cuiabá pelo Brasileirão, e, � cou 
evidente que o atleta ainda não possui 
as melhores condições para jogar.

TROCA DE TÉCNICO
O Brasil de Pelotas optou pela saída 

do técnico Cláudio Tencatti. Na derrota 
para o Sampaio Corrêa no último 
sábado (31/7) o time foi comandado 
pelo auxiliar técnico Cirilo. O resultado 
colocou o Xavante de volta na zona do 
rebaixamento da Série B. Hoje (6), às 19 
horas, na partida contra o Guarani, em 
Campinas, ocorre a estreia do técnico 
Cléber Gaúcho.

ALVIAZUL
O CE Lajeadense venceu o 

Veranópolis por um a zero em amistoso 
disputado no último sábado, dia 31 de 
julho, em Lajeado. Edemilson marcou o 
gol da vitória do Alviazul. Amanhã, dia 
7, as duas equipes voltam a se enfrentar, 
desta vez em Veranópolis. A estreia do 
Lajeadense na Divisão de Acesso do 
Gauchão ocorre no dia 15 de agosto, 
contra o Grêmio Bagé, no Estádio 
Alviazul, em Lajeado.

MATHEUS PEIXOTO
Destaque do Juventude na 

temporada 2021, o atacante Matheus 
Peixoto foi contratado pelo Metalist 
Kharkiv, da Ucrânia. Peixoto que 
pertencia ao Bragantino e que estava 
emprestado ao Juventude, deixa o clube 
gaúcho como um dos artilheiros do 
Brasileirão, ao lado de Bruno Henrique 
(Flamengo) e Gilberto (Bahia), com 
sete gols marcados. O valor da venda foi 
de R$ 1 milhão, montante que estava 
estipulado em contrato. 
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Obrigado Pai 
Pelo Seu Amor

De forma especial, neste final de semana que 
comemoramos o Dia dos Pais, lembramos todos 
os Pais. Por isso, nas missas celebradas neste fim de 
semana, rezamos por todos os nossos pais vivos para 
que Deus lhes dê a graça, a força e a decisão de exercer 
sua paternidade com responsabilidade, dedicando o 
melhor de si no cuidado dos filhos e no cuidado de 
sua família. E pedimos também pelos nossos falecidos 
pais, para que o Senhor, que morreu na cruz pela nossa 
salvação, os tenha junto a Ele na Glória, recompensando 
assim todo o bem e o sacrifício que fizeram.

O nosso Pai, autor da vida juntamente com a nossa 
mãe, trouxe-nos a este mundo e este Dia dos Pais deve 
ser um dia de celebração da vida e de tudo o que é ser 
pai. Mas também neste dia, devemos nos lembrar do 
Pai que todos nós compartilhamos no Reino dos Céus. 
O Pai que enviou seu Filho unigênito para viver entre 
nós e nos ensina como viver, amar, perdoar, orar e 
merecer a vida eterna. No evangelho, encontramos uma 
confiança total e absoluta de Jesus em Deus Pai. 

É significativo notar que, em todas as orações, Jesus 
se dirige a Deus chamando-o de pai. Jesus costumava 
chamar Deus de "Abba" e isso impressionava de tal 
forma que os primeiros cristãos repetiam esta palavra 
em aramaico, assim como Jesus a pronunciava: Abba. 
A oração que Jesus nos ensinou começa com aquelas 
palavras "Pai nosso". Abba é o termo familiar que 
as crianças usavam para chamar o pai. Essa mesma 
palavra pode nos ajudar a dirigir-nos a Deus Pai 
como Jesus o fez. Isso denota plena segurança, plena 
certeza de que Ele é nosso Pai e nunca nos deixará 
abandonados. "E mesmo os cabelos de sua cabeça estão 
contados e não caem no chão sem que o Pai saiba" está 
escrito na Bíblia. A grandeza e a imensidão do nosso Pai 
Deus e do seu amor por nós é abundante, sem limites, 
sem medida! 

