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Audiência pública
apresenta primeiros
resultados do estudo
do entorno do Cristo

DESTAQUES
DA SEMANA

Região

Projeto Trem
dos Vales é
assinado em
Estrela
CAPA MIX
Câmara de
Encantado
EDUARDO ROCHA

Permanência
de projetos na
pauta provoca
novo debate 3
Encantado

Trabalho
consiste no
reconhecimento
dos fatores que
compõem a
identidade para
planejar o processo
de uso e ocupação,
conciliando com os
recursos naturais.

PRODEL dá
caminho para o
desenvolvimento
do município 7
apae

Co-terapeuta
Lua auxilia na
evolução dos
pacientes 8 e 9

colunista

dr. marco
seferin

Tratamento de
nódulos de tireoide
sem cirurgia 19
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ESPAÇO DO LEITOR

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

boca no trombone
Poucos exames na
secretaria da Saúde

Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio
Encantado enviou o seguinte relato: “Fui me
consultar ontem e o médico pediu um exame. Fui na
secretaria da Saúde e falaram que acabou a cota de
exames para este mês. Eu não sabia que não podia
ficar doente, em Encantado. É uma vergonha isso!
Estamos no dia 12 e não tem mais exames disponíveis
para a população encantadense, a não ser em extrema
urgência? O que está acontecendo com a secretaria da
Saúde?”, questiona.

Mensagem e Convite de missa de trigésimo dia de falecimento

Pedro Braz Rosa
da Silveira
Os filhos Andréia, Ana de Santa Fé,
Sebastião (Chiquinho) e demais familiares
convidam para a missa de 30 dias de
falecimento de Pedro Braz Rosa da
Silveira, a ser celebrada no domingo, dia
15 de agosto, às 18h30min, na Igreja
Matriz São Pedro de Encantado.

FRASE DA
SEMANA
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06/08 – Sergio Zotti, 61 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Mazzarino.
06/08 – João Marchetti.
Cemitério de Linha Bonita Alta, Doutor Ricardo. Funerária Arezi.
07/08 – Hilda Rheinheimer, 90 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Coruja Serviços Funerários.
10/08 – Dorli porto, 64 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Garibotti.

Antonio Alberto Lucca

Elisangela Favaretto

05/08/2021 a 12/08/2021

10/08 – Genoveva Klima dos Santos, 90 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.
>> Os artigos assinados
não representam
necessariamente o
ponto de vista da direção.

12/08 – Lindolfo May, 76 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Diermann.
>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.
>> nomes e grafias são de responsabilidade das funerárias ou outros informantes.

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

“Nossa causa é,
levar a cada dia
a importância
da advocacia
para a sociedade,
defendendo diretos
e a segurança
jurídica. Lutamos
sempre em nome da
cidadania”.
Jorge Calvi, presidente da
OAB, em entrevista ao Bom
Dia Região dos Vales na
quarta-feira (11), dia do
advogado.
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encantado

Cris costa (PSDB) discutiu com presidente Yê (MDB)

Permanência de projetos
na pauta provoca novo debate

D

eclarações fortes
marcaram a sessão
desta segundafeira (09) na Câmara de
Vereadores de Encantado.
Com mais de quatro
horas de duração, a
reunião teve a aprovação
do projeto 034/2021, que
autoriza a Administração
Municipal a abrir
crédito suplementar
no valor de R$ 490
mil. A não liberação
de mais propostas
para serem apreciadas
deixaram descontentes
os vereadores ligados ao
Executivo.
A presidente do
Legislativo, Andresa
Cristina de Souza – Yê
(MDB), argumentou
que as matérias
permaneceriam na
pauta até que fosse
encaminhado para a
Câmara um parecer
jurídico. Na semana
passada, Yê anunciou
que não votaria projetos
oriundos do Executivo até
que não se apresentasse
soluções para causa
animal. “Vamos deixar
claro que a não votação
não tem nada a ver com
parecer. Na semana
passada não existia esta
argumentação. A senhora
trancou a pauta e disse
que ficaria trancada até
que não se ajustasse a
causa animal, somos
parceiros à causa animal
e a senhora vai ficar
trancando projetos que
podem perder prazos
e acarretar na perda de
emenda parlamentar. É
bom deixar claro isso para
comunidade”, afirmou

Cris Costa (PSDB), que
é Líder de Governo no
Legislativo.
A presidente
respondeu, criticando
o prefeito por não ter
procurado ela para falar
sobre sua demanda em
relação às entidades
que cuidam de animais
abandonados. “Quem
deveria estar aqui,
ouvindo sobre a causa
animal, não está.
Deixar bem claro para
comunidade que esta
vereadora entrou em
contato com o prefeito na
sexta-feira para ouvi-lo e
estou até agora esperando
ele, e não apareceu. Não
estou trancando a pauta.
Coloquei o projeto da
saúde hoje em votação.
Temos prazo ainda”,
argumentou.
Henrique Pedersini
jornalista

fotos: Henrique Pedersini

Discussão ocorreu
na sessão da
segunda-feira (09)

“A Presidente não tem nenhumA clAsse”, diz cris costA
o tema também foi abordado nas manifestações de tribuna. Cris Costa criticou os vereadores por apoiarem
a iniciativa da presidente. “sinto vergonha de ser vereador, estou aqui para votar projetos enquanto estou
votando moções. A presidente não tem nenhuma classe para assumir esta casa e vocês (vereadores) são
culpados dela estar neste cargo hoje. Virou a casa da mãe Joana”, esbravejou.
Cardoso (Progressistas) rebateu indicando que o integrante da bancada do PsdB deveria se retirar do
Legislativo. “Pede pra sair, por que a pressão pode ser maior. tem um monte de suplentes”, disse.

tribuna popular

Os vereadores abriram espaço para que pessoas
da comunidade se manifestassem através da
Tribuna Popular. Pela Associação Encantadense
em Defesa Dos Animais (AEDA), manifestaramse a presidente Salete Ferreira e a Tesoureira,
Maria da Graça Castoldi. Sobre a causa animal,
falou a colaboradora Bruna Longhi da Associação
Pegadas de Amor (Aspa). A professora Lisiane
Scartezini reportou-se sobre o Programa de Meio
Ambiente da Escola estadual Farrapos (Escola
Farrapos, Solidária com o Planeta).

Moções de
aplausos
Por unanimidade,
foram aprovadas duas
moções de aplausos: uma
delas pelos cinco anos do
“Brechó da Gi” e outra
pelo posicionamento
do Promotor André
Prediger em relação à
situação do pedágio de
Encantado.

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

Gisele Lucas, proprietária do “Brechó da
Gi”, recebeu Moção de Aplausos

O PLANO UNIÃO
ASSISTENCIAL
OFERECE:
Clínica Própria
Consultas
Exames

Saúde e bem-estar
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DE OLHO EM ROCA
Convênio
para início da
pavimentação
Caminhos
do Pão e
Vinho será
assinado na
Expointer

Em entrevista
ontem (12), o prefeito
Fontana
claudinei Amilton
confirmou que será
cofferri assinado no dia 04 de
setembro, na abertura
da Expointer, em
Esteio, o convênio com
o governo do Estado para o início da pavimentação
da Rota Turística do Caminhos do Pão e Vinho.
O projeto foi idealizado em 2012, retornando ao
planejamento em 2017, e desde então os prefeitos
da região trabalham unidos, independentemente de
partido, para tornar isso possível. Estarão presentes
no ato de assinatura, a prefeita de Santa Tereza,
Gisele Caumo, prefeito de Muçum, Mateus Trojan e
o prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana.

Emater vai auxiliar no
monitoramento de Palometas

A Emater está colaborando com o IBAMA no
monitoramento da presença de Palometas na Bacia
do rio Jacuí. A Palometa, também conhecida como
piranha vermelha, se alimenta principalmente
de peixes e insetos invertebrados aquáticos. A
ação tem como objetivo implementar medidas de
monitoramento, controle, pesquisa e comunicação
social. Para tanto foi elaborada pela UFRGS uma
ficha de registro de ocorrência. A orientação é para
que caso algum pescador perceba a presença desta
espécie de peixe no Rio Taquari, que faça o registro
junto ao escritório municipal da Emater.

Administração se reúne com
representantes da RGE

O Secretário Municipal de Administração
Silvinho Zart esteve reunido, na última semana,
com o Consultor de Negócios da RGE, Umberto
Ossig Santana. No encontro foi abordado o
funcionamento da concessionária de energia no
município e as melhorias que estão sendo realizadas
na rede elétrica local. Segundo o consultor da RGE,
atualmente Roca Sales tem atendimento especial
da empresa, possuindo uma equipe temporária
exclusiva de prestação de serviços. Além disso, a
concessionária realiza o trabalho preventivo de
proteção das redes elétricas, limpando e podando
áreas e recuperando redes que possuem algum
problema. A Administração Municipal, juntamente
com a RGE, abre espaço para receber solicitações
de atendimentos especiais, como limpeza de rede
elétrica ou outras necessidades de melhorias. O
atendimento deverá ser solicitado na Prefeitura,
preferencialmente com o código do
DIVULGAÇÃO
cliente, que está
presente na conta de
luz e foto do local a
ser atendido.
Secretário de
administração
recebe
representante
da RGE

Região
Descendentes de artista que trouxe parte da
Itália de volta ao Vale conhecem obras do avô
Arquiteto, pintor,
escultor e calculista,
o Italiano Ângelo
Fontanive foi responsável
por criar no Brasil e na
região Sul, especialmente
no Vale do Taquari,
obras de característica
italiana através dos anos
30, trazendo de volta
aos imigrantes parte
de suas raízes. Agora, a
família investe no resgate
da história de vida do
italiano.
No sábado (07), os
netos de Fontanive,
os primos Benito,
José Ângelo e Carla,
estiveram no Vale
para conhecer as obras
do avô nas cidades
de Itapuca, Putinga e
Ilópolis. “É uma emoção
muito grande, é nossa
raiz”, resumiu José,
contemplando o interior
da igreja de Itapuca,
projetada pelo avô e que
até então ele e os primos
não conheciam.
Ângelo Giovanni
Baptista Fontanive
nasceu em 1901, no
vilarejo de Taibon, na
Itália. Já formado pela
Escola de Belas Artes
de Veneza, em 1926
partiu para o Brasil em
busca de oportunidades.

Considerado
“renascentista” pela
busca da perfeição na
retratação artística,
seu talento para a
arquitetura, engenharia
e arte pode ser
acompanhado em
cidades gaúchas como
Ilópolis, Putinga, Nova
Roma do Sul, Vespasiano
Corrêa, Colorado,
Sarandi e Tapejara,
onde comprovadamente
atuou.
O neto, Benito, que
quando criança conviveu
com Ângelo, conta que
o avô era um homem
reservado e humilde,

que não costumava
falar de suas obras.
“Muitas das obras que
ele fez só passaram a
ter sua assinatura por
pressão da própria
família”, contou. Os
demais motivos estão
relacionados ao período
da Segunda Guerra
Mundial, que impediu
que a vasta obra pudesse
ser mais conhecida.
A história de Ângelo
Fontanive se tornará
filme através do
documentário “De Roma
para Putinga”. O projeto
está sendo executado
cineasta Ilopolitano

Cleber Zerbielli, que
dedicou 25 anos de
sua vida ao estudo da
imigração italiana e seus
aspectos. O nome é uma
alusão ao trajeto artístico
do italiano. Ângelo
Fontanive reproduziu
com fidelidade, em
Putinga, algumas obras
características do
período renascentista
italiano, que até então
só podiam ser vistas na
própria Itália. “Milhões
de pessoas viajam
a Roma para visitar
estas obras. Porque
não visitam Putinga?”,
propõe Cleber.

EXPECTATIVA PELA ESTREIA
A captação de recursos para o lançamento do projeto iniciou em 2019. A
duração prevista é de 30 minutos, um média-metragem. “O mais legal de
um documentário é que ele vai crescendo como um leque e não se sabe o
tamanho total”, explica Cleber. “Pretendemos ter ampla projeção e discussão
regional para que todos saibam primeiro da existência deste artista e claro, sua
importância”, finaliza.
O cineasta conta ainda que as filmagens em Roma já foram realizadas. Com
diversos relatos e histórias esquecidas pelo tempo, o filme pretende promover
debate histórico nas cidades em que Fontanive produziu suas obras; além de
valorizar o patrimônio artístico destas cidades; tornar conhecido o trabalho do
artista e o “movimento de arte sacra” trazido por ele e perpetuado por seus
alunos ao longo dos anos.
A execução deste projeto é possível, pois conta com patrocínio de Baldo S/A,
Lojas Benoit, Distribuidora Meridional de Motores Cummnis S/A e Três Tentos
Agroindustrial. A realização é da M. Horn e da Secretaria Especial da Cultura,
Ministério do Turismo – Governo Federal – Ordem e Progresso.

educação
Alunos do Curso de Enfermagem da Lumecep
debatem temas ligados a ética na profissão
Voltado para preparar
profissionais e inseri-los no
mercado de trabalho, o curso
Técnico em Enfermagem da
Lumecep criou, dentro de uma
de suas disciplinas, um projeto
voltado a importância da ética e
conduta profissional para os que
atuam na área da saúde.
A atividade ocorre na
disciplina de Ética ll. São 56
acadêmicos que participam
do projeto coordenado pela
professora/psicóloga Mauri
Moraes e com suporte do
professor Gabriel Bavaresco.
As discussões tem como base
a análise de casos e a construção
de ferramentas que possam
apoiar o profissional na pratica
de seu trabalho, bem como, na
formação de reflexões sobre
responsabilidade ética.
A professora Mauri Moraes
explica que situações antiéticas

são relatadas no contexto da
saúde diariamente, vindas
da conduta de diferentes
profissionais da área, respaldadas
por denúncias e processos, ou
não, silenciadas muitas vezes
pelo profissional e outras tantas
pelo próprio usuário. Por tanto,
para profissionais em formação,
considera-se a necessidade de
promover encontros que possam
trazer reflexões que impactem
de forma positiva na conduta do
trabalho em saúde. “Entendo,
como professora da disciplina de
ética e também como profissional
da saúde, que trabalhar a temática
de forma dinâmica e responsável
com os alunos, propicia a
perspectiva da diminuição de
situações que colocam em risco
a identidade e o bem-estar do
paciente”, define a professora
que ministra a disciplina na
modalidade EAD em função dos

protocolos estabelecidos em razão
da pandemia.
De acordo com a professora,
metodologia de abordar de
forma mais prática esta temática,
tem sido fundamental para
promover discussões e elencar
efetivas ferramentas para o
manejo da conduta no trabalho.
“A minha proposta é causar um
impacto assertivo e perspicaz na
formação deles, especialmente
considerando que nossos alunos
de hoje serão os profissionais
da saúde que estarão diante da
realidade amanhã”, enfatizou.
A principal pauta trazida
se refere a reflexões sobre
linguagem, comunicação e
manejo com o paciente e com o
familiar, responsabilidade com a
identidade e o sigilo no processo
de cuidado em saúde, bem como,
sobre aspectos éticos no contexto
das equipes em saúde.
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reunião sobre enchentes
decepciona vereador

N

a sessão ordinária da câmara de vereadores desta
semana, o vereador Elton Pezzi se disse decepcionado
após participar de uma reunião sobre a prevenção
de enchentes na região. “Estivemos em uma reunião sobre
as enchentes que assolam a região. Inclusive, a câmara de
vereadores elaborou um laudo e nos repassou, que está à
disposição de todos os colegas. Essa reunião foi uma decepção
para todos que participaram. Fomos lá com o intuito de ouvir e

Irregulares

São recorrentes
as reclamações de
moradores do Bairro
lago Azul, em Encantado,
quanto as construções
irregulares que vêm
ocorrendo no local, seja
na área do município ou
particular.

