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Anos

Nesses 50 anos muitas coisas mudaram,
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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
GOLPE DO FALSO
CAMINHONEIRO
Nesta semana, a comunidade mandou
muitas reclamações sobre o homem que diz ser
caminhoneiro de outra cidade e que pede dinheiro no
centro de Encantado. Uma pessoa, inclusive, chegou
a dar R$ 400 para ajudar. Segundo relatos ele aborda,
principalmente, pessoas de outros municípios.

Parabéns ao Jornal
Opinião por completar
meio século!
O nosso desejo é que
venham outros 50 anos
de muita informação e
credibilidade.

%S%JFHP"VHVTUPEB3PTB1SFĨP
CRO 12.189

%SB1BVMB%B#SPJ

CRO 22.889

Rua Duque de Caxias, 749 | (51) 3751 1184

Mensagem e Convite de missa de sétimo dia de falecimento

OBITUÁRIO

06/08/2021 a
19/08/2021

06/08 – Lucia Piccinini,
87 anos.
Cemitério Católico Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Linha Arroio Augusta Alta, Roca Sales.
Funerária Delano.
13/08 – Elemar Schveiger,
85 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária
Mazzarino.
13/08 – Oneide Teresinha Fraporti,
62 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Arezi.
14/08 – Dorvalino Borniatti,
91 anos.
Cemitério São Luiz, Linha Pedro Alvares Cabral,
Anta Gorda. Funerária Arezi.
15/08 – Severino Marini,
83 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Arezi.
15/08 – America Picoli Vivian,
83 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.
15/08 – Iraci Maria da Silva Farias,
89 anos.
Cemitério Católico de Palmas, Arroio do Meio.

Oneide Teresinha Fraporti
Não é fácil perdermos alguém que
amamos.
Você era dona de um coração
gigante, cheio de amor e carinho. Você
lutou até o ﬁm, nunca esqueceremos
de sua última imagem: você lindamente
sorrindo e feliz, acreditando que estava
indo ao encontro de sua cura. Mas
infelizmente, seu coração parou de
bater aqui na Terra para bater ao lado
de Jesus Cristo.
Compreender os propósitos de Deus,
muitas vezes, é difícil. Principalmente
quando o vazio da saudade aumenta
o sofrimento, pois hoje ela é a
protagonista de nossas vidas. Ela está
em cada cantinho de sua casa, está nas
suas roupas, nas suas ﬂores, nos seus
crochês, no porta-retratos da sala, no
pão que você deixou pronto, na caneca
que tem sua foto estampada... Enﬁm,
tudo lembra você, mas esperamos
que essa dor seja diminuída um pouquinho a cada dia e seja substituída pelas boas
lembranças que você deixou.
Obrigado por todo amor que você dedicou a nossa família, obrigado por ter sido uma
esposa tão maravilhosa, uma mãe zelosa que deixou a maior herança que um ﬁlho
pode herdar, os bons princípios como caráter, humildade e honestidade. E por ter sido
essa avó tão cheia de carinho para o nosso Antoninho.
Enﬁm, obrigado por se doar tanto para nossa família.
Com esta mensagem, a família agradece ao Dr. Benato, à equipe do Hospital
Bruno Born, à comunidade do Lago Azul, em especial aos ministros e ao Padre
Mauro, e a todos os amigos e parentes que prestaram sua solidariedade neste
momento tão triste. E convidam para a missa de 7º dia de falecimento de Oneide
Teresinha Fraporti, a ser celebrada amanhã (21) às 18h30min na Igreja Matriz
São Pedro de Encantado.

FRASE DA
SEMANA

“Celebrar o
cinquentenário
do Opinião é algo
emocionante e
que traz à mente
o trabalho, os
desafios e conquistas
angariadas nesse
meio século”.
Antonio Alberto Lucca,
diretor do Grupo Encantado
de Comunicação, sobre os 50
anos do Jornal Opinião.

16/08 – Valdemir Pedretti,
44 anos.
Cemitério Linha Zambicaria 2ª Secção, Vespasiano
Corrêa. Funerária Pezzi.
17/08 – Leonora Bassani
Casagrande, 96 anos.
Cemitério Nossa Senhora das Contas, Muçum.
Funerária Garibotti.
18/08 – Luciane Caume,
55 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado.
Funerária Mazzarino.
>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.
>> nomes e grafias são de responsabilidade das funerárias ou
outros informantes.

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/08/1971
Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580
EDIÇÃO Nº: 2.557

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

Antonio Alberto Lucca

DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Elisangela Favaretto

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 16104
elisangela@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE

comercial@opiniaojornal.com.br

>> Os artigos assinados
não representam
necessariamente o
ponto de vista da direção.
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audiências públicas foram realizadas antes da sessão

Vereadores de Encantado
aprovam quatro projetos

E

m sessão ordinária,
realizada na noite
da segunda-feira
(16), quatro projetos
foram aprovados na
Câmara de Vereadores
de Encantado. Todas
as matérias receberam
aval positivo de forma
unânime. As propostas
aprovadas foram:
027/2021 – Que
institui o Conselho
Municipal de Turismo
e o Fundo Municipal de
Turismo.
032/2021 – Autoriza
o Poder Executivo a
efetuar a concessão de
uso de imóvel rural
de propriedade do
Município, localizado
na Linha Lajeadinho, à
empresa GJ Reciclagem.
035/2021 – Permite
que o Executivo abra
crédito especial no valor

de R$ 105.856,74.
037/2021 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir
crédito especial no valor
de R$ 384.205,00.
A sessão teve a
aprovação, ainda, de uma
Moção de Aplausos para
o servidor municipal
Roberto Lansini, pelos
37 anos de serviços
prestados à comunidade.
Antes da reunião,
foram realizadas duas
Audiências Públicas
relacionadas aos Projetos
de Lei n° 023/2021 que
“Institui o Código de
Edificações do Município
de Encantado, e,
024/2021, que “Institui
as diretrizes para
Parcelamento do Solo no
Município de Encantado”.
Henrique Pedersini
jornalista

POLÍTICA

NA TRIBUNA
Joel Bottoni (PSDB) – Comemorou o avanço no
projeto denominado “Asfalto Comunitário”. Voltou a
demonstrar preocupação com a situação da Praça de
Pedágio de Encantado.

Diego Pretto (Progressistas) – Mais uma
vez abordou a privatização da CORSAN e sua
preocupação com o tema em relação à falta de poder
dos municípios.

Duda do Táxi (MDB) – Abordou a preocupação
com a utilização por parte de ciclistas das calçadas. O
vereador teme que possam ocorrer acidentes.

Roberto Salton (PDT) – Comemorou a marcação
de audiência pública presencial no dia 30 de
agosto para tratar sobre o pedágio da ERS-130,
em Encantado. O vereador pleiteou o debate com
o presidente da comissão de assuntos municipais,
Deputado Eduardo Loureiro.

Cris Costa (PSDB) – Mencionou um projeto
para revitalização do bairro Navegantes, com
possibilidade de pinturas explorando as culturas do
povo que mora na localidade.
Valdecir Cardoso (Progressistas) – Convidou
os filiados dos Progressistas para a convenção do
partido que ocorre neste sábado (21).
Sandra Vian (PSDB) – Explicou os efeitos da
mudança de sistema pela Secretaria da Saúde de
Encantado, com possíveis demoras para marcação de
consultas e exames.

Marino Deves (Progressistas) – Mostrou
preocupação com as dificuldades encaradas pela
população que paga aluguel em arcar com todas
as despesas. Pediu que o tema habitação seja mais
debatido entre os entes públicos.
Valdecir Gonzatti (MDB) – Criticou a coligação
entre os partidos MDB e Progressistas. Afirmou que
a união entre os dois partidos não deu certo.
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DE OLHO EM ROCA
Semana
Farroupilha
está
cancelada

Em reunião
realizada com os
integrantes do
Acampamento
Farroupilha, CIC Roca
Sales e Administração
Municipal, foi definido
claudinei o cancelamento das
planejadas
cofferri atividades
para a Semana
Farroupilha 2021. A
decisão foi tomada
para preservar a saúde e o bem-estar da população,
pelo risco de contágio do coronavírus e suas novas
variantes. Para celebrar a data mais importante
do Estado, estuda-se a possibilidade de realizar
alguma programação obedecendo aos protocolos de
saúde exigidos, junto à sede do CTG Tropeiros da
Amizade.

Oficinas de teatro vão
preparar o espetáculo
de Natal

Com a chegada do final do ano e o avanço
da campanha de vacinação contra a Covid-19,
o município de Roca Sales se prepara para uma
possível programação de Natal para este ano. Para
isso, estão abertas as inscrições para as Oficinas de
Teatro, que irão produzir o espetáculo de Natal.
Coordenados pela professora Carmem Moraes, os
encontros irão ocorrer semanalmente, às quartasfeiras das 16h30min às 19h40min, na Biblioteca
Municipal Rui Barbosa, junto ao antigo prédio do
Moinho Cruzeiro do Sul, e serão separados por
faixa etária. A participação é gratuita e as vagas são
limitadas.

Gilvani e Tairo participam da
XX Marcha dos Legislativos
Municipais em Brasília

O vereador Gilvani Bronca (PTB), acompanhado
do colega Tairo Weirich (MDB), embarcam
nesta segunda-feira (23), para a capital federal,
onde participam a partir da terça-feira (24),
das atividades da XX Marcha dos Legislativos
Municipais, o maior encontro de vereadores do
Brasil. Além de participar do encontro, Gilvani e
Tairo também vão aproveitar a estadia para visitar
gabinetes de deputados e encaminhar demandas
para o município.
CLAUDINEI COFFERRI

Vereadores vão aproveitar viagem para
encaminhar demandas do município

Vem aí o Canto da
Lagoa Recordações
O consagrado Canto
da Lagoa, maior festival
musical de Encantado,
volta a ser realizado
no próximo dia 10 de
setembro, a partir das
20h. Assim como em
2020, a edição será
virtual. As apresentações
serão transmitidas
diretamente do Parque
João Batista Marchese,
através do Facebook e
do Youtube do Canto da
Lagoa.
A proposta desta
edição é recordar, através
das apresentações,
músicas já apresentadas
ao longo dos eventos dos
últimos 16 anos. Serão
16 músicas, selecionadas
entre mais de duzentas.
“São canções que, de
uma forma ou outra,
marcaram a vida de
quem acompanha o
nosso festival e que
agora poderão ser

relembradas através de
uma performance ao
vivo”, explica o Diretor
Musical do evento,
Fernando Graciola.
Além das faixas já
selecionadas, o público
poderá escolher, através
de votação, outras três
canções que também
serão apresentadas na
live. O Diretor explica
que o Canto da Lagoa
possui um acervo valioso
que permite ampla
exploração. “Grandes
nomes da Música
Brasileira passaram por
aqui. A ideia de resgatar
uma composição
de cada edição foi
justamente com o
intuito de evidenciar
toda essa variedade”,
complementa.
Os intérpretes foram
escolhidos através
de uma comissão,
que priorizou a

participação de artistas
Encantadenses,
profissionais ou não,
do meio musical. Já os

músicos que farão parte
da banda de apoio foram
escolhidos pela Direção
Musical do evento.

HISTÓRIA
O Canto da Lagoa começou como uma
integração entre um grupo de amigos que se
encontravam com frequência para tocar e cantar
à beira da Lagoa da Garibaldi, nos finais de
semana. Em 1991, Adroaldo Conzatti, prefeito
da época, lançou a ideia de fazer da cantoria um
festival.
Em março de 1992, foi realizada a primeira
edição. O evento ganhou proporção maior a partir
de 1993, quando a organização anunciou que as
composições deveriam ser inéditas.
Ao longo das dezesseis edições, centenas
de músicos, compositores e instrumentistas
passaram pelo palco do festival, primeiro na
Lagoa, depois no Parque, quando o evento tomou
proporções maiores.
O Canto da Lagoa Recordações é um projeto
que conta com o patrocínio da Fontana SA, com
realização da Associação Cultural Encantado e
que tem o financiamento do Pró-cultura, Governo
do Estado do Rio Grande do Sul.