Se Maria é o exemplo de mulher e mãe, São José é o 
exemplo de homem e de pai, e a família formada por 
eles e o Menino Jesus é um exemplo a ser imitado por 
todas as famílias. Todo homem, se quiser agir como 
um homem bom e como um pai responsável e honesto, 
pode seguir o exemplo de São José: que ganhava a vida 
trabalhando, como a maioria de nossos pais, e era um 
crente firme que confiava em Deus e ele tentou guardar 
seus mandamentos. Ele amava sua esposa, Maria, e ele 
era fiel a ela. Ele cuidou amorosamente de sua família, 
que considerava seu maior tesouro.

Não nos esqueçamos, pais, que o melhor uso do 
tempo de suas vidas é aquele que dedicam aos filhos e 
à família. Isso envolve sacrifícios, mas também muitas 
recompensas e conquistas. O verdadeiro amor se 
manifesta na dedicação e na generosidade para com os 
entes queridos, neste caso, a família.

Obrigado, papai Deus, pelo papai que você nos 
deu; Tu que o fizeste Pai à tua imagem e semelhança, 
preenche-o com o teu amor. Parabéns! para todos os 
Pais que nos deram a vida terrena e junto com eles. 
Parabéns ao nosso Pai do céu que nos prometeu a Vida 
Eterna.

ANFIBOLOGIA COM 
VÍCIO DE LINGUAGEM

“A anfibologia (do 
grego amphibolia) é 
considerada um vício de 
linguagem que vem a ser, 
na lógica e na linguística 
moderna, um sinônimo 
de ambiguidade (do latim 
ambiguitas, atis), isto é, 
a duplicidade de sentido 
em uma construção 
sintática. Um enunciado 

é ambíguo e, portanto, anfibológico quando permite 
mais de uma interpretação. É a falta de clareza que 
acarreta duplo sentido; em suma, significado duvidoso. 
Na lógica aristotélica, designa uma falácia baseada 
no dúbio sentido - proposital ou não - da estrutura 
gramatical da sentença de modo a distorcer o raciocínio 
lógico ou a torná-lo obscuro, incerto ou equivocado”. 
(Fonte: Wikipédia).

“O homem mau, o homem iníquo tem a boca 
pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés 
e faz sinais com os dedos. Há no seu coração 
perversidade, todo o tempo maquina mal; anda 
semeando contendas. Por isso a sua destruição virá 
repentinamente; subitamente será quebrantado, sem 
que haja cura”. (Provérbios 6:12-15)

A cada dia que passa temos visto mais e mais 
pessoas usarem o supterfúgio da ambiguidade. Não 
querer reconhecer os seus erros faz parte do ser 
humano desde o pecado de Adão e Eva no Jardim 
do Éden, quando tentaram esconder de Deus as suas 
atitudes erradas. O ser humano prefere aceitar que 
é um ser “falho” do que aceitar a correção e tentar 
corrigir os seus erros para se tornar uma pessoa melhor 
em todos os sentidos. Assim usa o duplo sentido das 
palavras para esconder os seus erros e tentar enganar 
os seus ouvintes, ou pelo menos ganhar mais tempo 
em defesa dos seus pensamentos, interesses e atitudes.

Algo que fascinou muitos brasileiros no futebol 
há alguns anos atrás, foi o Ronaldinho gaúcho fazer 
passes olhando para um lado e jogando a bola para 
outro. Embora isto tenha sido reconhecido como 
“malandragem” no futebol, não passou de mera 
tentativa ardilosa de desviar para o outro lado com o 
olhar a atenção do adversário. No dia a dia da nossa 
vida não podemos agir assim, pois seremos ambíguos, 
ou seja, de duas palavras e atitudes dúbias.