Administração
Entrevistado na Rádio
Encantado, o prefeito
Jonas Calvi disse ter
ciência dos fatos e que
a assessoria jurídica foi
acionada para resolver
a questão. Mas, quanto
às construções em
locais particulares, a
administração não pode
intervir.

saber o que poderia ser feito. No entanto, só ouvimos falar sobre
a mata ciliar. Nada foi dito sobre enchentes. Diz a promotora do
meio ambiente regional, que este problema tem que ser tratado
a longo prazo, mas não podemos esperar. Precisamos tomar
ações, não sabemos quando teremos mais uma enchente! Vamos
simplesmente ficar esperando? Sugiro que os prefeitos se unam
para que possamos apresentar soluções. Na reunião não tivemos
sequer oportunidade de falar. Isso foi uma decepção”, disse Pezzi.

Família Feliz

Recentemente, a EMEI Família Feliz (José
Marcolin, Muçum) deu um toque especial à escola.
Em parceria com o Conselho de Pais e Mestres
(CPM), professores e funcionários, foi realizada a
pintura da fachada. O trabalho foi realizado pelo
artista muçunense Du Peó.

DILAMAR
DOS
PASSOS
dilamar@rdencantado.com.br

Melhoria dos
ervais

Reciclar é cuidar do Planeta

O Colégio Farrapos está iniciando uma campanha
de arrecadação de material reciclável. No dia 18
de setembro, será realizada mobilização na Praça
da Bandeira para recolhimento de garrafas e potes
de vidro, de lixos eletrônicos (televisores, rádios,
carregadores de celular e outros) embalagens de
remédios vazios, além das tampinhas de garrafa
e demais plásticos recicláveis. Os recursos serão
destinados à Liga Feminina de Combate ao Câncer de
Encantado.

página do DILA

Edson Brum

Outro projeto autoriza abertura de crédito especial de
R$ 100.000,00. O recurso é oriundo de uma solicitação
do deputado estadual Edson Brum. A iniciativa foi do
vereador Mauro Cipriani, e o valor será repassado ao
Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida.

Incentivo ao Esporte

O projeto Esporte e Cidadania está com inscrições
abertas em Muçum. Os treinos, ministrados pelo
professor Remor Bagnara, são realizados nas
segundas-feiras e quartas-feiras à tarde, no Campo do
Operário, e nas terças-feiras pela manhã, no Ginásio
de Esportes.
O Esporte e Cidadania tem a coordenação do CRAS
e a Secretaria da Assistência Social. Informações e
inscrições junto ao CRAS ou pelo fone 3755-1064.

A Secretaria
da Agricultura e
Meio Ambiente de
Doutor Ricardo está
desenvolvendo projeto
para incentivar o
plantio de ervais.
Neste momento, a
administração está
auxiliando na aquisição
de mudas de erva
mate. Após adquirir a
muda, o agricultor deve
apresentar na Secretaria
da Agricultura a nota de
compra.

Pastagem

Outro incentivo
desenvolvido pelo
município está
relacionado a 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.

Bebê
Ricardense

Recurso Federal

Nesta semana, foi autorizado ao poder
executivo abertura de crédito especial no valor
de R$ 51.875,53. O valor é oriundo de recurso
federal, através da Lei Aldir Blanc, e será
utilizado para auxiliar entidades culturais do
município de Muçum.

O Dia do Bebê
Ricardense é uma
importante estratégia de
mobilização e reflexão
sobre os direitos das
crianças na primeira
infância, gestantes e mães.
Na próxima quarta-feira
(18) será fixada uma placa
alusiva ao projeto “Jardim
do Futuro” na Rua Pe.
Pedrinho Mattiello.
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Cenário político

OUTSIDER

NÃO VAI TER GOLPE !
“Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que
a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido
experimentadas de tempos em tempos.”
Estadista inglês, Winston Churchill

SERGIO
SEPPI

sergio.seppi@hotmail.com

A

quietem-se as Vivandeiras de Quartel
e os Radicais de Esquerda. Não vai ter
golpe. Esqueçam as provocações. Não
adianta: Tanque Lava Toga, Autoritarismo no
STF ou Fascistização do Regime.
Fatos políticos recentes provocaram declarações
pelos adversários do Presidente, notadamente
nos Tribunais Superiores (STF e TSE), na mídia,
entidades corporativas, artistas e parlamentares
oposicionistas, reavivando fantasmas ditatoriais.
Chegaram a afirmar que Bolsonaro poderia
provocar uma ruptura democrática, e dar um
Golpe de Estado, usando as Forças Armadas.
Isso recrudesceu com o desfile em Brasília dos
blindados que serão empregados no exercício
militar anual de Formosa (GO), e a rejeição
pela Câmara dos Deputados da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) que determinava
a impressão das cédulas nas eleições, que seriam
depositadas em urnas para fins de auditoria.

NARRATIVA EQUIVOCADA

Não existe clima interno e nem externo
para uma “quartelada”, com os militares
patrocinando um golpe contra a democracia.
É preciso considerar que o presidente
Bolsonaro – se é que pensa nisso ou tenha
inflexões totalitárias – não tem liderança
suficiente forte para promover e estimular uma
confrontação ao Estado de Direto, mesmo
considerando o deificação que lhe devota
de 30% da população. E não existe liderança
militar em condições de organizar, motivar e
engajar os militares das três forças (Exército,
Marinha e Aeronáutica) para embarcar numa
aventura totalitária. Os comandantes das
Forças Armadas que assumiram depois da
redemocratização, têm sido contundentes em
afirmar que a instituições militares exercem
funções definidas na Constituição. Por mais
conturbada que seja a política, essa narrativa de
Golpe é equivocada e fora da realidade, diante
da maturidade da sociedade e das instituições.

1964

A realidade do Brasil é diferente de 1964,
quando um Golpe Militar jogou o País
num período de obscurantismo. A crise
começou com a renúncia de Jânio Quadros
(1961) e a implantação de um arremedo de
Parlamentarismo com o vice Jango Goulart.
Vivia o País uma forte insatisfação popular pela
guinada à esquerda do Governo, contaminado
pelo comunismo soviético e chinês, e sérios
problemas econômicos.
Na nossa realidade, o presidente Bolsonaro
não conseguiria realizar uma ruptura na
democracia, mesmo com seu surpreendente
prestígio popular. A história recente mostra
que mandatário sempre se dá mal quando
tenta subjugar as instituições. Além de Jânio,
temos os exemplos recentes dos impeachment
de Collor e Dilma.

OPINIÕES &
INFORMAÇÕES
JORNALISMO DE QUALIDADE

O colunista aprendeu jornalismo político
lendo a Coluna do Castello (1963 a 1993),
assinada por Carlos Castello Branco, na
editoria de Política do Jornal do Brasil (RJ).
Ler atualmente declarações políticas da dita
cantora Anitta e do apresentador Luciano
Huck é a comprovação do fim da seriedade e
da credibilidade do jornalismo político. Tive
o privilégio de entrevistar, quando cobri em
Brasília a Constituinte, o jornalista Carlos
Castello Branco, que comemorava 25 anos de
colunismo, para o Jornal da ANJ (Associação
Nacional dos Jornais). Foi uma aula de
inteligência, humildade, conhecimento e
independência. Tudo o que falta nas editorias
de política.

ESCALADA DO
AUTORITARISMO

Prosseguem os ataques à liberdade de
expressão e a insegurança jurídica pelas
inflexões ditatoriais dos ministros do STF,
que manteve, pelo ministro Gilmar “Beiçola”
Mendes a quebra dos sigilos da produtora
Brasil Paralelo. Aceitou a pífia argumentação
da CPI da Covid de indícios de notícias
falsas – pasmem ! - desde a eleição de 2018. O
fundador da produtora, Henrique Viana, disse
que a empresa possui mais de 12 milhões
de espectadores e precisa ter seu direito à
liberdade de expressão garantido. A decisão
permitirá que senadores tenham acesso a
e-mails, conversas e informações sigilosas da
produtora de vídeos e seus colaboradores.
(Informações do Blog de Polibio Braga).

VACINAÇÃO

O Brasil atinge recordes de vacinação.
Foram 4,8 milhões de doses aplicadas, sendo
2,37 milhões na terça (3) e 2,42 milhões na
quarta-feira (4). São mais de 109 milhões
de pessoas, quase 70% da população adulta.
Segundo a plataforma vacinabrasil.org, o
Brasil superou 44 milhões de imunizados pela
segunda dose ou dose única. Nos dois dias,
o Brasil vacinou mais que os países da União
Europeia somados. Já a OurWorldinData
aponta média diária de 1,45 milhão de
doses no Brasil, mais que EUA, Alemanha,
Canadá e Reino Unido somados. O Brasil
vacinou 52% da população com uma dose,
e deve superar em breve os Estados Unidos.
O avanço na vacinação fez desabar os casos
e mortes por covid, que estão nos menores
patamares do ano. O Brasil aplicou quase 150
milhões de doses, o dobro do Reino Unido
ou mais que o total aplicado por Alemanha e
Canadá somados.

MEU BULLYING: “ AS
PASSARINHADAS”

O meu amigo, o jornalista
ítalo-brasileiro, Nicolò Ragonese,
testemunhava os efervescentes
debates políticos na década de
80, na Assessoria de Imprensa da
Assembleia Legislativa, onde se
reuniam os principais jornalistas
políticos. Encantado sempre era pauta
pelas gozações que me envolvia e
os saudosos jornalistas, Luiz Rache
Vitelo, da “bancada” de Encantado,
e João Carlos Terlera, da “bancada”
de Muçum. Eu sofria bullying,
pela descendência italiana, quando
questionado, às segundas-feiras: “E
aí gringo, no final de semana comestes
muitas passarinhadas em Encantado
?”. Um jornalista, que não conhecia
esta gastronomia, me indagou
sobre degustar “passarinhada”.
Expliquei que pertencia ao folclore
gastronômico no interior, cultuado
pelos descendentes dos imigrantes
italianos. Relatei como era preparada
a iguaria, com polenta, conchas
de molho, passarinhos fritos com
cabeça e tudo, e radici temperado
com bacon. Ainda ressaltei que era
uma especiaria para ser apreciada
“de joelhos”. Indignado, o jornalista
saiu correndo em meio aos móveis e
máquinas de escrever para me dar uns
cascudos, diante do olhar estupefato
dos jornalistas do Legislativo.
O supervisor da Assessoria
era jornalista Érico Valduga, excolunista da Folha da Tarde, e um
dos principais colunistas políticos,
nascido em Santa Tereza (ex-distrito
de Bento Gonçalves). Para me
defender, apelei à solidariedade do
Valduga, também descendente de
italianos, dizendo: “Vais dizer, que não
apreciastes uma passarinhada ?” Aí
ele respondeu: “Já comi muitas. Mas,
me regenerei e não pratico mais essas
aventuras gastronômicas”. E frisou
que passarinho não aparecia mais na
Serra (região do Vale dos Vinhedos),
porque os gringos de Encantado
caçavam todos ! Nicolò Ragonese
entrava na brincadeira e ainda dizia
que estava contrabandeando da Itália
redes de caça de passarinhos.
Detalhe: que nunca cacei. Mas,
reconheço que em décadas passadas
apreciei a iguaria. Atualmente, esse
tipo de gastronomia já não existe
mais, pela consciência das pessoas e
pelas restrições legais.
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GESTÃO