ROCA SALES

Município recebe nota 10
do TCE na transparência
da divulgação de
dados da pandemia
Na sexta-feira,
dia 13 de agosto, o
Tribunal de Contas
do Estado (TCE-RS)
divulgou os resultados
preliminares da avaliação
da transparência na
vacinação contra a
Covid-19.
Roca Sales destacouse recebendo pontuação
máxima. Dos 497
municípios do Rio
Grande do Sul, 95 não
pontuaram, ou seja, não
atenderam a qualquer
dos critérios avaliados.
A Secretária da
Saúde e Assistência
Social, Raquel Andres
Oestreich, comemora
a pontuação atingida.
“A equipe trabalhou em
sintonia e não mediu
esforços para alcançar os
objetivos. Foram vários
encontros e muitos
noturnos, a equipe focou,

abriu mão de estar com
suas famílias. Mas agora
veio o reconhecimento.
É um orgulho fazer parte
desta equipe!”, destaca.

ANOS DO
OPINIÃO
VALE DO TAQUARI

Parabéns ao Jornal Opinião, por
se manter por tantos anos
levando aos seus leitores
conteúdo relevante e
qualiﬁcado, que contribui para o
desenvolvimento social e
econômico de toda a região.

ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
ROCA SALES-RS
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jovens conhecem
programa lixo zero
Educação

A administração de Muçum está engajada na campanha “Lixo Zero”. Durante
a semana, uma parceria entre a secretarias municipais de Saúde e Meio Ambiente
foi realizada, campanha com o plantio de mudas nativas. Os alunos das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental Castelo Branco e Jardim Cidade Alta
realizaram a ação que ocorreu no acesso ao Rio Taquari, próximo ao Cemitério
Municipal.

Erosão

Conforme o engenheiro ambiental Douglas Pessi, a iniciativa busca o combate
da erosão na época de cheias do Rio Taquari. A proposta da Campanha Lixo Zero
visa a promoção de ações que convidem a população para uma reflexão sobre o
consumo e a responsabilidade pelos resíduos. Nada melhor que iniciar o programa
pelas escolas.
LUIS GUSTAVO BETTINELLI

página do DILA
Doação

O vice-prefeito de Doutor Ricardo,
Leandro Vian, efetuou a doação
de duas casas, que estavam em um
sítio de sua propriedade, para duas
famílias carentes do município. Os
materiais serão transportados até o
local onde serão construídas as novas
moradias.

Abriu mão

Vian também dispensou o ato
oficial para assumir o cargo de
prefeito de Doutor Ricardo, durante
viagem recente de Álvaro Giacobbo
para Brasília. Vian relatou que
não queria onerar o município. As
duas informações foram reveladas
pelo prefeito Álvaro, em entrevista
nesta semana para reportagem do
Grupo Encantado de Comunicação
(GECom).

DILAMAR
DOS
PASSOS
dilamar@rdencantado.com.br

plantio de
mudas nativas
foi realizado
próximo ao
cemitério
municipal

Recolhimento
do lixo

A administração também
está desenvolvendo campanha
para o recolhimento de lixo
nos bairros. Nas segundas,
quartas e sextas-feiras ocorre o
recolhimento do lixo orgânico.
O lixo reciclável está sendo
recolhido nas quintas. Este
trabalho é realizado através de
serviço terceirizado.

Recicláveis\
móveis

Já a administração efetua,
nas terças-feiras, recolhimento
de móveis e eletrodomésticos,
encaminhando para
destinação correta. Na quintafeira, são recolhidos galhos e
podas de árvores. Se programe
e respeite os dias estabelecidos.

Conscientização
da população

De nada adianta a
administração realizar este
roteiro de recolhimento se a
população não participar.
A conscientização é
fundamental. Vamos colocar o
lixo separado para os dias de
recolhimento adequados.

Turno único

O setor administrativo, juntamente com o CRAS e Casa de
Cultura, prossegue com atendimento em turno único (7:00h
às 13:00h), nas sextas-feiras. Conforme a administração, o
atendimento alternativo ocorre pensando em disponibilizar aos
munícipes o horário do meio-dia, facilitando o acesso à alguns
serviços.

Marcha dos vereadores

Entre os dias 24 e 27 de abril será realizada, em Brasília, mais
uma edição da Marcha dos Vereadores. A XX edição do evento
reúne vereadores do todo o Brasil e é organizada pela União
dos Vereadores do Brasil (UVB), que tem na presidência Gilson
Conzatti.

Parabéns ao Jornal
Opinião, por se manter
por tantos anos
levando aos seus
leitores conteúdo
relevante e
qualificado, que
contribui para o
desenvolvimento
social e econômico de
toda a região.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MUÇUM-RS
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OUTSIDER

JORNALISMO: UMA REFLEXÃO
“Se tivesse que decidir se devemos ter um Governo sem jornais ou jornais sem Governo,
eu não vacilaria um instante em preferir o último”
Thomas Jefferson (1743-1826), estadista e ex-presidente dos Estados Unidos

SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

A

comemoração
dos 50
anos do
Opinião serve a
uma reflexão sobre
o que o jornalismo
ainda pode oferecer
para consolidar
a democracia
brasileira, melhorar
a vida dos cidadãos
e disseminar valores
morais, defender
a liberdade de
expressão, de
manifestação, de
pensamento.
O jornalismo
vive uma nova
realidade nos últimos
anos no Brasil e no
mundo, influenciada
por tecnologias
inovadoras e as
novas mídias sociais
que estabeleceram
um canal direto de
notícias e opiniões
com a sociedade.
Vivemos um
novo patamar no
relacionamento
do “jornalismo”
com seus ouvintes
e leitores. Aquela
informação que tinha
credibilidade apenas
quando divulgada em
determinado jornal,
foi atropelada pela
instantaneidade e
alcance da internet
que não dá mais
tempo para a
checagem, facilitando
a fake News.
De outra parte, as
publicações sofrem
com a ditadura do
politicamente correto,
com releituras
históricas nem
sempre corretas.
Paralelamente,
muitos jornalistas
pretendem se tornar
celebridades ou
“influencers” que
se julgam capazes
de determinar
mudanças no
cotidiano.

JORNALISTAS

É um cenário que compromete o principal
componente do processo informativo: a credibilidade.
Também concorre para essa situação a queda na
qualidade dos profissionais com pouca cultura e
leitura com dificuldades para escrever e se comunicar.
Profissionais que viraram uma geração dependente
da informação de rede social. Às favas a pesquisa, a
entrevista, o levantamento de todos os aspectos de
uma notícia. Muito jornalista vai escrever já com uma
ideia preconcebida sobre o tema.
Jornalista não deve ser imparcial, mas
independente. Mas, que seja cobrado por sua
honestidade. Não pode omitir, inventar ou subverter
as notícias para seus interesses. Cabe ao leitor refletir
a respeito da informação, concordar, divergir ou ser
indiferente.

LIBERDADE

Está na Constituição brasileira, no artigo 5º do
Título sobre Direitos e Garantias Fundamentais: “é
livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença”. A Carta também assegura “a todos
o acesso à informação e resguardando o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional”.
Um referencial da liberdade no mundo é a Primeira
Emenda da Constituição dos Estados Unidos de 1791:
“O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito
de um estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre
exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou
da imprensa; ou o direito das pessoas de se reunirem
pacificamente (...)”.
Como ensina o professor Carlos Alberto di Franco,
um dos maiores especialistas brasileiros em ética na
comunicação, que o jornalismo é a busca do essencial,
sem adereços, adjetivos ou adornos. “Sua força não
está na militância ideológica ou partidária, mas no
vigor persuasivo da verdade factual e na integridade
da sua opinião. A credibilidade não é fruto de um
momento. É o somatório de uma longa e transparente
coerência”.

PARABÉNS
jornal
opinião!
Há 50 anos
presente na nossa
história, com
respeito e
compromisso,
trazendo notíciaS
em primeira mão
para o povo
encantadense.

JORNAL OPINIÃO
O desafio do Opinião é compreender que
sua força estará sempre na credibilidade
e na sua interação com as comunidades
onde circula, além de ter a humildade e
transparência ao admitir equívocos. A receita
para conseguir esse reconhecimento é ética,
profissionalismo e talento. Os leitores, cada vez
mais informados pelas mídias digitais, estarão
cada vez mais críticos e exigentes para avaliar a
notícia. Isso dará perenidade ao Opinião para
que continue como um guardião na defesa
da cidadania de Encantado e da Região. Se a
sociedade vai mal, seria ainda muito pior sem
o jornal.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
RELVADO-RS
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Obra do Cristo Protetor avança
junto com o número de visitações
Mapa das visitas guiadas
Junto com a obra, também avançam os números
das visitas guiadas no entorno do monumento.
Até o momento, 12.900 pessoas já aderiram aos
passeios. A doação de R$20,00 permite ao visitante
conhecer a história do monumento, contemplar
a vista, contribuir com a construção do Cristo e,
ainda, ver a estátua de uma forma única, uma vez
que o cenário será outro depois da inauguração.
Recentemente, a AACristo divulgou no perfil
oficial do monumento, nas redes sociais, a
necessidade de cadastrar novos condutores locais
para atuar nas visitas guiadas. Interessados podem
entrar em contato pelo (51) 9 8267 3349 para aderir
à ação.
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SALAME TIPO
ITALIANO
DÁLIA KG

R$

14 69

SOBREPALETA DE SUÍNO
RESFRIADA DÁLIA KG

Compre
online

Semana

FILEZINHO DE SUÍNO
RESFRIADO DÁLIA KG

R$

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

R$

8

99

ERVA MATE
NATUMATE
1KG

S

R$

SOBRE AS VISITAS

2

57

7

69

COXA DE FRANGO
CONGELADA DÁLIA
BANDEJA 700GR

5 99

R$

COCA COLA 2L

CERVEJA SKOL
PURO MALTE 350ML

R$

15 90

CUCA ALEMÃ
DÁLIA SABORES KG

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

A estátua do maior Cristo do mundo, no Morro
das Antenas, em Encantado, segue em construção
com obras em ritmo acelerado. Com o início
da criação do manto que já cobre uma parte da
estrutura, o monumento começa a ganhar forma.
As equipes se revezam entre a cobertura do
restante do manto e o processo de criação dos
detalhes da túnica. Braços e ombros já estão
cobertos e a pintura é o próximo passo. Conforme
a Associação Amigos de Cristo (AACristo), a tinta
começará a ser aplicada em breve.
A estrutura de andaimes que envolve a
estátua serve para dar agilidade e mobilidade
aos escultores e demais trabalhadores, para que
possam desenvolver suas atividades com segurança,
concentrando esforços exclusivamente no
desenvolvimento da obra.

*PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS ľ BEBA COM MODERAÇÃO
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>> continua até a página 10

Encantado

Semanário é o mais antigo em atividades no município

Jornal Opinião completa
50 anos neste sábado

N

este sábado (21),
o Jornal Opinião
completa 50
anos e, por causa disso,
nós seremos a notícia.
Neste exemplar de
número 2.560 foram
entrevistados alguns dos
personagens importantes
desta história, como
o fundador Olavo
Carlos Wagner, e alguns
dos profissionais que
deram sequência às
atividades, como Altamir
Gomes, José Raimundo
Tramontini e o atual
diretor, Antonio Alberto
Lucca.
A primeira edição
circulou em 19 de
outubro de 1968, mas
em 11 de janeiro de
1969, com o número
11, foi encerrada
temporariamente a
circulação. Em 21
de agosto de 1971, o
semanário voltou de
forma ininterrupta
e neste sábado (21)
completa o seu

cinquentenário.
Essa jornada é fruto
do sonho do radialista
Olavo Carlos Wagner,
que atuava na Rádio
Encantado AM. Na
época, era em forma de
suplemento, com quatro
páginas, chamado de
“O Informativo”. Depois
de Wagner, o Opinião
foi comandado por
Altamir Gomes e Adilar
Borghetti. Na sequência,
Sandro Barreto e Adriano
Mazzarino assumiram
as atividades, que, em
seguida, foram lideradas
por José Raimundo
Tramontini.
Em 02 de janeiro
de 2011 a marca
foi adquirida pelo
Grupo Encantado
de Comunicação e,
desde então, atua em
parceria com as Rádios
Encantado AM e Onda
FM.