Outro exemplo amplamente usado no mundo 
inteiro é colocar os preços sempre próximos do 
limite, para tentar enganar o comprador como se 
fosse menos, por exemplo o preço da gasolina: R$ 
5.99. A ambiguidade também é muito usada hoje no 
meio político e até na justiça: uma coisa é uma coisa, 
outra coisa pode ser a mesma coisa! A definição de 
democracia para uns significa preservar as instituições 
para garantir os direitos e deveres do povo. Para outros 
é destruir as instituições usando o povo como gado 
para conquistar e garantir o poder. Para o homem mau 
o que interessa é somente a vitória, pois para ele os fins 
sempre justificam os meios.

Jesus veio a este mundo para fazer as pessoas 
nascerem de novo através da água e do Espírito no 
batismo do arrependimento. Assim seria mudado o 
seu DNA do engano de satanás para um ser verdadeiro 
livre de toda malícia. Só o Espírito de Deus habitando 
no homem poderá mudar o seu destino.

PADRÕES E DISTORÇÕES

Não há dúvidas quanto à existência de uma ordem 
que rege a criação. Isso está exposto aos nossos 
olhos, nos céus e na terra: “Os céus proclamam a 
glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das 
suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite 
revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, 
nem palavras, e deles não se ouve nenhum som; no 
entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as 
suas palavras, até os confins do mundo. Aí, pôs o sol, 
o qual, como noivo sai dos seus aposentos, se regozija 
como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa 
extremidade dos céus, e até a o outra vai o seu percurso; 
e nada refoge ao seu calor”. (Salmos 19.1-6). 

Alguém dirá: Mas não é o sol que faz esse 
movimento e sim a Terra.  Sim, é verdade, contudo isso 
é apenas uma forma de percepção ou semântica, que 
não tem o poder de mudar os fatos em relação à Terra 
e o Sol. Ora, tudo no universo tem seu lugar e função, 
quer faça parte do mundo inanimado ou de qualquer 
forma de manifestação de vida; tudo na criação existe 
com um propósito claramente definido. O problema, 
portanto, não está na descrição das coisas, mas na 
forma como as compreendemos em termos práticos. 

Hoje, a ciência nos ajuda a entender melhor 
a criação. Mas, porque nos foi dado o poder de 
perscrutar o universo e, em grande parte também 
dominá-lo, muitas vezes vemos o homem se colocando 
no lugar de Deus, como se pudesse interpretar o 
mundo e recriá-lo ao próprio arbítrio.  Isso nós o 
fazemos de forma grosseira em relação à natureza, 
mas o fazemos de forma ainda mais irresponsável 
quando interferimos em conceitos estruturais básicos, 
que dizem respeito às expressões mais profundas do 
nosso ser, como a sexualidade e a família, por exemplo. 
Ora, quando tocamos em algo que quebra os padrões 
elementares, embarcamos numa aventura fadada 
ao fracasso, porque é obvio que as distorções jamais 
poderão produzir algo que por si mesmo se sustente. 

 Infelizmente, porque somos o que somos, sempre 
estaremos às voltas com as tensões que se estabelecem 
entre os padrões e as distorções. A arte em lidar com 
essas tensões, é reconhecer a existência de padrões 
absolutos; é compreender os diferentes papéis de cada 
um; é reconhecer e respeitar os limites saudáveis; 
é buscar equilibrar os direitos com os respectivos 
deveres.  Diferentes culturas apresentam alguma 
variação em relação a isso, mas via de regra, as 
sociedades que se desenvolveram de forma saudável, 
preservaram esses padrões essenciais: homem e 
mulher; pai e mãe; professor e aluno; adulto e criança; 
patrão e empregado, e assim por diante. Modificar 
esses padrões, tocará sempre em algo elementar, que 
produzirá inevitavelmente consequências desastrosas.  

Prezado leitor: Neste final de semana, 
comemoramos mais um Dia Dos Pais.  Ainda temos 
um padrão saudável para orientar a família? O que é 
um pai? Pai é um ser humano masculino, que unido 
à mulher, irão reproduzir juntos, seres humanos 
masculinos e femininos, que possam preservar 
em essência todas as dimensões de sua natureza e 
expressão.  Este é o padrão bíblico e científico. Então, 
que a soberba não nos roube a razão!