Implantação do projeto surgiu com o Comitê do Futuro

PRODEL dá caminho para o
desenvolvimento de Encantado

F

oi apresentado
no Auditório
Sicredi Região dos
Vales, em Encantado,
na noite de 05 de
agosto, o panorama
inicial do Programa
de Desenvolvimento
Econômico Local
(PRODEL), projeto
que reúne setores
públicos e empresariais
do município
para trabalharem
coletivamente em prol
do desenvolvimento
sustentável.
Participaram do
encontro o prefeito de
Encantado, Jonas Calvi, a
presidente da Associação
Comercial e Industrial
do município (ACI-E),
Maria Cristina Castoldi,
o vereador Marino
Deves (PP), o diretor
regional da Federação de
Entidades Empresariais
do Rio Grande do
Sul (Federasul),
Renato Schaefler e

o empresário Felipe
Klunck, representando
o Comitê do Futuro.
A apresentação foi
ministrada pela
consultora do PRODEL,
Aline Nandi, que
expôs resultados de 91
entrevistas realizadas com
lideranças encantadenses
de setores públicos e
privados.
Em junho de 2020,
surgiu na ACI-E o
Comitê do Futuro,
formado por associados
que se reuniram de forma
voluntária para pensar
os próximos anos de
Encantado e, com isso, foi
estudada a implantação
do PRODEL, que já é
aderido em municípios
do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Rio
Grande do Norte.
“O diagnóstico
fornecido pelos
consultores do PRODEL
nesta noite fornece
condições de identificar

potencialidades,
oportunidades, também
as fragilidades, que
foram apontadas pela
própria comunidade, que
possibilitarão elaborar o
planejamento estratégico
do nosso município
de forma sustentável”,
afirmou Maria Cristina,
presidente da ACI-E.
Sobre o papel e o
planejamento a ser
feito após as instruções
apresentadas, o
empresário Felipe Klunck
enfatizou que as ações
devem ser adotadas por
todos. “Trabalhamos
nos últimos 12 meses
com a ajuda de muitos
encantadenses. O
Programa não vai
acontecer sem a ajuda
da comunidade. Não só
as instituições, que são
fundamentais para o
processo, mas as pessoas”.
César Augusto Husak
jornalista

Lideranças políticas presentes
Para o prefeito Jonas Calvi, a
iniciativa não vem somente com o
foco de desenvolvimento econômico
e financeiro, mas também com
propostas de evolução social,
principalmente em saúde, educação
e turismo, que agora é um grande
foco do município. “Não tenho
dúvida alguma da produtividade
do PRODEL porque ele não foi
imposto, nem pela ACI-E, nem
pelo Poder Executivo, porque ele foi
construído junto. Nós construímos
essa proposta. Por isso é um
caminho que está sendo traçado e
vai nos trazer muitos frutos. Quando
essa proposta veio, nós recebemos
o Comitê do Futuro, com jovens de
interesse, totalmente apartidário,
em desenvolver a sua cidade, a sua
comunidade”.
Ele ainda se mostrou otimista
com o compromisso e o desafio a
ser enfrentado após a transmissão
de todas as informações. “Então
o Programa, através dos dados
que estão sendo levantados pelos
consultores, vai nos dar muitas
direções. E nós vamos optar por
elas. Cada vez mais com a certeza do
caminho que nós queremos chegar”,

completou o prefeito.
Na mesma linha, representando
a Federasul, Renato Schaefler
destacou o potencial da região no
setor de turismo, principalmente
com a chegada do Cristo Protetor. “É
importante que a parceria do poder
público com a iniciativa privada seja
uma só. Tanto o Executivo, quanto
o Legislativo. O inicial foi feito, que
é o levantamento de todos os dados.
E a comunidade tem que se engajar,
junto com esse trabalho. Nosso Vale
é muito forte. Encantado é muito
forte”.
O representante do Poder
Legislativo de Encantado no
evento, vereador Marino Deves,
projetou resultados, o que requer
muito empenho do setor político
do município. “Que isso se reflita
em emprego, em renda, em
desenvolvimento, em educação, em
saúde, e que se faça um diagnóstico,
quanto mais preciso melhor,
que com certeza nós estaremos
construindo e fazendo uma boa
representação àquelas pessoas que
confiam em nós. E com certeza esse
compromisso nós vamos honrar a
partir deste projeto”, sustentou.

DIVULGAÇÃO

Prefeito Jonas participou do evento
com lideranças de vários setores

RESULTADOS
Os consultores realizaram 91
entrevistas com diferentes lideranças
do município. Sendo 69,7% do setor
produtivo, 20,2% do setor público
e 10,1% do setor privado. “É um
prazer fazer parte desta equipe que
está integrando este novo momento
de pensar o futuro do município.
É efetivamente um momento de
renascimento e de descoberta do
potencial que estava adormecido”,
ponderou Aline Nandi, antes de
apresentar os diagnósticos.
Destaques positivos
>> Qualidade de vida
>> Novo ambiente para a
coletividade
>> Lideranças
>> Retomada do senso de
pertencimento
>> União da comunidade
>> Diversidade das atividades
produtivas
>> Localização
>> Hospitalidade
>> Educação básica
>> Mercado capitalizado
>> Forte espírito cooperativo
>> Atrativos naturais
>> Despertar para o turismo
>> Cristo Protetor
>> Infraestrutura para o interior
>> Asfalto para o interior

Destaques negativos
>> Plano Diretor desatualizado
>> Qualidade do atendimento em
alguns segmentos
>> Falta de especialização para o
turismo e suas atividades
>> Ausência de políticas públicas
para o desenvolvimento
>> Ausência de áreas industriais
>> Pedágio
>> Politização
>> Energia elétrica
>> Qualificação da mão de obra
>> Ausência da coleta seletiva do
lixo
>> Saneamento básico deficitário
No encerramento da apresentação,
Aline convidou as lideranças
participantes para assinar um
documento simbólico. “Para instituir
de fato essa legislação que coloca
o programa de desenvolvimento
do município como estratégia e fio
condutor e, principalmente, para
direcionar e organizar todos os
parceiros que vão compor esse
Conselho”, assegurou. Deverá
ser encaminhado à Câmara dos
Vereadores um Projeto de Lei para
autorizar a implantação do PRODEL
e do Conselho de Desenvolvimento
Socioeconômico de Encantado.
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>> continua na outra página

Atendimentos com a cachorra começaram nesta semana

ENCANTADO

A

Terapia Assistida
por Animais
(TAA), em
específico a Pet Terapia,
pode auxiliar no
tratamento de muitos
tipos de doenças,
proporcionando
bem-estar, saúde
emocional, física, social
e cognitiva. Ciente
destes benefícios, nesta
semana, a Associação
de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE
Encantado, passou a
oferecer esta modalidade
de atendimento, com a
ajuda da co-terapeuta
Lua, que é uma cachorra
da raça Pug. O projeto
visa contribuir e
aprimorar o trabalho que
já estava sendo realizado
na área de reabilitação
intelectual, na clínica de
saúde da instituição.
O atendimento deverá
ocorrer semanalmente,
nas segundas-feiras
de tarde. “É um sonho
sonhado há muitos
anos. Recebemos uma
verba da Cooperativa
Sicredi e colocamos em
prática este projeto de
Pet Terapia. Começamos
com cinco pacientes,
mas até o final do ano
queremos chegar aos
15”, explica a gestora
de saúde, Patricia Elisa
Funcke.
A gestora explica
como ocorreu a
escolha dos pacientes.
“Construímos o projeto

no início do ano com
o objetivo de alcançar,
inicialmente, o público
do setor de Estimulação
Precoce. Neste último
mês selecionamos
os pacientes com
maior indicação para
a modalidade, no
momento. Foi necessária
uma seleção criteriosa
para a escolha dos
contemplados, pois nem
todos se beneficiariam
neste momento com
esta modalidade. É
importante entender
o momento de cada
paciente em seu processo
de reabilitação, assim
como os objetivos e
metas terapêuticas.
Também é importante
respeitar as famílias que
tenham resistência sobre
o contato das crianças
com o cachorro. Até
quem tem medo, receio
ou não gosta, pode se
adaptar, mas no nosso
caso, preferimos começar
com quem já tivesse
alguma abertura para o
projeto e as crianças que
pudessem se identificar
mais”, ressalta.
A modalidade faz
parte, atualmente, do
setor de Estimulação
Precoce, liderado pelas
profissionais Milena
Maceda, que é psicóloga
e Cristina Schnorr,
que é fonoaudióloga
e estimuladora
precoce, e apresenta
vasta experiência no

Lua é uma cachorra
da raça Pug

DIVULGAÇÃO

Co-terapeuta Lua auxilia na
evolução dos pacientes
atendidos pela APAE

trabalho com Pet
Terapia e também
realiza Pós-Graduação
Internacional na área.
Participam pacientes de
zero a quatro anos, que
frequentam a APAE,
mas futuramente, a
entidade pretende
ampliar para que
pacientes de quatro a 18
anos também possam

ser beneficiados, a partir
da parceria das duas
terapeutas e demais
profissionais que vão vir
a somar ao projeto.
A primeira sessão
ocorreu na segundafeira (09). O momento
foi conduzido pelas
terapeutas, com a
participação da coterapeuta Lua e seu

adestrador. “No geral
as crianças ficaram
encantadas ao ver a
Lua e poder interagir
com ela. Tivemos
dificuldades em
encerrar a sessão, pois
muitos queriam ficar
com ela. Alguns ficaram
mais receosos no
primeiro contato, mas
as terapeutas estavam ali

para passar segurança e
deu tudo certo. Outros,
logo fizeram carinho
nela e a pentearam.
Foi muito bom esse
primeiro resultado. Eles
adoraram e ela adorou
também”, destaca.
Elisangela Favaretto
jornalista
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Em Encantado, a APAE é
mantenedora da Escola Especial
Recanto Encantado, que atende
90 alunos. Em torno de 60 na
parte pedagógica e 30 na área
da assistência social. Além disso,
também oferece uma Clínica de
Saúde, que atende em média 100
pacientes em reabilitação e também
realiza avaliações técnicas para fins
de diagnóstico.
A Escola oferece Educação Infantil,
de 4 a 6 anos; anos iniciais do 1º
ao 5º ano e também a Educação
de Jovens e Adultos (EJA) para os
anos iniciais. “Para entrar na EJA, o
aluno deve ter em torno de 15 anos
e esta modalidade tem a duração de
cinco anos. Depois disso, se encerra
a escolarização e aí entra a parte da
assistência social com os projetos.
Hoje temos hortaterapia, artesanato,
culinária e empregabilidade para
que os alunos continuem conosco.
Inclusive, neste final de semana,
os produtos feitos na oficina de
artesanato serão expostos na frente
do Parque João Batista Marchese,
em Encantado”, explica a diretora da
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6,0 LITRO
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À VISTA

Apae, Floraci Baseggio.
Na área clínica, a APAE oferece
reabilitação intelectual com
profissionais das áreas da Psicologia,
Psicopedagogia, Terapia Ocupacional,
Estimulação Precoce, Fonoaudiologia
e Neuropediatria.
O trabalho visa ampliar a chegada
precoce dos pacientes a instituição,
para que o serviço tenha mais
possibilidade de contribuir com o
desenvolvimento da criança. São
cerca de 800 atendimentos por mês
para os 12 municípios em que a
entidade é referência pelo Sistema
único de Saúde (SUS). São eles:
Encantado, Capitão, Coqueiro Baixo,
Dois Lajeados, Doutor Ricardo,
Ilópolis, Muçum, Nova Bréscia,
Putinga, Roca Sales, Relvado e
Vespasiano Corrêa.
Nas próximas semanas deverá
ser inaugurada a sala de Integração
Sensorial que promete somar
ainda mais com os atendimentos
já ofertados. Além da escola e da
clínica, a APAE também administra o
Centro Especializado em Reabilitação
Auditiva e Física – CER II Encantado,
onde através do SUS consegue
oferecer ainda mais atendimentos.

SAIBA MAIS

e sensorial, a linguagem, e
a humanização da terapia.
“Sabemos que o contato do ser
humano com o animal, de 15
a 20 minutos, aumenta muito
a liberação de hormônios que
geram bem-estar. Aqui na
Apae foi uma festa quando a
Lua chegou, com as crianças
principalmente. A Pet Terapia
vem para somar muito com os
atendimentos de reabilitação
oferecidos pela APAE. A coterapeuta é uma facilitadora da
sessão que estimula os processos
de evolução. As crianças
observam a Lua fazendo
as atividades e se sentem
motivadas a fazer também” cita.
Para a gestora, esta deveria ser
uma modalidade garantida por
muitas instituições e serviços,
mas por ter um custo elevado, já
que necessita de dois terapeutas,
um adestrador e o cachorro
adestrado em boas condições
de saúde e higiene, nem todos
conseguem ter acesso. As
empresas que desejam ser
parceiras da APAE Encantado,
para que a entidade amplie os
atendimentos em Pet Terapia,
podem contatar a gestão, através
das redes sociais ou contato
telefônico: (51) 3751-1947,
assim como a comunidade
também pode contribuir com o
projeto através de doações.

Patrícia explica que ao
contatar o adestrador da
Pousada do Au Au, Ricardo
Henrique Walter, explicaram
as características dos pacientes
selecionados e ele indicou o
cachorro disponível que tinha
melhor perfil para isso. Para
garantir a total segurança das
crianças foi necessário um
cachorro adestrado, tranquilo
e que gostasse de interagir com
crianças.
“A cachorra foi muito bem
escolhida. A Lua é de porte
pequeno, porque são crianças
pequenas. Ela nunca vai
atender sozinha, pois tem a
função de auxiliar as terapeutas
responsáveis pela sessão. São
as terapeutas que elaboram o
atendimento terapêutico, assim
como as atividades que a Lua
pode executar junto com os
pacientes e assim contribuir no
desenvolvimento. A Lua age
como uma parceira das crianças
durante a sessão. Ainda estamos
analisando a possibilidade de
um gato também vir a somar
na equipe, como co-terapeuta”,
comenta.
Patricia destaca que
a terapia assistida por
animais proporciona muitos
benefícios, dentre eles a
autoestima, a socialização
e o desenvolvimento motor
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Encantado 51 3751-9036 / Arroio do Meio 51 3751-9000 Ramal 7 / Progresso 51 3788-1316 / Guaporé 54 3443-2220 / Vera Cruz 51 3798-4000

*Imagens meramente ilustrativas

Segurança das crianças
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CLASSINEGÓCIOS

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

PROJETO INCLUIR
VAGA DE EMPREGO
CBR INDUSTRIA E COMERCIO DE
COUROS LTDA, unidade de Muçum
Rua Silvio Corbetta, 158, Centro, e
unidade de Roca Sales, rua General
Daltro Filho, nº 1601, Centro, estão
selecionando candidatos portadores
de deficiência para trabalhar em suas
empresas.
Interessados comparecer no RH
das referidas empresas, munidos
de documentos e para maiores
informações.