“Terra sem
jornal é terra
esquecida; é
terra que não
respira; é terra
que não se
reflete; é terra
morta”
Olavo Carlos
Wagner

Elisangela Favaretto
jornalista

PARABÉNS
JORNAL
OPINIÃO!

primeira página do jornal em 21 de agosto de 1971

Há 50 anos presente
na história com
seriedade e
compromisso,
valorizando o
desenvolvimento
regional.
CRC/RS 3425

Escritório Contábil
(51)

3751 12-76

Rua Júlio de Castilhos, 1229

Primeira ediçãO
Em sua apresentação inicial, o Jornal dizia
que vinha para trabalhar para Encantado e por
Encantado, integrando a comunidade e gerando
progresso e bem-estar. Na edição n° 01, o destaque
era a criação da 2ª Vara na Comarca de Encantado,
uma antiga aspiração do Diretor do Foro, Dr. Celeste
Vicente Rovani. A instalação ocorreu no recinto
da Câmara de Vereadores, com a presença do
Secretário Estadual Otávio Germano, autoridades,
convidados e do presidente do Legislativo, Dr. Jorge
Moreira, que fez um apelo para que Anta Gorda
passasse a ser jurisdicionada por Encantado.
Na época, a Comarca de Encantado abrangia
Encantado, Roca Sales, Muçum, Putinga, Ilópolis e
Nova Bréscia. Era destaque na edição o “Baile do
Far West”, promoção do Ginásio Estadual no Clube
Recreativo Encantado, com a “animação do nosso
sempre excelente Marini Show”. Outra “pedida”
era a Escolha da Normalista 71, no domingo no

Esplanada.
Na sua primeira edição, o Jornal informava
sobre a reunião realizada no Distrito de Relvado
pelo prefeito Armando Luiz Reali e seu vice Evaldo
Zílio com a comunidade para decidirem sobre a
instalação da rede de energia elétrica na localidade.
Era dado destaque ao entrosamento entre
os integrantes da Câmara de Vereadores de
Encantado, que naquele mês havia concedido o
título de Cidadão Encantadense ao presidente do
Banco do Brasil, Nestor Jost. O Banco do Estado
do Rio Grande do Sul inaugurava sua nova sede,
com a presença do diretor da instituição Sr. Ibsen
Rosa Pons, do prefeito Armando Luiz Reali e do
presidente da Cosuel, João Batista Marchese.
No esporte, noticiava um fato que seria manchete
nacional. O Encantado, que se encontrava licenciado
junto à Federação Gaúcha, elegia para sua direção
Jurema Bagatini e Marta Kummer, presidente e
vice, que com um grupo de outras jovens iniciaria
um processo que levaria o Leão à primeira divisão
do futebol gaúcho, em poucos anos.
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olavo carlos
wagner é o pai do
opinião

O começo
Ao longo destes 50 anos, dezenas de profissionais
tiveram participação fundamental na missão de
atualizar os leitores de Encantado e região com
notícias, entrevistas, imagens, reportagens e cadernos
especiais. Para marcar a data tão especial, convidamos
algumas personalidades para relembrarem momentos
marcantes dessa relação com o jornal.
Começamos com o fundador, o pai do Opinião:
Olavo Carlos Wagner. Atualmente ele está com 75
anos, reside em Taquara e comanda duas empresas
de radiodifusão naquela cidade. Wagner conta os
motivos que o levaram a criar o semanário.

Jornal Opinião (JO) – Como o senhor foi
trabalhar em Encantado?

Olavo Carlos Wagner - Tendo trabalhado em
emissoras de rádio em Porto Alegre, fui convidado
para preencher férias de alguém na Rádio Encantado,
com contrato inicial para 30 dias. Mas a amabilidade
do povo, convívio social para um jovem e o apoio dos
cidadãos dos órgãos públicos, comércio e iniciativa
privada, além da boa e farta farra gastronômica,
transformaram a estada em Encantado em cerca de
dez anos. Só saí daí a pedidos insistentes de minha
mãe para que voltasse a Taquara, minha terra, pois
meus pais eram bem idosos, doentes e moravam
sozinhos em localidade sem conforto, no interior.
Organizei a saída, vendendo o Opinião, na certeza de
que a persistência e a correção estariam presentes no
futuro. E lá se vão 50 anos...

JO - O que motivou a abertura do jornal?

Wagner - A carência de um veículo de
comunicação escrita se fazia sentir em todas as esferas
da sociedade: órgãos públicos e administrativos, na
vida econômica, política, social e cultural. Embora
o rádio já desse uma cobertura regional, um veículo
que registrasse os fatos para a posteridade, de forma
escrita, era uma lacuna de que Encantado se ressentia.
Empreendedorismo, aventura e vontade de fazer,
somados ao gosto pelo jornal, fizeram nascer o
Opinião. Com poucos recursos técnicos, inexistência
de capital, mas com o apoio moral e material de
amigos, que acreditavam na nossa iniciativa, o
Opinião nasceu.

JO - Quantos jornais existiam na região?

Wagner - Naquela época a região contava com o
Alto Taquari, jornal que tinha a liderança de Osvaldo
Van Leuwen e Kosmus Reckziegel (falecidos), e sede
em Lajeado. Na capital do Estado, circulavam os
extintos Folha da Tarde, Diário de Notícias, Jornal do
Dia e outros de menor expressão.

JO - O que a criação do jornal representou
para a comunidade?

Wagner - A criação do Opinião significou a
inserção de Encantado no mundo da imprensa
escrita, embora os modestos recursos técnicos. Desde
o início, nos filiamos a Associação dos Jornais do
Interior do Rio Grande do Sul (ADJORI) e entidades
associativas, representando um passo à frente na
divulgação das realizações locais.

JO - Foi um momento de muita alegria?

Wagner - Apesar da consciência de estar
assumindo uma responsabilidade grande, foi um
momento de alegria vermos as primeiras edições
sendo disputadas nas bancas e nas ruas.

JO - Quais eram os critérios de
noticiabilidade na época? Que fatos/
acontecimentos eram priorizados?

Wagner - Um critério que sempre norteou a
redação foi a imparcialidade e responsabilidade. Eram
priorizadas as notícias em geral, com destaque para
assuntos econômicos que significavam conquistas
para a nossa gente.

Reconhecimento e Gratidão
pelo apoio ao
Associativismo!

JO - Como era a realidade há 50 anos?

Wagner - Meio século na vida de um povo significa
expressiva mudança nos hábitos e costumes. Mudam
o senso moral, o relacionamento entre as pessoas e
criou-se um abismo separando os que evoluíram com
o modernismo e os que estagnaram acomodados na
vida de então. Nestes tempos de pandemia e grave
crise econômica que atravessam os anunciantes,
os jornais sofrem o impacto financeiro em sua
receita, restringindo os investimentos. Só com muita
persistência e malabarismo é viável a sustentação de
jornais, apostando até quando se manterá a circulação
normal.
Relembro agora uma frase que publicamos no
Opinião de 22 de março de 1972: “Terra sem jornal
é terra esquecida; é terra que não respira; é terra que
não se reflete; é terra morta”. Para a briosa equipe
que nos brinda semanalmente com as páginas do
Opinião, o nosso respeito, homenagem e admiração,
rogando que tenham sempre a força e persistência
demonstrados até aqui. Cinquenta anos é a evidência
de que lançamos uma semente em terra fértil. Que
o Opinião continue vingando, sendo o orgulho de
Encantado.

Homenagem da
Associação Comercial e
Industrial de Encantado - ACI-E.

Anos
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Altamir Gomes

Depois de ser constituído por Olavo Carlos Wagner, o jornal foi adquirido
por Altamir Gomes e Adilar Borghetti. Gomes tem 69 anos, reside no Rio de
Janeiro e conta como eram as atividades naquela época.
“Eu e o Adilar Borghetti compramos o Opinião quando ele tinha oito meses
de vida e ficamos até os 25 anos do jornal. No começo foi difícil. Eu cuidava da
redação e o Adilar do comercial”, relata.
Gomes ainda explica como era a relação com a comunidade. “O Opinião
sempre foi bem aceito pela comunidade regional. A Igreja e os coronéis
reclamavam, mas não tinha problema. O Opinião sempre noticiou os fatos
que eram importantes para a região e a comunidade comentava estas notícias.
Também sempre tinha alguém magoado. Ainda era tempo dos filhotes da
Ditadura Militar, que se achavam no direito de querer o Jornal Opinião sendo
orientado por suas ideias”, lembra.

José
RAimundo
TRAmonTini
José Raimundo
Tramontini esteve à
frente do jornal de
1997 até o início de
2011. Ele conta que, no
início de 2011, a marca
Opinião passou para o
mesmo grupo acionário
da Rádio Encantado,
mas ele permaneceu
trabalhando como
redator até o final de
2013.
“No total fiquei
cerca de 16 anos.
Nós dávamos
cobertura, quase
que exclusivamente,
às notícias locais
e regionais. Na época, em 1997,
praticamente inexistiam jornais na
região alta do Vale do Taquari. Além
dos jornais da cidade de Encantado,
só tinha em Arvorezinha e, por isso, a
cobertura era muito mais ampla, pois
atendíamos todos os municípios da
região alta do Vale do Taquari. Eram
priorizados os fatos que envolviam as
administrações públicas, o esporte, a
polícia. Era um jornal como até hoje,
que fazia a cobertura de todos os
eventos que aconteciam na região”,
conta.
Tramontini lembra dos desafios
na diagramação e impressão do
semanário. “Na época era muito
mais difícil, porque não tínhamos
ainda a chamada tecnologia digital.
Em 1997 fazia pouco tempo que se
usava o computador para diagramar
e, ainda assim, se diagramava o jornal
em uma página, que era impressa
e encaminhada para a gráfica, que
fazia o fotolito para imprimir. As fotos
eram todas analógicas, não existia
fotografia digital, então não tínhamos
a possibilidade de fazer as correções
que hoje podem ser feitas. Era um
processo bem mais difícil. Outro fato
importante é que a impressão era feita
em uma gráfica que trabalhava com
impressoras planas, que imprimiam
folha a folha e depois o jornal era
montado e juntado”, relata.
Conforme Tramontini, a transição
para o digital veio para favorecer as

tramontini
ficou
cerca
de 16 anos
no opinião

atividades. “No decorrer deste tempo
nós passamos para a tecnologia
digital. O jornal passou a ser
encaminhado para a gráfica através
de FTP, internet e as próprias gráficas
onde imprimíamos, passaram a ter
impressoras rotativas, o que agilizou
e muito a impressão. Enquanto que
no início da minha gestão a frente
do jornal, tínhamos que mandar o
jornal com praticamente 24 horas
de antecedência para dar tempo de
imprimir página a página e juntar
todas elas, fazer o jornal com a
adoção da tecnologia digital passou
a ser muito mais rápido. Hoje, em
questão de poucas horas, é enviado
para a gráfica e está impresso”,
exemplifica.
O ex-diretor ainda acrescenta
que o jornal tem uma importância
muito grande, porque não só noticia,
mas deixa os fatos impressos e
gravados para as futuras gerações.
“Recebi muitas pessoas que vinham
pesquisar nas edições antigas, fatos
que aconteceram em Encantado. É
uma forma de manter a história da
região. Apesar das mídias eletrônicas
presentes na nossa vida, o jornal
sempre vai ter papel importante como
forma de perpetuar o que acontece
na região”, observa. “Desejo sucesso
para a equipe e que essa trajetória de
50 anos sirva de embasamento para
mais 50 anos de boas coberturas e
defesa dos interesses da região, que
o jornal continue sendo uma voz na
defesa da comunidade”, destaca.