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!



JORNAL OPINIÃO 19  
6 de agosto de 2021    

 O
F E R T A

S

Semana
Compre
online
 

*I
M

A
G

EN
S 

M
ER

A
M

EN
TE

 IL
U

ST
RA

TI
VA

S

*PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS ľ BEBA COM MODERAÇÃO

R$15 90

LINGUIÇA TOSCANA
 RESFRIADA DÁLIA KG

R$6 99

PEPSI 3L
CHOPP PROST 
BIER PILSEN 2L

R$169

CEBOLA KG

R$2 9 90

COSTELA DE RÊS 
RESFRIADA KG

R$ 23 90
R$18 59
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 RESFRIADA PREMIUM 

DÁLIA KG

R$7 99

PÃO DE 
ALHO 
APPETITO
400GR

R$14 99

R$7 99

COXA/
SOBRECOXA
DE FRANGO 
CONGELADA 
DÁLIA KG

CORAÇÃO DE FRANGO
 CONGELADO DÁLIA KG

Região 

Codevat realiza reunião com RGE para avaliar 
investimentos e ações no meio rural

O Conselho de 
Desenvolvimento do Vale 
do Taquari (Codevat) 
promoveu na tarde da 
quarta-feira (04), uma 
reunião on-line com o 
representante da RGE, 
Umberto Ossig Santana. 
Na pauta estiveram 
os investimentos e as 
ações para melhorar 
a qualidade e o 
fornecimento da energia 
no meio rural.

Com a preocupação 
constante, após os 
temporais que resultaram 
em queda de árvores e 
os recorrentes problemas 
nas redes elétricas do 
interior, o Codevat 
está construindo um 
importante caminho de 
diálogo e entendimento 
com a RGE, buscando 
atender as necessidades 
do Vale do Taquari, 
principalmente, no 
interior dos municípios 
que ficaram diversos dias 
sem energia elétrica após 
as intempéries.

O presidente do 

Codevat, Luciano 
Moresco, lembrou que a 
conversa entre a entidade 
e a concessionária tem 
construído uma relação 
diferente. “Mudamos 
o conceito. Antes era 
um lado reclamando e 
o outro não conseguia 
se dedicar da forma 
necessária. Agora, com 
essa proximidade e 
diálogo, a RGE entende 
a nossa necessidade e 
as demandas do Vale 
do Taquari e, assim, 
podemos avançar 
bastante”, destacou.

O representante 
da RGE agradeceu a 
oportunidade e o auxílio 
da região para que ações 
e investimentos sejam 
realizados no Vale. 
“As entidades como o 
Codevat e a Associação 
Comercial e Industrial de 
Encantado (ACI-E) têm 
ajudado muito para que 
as coisas andem”, disse. 

Entre as ações 
que a empresa está 
realizando, Santana 

falou sobre o contato 
com os prefeitos para a 
realização das podas de 
árvores nos municípios. 
“O principal agressor 
das redes elétricas é a 
vegetação. Falamos com 
os prefeitos da região e 
solicitamos uma parceria 
com máquinas, pessoal, 
comunidades, para 
iniciar uma limpeza 
da faixa de domínio. O 
trabalho já teve início 
há umas três semanas”, 
afirmou, destacando 
que a RGE tem trazido 
profissionais de outras 
regiões para auxiliar nos 
trabalhos, além de fazer 
manutenção, obras e 
investimentos no Vale.

A presidente da ACI-E, 
Maria Cristina Castoldi, 
que iniciou esse trabalho 
de aproximação junto 
à RGE por meio de um 
projeto para a melhoria 
do fornecimento de 
energia em comunidades 
de Encantado, lembrou 
o início da parceria. 
“Quando começamos, 

a ideia era identificar 
problemas e a RGE 
apresentar um 
cronograma de ações 
com o objetivo de 
resolvê-los. A gente 
juntou forças com as 
demais entidades - CIC-
VT, Federasul, Codevat 
- e essa troca de ideias 
foi reunindo alternativas 
para passar da melhor 
forma as nossas 
demandas”, salientou. “Já 
conseguimos diversos 
avanços. Essa iniciativa 
está sendo benéfica 
para administrações, 
consumidores e toda 
a região do Vale do 
Taquari”.