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR
APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios,
54,92m². R$ 145.000,00
Centro, c/02 dormitórios,
54,92m². R$ 155.000,00
Centro, c/03 dormitórios,
101,52m². R$ 275.000,00
Santa clara, 03 dormitórios,
125,17m².
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios,
73,49m². R$ 235.000,00
Residenciais Três Ilhas,
Bairro Porto Quinze, em
construção. Venha conferir
SOBRADOS:
Porto Quinze, c/ 03
dormitórios, 111,00m².
R$ 195.000,00
Porto Quinze, c/02
dormitórios, 68,95m².
R$ 250.000,00
Lambari, c/02 dormitórios,
63,00m². R$ 173.000,00
TERRENOS:
Rod. RS 332 -Jacarezinho,
1.500,00m². R$ 230.000,00
Centro, 559,10m².
R$ 700.000,00
Santo Antão, 480,00m².
R$ 160.000,00
Porto quinze, 640,00m².
R$ 270.000,00
Villa Moça, 330,00m².
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m².
R$ 170.000,00
Jardim da Fonte, 560,00m².
R$ 180.000,00
Rod. RS332 - São José
2.039,22m². R$ 270.000,00
Lambari, 360,00m².
R$ 92.000,00

CASAS:
São José, 02 dormitórios,
57,53 m², terreno 181,25 m².
R$ 150.000,00
Centro, 03dormitórios, 108m²,
terreno 627,37m².
R$ 560.000,00
Santa Clara, 02 dormitórios,
226,08m², terreno 390,00m².
R$1.200.000,00
Lambari, 02 dormitórios,
102,00m², terreno 390,00m².
R$ 280.000,00
Jardim da Fonte,03
dormitórios,112,00m², terreno
187,00m². R$ 400.000.00
Jardim da Fonte,02
dormitórios,88m², terreno
187m². R$ 370.000.00
Planalto, 03dormitorios,
96,69m², terreno 502,83m². R$
270.000,00
Planalto, 03 dormitórios,
86,40m² terreno 375,,00m². R$
260.000,00
Centro, 02dormitórios,
160,00m², terreno 312,00m².
R$ 265.000,00
Porto Quinze, 03 dormitórios,
134,00m², terreno 360,00m².
R$ 320.000,00
Lambari, 02 dormitórios, área
construída, 51,76m².
R$ 165.000,00
Lambari , 02 dormitórios, área
construída, 57,67m².
R$ 155.000,00
Lambari, 02 dormitórios,
área construída, 57,67m².
R$ 155.000,00
Lambari, 02 dormitórios, área
construída, 57,67m².
R$ 155.000,00
Porto Quinze,03 dormitórios,
165,00, terreno 360,00m².
R$ 760.000,00

Confecciono e adapto objetos

NOSSA MISSÃO

Unir as empresas associadas
para gerar riquezas econômicas,
sociais e culturais.

Luminárias,
imagens
religiosas,
entre outros
em canos de
PVC. Telefone:
51.99506.3664
com Osmar.
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Projeto
contempla
sete municípios
e busca
investimentos
para a
ferrovia

TREM DOS VALES
Projeto é assinado
em Estrela
A

aprovação e
assinatura do
projeto que prevê
novos investimentos na
ferrovia por onde o Trem
dos Vales circula foi tema
de encontro na sexta-feira
(06), em Estrela, entre
Prefeitos, Associação dos
Municípios de Turismo
da Região dos Vales
(Amturvales) e Associação
Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF).
O projeto busca que a
ABPF realize investimento
de cerca de R$ 9 milhões
na linha ferroviária.
Conforme o coordenador
do Trem dos Vales, Rafael
Fontana, o projeto ainda
prevê a implantação
do Trem dos Vales em
três estágios: Muçum
a Guaporé; Muçum a
Colinas e, em um terceiro
estágio, Estrela a Colinas.
“Estamos dando mais
um passo importante
na implantação dos
passeios de trem de
forma definitiva. Com
isso queremos ter o trem
transitando pela ferrovia
de maneira regular e
integrando todos os
municípios que têm
atrativos turísticos da
região”, destacou Fontana.
Após receber a
aprovação dos Prefeitos
dos sete municípios

DIVULGAÇÃO

LIDERANÇAS PARTICIPARAM DO EVENTO DE APROVAÇÃO E ASSINATURA
contemplados: Colinas,
Dois Lajeados, Estrela,
Guaporé, Muçum, Roca
Sales e Vespasiano
Corrêa, o documento foi
encaminhado à Rumo
Logística para análise. Se
aprovado, será criado o
Contrato de Operacional
Específico, para que a
Agência Nacional de
Transportes Terrestres

Trem dos Vales
Nos meses de novembro e dezembro
deste ano, e em janeiro de 2022, o Trem
dos Vales volta a fazer passeios pela
região. Ao todo, serão 52 passeios,
com possibilidade de transportar
aproximadamente 30 mil turistas. A
venda dos bilhetes ocorre por meio das
agências de turismo.
Conforme Rafael Fontana, boa
parte dos 30 mil bilhetes colocados
à disposição para esta edição do
Trem dos Vales edição 2021, já foi
comercializada. “Vamos receber cerca
de 30 mil pessoas e boa parte dessas
pessoas são de outras regiões do
estado e de outras partes do país.

(ANTT) autorize o
transporte regular de
passageiros na Ferrovia do
Trigo.
Para o presidente da
Amturvales, Leandro
Arenhart, a assinatura
do projeto é mais um
passo para tornar o Trem
dos Vales uma atração
definitiva para a região.
“O que está acontecendo

é resultado de muitas
mãos, mas principalmente
é o esforço do Rafael
Fontana e do ex-prefeito
de Encantado, Adroaldo
Conzatti, que faleceu em
março. Eles acreditaram
neste projeto e precisamos
todos acreditar e perceber
como o turismo pode
mudar nossas cidades
para melhor”, enfatizou o

Mostra como o trem é um atrativo
importante e mostra uma oportunidade.
Os empreendedores, especialmente da
gastronomia e hospedagem, precisam
nos ajudar, oferecendo serviços de
excelência, para bem acolher estes
turistas”, observou o coordenador do
projeto.
Os percursos terão saídas das
estações de Muçum e Guaporé,
passando pela Ferrovia do Trigo. O
trajeto de 46 quilômetros, que dura
cerca de 2h30, apresenta aos turistas 21
túneis e 17 viadutos, entre eles, o V-13,
considerado o maior da América do
Sul, em Vespasiano Corrêa. Também os
viadutos Pesseguinho e Mula Preta, em
Dois Lajeados.

presidente da Amturvales.
“Este é o momento
de Rio Grande olhar
para o Vale do Taquari.
Que possamos nos unir
cada vez mais para, não
importa se de Estrela
para Guaporé, ou de
Guaporé para Estrela, para
deixarmos esse legado”,
disse o Prefeito de Estrela,
Elmar Schneider.

IMAGEM AÉREA RS

ESSA SERÁ A TERCEIRA EDIÇÃO DOS
PASSEIOS DO TREM DOS VALES PELA
FERROVIA DO TRIGO
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3 meses da Heloísa
3 meses da doce Heloísa, filha de Caroline Daldon e Daniel Bortoli. Eles
residem em Lajeado.

NATÁLIA VIAN

5 anos da Annabelle
No sábado, dia 14 de agosto, a Annabelle estará
de aniversário. Ela completa 5 anos e recebe as
homenagens da mana Antônia, da vó Rosane e dos pais
Luis Henrique e Franciele. Parabéns!!!!

A espera do Otávio
Paulo, Aline e Laura à espera do Otávio. O ensaio foi realizado no
Gauss Bier Pub, em Encantado.

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

3 anos do Davi
No dia 15 de agosto, o Davi Luiz Horst completa 3 anos. Ele celebrou
com um lindo ensaio de família, ao lado dos pais Michele e Cleber.
Parabéns!!!
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Especial de Inverno I
Especial de Inverno do Vini e da Manu, com a mamãe Andreia e o papai
Rafael. A família reside em Encantado e o ensaio foi realizado no Gauss
Bier Pub, Encantado.

JUREMIR VERSETTI

Especial de Inverno II
Especial de Inverno da Nicoli, com a mamãe Daiane e o papai
Anderson. A família reside em Encantado e o ensaio foi realizado no
Gauss Bier Pub, Encantado.

NATÁLIA VIAN

Batismo da Maria Cecília
A pequena Maria Cecília Elias Ribeiro foi levada a pia
batismal da Igreja da Paróquia São José de Roca Sales,
no sábado dia 07 de agosto. Ela é filha de Adilar Ribeiro
e Eli Marina Elias. A cerimônia foi celebrada pelo padre
Assabido Ludwig.

Smash the cake
Smash the cake do Davi Eduardo, filho de Ana Júlia Miotti Sulidario e
Eduardo Sulidario. Eles residem em Encantado. O ensaio feito no estúdio
Natália Vian Fotografia.
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fròtole del

bigolin
Uísque
Um casal resolve tomar um chopinho à noite. No
segundo copo, a mulher indaga ao marido:
- Você está vendo aquele ali, ao nosso lado,
enchendo a cara de uísque?
- Sim, estou vendo, por que?
- É o meu ex-marido! Eu me separei dele há sete
anos. De lá para cá, não parou de beber.
- Impossível – diz ele –, ninguém consegue ficar
tanto tempo assim!

Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Seu bem-estar vai aumentar, o trabalho deve render
acima da média e o dinheirinho suado vai entrar no
bolso. No amor, se está na pista, é bem capaz de você
curtir momentos quentes com alguém que conhece.

O Beberrão

Touro (21/4 a 20/5)

Cuide bem da saúde e não empurre nenhum probleminha
com a barriga. Sua energia vai oscilar bastante nesses
dias e é hora de se poupar para a imunidade não baixar. O
trabalho é outro que merece atenção e convém focar mais
em atividades individuais. No amor, você tem mais é que
pensar mil vezes antes de entrar em rolos, cuidado!

O cachaceiro, na noite de Natal, encheu-se de
pinga. Caindo para todos os lados, alguém o levou
ao Pronto-Socorro. Na recepção, para a internação,
as perguntas de praxe:
- Seu nome?
- Jacir MMMM...
- Idade?
- 32 Anos.
- O senhor bebe?
- Vou aceitar um golinho, só para lhe acompanhar.

Agora Ou Nunca
Chegaram ao céu para entrevista com São
Pedro um americano, um italiano, um francês e um
brasileiro. Na triagem, São Pedro fez as perguntas.
O primeiro foi o americano:
- O que é mole e fica duro nas mãos das
mulheres?
- O esmalte.
- Pode entrar. Pergunta ao italiano:
- Onde as mulheres têm o cabelo mais enrolado?
- Na África.
- Pode entrar. E ao francês, coube a pergunta:
- O que as mulheres têm no meio das pernas?
- O joelho – Responde.
Quando chegou a vez do brasileiro, São Pedro viu
que ele saia de fininho.
- Ué, você não quer entrar no céu e responder a
sua pergunta?
Diz o brasileiro:
- Sem chance, Senhor. Já errei nas três anteriores.

HORÓSCOPO

Concentre-se nas suas atividades para não perder o foco
com distrações e evite depender dos outros, em casa ou
no serviço. Na paixão, com sua seducência e seu charme
tinindo, vai ser fácil conquistar a pessoa amada.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Está na hora de tirar proveito do seu poder de
comunicação. Se você lida diretamente com pessoas,
tem tudo para se dar bem. Evite falsas expectativas. No
amor, surpresas deliciosas podem rolar na conquista e
com quem ama.

Câncer (21/6 a 21/7)
Você vai contar com boas oportunidades para descolar
uma graninha extra e não faltará poder de iniciativa
para ampliar seus ganhos. A saúde pode exigir cuidados
e convém ficar longe de excessos. Na paixão, seus
encantos vão deixar o love caidinho por você.

Leão (22/7 a 22/8)
Controle os gastos e não deixe boleto vencido te
assombrar. Você poderá até realizar um sonho de
consumo se agir com juízo e souber administrar bem a
grana. Seus esforços no trabalho vão trazer bons frutos
e devem aumentar seu cartaz com a chefia. No amor, se
está na pista, poderá sentir falta de namoro sério.

Virgem (23/8 a 22/9)
Os astros não só estimularão seu progresso profissional
como também prometem mais sucesso nos contatos e
na vida pessoal. Saúde boa! No amor, você tem tudo
para chegar às nuvens, pois o período promete ser
intenso.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua performance profissional será digna de aplausos e
ideias criativas vão pipocar. Você terá ótimo pique para
ir atrás do que promete um dinheirinho a mais para a sua
conta. No amor, se está só, poderá ter gratas surpresas
com gente que conhece.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Controle as despesas, a vontade de mandar e de falar
o que dá na telha, assim vai evitar tretinhas com quem
convive. Na saúde, não vai faltar vitalidade para fazer tudo
o que gosta. No amor, seu carisma estará poderosíssimo e
poderá despertar o interesse de alguém.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
O trabalho vai fluir melhor e desafios vão se dissipar de
vez. Aliás, podem surgir novas e boas oportunidades para
fazer a carreira decolar. No amor, há chance de se acertar
com alguém que poderá estar distante.

Aquário (21/1 a 19/2)
Priorize as despesas de primeira necessidade e nem pense
em passar o cartão no crédito para torrar com besteirinhas.
No trabalho, será preciso agir com mais diplomacia
e discrição. No amor, cuidado para não se meter em
confusão.