Antonio
Alberto
Lucca

Desde 2011,
Antonio Alberto
Lucca dirige o
jornal e deixa a sua
mensagem para
toda a comunidade
regional.
“Em 21 de agosto
de 1971 circulava
em Encantado, a
primeira edição
do Jornal Opinião.
Alcança o seu
cinquentenário. Com
a seriedade e isenção
permanente, segue
firme no propósito
de bem informar
a comunidade
regional, incentiva
Antonio Alberto Lucca, diretor do Grupo
as boas ações pelo
Encantado de Comunicação
desenvolvimento
social, econômico e de
cidadania.
jornalístico, aos estimados
Estamos felizes. Chegamos aos 50
assinantes, leitores, anunciantes,
anos. Embora os enormes desafios,
amigos, aos abnegados funcionários,
sabemos estar realizando trabalho
colunistas e simpatizantes.
jornalístico sério, com a verdade
Celebrar o cinquentenário do
dos fatos e com o maior senso de
Opinião é algo emocionante e que
responsabilidade possível.
traz à mente o trabalho, os desafios
Homenagem especial ao
e conquistas angariadas nesse meio
seu fundador, empresário da
século. É momento de reverenciar as
comunicação, senhor Olavo Carlos
pessoas que passaram pela redação,
Wagner, atualmente administrador
a determinação dos fundadores e
de emissoras de rádio na cidade de
administrações que levaram adiante
Taquara/RS.
a missão de manter um jornal
Agradecer aos que sucederam e
impresso semanalmente e alcançar
souberam levar adiante a missão
a longevidade com transparência,
do Opinião, como o jornalista
isenção e sempre com o firme
Altamir Gomes e Adilar Borghetti.
propósito de bem de informar a
Aos queridos Sandro Barreto e
população regional.
Adriano Mazzarino que neste ano
Somos um time integrado
nos deixaram e contribuíram muito
aos diversos setores do Grupo
para o jornalismo regional, o nosso
Encantado com atuação na
obrigado, e, agradeço também
comunicação do rádio, redes sociais e
ao nosso último antecessor, José
jornal. Os funcionários são versáteis
Raimundo Tramontini.
e cada dia mais comprometidos
Jamais esquecer aqueles que
com a qualidade e importância dos
formaram a verdadeira força de
conteúdos jornalísticos. O Grupo
trabalho: contatos publicitários,
Encantado gira com um quadro
redatores, diagramadores,
de 25 colaboradores e boa parte
entregadores, colaboradores não
deles também, de uma forma outra,
remunerados...
contribuem com seu trabalho nas
Finalmente, agradecer a todos
atividades do Jornal Opinião”.
que confiam em nosso trabalho

HomenAGem do pRefeiTo
O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, presta a sua homenagem ao jornal. “O
Jornal Opinião é um patrimônio de Encantado e região, que se mantém firme na
missão de informar nossa comunidade. Uma trajetória de 50 anos que preserva
nossa memória e acompanha o desenvolvimento de nosso município ao longo
do tempo. Meus cumprimentos à direção e aos colaboradores”, destacou.
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Etapa final
será no dia 09
de setembro

SOBERANAS
Primeira Live será
neste domingo
A

primeira Live
do concurso
de escolha das
Soberanas de Encantado
acontece neste domingo
(22), às 19h30min. A
etapa final ocorre no dia
09 de setembro, quando
será conhecida a nova
Corte encantadense. Todas
as transmissões serão
realizadas pelo Facebook
da Prefeitura.
Conforme o
integrante da comissão
organizadora, Ricardo
Werner, intitulada de
“Conhecendo a candidata”,
na primeira Live serão
avaliados os seguintes
quesitos: comunicação,
desenvoltura e, além
disso, como a candidata
vê o município e o papel
de soberana.
A segunda transmissão
está prevista para o
dia 29 de agosto, às
19h30min. Chamada de
“Sou Encantado, muito
prazer!”, a Live quer
avaliar a comunicação e
a desenvoltura nas redes
sociais e como a candidata
apresenta o município.
A terceira será realizada
no dia 05 de setembro,
às 19h30min, onde serão
observados a cultura e
os conhecimentos que a
candidata tem sobre o
município. A Live Final
deve ocorrer no dia 09 de
setembro, às 20h, onde
será levado em conta a
beleza e a desenvoltura.
Até o momento, as 14
jovens participaram de um
workshop sobre “Etiqueta
Contemporânea e
técnicas para entrevista”,
ministrado pela professora
Josi da Costa. Além disso,
também houve um passeio
turístico para conhecer
Encantado e os novos
empreendimentos. Esta
atividade foi comandada
pelo Departamento de
Turismo.
Elisangela Favaretto
jornalista

DIVULGAÇÃO

14 JOVENS CONCORREM AO TÍTULO DE SOBERANA DE ENCANTADO

CANDIDATAS
>> Ana Paula Lanzini, 20 anos,
representa a empresa Di Hellen
Cosméticos. Ela é filha de Marilene
Salton Lanzini e Cesar Luiz Lanzini.
“Ter a possibilidade de representar
a cidade onde nasci e cresci é sem
dúvidas uma honra e a realização de
um sonho”.
>> Andressa Aparecida Serrao
Kalinski, 21 anos, representa
a empresa La Rose. É filha de
Robertina Enedino Serrao e Valdir
Kalinski. “Quero representar
a diversidade das mulheres
encantadenses, divulgar nossa
história e cultura com respeito e
comprometimento”.
>> Andrieli da Silva, 19 anos,
representa a AME. É filha de Vera
Cristina da Silva Silva e Valdecir
Luis da Silva. “Desejo participar do
Concurso, visto a oportunidade de
representar e divulgar os encantos,
cultura e toda beleza do meu
município Encantado”.
>> Anna Luiza Coser, 21
anos, representa o CTG Giuseppe
Garibaldi. É filha de Leandra Cabral
Coser e Mateus Coser. “A escolha
de participar do concurso surgiu
pelo desejo de representar meu
município, com determinação e
responsabilidade”.
>> Bianca Lubian da Silva, 22
anos, representa a Alana MakeUp.
É filha de Roseli Lubian e Ederson
Tiago Marques da Silva. “Eu sou
completamente apaixonada pela
cidade onde nasci, a cidade que me
desenvolvo diariamente com muito
crescimento pessoal e profissional.
Estou participando do concurso
porque sempre tive esse sonho”.

>> Eduarda Dahm, 20 anos,
representa a Imobiliária Conzatti.
É filha de Adriane Fátima Zamboni
e Cesar Luiz Dahm. “Nasci e cresci
aqui. Sempre foi um sonho do meu
avô que eu representasse a cidade
de Encantado de alguma forma. Hoje
tenho a oportunidade de representála”.
>> Gabriela de Bortoli, 19 anos,
representa a Floricultura Cia Do
Jardim. É filha de Mara da Costa
de Bortoli e Rudmar de Bortoli (in
memorian). “Estou participando
deste concurso, pois tenho interesse
em conhecer mais sobre o nosso
município e também sobre o projeto
da escolha das soberanas.”
>> Josinara Won Bostel, 25
anos, representa a Ciamed –
Distribuidora de Medicamentos. Ela
é filha de Justina Inês Won Bostel
(in memorian) e Laucinério José
Won Bostel. “Quero ser Soberana
de Encantado, Soberana da Terra
do Cristo Protetor, para receber de
braços abertos, como nosso maior
símbolo, todos aqueles que nos
visitarem e por onde passarmos
levando o nome de Encantado”.
>> Láira Giovanella
Rheinheimer, 20 anos, representa
a Pretto Veículos. É filha de Adriana
Giovanella e Harlei E. Rheinheimer.
“É um sonho participar deste
concurso. Hoje tenho a chance de
colocar meu nome à disposição para
representar essa cidade que tanto
amo e tenho orgulho”.
>> Lara Oliveira, 22 anos,
representa a Farmácia Central
Associadas. É filha de Dinabel Maria
dos Passos e Adriano de Oliveira.
“Participar do concurso será uma
ótima chance de crescimento

pessoal, bem como, uma grande
oportunidade de apresentar e
difundir nossa bela cidade, suas
belezas culturais, turísticas e
econômicas”.
>> Laura Vitória Marins Boneti,
18 anos, representa a Vini Lady
Cosméticos. É filha de Nelisiane
Aparecida Marins e Anderson
Boneti (in memorian). “Será um
privilégio representar Encantado,
levando a simplicidade, o carisma e a
hospitalidade do povo encantadense
para todos os lugares”.
>> Luiza Zandanotto de Oliveira,
17 anos, representa a Associação
Corrente do Bem. É filha de Aline
Zandanotto e Luís Carlos Rocha
de Oliveira. “Estou participando,
pois Encantado sempre foi minha
casa. Ao longo de uma vida aqui,
me tornei uma grande pessoa, com
personalidade forte moldada por
essa cultura marcante”.
>> Marieli Bagatini, 18 anos,
representa a Transportes Bagatini
e Filhos LTDA. É filha de Marisônia
Lorenzini Bagatini e Wanderlei
Bagatini. “Espero representar o
nome, o legado e todos os cidadãos
de Encantado, enaltecendo nossa
cultura, tradições, simplicidade e
acolhimento, para assim demonstrar
o melhor que a cidade tem a
oferecer”.
>> Valentina Bazanella, 20 anos,
representa a Divine Chocolates.
É filha de Claudete Teresinha da
Silva e Marco Aurélio Bazanella.
“Estou participando, pois esse
curso será uma superação para
mim, trará conhecimentos pessoais
e profissionais. Tenho como
expectativa evoluir e contribuir para
com o concurso e munícipio”.
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NATÁLIA VIAN
JUREMIR VERSETTI

Batizado do
Adryel
O bonequinho da
foto é o Adryel Dick
Piccinini, que foi
batizado no sábado
dia 14, na Igreja
Matriz São Pedro
de Encantado. Ele
é filho de Luana e
Ariel Piccinini.

Helena
Sessão coloridos da Helena, filha de Érica da Silva Oliveira e
Higor Nhoatto. A família reside em Soledade.

NATÁLIA VIAN

Especial de
Inverno I
Especial de Inverno
do Matheus com o papai
Jovani Radaelli. O ensaio
foi realizado no Gauss Bier
Pub, Encantado.
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Especial de Inverno II
Especial de Inverno do Camilo. Na foto: papai Luan, mamãe
Itamara, dinda Thaynara e vovô Itamar. Ensaio foi realizado no
Gauss Bier Pub, Encantado.

À espera de
Francisco
Marina Sartori Zonatto
e Bruno José Bianchini à
doce espera de Francisco.
A família reside em
Encantado.

JUREMIR VERSETTI

NATÁLIA VIAN

Batizado da
Maria
Na sexta-feira (13), a
pequena Maria Cecilia
Chiodi, foi levada à Pia
Batismal do Santuário de
Nossa Senhora de Fátima,
do Lajeadinho, Encantado.
Os pais e padrinhos
desejam muita saúde e
paz para a pequena Maria
Cecilia.

Newborn do Pedro Henrique
Newborn do Pedro Henrique, com 17 dias. Ele é filho de
Francieli da Silva Amaral e Henrique Lancini, que residem em
Encantado.

REALIZAÇÃO:
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fròtole del

bigolin
Receituário
O Nadir e o Jaime conversam demoradamente
na praça. De repente um velho amigo se aproxima
e os dois param de conversar. Intrigado, perguntalhes:
- O que houve?
- Nada – diz o Jaime. – Estava comentando que
meu médico me proibiu de jogar futebol.
- Que pena. Tens alguma doença?
- Nada, é que ele me viu jogando.