Além das podas no 
meio rural, Umberto 
Ossig Santana falou do 
programa de arborização 
da RGE, que já retirou 
60 árvores inadequadas e 
plantou 200. E comentou 
que na região 60% dos 
postes já são de concreto 
e que os de madeira estão 
sendo trocados conforme 
a necessidade e, de 

acordo com a capacidade 
técnica apresentada.

Além dos presidentes 
do Codevat e da ACI-E, 
participaram da reunião 
integrantes do Codevat 

Agro e Saúde que 
também apresentaram 
ao representante da 
RGE demandas do setor 
rural, que aguardam 
verificação.

Presidente do Codevat, Luciano Moresco, 
coordenou a reunião on-line realizada 

com a RGE na tarde da quarta-feira, dia 4

DIVULGAÇÃO
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Feliz Dia dos Pais a 
todos que batalham 
por um futuro feliz 

para seus filhos.

}

Encantado 

CAMINHADA PELO 
CENTRO MARCA O DIA 
NACIONAL DA SAÚDE

 Ação ocorreu nesta quinta-feira (05) e teve objetivo de conscientizar a 
sociedade sobre a importância da educação sanitária, despertando na população o 
valor da saúde e dos cuidados para com ela.

O Dia da Saúde também serve para homenagear e recordar a vida e o trabalho 
de Oswaldo Cruz, um dos principais responsáveis pelas erradicações de perigosas 
epidemias que acometiam o Brasil no final do século XIX e começo do século XX.

Durante a movimentação, a equipe entregou aos pedestres  
e funcionários das lojas flores e um material impresso  

com dicas sobre saúde e qualidade de vida

DIVULGAÇÃO 

VESPASIANO CORRÊA
Município promove Conferência 
Municipal de Assistência Social

Ocorre na próxima terça-feira 
(10), a 6ª Conferência Municipal 
de Assistência Social de Vespasiano 
Corrêa. O encontro, realizado a cada 
dois anos serve como um momento de 
reflexão para que se discutam políticas 
públicas de atuação e inclusão, por 
meio do Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) municipal.

Conforme a assistente social 
Graziela Gheno Lorenzi, do Cras, a 
conferência faz parte das atividades do 
serviço municipal. "São os Conselhos 
Municipais de Assistência Social 
que organizam estas conferências. 
É um momento de reflexão sobre as 
ações na área. A discussão ocorre 
nas três esferas: municipal, estadual 
e nacional", explica. O debate ocorre 
em cima de cinco eixos temáticos, 
nas áreas de proteção social, 
financiamentos e orçamentos, controle 
social, gestão e acessos à segurança e 
atuação em situações de calamidade 
pública e emergencial.

O encontro ocorre no Auditório da 
Escola Municipal de Educação Básica 
Esperança, na terça-feira, a partir 
das 13h. "Embora seja um evento 
aberto, estamos tomando todos os 
cuidados e cumprindo os protocolos 
de segurança da Covid-19", reforça 
Graziela.

A painelista convidada para a 
conferência é a palestrante Tania 
Mara Minetto. Ela ministrará a 
palestra "Assistência Social: direito 
do povo e dever do Estado, com 
financiamento público, para enfrentar 
as desigualdades e garantir a proteção 
social." Tania é assistente social e 
mestre em educação. "Após a palestra 
serão realizados os grupos, para a 
discussão dos temas dos cinco eixos 
de trabalho", destaca a assistente 
social. No fim do dia, será gerado um 
relatório que é remetido ao Conselho 
Estadual de Assistência Social, para 
o encaminhamento das demandas 
discutidas em Vespasiano Corrêa. 