Peixes (20/2 a 20/3)
Você precisará ser firme para conseguir dar conta dos seus
compromissos. A saúde estará fortalecida e uma graninha
inesperada pode chegar. No amor, período perfeito para
investir na pessoa amada.
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ENCANTADO

Empresa está situada em Jacarezinho

Juguer Alimentos: especialista
em bife para hambúrguer e xis

H

á quase quatro
décadas, Volmei
Bagatini, 57
anos, trabalha na área
de carnes, e seu maior
desejo era que, pelo
menos um de seus
filhos, Daniel ou Marília,
desse sequência a esta
atividade. No ano
passado, o conhecimento
que o empresário
adquiriu nesta área
chamou a atenção do
chef Douglas Camargo,
que é especialista
em cozinha gaúcha,
e proprietário das
franquias de lanches
Tanto Faz, que têm
atuação em várias
cidades do Rio Grande
do Sul. Ao instalar a
sua quinta franquia, ele
percebeu a necessidade
de ter uma empresa
que fornecesse os bifes,
e nisso propôs uma
parceria com Bagatini.
Bagatini lançou o
desafio para a sua filha
Marília, que é formada
em Engenharia Química,
e ela prontamente
aceitou. Por causa disso,
neste ano, ao lado de
Daniel Bagatini, Renato
Capalonga e Douglas
Camargo, foi dado início

ELISANGELA FAVARETTO

Volmei, Douglas, Marília, Daniel e Renato comandam a empresa

a fabricação de bifes para
hambúrgueres e xis.
“Nós usamos temperos
especiais e carnes que
são selecionadas e
certificadas. Todo o
preparo é feito aqui. Nós
moemos, misturamos e
fazemos o envasamento.
Além disso, conto
sempre com a ajuda do
meu pai, que é o meu
braço direito e conhece
tudo sobre carnes”,
explica Marília, que é
a responsável técnica e

sócia-administradora.
Inicialmente, a Juguer
Alimentos, fábrica de
conservas de produtos
cárneos, foi criada para
abastecer as franquias,
mas a qualidade dos
produtos logo chamou a
atenção e conquistou os
mais variados paladares.
“Temos um tempero
diferenciado. Eu busquei
trazer toda a experiência
que tenho na área da
gastronomia nacional e
internacional, colocando

tudo isso num sabor
único, dentro de um bife.
Quem come um xis da
Tanto Faz, está comendo
um bife da Juguer. Além
de todos os padrões de
qualidade, buscamos
também o crescimento
do município. Como
eu tenho a rede de
franquias, tenho a
oportunidade de abrir
em vários lugares e
escolhemos Encantado
para ter a produção dos
bifes, por ser o berço de

Quase quatro décadas na área de carnes
A carne é o ingrediente
principal dos bifes e por isso todo
o conhecimento de Volmei foi
fundamental. “Eu comecei a lidar
com carnes em 1984, quando tinha
um mercado e fiquei cinco anos
com açougue. Depois virei sócio
num frigorífico em Muçum, por
15 anos, onde lidava com engorda
e abate. Em seguida, passei a
ser vendedor de carnes para os
mercados e já são 21 anos fazendo
isso. Faço vendas em Encantado,
Doutor Ricardo, Anta Gorda e
Roca Sales”, explica.
Bagatini conta que sempre
desejou que um de seus filhos
continuasse no campo da carne,
mas incentivou para que eles
estudassem em suas áreas de
interesse. A esposa é professora
de matemática e os filhos optaram

pelo ramo da engenharia. Daniel
cursou Engenheira Mecânica e
hoje tem a própria empresa e a
Marília, Engenharia Química.
“Marília fez MBA em Gestão
de Qualidade, mas logo apareceu
esta oportunidade com o Douglas.
Ele nos procurou e eu logo pensei:
mas isso é no ramo das carnes e
eu entendo, então vamos ver se vai
dar certo”, lembra.
Marília logo aceitou o desafio.
“Quando ela topou, foi como se
eu tivesse recebido um presente.
Minha filha está dando sequência
no que eu tinha começado. Não é
na entrega, exatamente como eu
faço, mas é na mesma área. É um
orgulho ser o mentor de tudo isso,
não tem preço que pague. Eu faria
tudo de novo. Apesar da grandes
dificuldades enfrentadas no ramo,

todos, e fazer com que a
empresa cresça dentro da
cidade”, relata Camargo.
Capalonga é
responsável pelas

vendas. Em Encantado,
os produtos podem
ser encontrados
nos Supermercados
Bergamaschi, Dália,
AGF, Bratti, dentre
outros. Além disso, a
comercialização está
sendo expandida para
a região metropolitana.
“A gente faz os pedidos,
produz e entrega. É
o chamado ‘just in
time’. Agora estamos
começando um trabalho
para entrar na grande
Porto Alegre. É um
trabalho de formiguinha,
mas percebemos que as
pessoas experimentam
o nosso produto, acham
ele sensacional e por
causa desta qualidade,
aos poucos, nós estamos
conquistando espaço”,
relata Capalonga.
Elisangela Favaretto
jornalista

LANÇAMENTOS
Ainda neste mês, a Juguer Alimentos deve
disponibilizar no mercado o bife de costela. Os
próximos produtos a serem lançados são os
bifes de frango e o vegano, para atender os mais
variados públicos.

tudo valeu a pena”, comenta.
O empresário ainda relata que
ele e a esposa planejaram ter dois
filhos e sempre incentivaram
para que eles fossem donos de
seus próprios negócios. “Eu e
minha esposa sempre tivemos
um planejamento de vida. Ela
queria ter dois filhos e temos
dois filhos. Queríamos que
nossos filhos tivessem faculdade
e pós-graduação e hoje eles têm,
mas sempre falei que não tinha
proporcionado estudo para que
eles fossem funcionários. Eles
deveriam ser donos de seus
próprios negócios e hoje são”,
relata.
Esse estímulo é reconhecido
pelo filho Daniel. “Com certeza
adquirimos uma pequena
experiência vivenciando o trabalho

do pai. É de grande valia poder
manter, seguir o caminho dele e
fazer com que a empresa cresça,
com o pouco da experiência que a
gente tem. De certa forma acabei
indo para outra área, porém, como
a família sempre trabalhou junta e
temos uma visão empreendedora,
acabamos nos juntando para fazer
a empresa alavancar e crescer”,
destaca.
Volmei Bagatini faz um
agradecimento especial ao
empresário Fernando Bergamaschi,
que nas décadas de 1980 e 1990,
deu o impulso para que ele
continuasse nesta área. “Eu fui o
primeiro a vender carnes desde
que o Bergamaschi começou, e
continuo a entregar carnes até hoje.
Sempre abasteci o mercado com
carnes selecionadas”, relata.
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SUBSEÇÃO DE ENCANTADO DA OAB/
RS CELEBRA DIA DOS ADVOGADOS
Para celebrar o dia dos advogados,
a Rádio Encantado recebeu na última
quarta-feira (11) representantes da
subseção de Encantado da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/RS)
e profissionais do direito atuantes no
município e região. Na entrevista,
eles trouxeram suas experiências nos
últimos meses, principalmente com a
pandemia da Covid-19, que dificultou
o exercício das funções, assim como em
diversas áreas.
Participaram do encontro o
presidente da subseção de Encantado
da OAB/RS, Jorge Calvi, a vicepresidente, Raquel Cadore, a secretáriageral e delegada da OABPrev, Darjela
Calvi, o secretário-geral adjunto, Nei
Di Domenico, o delegado da Caixa de
Assistência dos Advogados (CAA),
Edward Fontana e o delegado da Escola
Superior de Advocacia (ESA), Daniel
Passaia.

Pela comemoração ao dia dos
advogados, o presidente da subseção
de Encantado da OAB/RS, Jorge
Calvi, parabenizou os profissionais
do município. “Uma saudação muito
especial a todos os advogados e
advogadas da nossa subseção de
Encantado. Hoje é o nosso dia!
Devemos e vamos celebrar. Nossa causa
é levar a cada dia a importância da
advocacia para a sociedade, defendendo
direitos e segurança jurídica. Lutamos
sempre em nome da cidadania”,
assegurou.
“Não é somente a diretoria que
trabalha em função da classe, nós
temos vários colegas que não estão aqui
presentes, mas de certa forma, estão
conosco hoje. Então, um parabéns
especial a todos”, ressaltou a vicepresidente da subseção, Raquel Cadore.
OAB/RS esteve presente na Rádio
Encantado no dia dos advogados

César Augusto Husak
jornalista

DificulDaDes com a panDemia aDvocacia 4.0

Desafios para a profissão

O secretário-geral adjunto, Nei Di Domenico, lamentou
que desde o início da pandemia do coronavírus, os
serviços jurisdicionais ficaram pendentes. Segundo ele,
a jurisdição é a ‘tábua de salvação do brasileiro’, já que o
cidadão que estiver privado de seus direitos precisa de
um advogado ao seu lado. “Na verdade, a comemoração
são as atividades que se estendem durante todo o mês. A
comunidade toda hoje tem consciência da importância
do advogado e no momento em que nós iniciamos essa
pandemia, os serviços que nós prestamos, o judiciário
como um todo, ficaram prejudicados. Aqueles que
buscam direitos que não estão sendo preservados também
sofreram muito”.
Sobre a adaptação por conta do distanciamento social,
Jorge Calvi ressaltou a dificuldade de adaptação nos
primeiros meses e afirmou ainda que a continuidade de
encontros remotos no futuro deve ser estudada. “O que
nós percebemos, principalmente no interior do Estado, é
a dificuldade com a internet. Então, se tem uma audiência
por videoconferência e a internet não é plena, há sempre
um prejuízo para as partes. Isso é uma grande dificuldade
que estamos enfrentando. E penso que em alguns casos a
audiência presencial é fundamental”.
“Nesse período tiveram cursos onde a gente aproveitou
para fazer uma atualização e treinamento também, tanto
para o pessoal que trabalha no judiciário, quanto para os
próprios advogados. Então não foi um período que nós
ficamos parados. Mas ficamos prejudicados. Todo mundo
voltou, se readaptou ao que podia no momento”, salientou
Raquel Cadore, destacando que o contato com clientes
também foi afetado, pois os escritórios de advocacia não
podiam abrir. Os atendimentos estavam sendo realizados
somente por telefone ou chamadas de vídeo.

Já no fim da entrevista, os profissionais deram dicas e
perspectivas para o direito no atual mercado brasileiro.
Edward Fontana, delegado da Caixa de Assistência
dos Advogados (CAA), garantiu que o objetivo na
formação, para quem quer atuar como advogado,
é ter conhecimentos mínimos para a profissão e,
consequentemente, para a prova da OAB. “Até pela
qualidade de profissionais que estão se formando. Houve
uma proliferação de cursos. A OAB tem uma posição
um tanto quanto conservadora com relação a isso porque
agora parece que foi aprovado também o curso de direito
à distância. Então é um número grande de profissionais
e a OAB está preocupada também, além da proliferação
de cursos, mas com a qualidade dos cursos porque
infelizmente têm muitos profissionais bacharéis que se
formam e não são aprovados na prova da Ordem”.
“A formação não é de advogado, é de bacharel em
direito e depois, passando na prova da OAB, se chega
a função de advogado. Nos últimos anos a média de
aprovação em nível nacional foi inferior a 20%. Então
muitas pessoas questionam se a OAB que dificulta ou o
problema é na formação. Os critérios de avaliação dos
cursos superiores não mostram que o problema é na
formação porque muitas universidades se sustentam no
direito, na administração e em mais um ou dois cursos. É
um caça-níquel que se formou”, completou o delegado da
Escola Superior de Advocacia, Daniel Passaia.
No Brasil, atualmente, são aproximadamente 1,1
milhão de profissionais cadastrados na OAB. Já na
Comarca de Encantado, são mais de 200 advogados
inscritos e cerca de 160 atuantes. Para os recém-formados
que estão ingressando no mercado, a vice-presidente
da subseção de Encantado, Raquel Cadore, informou
que a OAB/RS tem uma comissão de acolhimento.
“Enquanto diretoria da OAB, nós temos a comissão do
jovem advogado, que faz essa acolhida para o profissional,
instruindo, colaborando e tirando dúvidas. A gente
apresenta o jovem advogado que se formou para essa
comissão, com essa recepção e todo direcionamento”.

A secretária-geral da subseção de Encantado e
delegada da OABPrev, Darjela Calvi, projetou uma Justiça
muito mais célere com a chegada de novas tecnologias
e, principalmente, com o armazenamento virtual de
processos, que já é realidade em âmbito nacional. “A
gente fala muito hoje sobre a Advocacia 4.0, do mundo
tecnológico, digitalizada. Na Justiça Federal, os processos
já são 100% digitais e agora temos a implantação na Justiça
Estadual também. E isso com certeza agiliza os processos
porque antes o advogado fazia sua petição, assinava, levava
ao fórum, era recebido, carimbado e alguém tinha que
procurar e reunir todos os documentos. Sendo virtual, o
próprio advogado vai juntar e na hora que ele peticiona já
consegue acessar o processo e encaminhar ao juiz para a
conclusão”.
Atualmente, a Comarca de Encantado, com duas varas
judiciais, possui mais de 30 mil processos em andamento
e apenas um magistrado responde por elas. Além disso, a
subseção abrange os municípios de Roca Sales, Muçum,
Vespasiano Corrêa, Doutor Ricardo, Anta Gorda e
Relvado.