Experiência
Os noivos na noite do casamento, no hotel,
desesperadamente começam a tirar a roupa e
gritar.
- Agora sim, meu amor, vou fazer contigo uma
coisa que ninguém fez!
A noiva, desesperada, corre de um lado para o
outro no quarto, gritando:
- Pelo amor de Deus, não me mate, não me mate!

O Papagaio
Sem nada para fazer, Dona Basilide resolve ir
passear no campo e vê um lindo papagaio com
duas correntinhas, uma em cada pé. Curiosa,
pergunta ao dono:
- Qual a função das correntinhas?
O moço responde:
- Quando puxo o pé esquerdo ele diz “bom dia”,
quando puxo o pé direito ele diz “boa tarde! ”
- E se puxar as duas ao mesmo tempo, o que
acontece?
O papagaio responde:
- Eu caio né queridinha...

Assunto de Bar
Carom e Joanin, sentados à mesa de um bar
conversando. Papo vai, papo vem, Carom pergunta
a Joanin:
- Como vai o Luzardo da Mariza?
- Muito bem, já caminha há três meses!
- Bah, então já deve estar longe.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Você não pensará duas vezes para batalhar por seu
lugar ao sol e os resultados dos seus esforços virão
em forma de reconhecimento. A saúde ganha um
reforço considerável e nada deve afetar a sua poderosa
vitalidade. O romance fica lindo de viver e o astral com a
pessoa amada tem tudo para decolar.

Cuide bem da saúde e evite distrações no trabalho.
Amizades e amores podem estremecer por causa de
fofoca. É melhor ficar na sua e manter a linha para não
descer do salto. No amor, você recebe proteção para livrar
sua pele de problemas.

Touro (21/4 a 20/5)
Cuide bem da saúde e evite misturar interesses
particulares com os profissionais. As melhores energias
estão guardadas para a paixão e o período será de
sucesso na vida a dois.

Tudo indica que você vai esbanjar disposição, terá energia
farta para correr atrás de trabalho e dinheiro. Problemas
em família podem atrapalhar seus planos e até causar
algum prejuízo. No amor, seu carisma se fortalece,
aumentando a sintonia com a pessoa amada.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você tem boas chances de alcançar realizações no
trabalho e vai contar com vitalidade na saúde. No amor,
tenha cuidado com fofocas alheias, siga seu coração e
seja verdadeiro com quem ama.

Sua estrela tem tudo para brilhar no lado profissional, nos
assuntos pessoais e vai sobrar energia para ir atrás do
que ambiciona. Imprevistos podem rolar, mas energias
positivas se espalham, prometendo sucesso em suas
empreitadas. Na paixão, novidades intensas estão por vir.

Câncer (21/6 a 21/7)
Os astros vão favorecer suas finanças, seus interesses
profissionais e sua saúde. Não vai faltar energia mental
nem habilidade para fazer bonito no trabalho. Na paixão,
sua boa lábia deve selar uma conquista gloriosa.

Leão (22/7 a 22/8)
Com sua garra e competência, tudo indica que vai
conquistar o sucesso em sua carreira. A parte financeira
será a mais privilegiada e as boas energias marcam
presença no dia a dia. Na paquera, você está com tudo
para ganhar o coração da pessoa amada.

Virgem (23/8 a 22/9)
Novas oportunidades de ganhar dinheiro devem surgir e
você saberá aproveitá-las. Os astros emanam energias
superpositivas e anunciam progresso no trabalho,
vitalidade na saúde e bom entrosamento com amigos. A
paixão vai ficar mais vibrante fazendo com que a pessoa
amada caia de amores por você.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Capricórnio (22/12 a 20/1)
No trabalho, as oportunidades de progresso aumentam
consideravelmente e você terá condições de mostrar toda
sua competência aos chefes. Melhorias no orçamento
devem favorecer planos de mudança. No amor, um alguém
especial pode estar te esperando por aí.

Aquário (21/1 a 19/2)
As finanças recebem um baita impulso graças aos bons
fluidos dos astros e não vai faltar senso de oportunidade
para perceber o momento certo de agir. No amor, pode
pintar uma química poderosíssima e cantada à queima
roupa com um alguém meio misterioso.

Peixes (20/2 a 20/3)
Parcerias podem fazer toda diferença e carimbar seu
passaporte para a prosperidade! A saúde fica firme, mas dá
umas osciladas. No amor, a pessoa amada estará ao seu
lado e lhe apoiará em tudo que precisar.
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Encantado

Palestra da ACI-E orienta sobre
Lei Geral de Proteção de Dados
A Associação Comercial e Industrial
de Encantado (ACI-E), por meio do
Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas,
organiza palestra presencial sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O evento ocorre na quarta-feira,
dia 25 de agosto, às 19h30min, no
Auditório Sicredi.
A palestrante será a advogada
Gabriela Coelho Glitz, mestre em
Direito na área de Proteção de Dados
Pessoais e coordenadora adjunta
da Comissão Especial da LGPD da
Federação de Entidades Empresariais
do Rio Grande do Sul (Federasul).
As vagas são limitadas. Para
participar, as pessoas devem trocar
um litro de leite por um ingresso.
Os bilhetes devem ser retirados
presencialmente na ACI-E. O leite
arrecadado será destinado à Liga
Feminina de Combate ao Câncer.

Qual o objetivo da LGPD e em
que situações ela impacta na rotina
das empresas?
Gabriela - O grande objetivo da
Lei Geral de Proteção de Dados é ter a
transparência e controle sobre os dados
pessoais. Essa lei tem por propósito
proteger os dados de pessoas físicas e

as informações que são identificáveis
a essas pessoas físicas. A ideia é que
os titulares de dados consigam de
fato ter controle sobre seus dados. A
lei impacta absolutamente em toda
e qualquer empresa que trate de
dados, não importa se é uma empresa
B2B ou B2C. Qualquer empresa que
tem funcionário, por exemplo, trata
dados pessoais de seus funcionários
e, consequentemente, tem impacto
na sua rotina. Então, hoje a LGPD
é uma lei que afeta toda e qualquer
empresa que movimente qualquer tipo
de dado, tanto de cliente como de seu
funcionário.

De que forma as empresas
devem agir para se adequar à lei?
Gabriela - Para se adequar à LGPD,
as empresas precisam trabalhar em
um projeto de adequação com um
cronograma que vai passar por várias
etapas, desde o diagnóstico, inventário
de dados e, depois, de construção dos
instrumentos jurídicos, das políticas de
privacidade, políticas de governança
de dados, políticas em termos de uso,
de site. E tudo isso passa por esse
projeto. A próxima etapa é, portanto,
a análise de gaps. Então, o projeto

de adequação tem essas etapas que
precisam ser cumpridas. Não basta
apenas uma alteração de documentos.
É algo bem mais complexo, porque
a gente precisa inventariar todos os
dados que a empresa tem de pessoas
físicas. Então, se alguém solicitar acesso
aos seus dados, a empresa precisa estar
preparada, justamente, para atender
e cumprir os direitos previstos na
legislação, como o direito de acesso
de dados, de retificação de dados, de
exclusão de dados, que podem ser
exigidos por qualquer pessoa física,
qualquer titular de dados.

Quais são os riscos para quem
não obedecer à LGPD?
Gabriela - Sofrer sanções
administrativas, que podem ser desde
uma advertência até multas de 2% do
faturamento, limitados a R$ 50 milhões,
assim como um risco de denúncia
em Programa de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon), Ministério
Público, vários desdobramentos nesse
sentido, fora, obviamente, o problema
do titular de dados solicitando
seus dados e não sendo atendido, e
consequentemente, entrando com ações
judiciais individuais solicitando essa

coleta de dados, esse aceite de dados.
Então é bem importante que todas as
empresas busquem essa adequação para
que não incorram nesses problemas.
Além disso, as empresas que não
estão adequadas, elas acabam ficando
isoladas em termos comerciais. Porque
no momento em que eu me relaciono
com outras empresas e, a partir do
ponto que essa legislação traz uma
responsabilidade solidária entre
controlador e operador, portanto, as
empresas que compartilham dados,
eu não vou contratar um prestador
de serviço que não esteja adequado à
LGPD, porque vou agravar meu risco.
Então tem esse movimento de mercado
muito forte.

Qual a dinâmica de sua palestra
no dia 25 em Encantado?
Gabriela - Apresentar a legislação,
principais pontos que a lei aborda e
também falar sobre casos práticos,
situações rotineiras, mudanças que a
gente pode fazer, como se trabalha esse
projeto de adequação e os riscos que
a gente tem nesse não atendimento.
A ideia é dar uma visão geral e passar
casos práticos e sugestões de melhoria
no dia a dia.
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CLASSINEGÓCIOS
TALÃO DE PRODUTOR
Foi perdido talão de produtor, em
nome de Maico Guidoni, nº
3.491.008.010, número das notas
P157 – nº 139.751 ao nº 139.760
no município de Colinas.
Contatar: 51 3751-1580

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

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

TERRENOS:
Rod. RS 332 -Jacarezinho,
1.500,00m². R$ 230.000,00
Centro, 559,10m².
R$ 700.000,00
Santo Antão, 480,00m².
R$ 160.000,00
Porto quinze, 640,00m².
R$ 270.000,00
Villa Moça, 330,00m².
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m².
R$ 170.000,00
Jardim da Fonte, 560,00m².
R$ 180.000,00
Rod. RS332 - São José
2.039,22m². R$ 270.000,00
Lambari, 360,00m².
R$ 92.000,00

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

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

NOSSA MISSÃO

Unir as empresas associadas
para gerar riquezas econômicas,
sociais e culturais.
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Geral
Em Brasília, prefeito Jonas encaminha
demandas para várias áreas do município
O prefeito Jonas Calvi cumpriu
agenda em Brasília nesta semana. Ele
esteve acompanhado do secretário
de Gestão Financeira, Klaus Werner
Schnack, e da vereadora Sandra
Vian.
De terça a quinta foram realizadas
visitas a Ministérios e a gabinetes de
parlamentares gaúchos.
No Ministério da Saúde, o
prefeito Jonas tratou sobre recursos
para a manutenção dos leitos de
UTI do Hospital Beneficente Santa
Terezinha, a partir da mudança no
sistema de leitos UTI Covid para
leitos gerais, e também pleiteou o
aumento dos recursos do teto MAC,

para o financiamento da Média e
Alta Complexidade. “Essa é uma
preocupação que temos para o póspandemia, pela manutenção dos
leitos”, comentou o prefeito.
O gestor esteve na Fundação
Nacional da Saúde (Funasa),
onde apresentou projetos
para a construção de novas
redes de água e tratamento de
esgoto no interior; no Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), a fim de dar
encaminhamento ao projeto de
construção da nova Creche do
Navegantes; e na Secretaria de
Governança do Patrimônio da União

(SPU), onde analisou o processo de
devolução ao município de uma área
de terras pertencente à União.
Também foram encaminhadas
demandas nos ministérios do
Trabalho, do Turismo, da Tecnologia
e Inovação, do Meio Ambiente,
da Cultura e do Desenvolvimento
Rural.
“Foram três dias muito
proveitosos, de muito trabalho,
ao lado do secretário Klaus e
da vereadora Sandra. Estamos
convictos que vamos levar as
melhores situações para que o
nosso município cada vez mais se
desenvolva”, avaliou o prefeito Jonas.