Vespasiano Corrêa
Cras fará curta-metragem 
com moradores

O Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) de Vespasiano 
Corrêa realiza Oficina de Cinema 
com jovens e idosos do município. A 
ideia é apresentar uma oportunidade 
de qualificação a quem está prestes 
a ingressar no mercado de trabalho 
e valorizar a memória de quem tem 
histórias para contar. No fim do ano 
serão realizadas sessões de estreia 
dos curtas-metragens produzidos nas 
oficinas. A atividade é realizada em 
parceria entre as secretarias municipais 
de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social 
e Secretaria Municipal Educação, 
Cultura e Desporto.

A cineasta Julinéia Fochesatto é a 
coordenadora do projeto. Segundo ela, 
os públicos-alvo da oficina de cinema 
são adultos e pessoas idosas, que são 
atendidas pelo Cras e adolescentes. 
"No grupo de adultos e melhor idade 
o trabalho é de pesquisa e resgate de 
história, costumes e fazeres antigos, 
para transformá-los em histórias para o 
enredo dos curtas-metragens", explica.

Julinéia diz que além de inspirarem 
as histórias, os adultos também serão os 
atores das filmagens. "Já os jovens serão 
instrumentalizados para as funções de 
produção e gravação dos filmes. A ideia 
é eternizar a história e oportunizar 
uma formação aos jovens", justifica a 
cineasta.

No fim da "temporada", todas as 
histórias registradas em filmes passarão 
por uma sessão de exibição, com 
direito a pipoca e até cartaz de estreia, 
como manda o figurino da sétima arte. 
"A gente inicia este projeto também 
para valorizar uma geração que 
tanto fez pela história do município", 
complementa Julinéia.

INSCRIÇÕES 
ABERTAS

 
A Oficina de Cinema do Cras é 

grátis e ocorre todas as quintas-
feiras, a partir das 14h30min para 
jovens e adolescentes. Já para 
adultos, o horário é a partir das 
15h30min, também às quintas-
feiras. "É uma oportunidade para 
quem tem interesse em investir 
nesta carreira que está em 
evidência no momento. Vamos 
ensinar a fazer vídeos para 
internet e todo o processo de 
produção audiovisual", destaca a 
cineasta, coordenadora do projeto.

Para mais informações, os 
interessados podem entrar em 
contato diretamente com o 
Cras de Vespasiano Corrêa pelo 

telefone 3755-8079.

Nova Bréscia 
Pessoas a partir dos 28 anos recebem 
a vacina contra a Covid-19

Nesta sexta-feira (06) acontece mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19, 
em Nova Bréscia. Desta vez, as pessoas a partir dos 28 anos recebem a vacina. A 
vacinação é no sistema Drive Thru, em frente ao Posto de Saúde, entre as 15h e 
16h. É obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação e documento.

Encantado 
Codevat realiza Assembleia 
Geral presencial no dia 12

O Conselho de Desenvolvimento 
do Vale do Taquari (Codevat) 
realiza na quinta-feira, dia 12 de 
agosto, a Assembleia Geral Regional 
Extraordinária. O evento será 
presencial no Centro Empresarial 
ACI-E, em Encantado. 

O encontro, que será coordenado 
pelo presidente Luciano Moresco, terá 
entre as pautas a discussão e alteração 
da sede do Conselho e a discussão e 
alteração do seu Estatuto Social.

O presidente destaca que a 
alteração sugerida, que será avaliada 
na Assembleia, é histórica dentro do 
Codevat. “Estamos propondo uma 

mudança que simplificará os termos 
utilizados dentro do Estatuto Social, 
diminuindo a quantidade de artigos 
para que o nosso Estatuto possa ser o 
mais sucinto, direto e claro possível”, 
afirma Moresco.

A Assembleia tem primeira 
chamada agendada para as 15h30min 
e a segunda às 15h45min e podem 
participar todos os associados da 
entidade. Para mais informações 
e confirmações de presença, os 
associados podem encaminhar e-mail 
para o endereço - codevat@univates.br, 
informando nome completo, entidade e 
telefone de contato.