“Uma saudação muito especial
a todos os advogados e
advogadas da nossa subseção de
Encantado”
Jorge Calvi
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Trabalho foi conduzido pela empresa BSW Ambiental

encantado

Audiência pública apresenta
primeiros resultados do estudo
do entorno do Cristo

O

s primeiros dados do
estudo técnico realizado no
entorno do monumento do
Cristo Protetor de Encantado foram
apresentados em audiência pública, na
sexta-feira (06), no Auditório Itália do
Centro Administrativo.
O trabalho da empresa BSW
Ambiental tem como ação inicial o
diagnóstico para reconhecer quais
fatores compõem a identidade local
e, por meio dos resultados, planejar
o processo de uso e ocupação
harmoniosa, a fim de garantir a
preservação da identidade e da
natureza, conciliando com o uso
sustentável dos recursos naturais.
A apresentação foi estruturada em
três meios: físico, biótico e antrópico.
Durante quase duas horas, os técnicos
mostraram mapas, imagens, dados e
informações sobre as características
ambientais (solo, recursos hídricos,
saneamento básico, fauna e flora) e
culturais da região que compreende
uma área de 1.400 hectares.
Segundo o levantamento, além dos
usos e da ocupação humana, a área é

dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais importantes
para a qualidade de vida e o bem-estar
das populações, para a proteção da
diversidade biológica e para garantir a
sustentabilidade e harmonização do uso
dos recursos naturais.
“Assegurar o envolvimento e a
participação da população é uma forma
de respeitar, reconhecer e valorizar
o conhecimento local e de integrar
os diversos saberes e interesses à
conservação da natureza e da paisagem
do lugar”, comenta o diretor da BSW,
engenheiro agrônomo Daniel Schmitz.
“É importante ressaltar que, quando
a comunidade se percebe como parte
atuante dos processos, passa a agir
como protagonista no desenvolvimento
de ações que são, também, de sua
responsabilidade, identificando-se
como processo de pertencimento e
inclusão”.
Schmitz entende que as audiências
públicas possibilitam que haja um
maior engajamento da sociedade,
proporcionam a troca de saberes,
práticas e informações entre a

“O desafio é definir o
que a comunidade quer
para o futuro”, afirma
prefeito Jonas

O prefeito Jonas Calvi elogiou o trabalho
realizado pela empresa que, segundo ele, vai
além de um estudo ambiental. “O que vimos aqui
são conceitos que envolvem não só a estátua do
Cristo, mas muitas outras coisas que para nós,
por vezes, passam despercebidas. Os técnicos nos
trouxeram um olhar totalmente diferente. O que
planejamos e queremos discutir junto com todos
vocês é algo para o futuro, para 150 anos”, disse.
Jonas enfatizou que um dos maiores desafios
é definir o que a comunidade quer para o futuro.
“Vamos ter que discutir muito, ter a compreensão
do que queremos para aquele entorno. Porque um
monumento sozinho não vai dar certo”, pondera,
ao mesmo tempo em que cita a mudança
drástica que o município percebe desde a subida
dos braços e da cabeça do Cristo há quatro
meses. “Não é só o entorno da estátua. A nossa
concepção enquanto município também mudou
muito. Não tem como pensar em desenvolver
Encantado sem falar nas oportunidades que o
Cristo está trazendo para nós. E não é apenas
no turismo, mas um desenvolvimento que
precisamos alcançar na educação, na saúde e na
agricultura”, conclui.

DESAFIOS
Ao final da
apresentação,
o diretor da
BSW Ambiental,
Daniel Schmitz,
lançou desafios
que precisam ser
enfrentados a
partir de agora.
>> Harmonizar
todos os elementos
>> Atender
os anseios dos
investidores,
moradores locais e
população
>> Potencializar
os pontos positivos
>> Atenuar os
pontos negativos
>> Projetar o uso
futuro
>> Garantir a
sustentabilidade
e respeitar a
identidade local

DIVULGAÇÃO

Apresentação dos dados foi feita na sexta-feira (06)

população, os técnicos e o poder
público e promovem o alinhamento
entre políticas públicas e ações de
caráter ambiental, social e econômico.
“A transparência, o esclarecimento
e a divulgação de informações
sobre o estudo que vem sendo

desenvolvido à sociedade, bem como
sua adequação à realidade local, são
pilares fundamentais deste processo
participativo para que sejam respeitadas
a diversidade socioambiental e cultural
das populações e seus sistemas de
organização econômica”, acrescenta.

Algumas curiosidades
Conforme o mestre em Geologia,
Everaldo Rigero Ferreira, o Cristo
está localizado na borda do Planalto
da Serra Geral, numa elevação
gerada pelo recuo do planalto em
direção ao Norte. Esta elevação
tem altitude média de 400 metros.
As altitudes mais baixas tem 85
metros e no topo, junto ao Cristo,
a elevação chega aos 490 metros.
Além disso, o Cristo está situado
sobre a formação de rochas
vulcânicas ou rochas basálticas da
Serra Geral.
Já o biólogo, Guilherme Walter
Schmitz, destacou que Encantado
está dentro do bioma da Mata
Atlântica. Na parte da flora
foram detectadas espécies como:
Camboatá, Figueira, Garapeira,
Angico, Louro, Timbaúva, Cedro,

PARTICIPAÇÃO
POPULAR
A população pode encaminhar
contribuições sobre o tema para o
e-mail projetocristo@encantado-rs.
com.br

Cabriúva, Guajuvira e AçoitaCavalo, entre outras que ainda não
foram identificadas. Na fauna, até
o momento, identificaram cinco
espécies de anfíbios, duas de répteis,
39 de aves e 20 de mamíferos, mas
a tendência é que estes números
cresçam ainda mais.
O engenheiro agrônomo, Daniel
Schmitz, também explicou que
baseado nas imagens dos 1400
hectares no entorno do complexo
turístico do Cristo e da Lagoa da
Garibaldi, pode se perceber que
51,4% da área é composta por mata
nativa e 19,3% é de silvicultura
de exóticas. “Isso quer dizer que
70% da área é coberta por florestas
nativas e exóticas. Esse verde todo
compõe a paisagem do local. Esse
DNA é muito forte”, citou.

LIVE
A íntegra da audiência pública está
disponível em vídeo no Facebook da
Prefeitura.
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>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

doutor ricardo

Município realiza a IX Conferência
da Assistência Social
Na tarde do dia 05 de agosto, no
auditório do Cras, foi realizada a IX
Conferência Municipal de Assistência
Social tendo como tema "Assistência
Social: direito do povo e dever do
Estado, com financiamento público,
para enfrentar as desigualdades
e garantir proteção social". A
Conferência teve a finalidade de avaliar
a política de assistência social para
seu aperfeiçoamento e consolidação
do SUAS, através da proposição de
diretrizes a nível municipal, estadual
e federal. Houve a participação de
autoridades e pessoas indicadas
representando o governo e a sociedade
civil.
A Secretária de Assistência Social,
Eliana Zenere Giacobbo, fez uma
análise da situação atual e os cenários
de vida das pessoas. “Estamos vivendo
um momento único na história
mundial e a Secretaria da Assistência
Social não fica de fora de enfrentar
diversos desafios oriundos deste
cenário atual, passando por uma das
maiores estiagens vividas no nosso
Estado, no verão de 2019/2020, e dando
sequência a pandemia da Covid-19.
Antes de 2015 a Organização Mundial
da Saúde previa para 2020, o aumento
significativo de casos de depressão
devido a várias situações que o cenário
mundial apresentava, sem esperar
que junto estaríamos vivendo uma
das maiores, se não a maior crise de

saúde já vivenciada pela humanidade.
O cenário só piorou, pois a crise
econômica cresceu significativamente
e o poder de compra diminuiu,
desencadeando as mais diversas formas
de vulnerabilidade. Pode até parecer
tema da área da saúde, mas todo este
cenário desencadeia diversas situações
que precisam ser atendidas pela
Assistência Social”, explica.
Neste cenário pandêmico, os
recursos federais tiveram uma
diminuição de mais de 60% do valor
que estava sendo repassado aos
municípios, o que tornou ainda mais
desafiador atender as demandas que
surgem.
A secretária comentou em relação
ao trabalho realizado, que tem sua
grande importância e aparece pouco.
“O trabalho principal da Secretaria da
Assistência Social praticamente não
aparece, ou seja, é pouco divulgado,
mas é de vital importância. O serviço
referente à Proteção Social Básica,
da Média e Alta complexidade
voltado ao público mais vulnerável
é intenso mesmo em um município
pequeno como o nosso. Existem
várias famílias/pessoas que necessitam
de acompanhamento e apoio, não
pensando somente em recursos
financeiros escassos, mas também
situações de proteção à pessoa idosa,
à mulher, ao homem e à criança.
Este trabalho é registrado apenas nos

Prefeito e secretária
cumprem agenda
em Brasília

Nesta semana, o prefeito Alvaro Giacobbo e a secretária da Educação e
da Assistência Social, Eliana Zenere Giacobbo, estiveram em Brasília. Eles
percorreram gabinetes de deputados federais, senadores, ministérios, FNDE,
CNM, entre outas visitas que foram realizadas. Várias demandas estiveram em
pauta. No Fundo Nacional da Assistência Social souberam como está o recurso
do Igd-SUAS; com o presidente do FNDE conversaram sobre as demandas do
PAR; na CNM sobre o Novo Fundeb e Financiamento da Atenção Primária e no
Ministério do Desenvolvimento Regional sobre habitação.

várias demandas estiveram em pauta durante as visitas

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Comunidade participou do evento
que foi realizado no auditório do Cras

arquivos da secretaria, não se tira fotos
para divulgar, mas esse é o essencial e o
primordial”, destaca.
A pandemia, por mudar várias
situações de trabalho, de atendimento,
está merecendo atenção destacada.
“Durante a pandemia o serviço de
saúde foi considerado essencial e o
trabalho da Assistência Social também.
Há quem defenda que esta fase que
o mundo está vivendo pode ser
considerada uma Sindemia, ou seja
o resultado de toda a situação vivida
causa danos muito além da doença
em si, afetando as condições sociais,
deixando as pessoas mais vulneráveis
ao seu impacto. Portanto, estamos

vivendo em um momento que é
necessário repensar as ações realizadas,
precisamos dar suporte para as pessoas/
famílias que necessitam de apoio
para se reorganizarem e encontrarem
novamente o equilíbrio financeiro,
familiar e a vida em comunidade. A
Conferência é mais um bom momento
para refletir,” concluiu a secretária.
Para Renata Bigliardi, presidente
do conselho de Assistência Social de
Doutor Ricardo, “nesse momento de
pandemia, buscamos estratégias para
realizar a conferência, pela importância
que tem esse espaço de discussão e
construção da política de assistência
social.

Estradas recebem
melhorias
A Administração Municipal, através da Secretaria da Obras, realiza melhorias
nas estradas municipais, com a colocação de bueiros nas entradas de propriedades,
alargamento das vias, britagem e outros serviços, conforme a necessidade, para
deixar em boas condições de tráfego. Nesta semana as estradas do São Braz/
Palacin estão sendo contempladas.

Estradas são deixadas em boas condições de tráfego
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segurança
COLINAS

ENCANTADO

Casal suspeito de
Corpo é encontrado
praticar furtos é preso no Rio Taquari
Um casal foi preso em Encantado
suspeito de integrar uma quadrilha
especializada na prática de furtos. Em
ação conjunta da Polícia Civil (PC) e
Brigada Militar (BM), foram capturados
na terça-feira (10) um homem de 29
anos e uma mulher de 25 anos que
seriam responsáveis por diversos furtos
em residências e estabelecimentos

comerciais da cidade.
O casal ainda foi autuado em flagrante
por tráfico de drogas, pois na casa onde
eles foram detidos a polícia localizou 15
porções de cocaína e uma balança de
precisão.
As prisões são resultado de
investigação coordenada pelo Delegado
de Encantado, Augusto Cavalheiro Neto.

Um homem foi encontrado morto no Rio Taquari, em Colinas, na sexta-feira
(06). Populares localizaram o cadáver boiando e acionaram o policiamento. Tratase de Edemar Weiss, 51 anos, natural de Lajeado. A Polícia Civil (PC) vai apurar as
causas da morte
Divulgação/Bombeiros Imicol

Divulgação/Polícia civil

Corpo foi encontrado na sexta-feira (06)

OPERAÇÃO “FAMIGLIA”

Prisões ocorreram na terça-feira

GERAL

LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
Alerta às empresas. Entrou em
vigor, no dia 1º de agosto, as sanções
administrativas da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). As regras
da Lei nº 13.709/2021 serão aplicadas
pela Autoridade Nacional de Proteção
de Dados para aquelas pessoas
que desrespeitarem os preceitos da
legislação. As penalidades previstas vão
desde advertência, até multas, bloqueio
de dados, eliminação de dados,
suspensão parcial do funcionamento do
banco de dados, suspensão do exercício
da atividade do tratamento de dados ou

proibição parcial ou total do exercício
de atividades relacionadas a tratamento
de dados.
As empresas devem ter atenção
com os direitos dos titulares dos dados
pessoais, trazendo com o respeito à
privacidade. Na prática, significa que a
coleta, o armazenamento, o tratamento
e o uso das informações obedecerão a
uma série de exigências, que começam
com a necessidade de consentimento
expresso do titular dos dados pessoais.
Maiores orientações podem ser obtidas
no site da Fecomércio.

Polícia Civil prende
quatro em Anta
Gorda e Ilópolis
A Polícia Civil (PC) deflagrou a
operação “Famiglia” na segundafeira (09) em Anta Gorda e Ilópolis.
Foram cumpridos quatro mandados
de prisão preventiva e dois de busca e
apreensão. Participaram 15 policiais
das cidades de Anta Gorda, Ilópolis,
Soledade e Arvorezinha. A ação
é resultado de uma investigação
relacionada com o tráfico de drogas.
As ordens judiciais completaram
outros mandados de prisão realizados
no último dia 15 de julho. Nesta

segunda-feira foram apreendidas 22
pedras de crack.
Os dois homens foram recolhidos
ao presídio de Encantado. As
mulheres foram encaminhadas para
a cidade de Lajeado, onde há ala
feminina no presídio. Uma delas
possui um filho de seis meses e deve
ficar em prisão domiciliar.
O termo “Famiglia” se deve ao
fato dos alvos integrarem a mesma
família e atuarem juntos no tráfico de
entorpecentes.