Encantado
Codevat reúne associados
em reunião presencial
O Conselho de Desenvolvimento do
Vale do Taquari (Codevat) realizou no
dia 12 de agosto, a Assembleia Geral
Regional Extraordinária. No encontro
realizado, em Encantado, e coordenado
pelo presidente Luciano Moresco,
foi aprovada a alteração da sede do
Conselho, que ficava na Universidade
do Vale do Taquari (Univates), em
Lajeado, e agora passa a atender junto
à Associação Comercial e Industrial de
Encantado (ACI-E).
Também ocorreu a discussão e
a alteração do Estatuto Social da
entidade. "A mudança da sede para
Encantado é uma primeira experiência
que estamos fazendo, por meio de
uma parceria com a ACI-E", destaca
Moresco. "Já o nosso Estatuto era
de 2008 e nesse período houve
mudanças legais e, por isso, precisava
ser modificado para estar alinhado à

atual legislação. Também fizemos uma
simplificação, diminuindo a quantidade
de artigos para ser o mais sucinto,
direto e claro possível".
Ainda durante a Assembleia, o
secretário geral Lucas Schneiders
apresentou aos associados as novidades
quanto ao formato da Consulta Popular
deste ano, que inicia no dia 30 deste
mês, tendo a votação prevista para
ocorrer de 22 a 30 de novembro de
forma on-line.
O presidente aproveitou o momento
e também destacou o andamento das
discussões do programa de concessão
de rodovias, o qual recentemente
participou de uma reunião na Casa
Civil a convite do deputado Edegar
Pretto - presidente da Comissão de
Segurança e Serviços Públicos da
Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul.

Encantado
Liga arrecada mais de R$12.000
em evento beneficente
A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Encantado agradece todo o
empenho e solidariedade da comunidade, que participou do evento "Pegue e
"Leve", realizado no dia 14 de agosto. “Ultrapassamos R$12.000,00 de lucro
líquido. Um resultado bastante positivo, que nos alegra e nos estimula para
seguirmos no nosso trabalho, pois sabemos que sempre teremos o apoio e
colaboração de todos. Enviamos o nosso abraço de muita gratidão à todos”, destaca
a presidente, Sônia Cé.
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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>> 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

Projeto Jardim do Futuro é
lançado em Doutor Ricardo
A

Administração
Municipal de
Doutor Ricardo
apresentou, nesta quartafeira (18), o projeto
denominado “Jardim
do Futuro”. A proposta
coordenada pela
Secretaria de Educação
e Assistência Social é
de plantar uma árvore
para cada nascimento
registrado no município.
O local escolhido
é uma área com uma
fonte de água situada na
rua Pedrinho Mattiello,
no centro, próximo
a Unidade Básica de
Saúde.
Conforme o prefeito
de Doutor Ricardo,
Álvaro Giacobbo, a
ideia é que o local seja
transformado em um
espaço de convivência.
“Cada árvore que
será colocada ali ficará
para semestre, com
certeza teremos uma
infraestrutura para que
o local possa receber
as pessoas no futuro”,
projeta.
A Secretária de
Educação e Assistência
Social, Eliana Giacobbo,
especifica que a atividade
faz parte do Dia do Bebê
Ricardense, que busca

FOTOS: HENRIQUE PEDERSINI

CONCURSO PARA JOVENS
EMPREENDEDORES

Lançamento do projeto contou com a presença
de autoridades do município

incentivar os cuidados
na área da saúde desde o
nascimento. “O futuro de
uma localidade depende
dos cuidados desde o
primeiro sopro de vida.
Junto a isso enfatizamos
o cuidado com ecologia
e meio ambiente com o
plantio destas árvores”,
explica.
A solenidade de
lançamento do Jardim do
Futuro foi prestigiada por
Secretários Municipais,

A Administração Municipal de Doutor Ricardo
apresentou ainda um concurso para adolescentes
empreendedores. A proposta integra jovens entre
12 e 18 anos, que residem na cidade. Eles devem
elaborar projetos em áreas como agricultura,
turismo, desenvolvimento, administração, entre
outras, que busquem o crescimento de Doutor
Ricardo. As propostas serão avaliadas e as
vencedoras serão apoiadas pela administração
pública para que sejam aplicadas. “Tivemos que
provocar nossos jovens devido ao alto potencial
que temos, mas faltam projetos que possam a ser
desenvolvimentos na própria localidade deles.
Tenho certeza que teremos bons resultados”,
avalia.
As melhores ideias vão receber premiações em
dinheiro.

Vereadores, Prefeito
Álvaro Giacobbo,
vice Leandro Vian e
outras autoridades do
município. Uma placa
foi descerrada no local
onde será feito o jardim,
juntamente com a
primeira árvore que já
está no local, que foi
podada em forma de
anjo.
Henrique Pedersini
jornalista

Integrantes da Administração Municipal apresentaram outros
programas que estão em andamento na cidade

LEITURA É FONTE PARA MOTIVAÇÃO
Na semana do
estudante, a Emei
Amiguinhos do Coração
e a Emef Olavo Bilac
receberam da Secretaria
de Educação livros
literários, destinados aos
alunos da creche, préescola e dos anos iniciais
do ensino fundamental.
“Adquirir livros
literários para as escolas
é um dos meios de
motivar os nossos
estudantes a criar o
hábito da leitura e o
gosto pela literatura,
colaborando com o

aprendizado e o bom
comportamento social
nestes tempos diferentes,
devido a pandemia da
Covid-19. A leitura
auxilia na compreensão
da realidade em que
o aluno/ser humano
está inserido e chegar a
importantes conclusões
sobre o seu mundo
e a vida que vai
acontecendo. Fica o
desejo de que aproveitem
e façam ótimas leituras”,
comentou a secretária da
Educação, Eliana Zenere
Giacobbo.

DIVULGAÇÃO

Alunos das escolas municipais
recebem livros literários

CHEGOU A
CENTELHA
DO FOGO
SIMBÓLICO
Na manhã de terça-feira (17), em seu
gabinete, o prefeito Alvaro Giacobbo
recebeu a centelha da 84ª Corrida do
Fogo Simbólico da Pátria, conduzida
pelo Núcleo da Liga da Defesa
Nacional/RS, através do comandante
Paulo Pretto e do tenente De Lima.
Eixo da Liga da Defesa Nacional, o
tema Nacional da Semana da Pátria
neste ano é o Hino Nacional Brasileiro.
E o tema Regional é a participação dos
gaúchos na Segunda Guerra Mundial.
No fim da cerimônia, o prefeito
entregou um mimo da ‘Terra do Filó’
ao comandante Paulo Pretto.
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segurança
MUÇUM

Incêndio destrói
veículo na ERS-129

DIVULGAÇÃO/BOMBEIROS

Um incêndio atingiu
uma van e um reboque
na ERS-129, em Muçum,
na segunda-feira (16).
De acordo com os
bombeiros, o veículo
deslocava-se de Alvorada
para Guaporé onde
os ocupantes fariam a
manutenção de pisos.
No quilômetro 90
da rodovia, na serra de
Muçum, eles perceberam
fumaça saindo do painel
e conseguiram sair antes
que o fogo destruísse o
veículo. O reboque foi
atingido parcialmente.
Não houve feridos.
veículo seguia
de Alvorada para
Guaporé

Incêndio consome
aviário
Um incêndio
consumiu um aviário,
em Roca Sales, na
madrugada da quintafeira (19).
De acordo com os
bombeiros, as chamas
destruíram a estrutura de
2.520 m², que abrigava
44 mil pintos. Foram
utilizados cerca de 16 mil
litros de água. Não houve
feridos.

DIVULGAÇÃO/BOMBEIROS

Estrutura foi
totalmente
destruída

ANTA GORDA
Homem é preso por porte
ilegal de arma de fogo
A Brigada Militar (BM) prendeu
um homem, em Anta Gorda, por
porte ilegal de arma de fogo na
sexta-feira (13).
A guarnição deslocou-se para
a Linha Carlos Barbosa. Um
indivíduo de 37 anos portava
uma pistola nove milímetros e
uma espingarda calibre 12 semi-

ROCA SALES

automática.
O morador de Anta Gorda
disse que comprou os armamentos
recentemente. Foram apreendidas
57 munições.
O indivíduo foi encaminhado
para Delegacia de Polícia Pronto
Atendimento (DPPA) em Soledade,
onde foi feito registro de ocorrência.

ENCANTADO
Incêndio atinge aviário
Um incêndio atingiu um aviário, em Encantado, na noite deste sábado (14). De
acordo com os bombeiros, as chamas danificaram parte da estrutura de 1,2 mil m²,
na Linha Auxiliadora.
Foram atingidos comedores, bebedores, cama, cortinas e reguladores de água.
Foram utilizados 2,5 mil litros de água no combate às chamas. Não houve feridos.

ERS-130
Dupla é presa em Arroio do Meio
Dois homens foram presos na ERS130, em Arroio do Meio, entre a noite
do sábado (14) e madrugada do dia
seguinte.
O sistema de videomonitoramento
da Brigada Militar (BM) identificou
um veículo Renault Sandero, roubado
em Guaíba, transitando na ERS-129,
próximo ao posto da Polícia Rodoviária
Estadual (PRE).
O carro furou uma barreira policial
e o motorista ainda tentou atropelar
um brigadiano. Houve perseguição e
na ERS-130 o motorista tentou atingir
com o Sandero outro policial. Foram
efetuados disparos na direção dos
pneus do veículo.
O suspeito de 32 anos foi detido. O
homem confessou que outro carro, um
VW Gol, estava dando suporte a ele
durante o deslocamento. O carro foi

localizado e após perseguição ocorreu a
abordagem. O motorista de 22 anos era
foragido do sistema prisional e havia
rompido a tornozeleira eletrônica.
O homem de 32 anos possui
antecedentes por posse irregular de
arma de fogo permitido, roubo a
estabelecimento comercial, estelionato,
direção perigosa de veículo automotor,
embriaguez ao volante e desobediência.
O indivíduo de 22 anos tem histórico
policial por roubo a residência, roubo a
estabelecimento comercial e homicídio
doloso.
Ainda conforme a Brigada
Militar, o Renault Sandero trafegou
a 160 quilômetros por hora na fuga
e quase atingiu uma das servidoras
da praça de pedágio de Encantado.
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QUENTINHAS DO PEDA
BASQUETE

Neste domingo (22) Encantado vai estar
representado na 2ª Copa Sesc de Basquete
3X3, que será realizada em Caxias do Sul. As
equipes Magnatas da Bola e Bulldogs disputam
a competição na Serra Gaúcha. Como os times
estão registradas na modalidade, há um ranking
que considera as competições pela região.
Em novembro, Encantado deve sediar uma
competição de basquete 3X3.

TERMINOU MAIS CEDO

Uma fatalidade fez um dos amistosos de
“Sábado à Tarde” terminar mais cedo no último
final de semana em Encantado. No duelo entre
Milan FC e Serrano, no estádio Serranão, um
jogador do Milan sofreu uma fratura em uma
das pernas. A partida estava nos 25 minutos da
etapa inicial e depois do ocorrido os jogadores
decidiram encerrar o jogo.

PATROCÍNIO

O piloto encantadense Augusto Rotta está
em, pelo menos, duas competições nesta
temporada. Uma estadual e outra em âmbito
nacional, em que ele volta a correr no final
deste mês no estado de Minas Gerais. Para
dar prosseguimento na carreira, Rotta precisa
viabilizar patrocinadores para ajudar a subsidiar
as despesas de deslocamento e estrutura
para as provas que ocorrer por todo o país.
Vale lembrar que o jovem encantadense é
considerado um talento das pistas, com títulos
desde que corria com um Kart na infância.

CULPADO

O momento do Grêmio é melancólico. A
equipe até venceu no meio da semana, mas
não avança uma posição sequer para deixar
a zona de rebaixamento. A torcida encontra
vários culpados, mas é preciso apontar que é
no gabinete que está o principal responsável.
Romildo Bolzan nos últimos tempos é uma
decepção enquanto gestor. Erra feio nas
demissões e contratações de profissionais.
Além disso, tem ficado irritado com as críticas
recebidas. Acredito que a ira do presidente
gremista seja por que ele tem outras pretensões
que vão além do Grêmio e a reprovação ao seu
trabalho atrapalha.

INTER

Algumas questões: Como o Internacional
conseguiu perder para o Vitória na Copa
do Brasil? Para o Olímpia na Libertadores?
(Paraguaios levaram nove do Flamengo em dois
jogos) e empatar com o Cuiabá no Brasileirão?
A goleada que o colorado aplicou sobre o
Flamengo por 4 a 0 no Maracanã, mostram
que o time tinha condição de ir um pouco mais
longe nas competições de mata-mata.

ENCANTADENSE
MARCA EM GOLEADA
DO SANTOS NO
PAULISTÃO
Júlia Daltoé Lordes
marcou um dos gols
na goleada do Santos
sobre o Nacional
pelo Campeonato
Paulista Feminino. A
encantadense ajudou
a equipe a vencer o
Nacional por 4 a 0, na
quarta-feira (18), pela 2ª
rodada da competição.
Júlia anotou o
quarto gol da partida,
fechando a goleada. O
Santos mantém 100%
de aproveitamento na
competição estadual,
que está na fase
classificatória. Nesta
segunda-feira (23),
a meio-campista de
19 anos e as demais
atletas santistas têm
jogo decisivo diante da

TWITTER/SEREIAS DA VILA

Ferroviária pelas quartas
de final do Campeonato
Brasileiro Feminino.

Santos venceu o Nacional
por 4 a 0

LAJEADENSE

ALVIAZUL VENCE NA
DIVISÃO DE ACESSO

O Esporte Clube
Lajeadense segue com
100% de aproveitamento
na Divisão de Acesso do
Campeonato Gaúcho. O
Alviazul acumula duas
vitórias. Ontem (18), o
representante do Vale
Do Taquari superou o
Guarani de Venâncio
Aires por 3 a 1, em
partida válida pela 2ª
rodada.
Ariel, Ramon e
Wendel fizeram os gols
na partida de ontem. Na
estreia, o time de Lajeado
havia vencido o Grêmio
Bagé por 1 a 0.
O próximo
compromisso será na

FACEBOOK/LAJEADENSE

segunda-feira (23),
diante do São Gabriel, a
partir das 15h.

Alviazul acumula duas
vitórias na divisão
de acessodo do
campeonato gaúcho

ESPORTES

CORRIDAS EM MONTANHAS

SÍLVIO ZONATTO FICA
EM 2º NA SERRA
Sílvio Zonatto
conquistou um lugar do
pódio na disputa da 4ª
Etapa do Campeonato
Estadual de Corridas
em Montanhas. O
encantadense ficou em
2º lugar de sua categoria
na prova realizada
no sábado (14), em
Farroupilha.
A corrida ocorreu no
Parque Salto Ventoso.
O atleta de Encantado
completou os 14,5
quilômetros do trajeto
com o 2º melhor tempo,
resultado que o mantém
no Top Five (Grupo
dos cinco melhores da
modalidade no RS).
O competidor
participa da disputa
estadual com apoio das
empresas Curtlo BR e
Sicredi Região Dos Vales.
O suporte logístico é das

ALEXANDRE
DOS SANTOS

ARQUIVO/SILVIO ZONATTO

NOTAS DO XANDÃO
INTER NO BRASILEIRÃO

O Internacional teve uma
reabilitação interessante no
Campeonato Brasileiro. Nas últimas
duas rodadas, o colorado gaúcho
obteve duas vitórias maiúsculas contra
Flamengo e Fluminense, e subiu para
9ª colocação. Agora, o time do técnico
Diego Aguirre está distante apenas dois
pontos da zona de classificação para
Copa Libertadores.

INSATISFEITO

marcas Salomon Brasil,
Oakley e Camelbak
Brasil. A preparação
dele tem a parceria de
Quiropraxia Mazuel
Rabaiolli, Fisioterapeuta
Rafael Graciola e
Academia Bio Hiit.

Encantadense é um dos
líderes no ranking em sua
categoria

O atacante Thiago Galhardo
foi afastado pela direção do SC
Internacional do jogo do domingo
passado contra o Fluminense.
Galhardo, que foi o grande destaque
do colorado na temporada passada,
está insatisfeito com a reserva. Na
partida contra o Flamengo, o técnico
Diego Aguirre deixou o jogador os
90 minutos no banco de reservas,
mesmo com a possibilidade de cinco
substituições.

EMPRÉSTIMO

PADU CARVALHO

O SC Internacional emprestou o
zagueiro Pedro Henrique para o Sport
Recife. O jovem atleta, quando utilizado
nessa temporada, deixou a desejar e está
sendo cedido ao clube pernambucano
para ganhar experiências.

ROCA-SALENSE MARCA
MAIS UM GOL PELA
SÉRIE D DO BRASILEIRÃO
O meia Padu Carvalho
segue ajudando o
Aimoré a seguir na briga
pela classificação para
2ª fase na Série D do
Campeonato Brasileiro.
O roca-salense anotou o
gol do empate da equipe
de São Leopoldo diante
do Cascavel (Paraná),
no sábado (14), pela 11ª
rodada da fase de grupos.
Padu acertou um
chute de fora da área em
contra-ataque, deixando
o placar em 2 a 2. Foi o
terceiro gol do jogador
de 23 anos na Série D.
Faltando três rodadas
para o fim da fase
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TWITTER/AIMORÉ

PEDRO ROCHA

Especulado há alguns dias como
possível reforço do Grêmio, o atacante
Pedro Rocha acertou com o Athletico
Paranaense. Depois que deixou o
tricolor gaúcho em 2017, Pedro Rocha
passou por Spartak Moscou, Flamengo
e Cruzeiro, não conseguindo repetir o
bom futebol do seu início de carreira.

GALO 1

classificatória, o Aimoré
segue com chances
de se classificar. A
equipe gaúcha enfrenta
o Esportivo neste
sábado (21), em Bento
Gonçalves.

Padu tem sido decisivo
para o Aimoré

O Atlético-MG disparou na
liderança do Brasileirão. Depois da
vitória diante do Palmeiras, o Galo
livrou uma vantagem de cinco pontos
para o alviverde paulista que está na
vice- liderança. Do ano passado pra
cá, a direção do clube mineiro investiu
forte no futebol, trazendo reforços de
peso como Nacho Fernandez, Vargas,
Keno e Hulk. Nesta semana também
foi confirmada a contratação de Diego
Costa.

GALO 2

O Atlético-MG conseguiu uma
façanha na Copa Libertadores,
eliminou Boca Juniors e River Plate.
Pela primeira vez na história da
competição, os dois principais clubes
da Argentina foram eliminados pela
mesma equipe. O time mineiro surge
como favorito para conquistar o título
da Libertadores.

xandao@rdencantado.com.br

GRÊMIO NO BRASILEIRÃO

Mesmo com um futebol sofrível,
o Grêmio venceu o Cuiabá na última
quarta-feira, dia 18, na Arena Pantanal.
O gol da vitória tricolor foi marcado
pelo centroavante Borja cobrando
pênalti. A equipe gremista tem, agora,
13 pontos, mas segue na penúltima
colocação do Brasileirão. Nas próximas
duas rodadas da competição, a equipe
gremista joga em casa contra Bahia e
Corinthians. Nestes dois confrontos,
são fundamentais resultados positivos
para que o Grêmio consiga, em
breve, deixar a tão temida zona do
rebaixamento.

REFORÇOS DO TRICOLOR

Na tentativa desesperada de evitar o
rebaixamento, o Grêmio investiu forte
nas contratações de três estrangeiros,
o volante Villasanti, o atacante Borja
e o meia-atacante Campaz. A direção
gremista, que devia ter montado um
time no início da temporada, está
tentando trocar o pneu com o carro
andando,- antes tarde do que nunca -,
mas agora, para dar certo, é muito mais
complicado.

BRASIL DE PELOTAS

Mergulhado na zona do
rebaixamento do Campeonato
Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas
terá muitas dificuldades para evitar
a queda para Série C. A direção do
Xavante já promoveu a saída do técnico
Cláudio Tencatti, contratando Cléber
Gaúcho para o seu lugar, mas, a baixa
qualidade técnica da equipe dificulta
uma reabilitação na competição.

VASCO DA GAMA

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu
executar R$ 93,5 milhões em dívidas
trabalhistas a serem pagas pelo Vasco
da Gama. A direção do clube carioca
tenta impedir a execução pois, tal
fato, se vier acontecer, inviabiliza as
atividades da agremiação esportiva.

LAJEADENSE 100%

O Clube Esportivo Lajeadense
estreou com vitória na Divisão de
Acesso do Gauchão. Jogando em casa,
o Alviazul venceu o Grêmio Bagé por
um a zero, gol de Ariel. Na segunda
rodada, o Lajeadense enfrentou o
Guarani, em Venâncio Aires e venceu
por 3 a 1, com gols de Ariel, Ramón
e Wendel. Na segunda-feira, dia 23,
o Alviazul do técnico Gelson Conte,
recebe em Lajeado, a equipe do São
Gabriel, tentando manter os 100% de
aproveitamento.

18 JORNAL OPINIÃO

20 de agosto de 2021

UM NOVO OLHAR
Para os meus leitores, não é novidade o valor que
Simone e eu damos à família. Por isso, uma das coisas
que sempre achamos importante, é a construção
de uma história consistente, procurando inculcar
em nossos filhos um forte senso de identidade e
pertencimento. Isso acaba tendo reflexos não somente
em nosso modo de vida, mas também naquilo que se
tornou a nossa própria casa. Aos olhos de quem nos
visita, a estética dos ambientes poderá parecer um tanto
desconexa, mas para nós, as coisas que preservamos
fazem sentido exatamente por falar da nossa história
familiar.
Mas, como tudo na vida possui o outro lado,
descobrimos que esse pensamento nos acomodou,
impedindo que pudéssemos ver possibilidades de
tornar a nossa casa mais bonita e funcional, mesmo
preservando a nossa identidade. Então, nos últimos
tempos, entre outras coisas que já havíamos percebido,
começamos a nos incomodar com o nosso quarto.
Várias vezes a Simone já comentara que gostaria de
mudar a cama de lugar. Mas, aos meus olhos, a cama
estava no lugar certo, no meio de duas tomadas de
energia, e com os interruptores de luz, ventilador e
abajures, ao alcance da mão. Era apenas para esses
detalhes que eu me fixava e assim, sem mudar a posição
da cama, ficava difícil imaginar outra possibilidade.
Então, no último sábado à tarde, ao levantar-me
da minha “sagrada siesta”, olhei ao redor, e sentindo
a mesma sensação de desconforto com o ambiente,
chamei a Simone e disse: É hoje! E, começamos então
pela mudança mais óbvia: a cama. Como o nosso
quarto tem forma retangular, ao mudar a cama, mudou
completamente a perspectiva de tudo. Um pequeno
armário, o baú, o frigobar e um cabideiro de madeira,
agora encontraram o espaço que parecia ter sido feito
exatamente para eles. A cama, agora embaixo da janela,
ficou bem mais arejada e o quarto pareceu ter dobrado
de tamanho. Não compramos nada novo e, no entanto,
tudo ficou tão diferente! Claro, os interruptores ficaram
um pouco deslocados, mas, nem tudo precisa ser
perfeito! De lá para cá, estamos até dormindo melhor, o
que é bem compreensível.
Essa experiência me fez refletir que muitas vezes,
para não dizer quase sempre, é o nosso olhar que
nos trai: ou nos acomodamos indefinidamente
com as coisas como estão, simplesmente porque nos
acostumamos a vê-las assim, ou então vivemos de
aventura em aventura, trocando sempre quase tudo,
diante das mínimas insatisfações. Às vezes, poderá
ser que não precisaremos mudar quase nada; às vezes
poderá ser que precisaremos mudar quase tudo. Porém,
as verdadeiras soluções somente virão, se estivermos
abertos a um novo olhar!
Prezado leitor: Dias atrás, conversando com uma
senhora sobre a realidade do mundo, ela expressou o
quanto achava importante a fé, independentemente
do que alguém acreditasse. Então argumentei: “Mas se
você entende a importância da fé, mesmo que seja em
qualquer coisa, porque não considera a possibilidade de
acreditar naquilo que realmente é verdade?” Ela ficou
impactada e muito agradecida, pois nunca havia olhado
a fé por essa perspectiva. Então, eu a desafiei a refletir
sobre o lugar de Cristo em sua vida!