ENCANTADO
Motociclista sofre ferimentos
em acidente no centro
Um homem sofreu ferimentos em acidente de trânsito, em Encantado, na
manhã do sábado (07). Os bombeiros foram acionados após a colisão entre um
carro e uma motocicleta na rua Coronel Sobral.
O motociclista foi socorrido para atendimento hospitalar pelo SAMU.
51 3751-6901

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

Café - Almoço - Lanches
Sorvete direto de fábrica
>>Vista especial para o Cristo Protetor
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JÚLIA DALTOÉ LORDES
HENRIQUE
PEDERSINI

QUENTINHAS DO PEDA
ZIEGG

Não é positiva a campanha do Gama-DF na
Série D do Campeonato Brasileiro. No Grupo
5 da disputa, a equipe é a penúltima colocada
e tem remotíssimas chances de se classificar
mesmo faltando ainda quatro rodadas.
O roca-salense Diego Ziegg, 33 anos,
trabalha como Gerente de Futebol do clube. O
profissional está na sua primeira temporada na
equipe de São Paulo.

GIANEZINI

O Botafogo da Paraíba assumiu a liderança
da Chave A na Série C do Campeonato
Brasileiro. A equipe soma 19 pontos em 11
partidas. No elenco do time paraibano está
o goleiro encantadense Paulo Gianezini,
de 30 anos. O atleta iniciou a competição
pelo Ypiranga de Erechim e transferiu-se
recentemente para o Botafogo da Paraíba.

ANA CAROLINA

A bresciense Ana Carolina Caliari Sestari
venceu o prêmio Nova Energy 5 TAR Futsal
pelo desempenho na função de goleira. Ela
recebeu votos dos colegas e treinadores da
Série A feminina do ano passado.

“BALA”

O encantadense Elias Chanan Vichineski,
o “Bala” costuma anotar os gols que marca
nos jogos amadores pela região. No final de
semana, Bala anotou seu centésimo gol pelo
Sport Star de Encantado. Segundo a contagem
do atacante, faltam mais quatro gols para que
ele alcance a marca dos 1,6 mil. Grande Bala,
que marca!

arquiVO PESSOal/Bala

Encantadense anota os gols
que marca no futebol amador

Time da
encanTadense
esTreia com viTória
no PaulisTão
O Santos estreou com
vitória no Campeonato
Paulista Feminino.
Na terça-feira (10) as
“As Sereias da Vila”
venceram a Portuguesa
por 3 a 1, em jogo
válido pela rodada de
abertura do estadual.
A encantadense Júlia
Daltoé Lordes, 19 anos,
participou do jogo no
meio-campo da equipe
santista e ajudou na
construção da goleada.
O jogo marcou a
retomada das partidas
oficiais depois da parada
para os Jogos Olímpicos.
O campeonato paulista
tem a participação de
12 clubes. Entre os
principais, além do
Santos, estão o São
Paulo, Palmeiras e
Corinthians.

Divulgação/SantoS

Brasileirão
Neste domingo (15)
inicia a fase de quartas
de final do Campeonato
Brasileiro Feminino.
O Santos encara a
Ferroviária em duas
partidas valendo vaga
na semifinal. O primeiro
duelo será na casa do
adversário e o confronto
decisivo ocorre na Vila
Belmiro.
Júlia tem sido
aproveitada na maior
parte dos jogos pela
competição nacional
também. Ela marcou dois
gols pelo Peixe na fase
classificatória.

Júlia esteve em campo na terça-feira

RONEI GEBING

volanTe se recuPera
de lesão e desfalca
chaPecoense

Em um momento
muito complicado da
equipe na temporada,
o volante Ronei Gebing
está impossibilitado de
ajudar a Chapecoense
a sair da zona de
rebaixamento no
Campeonato Brasileiro.
Com uma lesão crônica
no músculo adutor da
coxa, o atleta sequer
vem treinando e aguarda
a evolução do quadro

clínico para saber quando
terá condições de voltar a
entrar em campo.
O atleta, que atua
preferencialmente
no meio-campo, mas
também é aproveitado
na ala direita, ainda sente
dores e está entregue ao
departamento médico
do clube catarinense.
“Tive uma melhora,
mas ainda vai demorar
alguns dias. Preciso ter

um fortalecimento para
realizar trabalhos mais
fortes”, explica.
A Chape ocupa
a última posição na
tabela de classificação e
acumula oito derrotas
consecutivas. São apenas
quatro pontos em 15
jogos.
Ronei ainda não tem
previsão de retorno

DiVulgaçãO/ChaPECOENSE
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ESPORTES
DIVISÃO DE ACESSO DO CAMPEONATO GAÚCHO

DOIS ENCANTADENSES
DISPUTAM COMPETIÇÃO
QUE INICIA AMANHÃ
Com participação de
16 clubes, inicia neste
sábado (14) a Divisão de
Acesso do Campeonato
Gaúcho. Entre os
jogadores já inscritos
para a disputa estão
dois encantadenses. O
goleiro Kevin Lansini vai
defender o Lajeadense.
O lateral esquerdo
Guilherme Dal Pian
integra o elenco do
Veranópolis. Os dois
times estão em chaves
opostas no campeonato.
Kevin Lansini foi o
primeiro reforço do
Alviazul. O goleiro de 23
retorna ao futebol do Rio
Grande do Sul após duas
temporadas defendendo
o Votuporanguense,
de São Paulo. Esta é
a segunda passagem
do jogador pelo clube
do Vale do Taquari. O
Lajeadense recebe o
Bagé, neste domingo
(15), a partir das 15h,
no estádio Alviazul.
Nos treinamentos
e amistosos o
encantadense foi titular
e deve ser o escolhido
do técnico Gelson Conte
para ser o Camisa 1.
No Grupo B, além
do Lajeadense, estão:
Avenida (Santa Cruz do
Sul), Guarani (Venâncio
Aires), Internacional
(Santa Maria), São
Gabriel, Bagé, Guarany
(Bagé) e São Paulo (Rio
Grande).
Quem também
participa da competição
estadual é o lateralesquerdo Guilherme
Dal Pian. O atleta de 22
anos também vai para
sua segunda passagem
pelo VEC. Dal Pian
estava no Nação, clube

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

DIVULGAÇÃO/CEC

CONVOCAÇÃO

O técnico Tite convoca hoje (13),
às 11 horas, a Seleção Brasileira para
os jogos contra Chile, Argentina e
Peru, pelas Eliminatórias da Copa do
Mundo. As partidas serão disputadas
no mês de setembro.

YPIRANGA NA LIDERANÇA

O Ypiranga é a sensação do
Campeonato Brasileiro da Série C, com
a melhor campanha da competição.
Em 11 rodadas o time gaúcho somou
23 pontos. Hoje (13), às 20 horas,
o Ypiranga recebe o Criciúma,
no Estádio Colosso da Lagoa, em
Erechim, defendendo a liderança do
Grupo B.
Dal Pian jogará pelo Veranópolis

CATEANO PRETTO/GRUPO A HORA

GOLEADA COLORADA

O SC Internacional conquistou uma
vitória maiúscula diante do Flamengo
na última rodada do Brasileirão. A
goleada de quatro a zero, diante do
Rubro-Negro carioca, pode ter sido
o início da recuperação colorada no
certame. A expectativa é de que pelo
menos o time gaúcho tenha condições
de lutar por uma vaga na Copa
Libertadores de 2022.

NOVO VICE DE FUTEBOL

Kevin retorna ao futebol gaúcho

que avançou para
“segundona” no futebol
de Santa Catarina.
A estreia é amanhã
(14) diante do União
Frederiquense, em
Veranópolis.
Na Chave A ainda

estão: Tupi (Crissiumal),
União Frederiquense
(Frederico Westphalen),
Brasil (Farroupilha),
Igrejinha, Passo
Fundo, Glória
(Vacaria) e Cruzeiro
(Cachoeirinha).

Com a situação mais tranquila,
após a goleada de quatro a zero diante
do Flamengo, o presidente do SC
Internacional anunciou esta semana
o nome do novo vice-presidente
de futebol. Emílio Papaleo Zin,
Conselheiro do Inter desde 1997, foi
o nome escolhido para substituir João
Patrício Hermann que deixou o cargo
recentemente.

TAISON

O atacante Taison do SC
Internacional mencionou essa semana
a intenção de encerrar a carreira no
Brasil de Pelotas, clube que torcia
na infância e no qual surgiu para o
futebol. O atleta tem contrato com o
colorado gaúcho até junho de 2023.

REFORÇO

A direção do Grêmio confirmou esta
semana mais um reforço para tentar
tirar o time da zona do rebaixamento
do Brasileirão. Foi contratado o volante
Mathías Villasanti, 24 anos, que estava
no Cerro Porteño do Paraguai.

MESSI NO PSG

O Paris Saint Germain (PSG)
anunciou esta semana a contratação
de Lionel Messi. O craque argentino
assinou contrato de dois anos com o
clube francês. Além de Messi, o PSG
já havia confirmado as contratações
do goleiro Donnarumma (ex-Milan),
do lateral Hakimi (ex-Internazionale),
do zagueiro Sergio Ramos (ex-Real
Madrid) e do meia Wijnaldum (exLiverpool). O clube da França já
contava com jogadores renomados
como Di Maria, Mbappé e Neymar
Jr.. Desta vez, o PSG chega mais forte
do que nunca para brigar pelo tão
cobiçado título da Champions League.

MAICON 1

O volante Maicon informou, essa
semana, através de suas redes sociais,
que encerra ao final desta temporada
a sua passagem como jogador do
Grêmio. O capitão gremista só não
deixou claro se vai continuar atuando
ou se encerra também sua carreira
como atleta.

MAICON 2

Maicon está no Grêmio desde
2015 e é um dos símbolos do período
vitorioso do tricolor, onde foram
conquistadas a Copa do Brasil 2016;
Copa Libertadores 2017; Recopa SulAmericana 2018; quatro títulos do
Gauchão 2018, 2019, 2020 e 2021; e,
dois títulos da Recopa Gaúcha, 2019 e
2021.

MEDALHA DE OURO

Na última segunda-feira (9) o
Grêmio venceu a Chapecoense
de virada por 2 a 1 na Arena. O
centroavante Borja, que fazia sua
estreia, marcou de pênalti o segundo
gol da vitória gremista.

A Seleção Brasileira conquistou
no último sábado, dia 7, a medalha
de ouro no futebol masculino, nas
Olimpíadas de Tóquio. Na decisão o
selecionado brasileiro, comandado por
André Jardine, superou a Espanha,
com empate no tempo normal em
um gol, e, vitória na prorrogação por
um a zero. Matheus Cunha e Malcom
marcaram os gols do Brasil.

ESTREIA

GABRIEL MERCADO

VITÓRIA TRICOLOR

O Clube Esportivo Lajeadense
estreia domingo, dia 15, no
Campeonato Gaúcho da Divisão de
Acesso. O Alviazul, do técnico Gelson
Conte, recebe em Lajeado, às 15 horas,
o Grêmio Bagé.

O zagueiro argentino, Gabriel
Mercado, recentemente contratado
pelo SC Internacional, pode fazer
sua estreia com a camisa do SC
Internacional no jogo de domingo (15),
contra o Fluminense, pelo Brasileirão.
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ALGO MAIS ALÉM DO PÓ!
Há alguns meses fui abordado por um senhor idoso
com aspecto de itinerante. Em tom cordial, apontou
para a minha barba, dizendo: “Quem tem barba não
fica doente”. Prontamente concordei. O velho, então,
declarou: “O certo é viver como Deus fez o homem.
Viemos do pó e vamos voltar prá lá” – disse apontando
para o chão. “Até porque, nem dá mais prá ir pro
mercado. Lá tá tudo contaminado”.
Muitas vezes é justamente no contato com
quem está “fora da curva” que encontramos aquela
simplicidade visceral, sobremodo honesta e portadora
da crua verdade sobre o homem e o mundo, que é uma
verdade bastante óbvia e descomplicada. Também é
em momentos de exceção, nos quais todos parecem
estar tensos e assombrados com as perspectivas, que
estamos mais sensíveis para entendimentos tão básicos,
dos quais muito facilmente nos desviamos, puxados
pelos compromissos ininterruptos e pelas seduções
de um cotidiano atarefado e cheio de entretenimento.
Quando a perspectiva da morte toma forma no
horizonte próximo, como possibilidade real, a voz
do sujeito simples, que já está no limite da vida, pode
ressoar em nossos ouvidos: “Viemos do pó e iremos
voltar para lá”.
Assim que o homem se afastou de Deus, no Éden, as
demandas do trabalho árduo foram-lhe apresentadas
junto da realidade da morte: “Com o suor do teu rosto
você comerá o seu pão, até que volte à terra”. E, tal
como me disse o andarilho: “porque você é pó, e ao pó
voltará” (Gênesis 3:19). Durante boa parte da História
Ocidental, essas duas verdades se mantiveram assim
unidas: “Carpe Diem et Memento Mori”, ou, “Aproveite
o dia, mas se lembre que és mortal”. No nosso mundo
atual, acabamos ficando com apenas a primeira parte,
“aproveite o dia”, e não temos mais ocasião, e nem
mesmo preparo de espírito ou vontade, para considerar
que somos mortais. Se, contudo, não o fizermos
intencionalmente, pela própria natureza e da vida
humana e do mundo, algum dia seremos obrigados
a fazer. Essa Pandemia, que foi a razão da conversa
que citei acima, talvez tenha levado muitos de nós a
antecipar a reflexão que preferiríamos ter deixado para
o último minuto, ou o mais longe possível. Ela nos fez
reformular rotinas, revalorizar nossos relacionamentos,
ansiar por coisas simples e entender que todo o esforço
para eternizar o corpo em saúde perfeita ou amontoar
riquezas, diante daquilo que a vida de fato é, talvez não
tenha sido o melhor investimento.
Caro leitor: O grande rei Salomão chegou a
conclusões semelhantes: “Tudo é vaidade” (Eclesiastes
1:2). Mas, ele também descobriu que isso não é motivo
de desespero, quando a nossa fé estiver firmada
n’Aquele que é maior do que o próprio mundo. Jesus
Cristo, o Deus Filho, é o único homem que venceu a
morte, fazendo-se assim, o nosso Salvador. Contudo,
é preciso buscá-Lo e entregar-se a Ele. Aproveite,
sim, cada dia que te é concedido aqui, mas lembra-te
que este também é o tempo de te preparares para a
eternidade. “É necessário que façamos as obras daquele
que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando
ninguém pode trabalhar” (João 9:4). Há algo mais além
do pó!
(Natanael Pedro Castoldi – Psicólogo Clínico)

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

DOENÇAS - LIXO
DE SATANÁS
“O ladrão
não vem
senão a
roubar, a
matar, e a
destruir; eu
vim para que
tenham vida,
e a tenham com abundância.” (João 10:10).
“O Filho de Deus se manifestou para desfazer as
obras do diabo”. (I João 3:8).
“Eis que um leproso aproximou-se e prostrouse diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes
curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse:
Eu quero, seja curado. No mesmo instante, a lepra
desapareceu”. (Mateus 8:2,3).
“E não fez ali muitos milagres, por causa da
incredulidade deles”. (Mateus 13:58).
Você sabia que a fé pode funcionar ao contrário?
Que posso ter fé para estar doente? Pois é! O diabo
usa aquilo que confessamos para nos dar aquilo
que cremos. A maioria das pessoas confessa com a
sua boca e acredita no seu coração em determinada
doença pelos sintomas que apareceram. Geralmente o
diabo usa esses sintomas numa pessoa e ela fica presa
na sua razão sem poder confessar a cura, pois tanto
ela como os médicos atestam que a doença existe.
Assim a fé na saúde que Deus prometeu fica morta; fé
sem obras é morta.
Todos os dias você pode ver e ouvir pessoas
dizendo: “Eu tenho diabetes”, “Eu tenho pressão alta”,
“Eu tenho bico de papagaio”, “Eu tenho problema
disso ou daquilo”, essas pessoas tem MUITA FÉ nas
doenças. Elas acreditam que podem ter e recebem
exatamente aquilo em que acreditam. De tanto ver
pessoas doentes, acabam aceitando o lixo de satanás
como algo que realmente têm e dizem: EU TENHO!
A religião de nossos pais nos passou a falsa crença
de que temos que carregar a cruz de Cristo como se
fossem as doenças. Em nenhum lugar da Bíblia Deus
falou ou ensinou tamanha besteira. Imagine você
sendo um pai amoroso jogando sobre os seus filhos
coqueluxe, catapora, sarampo, varíola, caxumba,
paralisia, ou qualquer outra doença entre as milhares
desse lixo do capeta que muitos na sua ignorância
aceitam como uma “dádiva” ou “prova” de Deus.
Sabendo que as doenças matam, quem veio para
matar? Jesus? Ou aquele asqueroso que nos odeia?
Jesus veio dar vida, e vida com fartura. Isso inclui a
saúde e não apenas as coisas materiais.
Mesmo doente e sentindo a dor da doença, tenho
que mandá-la de volta para o seu remetente: satanás!
Em Nome de Jesus ordene que ela saia do seu corpo
e não aceite esse lixo contaminado de vírus, fungos,
bactérias, micróbios e toda coisa ruim. CREIA
FIRMEMENTE na saúde e ela aparecerá. Confesse-a
com a tua boca e confia na saúde como BÊNÇÃO de
Deus.
Jesus repreendeu e expulsou até a febre da sogra do
apóstolo Pedro que estava de cama, e imediatamente
ela foi curada. O que era essa febre para ter que ser
expulsa? Espíritos de doenças entram no corpo das
pessoas para enfraquecê-las até a morte. Por isso Jesus
nos deu autoridade em Seu Nome sobre TODAS as
doenças. Temos que exercitar a nossa fé na saúde, ou
seja, ela tem que ser mais forte do que a nossa razão e
submissão ao pai da mentira.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

O TRIUNFO DE
MARIA - FESTA DA
ASSUNÇÃO
Ao longo de nossas vidas, estabelecemos
objetivos a atingir: nos estudos, nos
esportes, nos negócios, na santidade; Mas as
dificuldades logo aparecem, e o desânimo
pode tomar conta de nós quando parecem
intransponíveis. No entanto, um belo dia vemos
que outro conseguiu aquilo com que sempre
sonhamos e dizemos a nós próprios: "Se ele
conseguiu, eu também consigo". Este exemplo
ajuda-nos a compreender o que significa para
nós a festa da Assunção da Virgem ao céu.
Vemos Maria que triunfa na maior aventura
humana: chega ao céu, vencida todos os
obstáculos do mar tempestuoso da vida. A
Assunção de Maria faz-nos exclamar: É possível
chegar ao céu, desde que um de nós o tenha
conseguido! Nela vemos o modelo plenamente
realizado do projeto de Deus para toda a
humanidade.
Pio XII proclamou que "a Mãe de Deus,
no final da sua vida, venceu a corrupção do
túmulo, triunfou sobre a morte como seu Filho
e ressuscitou de corpo e alma à glória do céu" e
acrescenta o Concílio Vaticano II : "A Virgem
Imaculada, preservada imune de toda a culpa
original, tendo completado o curso de sua vida
terrena, foi assumida de corpo e alma à glória
celestial." Como não seria normal para ela estar
associada ao triunfo de seu filho ressuscitado?
Por privilégio divino, ela nunca foi tocada pela
mancha do pecado. Sabemos que a corrupção
do corpo está relacionada ao pecado. Então,
eliminado o pecado, suas consequências
também são eliminadas.
Além disso, se seu coração estava totalmente
polarizado pelo amor de Deus, é lógico pensar
que quando seu Filho ascendeu ao céu, ele
o seguiu com o coração. Seus pés estavam
no chão, mas seu coração já estava no céu.
Também nós, se vivermos a nossa fé com
coerência, teremos o mesmo destino de Maria
elevada ao céu ao trono de seu Filho.
Nossa vida não acaba aqui, uma eternidade
gloriosa nos espera. Somos seres para a
vida eterna. A morte é apenas a porta para
alcançar uma plenitude que às vezes intuímos.
A eternidade está incrustada em nós: num
olhar, num perdão, na alegria de um encontro
descobrimos que estamos cheios de eternidade.
O que Maria deu a Jesus? Ela deu a Ele uma
natureza humana, enquanto ela permanece
uma Virgem. Este é um privilégio único que
Maria não compartilha com ninguém. O que
Jesus fez por sua mãe? Ele a escolheu entre
todas as mulheres, amou-a e obedeceu-a,
associou-a de uma forma muito íntima aos seus
mistérios, principalmente o da Redenção.
Hoje toda a Igreja se alegra e dá graças a
Deus pelo triunfo definitivo de Maria. Pela sua
fidelidade, ela nos marcou o caminho mais
curto para seguir a Cristo e um dia receber a
coroa da glória. A Assunção da Virgem Maria é
uma afirmação da esperança a que todos somos
chamados. Que esta festa sirva de estímulo e
nos ajude a viver firmemente unidos para que
possamos acompanhá-la em seu triunfo.
Pastoral da ComuniCação
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Encantado
Torcedoras Coloradas
realizaram mais uma
ação social
As Torcedoras Coloradas sempre realizam
atividades que visam proporcionar mais qualidade de
vida e bem-estar para a comunidade. Recentemente
elas ajudaram a integrante do grupo, Clair Pinheiro,
na reconstrução de seu local de trabalho, que no mês
de junho, foi consumido por um incêndio.
No dia 31 de julho, o grupo repassou para Clair
o valor de R$ 5.000,00, que foram arrecadados
através de uma Ação entre Amigos. A premiação,
que era composta de duas camisas femininas oficiais
do Inter, ficou a cargo do grupo e as integrantes se
mobilizaram nas vendas.
Por causa da pandemia, as Torcedoras Coloradas
estão sem programações desde março do ano
passado, mas o grupo se mantém em sintonia, através
de suas redes sociais, aguardando a liberação para
retomar os encontros e outras atividades.

DIVULGAÇÃO

Clair Pinheiro recebeu R$5 mil

ENCANTADO
Administração dá
sequência às melhorias
no Caminhódromo
Foi intensificado o trabalho de revitalização do
Caminhódromo. Nos últimos dias foi concluído o
espaço de lazer, com a instalação de bancos e mesas
de palets. A área do gramado também recebeu novos
bancos. A quadra de areia começa a ganhar forma
e em breve estará liberada para a prática de vôlei e
beach tênis. Os brinquedos da pracinha estão sendo
consertados e pontos de iluminação foram instalados.
A pista de bike também será recuperada.
No último domingo, Dia dos Pais, a Administração
Municipal realizou um teste com o fechamento da
rua João Sanna, em frente ao Caminhódromo, com o
objetivo de permitir atividades na via com segurança.
A medida está em avaliação e pode ser repetida nos
próximos domingos.

ENCANTADO
“Saúde na
Comunidade”
recomeça
em Linha
Argola
Após a parada
devido à pandemia, a
ação da Administração
Municipal foi retomada
na quarta-feira (11), em
Linha Argola. A equipe
da Secretaria da Saúde
realizou exames e orientou
os moradores sobre
prevenção e cuidados para
terem melhor qualidade
de vida.

Geral
BRDE possui R$ 280
milhões para financiar
projetos para o setor de
turismo
O Banco Regional de
Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE)
possui em carteira
cerca de R$ 280
milhões disponíveis
para o financiamento
de projetos do setor
de Turismo ou como
fonte de capital de
giro. O programa
BRDE Turismo oferece
empréstimos com
carência de até 60
meses para a realização
de investimentos
fixos, como é o
caso de projetos de
implantação, ampliação,
modernização e reforma
de empreedimentos
turísticos. O prazo do
financiamento é de até
25 anos.
Já para a compra de
equipamentos e capital
de giro isolado (recursos
que ajudam no fluxo de
caixa das empresas), o
prazo de financiamento
é de 72 meses e carência
de um ano. Os juros são
de 5% ao ano em todas
as situações, mais taxa
Selic. Somente para as
empresas instaladas no
Estado do Rio Grande do
Sul, o BRDE possui R$

110 milhões disponíveis.
Com o avanço da
vacinação dos brasileiros
contra a Covid-19, o
setor de turismo busca
uma retomada ainda
maior no segundo
semestre. As entidades
da área já notam um
interesse da população
em retomar as viagens.
Conforme divulgado
no site do Banco, a
diretora-presidente do
BRDE, Leany Lemos,
avalia que o programa
de financiamento de
projetos é um grande
suporte para as empresas
de turismo, que
tanto sofreram com a
pandemia, e também
é fundamental para
a retomada do setor,
completa.
As empresas que
desejam solicitar o
financiamento devem
acessar o site www.brde.
com.br, no ambiente do
Internet Banking (IB) –
https://ib.brde.com.br/
Usuario/Login.
Todo o processo é
através da plataforma
digital, assim
como o upload da
documentação.

ENCANTADO
Sementes de milho
são entregues na
propriedade dos
agricultores
A Administração Municipal iniciou nesta
semana a distribuição das sementes de milho
do Programa Troca-Troca aos produtores de
Encantado. Nesse ano, a equipe da Secretaria de
Agricultura e Desenvolvimento Rural faz a entrega
nas propriedades de cada agricultor. No total, serão
entregues cerca de 600 sacas.

saúde na mídia
Tratamento
de nódulos
de tireoide
sem cirurgia

N

ódulos de
tireoide são
muito comuns.
Só no Brasil, mais da
metade da população
irá desenvolver um
nódulo na tireoide
ao longo da vida. A
maioria dos casos
são benignos, o que
é uma boa notícia,
mas é preciso muita
atenção quanto aos
tipos de procedimentos
adotados para
administrar os
sintomas ou a alteração
estética no pescoço do
paciente.
Muitos pacientes
diagnosticados
com esses nódulos
benignos acabam
passando por um
procedimento cirúrgico
sem necessidade.
Dessa forma, ficam
expostos a vários
riscos, começando
pelos inerentes
a cirurgia com
internação e anestesia
geral, possibilidade
de alteração na voz
(rouquidão), cicatriz
aparente no pescoço,
além de uma provável
necessidade de tomar
hormônio para o resto
da vida.
A medicina evolui
constantemente e com
isso novas opções de
tratamento surgem
para melhorar a
qualidade de vida e a
saúde do paciente. E
uma das alternativas
mais tecnológicas e
recentes para tratar
nódulos benignos sem
cirurgia é a Ablação por
Radiofrequência.
Trata-se de uma
técnica muito utilizada
na Itália e na Ásia, e
que começou a ser feita
no Brasil em 2017. O
método já consagrado
nos estados do Rio de

Dr. Marco
Seferin
Janeiro e São Paulo agora
está disponível no Rio
Grande do Sul, onde foi
realizado pela primeira
vez por um cirurgião de
cabeça e pescoço no dia
05 de agosto, em Lajeado.
A paciente, liberada
do hospital no mesmo
dia, passa bem e agora
poderá levar sua vida
normal, fazendo apenas
avaliações periódicas. O
nódulo, após a ablação,
reduz de 50% a 80% o seu
tamanho, melhorando
tanto a estética quanto os
sintomas.

Benefícios

- Procedimento
ambulatorial
;minimamente invasivo;
- Sem cicatriz no
pescoço;
- Sem necessidade de
tomar hormônio pro resto
da vida;
- Diminui os riscos
cirúrgicos.
E o que muitos podem
se perguntar: como sei se
estou com um problema
na tireoide?
É importante ficar
atento a um conjunto
de sintomas, que
podem se apresentar
de forma individual ou
simultânea. Procure
seu médico em caso
de problemas para
engolir, dificuldade para
respirar, abaulamento
no pescoço – que é o
inchaço ou desconforto
estético, e alterações
hormonais provocadas
pelo nódulo.

Rua Bento Gonçalves, 801 - Sala 308 - Centro, Lajeado. Telefone - 51 9 9636 3788
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