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

PARA ONDE CONVERGE
TODO O MAL?

“Quem crê no Filho tem a vida eterna; aquele que
não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
permanece sobre ele.”(João 3:36). (Crer = Aceitar por
verdadeiro).
Olhando para o mundo atual nos últimos cem anos,
não temos como não ver uma constante degradação
moral e espiritual do ser humano. O mal tornou-se
algo tão normal como comer e dormir. Praticamente
não existe no coração das pessoas nenhuma vontade de
conhecer a verdade. Todos se acomodam na mentira
como se acomodam num sofá para sentar e até deitar,
ou seja, o prazer vai acima de qualquer compromisso
ou resposta da sua parte. Dizem: Sou o que sou, pois a
sociedade me fez assim; e quem deixou a sociedade ser
assim foi Deus. Portanto, Ele é o culpado pelo mundo ser
assim!
“Porventura andarão dois juntos, se não estiverem
de acordo”? (Amós 3:3). Esta frase, escrita a milhares
de anos, comprova que: são os iguais que se atraem.
Pessoas com o mesmo conceito e opiniões em seu
coração inevitavelmente convergirão para os mesmos
males. Se sou a favor do aborto, de quebrar o conceito
de família ou de gênero, atrairei pessoas com a mesma
bandeira. Mesmo que eu não seja terrorista, mas odeio
a prosperidade dos Estados Unidos, será fácil aplaudir
talibãs que também odeiam os americanos. No mundo
inteiro, pessoas das mais diferentes raças e culturas, têm
algo em comum que os une: o ódio à Bíblia.
Deus mandou o seu único Filho para através dEle
reconciliar consigo mesmo o mundo, afastado e fugitivo
do bem desde o Jardim do Éden. Como em toda a
reconciliação ambas as partes têm que ceder, o homem
preferiu ignorar a Deus e ao seu Filho Jesus, procurando
a “sua turma”. Como os limpos cada vez mais têm a
tendência de se tornarem mais limpos, os sujos por sua
vez fazem o contrário, por não quererem ouvir qualquer
voz que esbarre na sua consciência já dolorida pelo
pecado.
Desde Adão e Eva, o espírito de rebelião ordena a
vida do ser humano sem Deus. Por esse motivo rejeitam
Aquele que Deus instituiu como Santo e único Mediador
entre Deus e os homens, e institui seres humanos como
seus deuses. Desde a expulsão do homem do Jardim do
Éden, ele se levanta contra tudo e todos que defenderem
ao Deus vivo e verdadeiro. Quantos reis e líderes durante
séculos e séculos foram hostilizados e até mortos porque
tentaram governar usando Deus como a sua Fonte? Da
mesma forma, quantos “hitlers” se levantaram e foram
adorados como “deuses” por milhões?
Todo mal converge para satanás, pois ele peca desde
o princípio e nunca se firmou na verdade, pois é o pai
da mentira. Os filhos da verdade crêem numa Verdade
Absoluta – JESUS, e procuram agradar ao seu Pai. São
atraídos por outras pessoas que como eles também
odeiam a corrupção e a mentira. Bodes e ovelhas um dia
serão separados – disse Jesus. Por mais parecidos que
possam ser por fora, suas atitudes, gostos e vivência são
muito diferentes.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

fIEL ATÉ A MORTE
Nossa fidelidade a Deus começa na
fidelidade aos nossos compromissos. Entre
os seguidores de Jesus, alguns começaram
a questionar sua maneira de falar sobre a
fidelidade aos planos de Deus. Houve até
quem pensasse em se aposentar para sempre.
Não há dúvida de que Cristo exige uma
posição definitiva e radical: "Você também
quer ir embora?” Perguntou-lhes a seus
discípulos. Hoje ele nos faz a mesma pergunta,
mas nossa resposta não pode ser outra senão
a de Pedro: "Senhor, para quem iremos? Tu só
tens palavras de vida eterna."
Nós como católicos precisamos reconhecer
que a fidelidade é um valor que está em
crise. Em tempos de emergência, não
faltam explosões de entusiasmo, mas, então,
perseveramos em nosso propósito? Somos
capazes de arriscar nossas vidas para sempre
como acontece no casamento ou na vocação
sacerdotal? Você tem que ser generoso para
assumir riscos! O virtuoso sempre nos parece
difícil, em vez disso, sentimos uma força
misteriosa que nos puxa para baixo. Somente
com grande esforço podemos ser fiéis.
Eurípides confessa a sua perplexidade:
“Muitas vezes tenho refletido sobre os vícios
da humanidade”, disse. “A corrente nos arrasta”.
E Giovanni Papini acrescentou: "O homem,
por mais excelente que seja, nunca está inteiro;
ao lado de gestos generosos, encontram-se as
pedras de tropeço da fraqueza".
Jesus fala da Eucaristia, mas também
podemos compreender a fidelidade que ele
espera do casamento. Ambos têm muito em
comum. Cristo se doa a nós em corpo, alma e
divindade; o mesmo é verdade para o marido
e sua mulher por meio da entrega total. Eles
no seu relacionamento tem que ter um para
com o outro uma generosidade ilimitada. Por
meio do sacramento do matrimônio, Deus
dá segurança, fecundidade e harmonia aos
esposos. Deus não se coloca lá como uma rede
de emergência, nem está lá em cima, como
um teto protetor, mas Ele penetra na esposa
e o esposo para dar-lhes força, esperança e
conforto mesmo nas circunstâncias mais
dolorosas.
Somente espíritos fortes podem assumir
compromissos sérios. Os desertores geralmente
são pessoas fracas. Jesus conhecia bem a
psicologia humana. Depois do discurso
sobre o pão da vida, ele vê que alguns de seus
seguidores começam a duvidar. “Você também
quer ir embora? - diz ele - e os coloca diante do
dilema de segui-lo ou abandoná-lo. Quando as
demandas do professor se radicalizam e a cruz
começa a aparecer na vida, alguns discípulos
vão embora. Também há um grupo que fica.
Escolher significa comprometer a vida inteira.
Irmão: Não adie sua decisão de ser fiel.
Quando surgir a tentação de abandonar tudo,
ore como os apóstolos: "Senhor, para quem
iremos, se apenas Você tens as palavras da
vida eterna?" Você sempre encontrará Cristo
na Eucaristia. Receba-Lhe frequentemente
na comunhão. Existe o segredo da fidelidade
nas coisas da fé, mas também na fidelidade
matrimonial. Que assim seja.
Pastoral da ComuniCação
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Faz 1 ano que nossa amada Mãe, nosso maior exemplo de vida, partiu.
Como toda valorosa mãe, “foi sem ir”, porque deixou marcas perenes em cada canto da
casa. Na cadeira ao lado do fogão a lenha, hoje solitária e vazia; no silêncio do rádio
portátil, sua diária companhia; no ponto a ponto das telas, em quadros que decoram as
paredes com fascinantes e belas paisagens; nos perfeitos desenhos geométricos e florais dos crochês, que dão charme às toalhas estendidas sobre as mesas; nas fruteiras
do nosso pequeno pomar e nas coloridas flores do jardim, que suas mãos plantaram
com tanto amor.
Preferiríamos que ela ainda estivesse ao nosso lado, com seus gestos calmos, seu otimismo, sua fé inabalável, sua vida pura e seu natural esplendor, mas nossa estrela-guia foi ser anjo no céu.
Fica bem, Mãe, ﬁca em paz!
Agradecemos por ter sido quem foi e nos fazer quem somos. Sempre recordaremos e
celebraremos sua luminosa presença em nossas vidas, porque para o amor não há
ponto ﬁnal. Continue olhando por nós, Mãe querida, e guarde nosso coração pertinho
do seu.

Convidamos para a missa em sua memória, que
será oﬁciada amanhã, sábado, dia 21 de agosto de
2021, às 18h30min, na Igreja Matriz São Pedro. Por
este ato de fé, antecipamos agradecimentos.
A Família.
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50 ANOS DO
JORNAL OPINIÃO
Parabéns pelo meio século de vida, buscando
sempre informar e atualizar, fazendo nossas vidas
mais agradáveis e completas.
Resistente a tantas mudanças
e transformações, se mantém
vigoroso, independente
e à frente do seu tempo
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 046/21
MUNICÍPIO DE ENCANTADO - CONTRATADA BSW AMBIENTAL
CONHECENDO A IDENTIDADE DO LOCAL

A fase atual do estudo realizado pela BSW Ambiental tem
o objetivo de conhecer a identidade do projeto e, a partir
deste, avaliar e planejar as possíveis ações para que esta
identidade não se perca. O grande desafio é, além de
atender aos anseios dos investidores, moradores locais e
população, harmonizar todos os elementos e projetar o
uso
futuro.
Assim,
buscar
continuamente
a
sustentabilidade, conciliando a ação humana dentro
deste ambiente natural que é composto pelo entorno do
Cristo Protetor e das duas Lagoas da Garibaldi.
LEVANTAMENTO DO MEIO FÍSICO
Estudo para a descrição física da área, conhecendo os índices de declividade e elevação do
terreno, presença de afloramentos rochosos e a classificação dos solos, com destaque para
sua composição e espessura, além da ocorrência e localização de recursos hídricos. A partir
disto, faz-se a avaliação de risco de deslizamentos, processos erosivos, disponibilidade
hídrica para o abastecimento de água e destinação de efluentes tratados, permitindo o
planejamento da abertura e traçados de novas vias, obras de terraplanagem para a
implantação de edificações e exigências tecnológicas dos projetos e infraestrutura.

Câmara de
Vereadores
MUÇUM-RS

AÇÕES EXECUTADAS
-TRABALHO DE CAMPO PARA
LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DO SOLO
E VIAS DE ACESSO AO ENTORNO, BEM
COMO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO
BÁSICO E TRATAMENTO DE ÁGUA
-TRABALHO DE CAMPO PARA CAPTURA DE
SONS, IMAGENS E SINAIS REFERENTES AO
MEIO BIÓTICO
-TRABALHO DE CAMPO COM A REALIZAÇÃO
DE VISITAS E ENTREVISTAS PARA
LEVANTAMENTO DO MEIO ANTRÓPICO
-REUNIÃO COM PROPRIETÁRIOS LINDEIROS
À ESTRADA DE ACESSO PRINCIPAL
-REUNIÃO COM A CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO
-REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA
PÚBLICA

O Complexo Turístico está inserido no
bioma Mata Atlântica, especificamente
na Floresta Estacional Decidual, que
abriga uma comunidade florística e
faunística representativa da Região dos
Vales. A conservação de espaços como
este, além de preservar o patrimônio
biológico, colaboram para a afirmação
da identidade do local. É fundamental
que a comunidade encantadense se
aproprie desta identidade e entenda que
a obra mais linda já está pronta, salienta
Guilherme Schmitz, biólogo do projeto.

LEVANTAMENTO DO MEIO BIÓTICO
Estudo de campo ativo e contínuo que, através de uma série de métodos consagrados
(caminhamento, pontos de escuta, camera trap, procura ativa limitada por tempo, etc), a
fim de inventariar as espécies, tanto da flora quanto de fauna, ocorrentes no entorno do
Cristo e Lagoas. O cruzamento de dados primários e secundários resultaram num
diagnóstico detalhado deste ambiente, possibilitando a elaboração de planos e programas
para a preservação do patrimônio biológico, contemplando o uso sustentável da área.

LEVANTAMENTO DO MEIO ANTRÓPICO
Estudo para definição de uso e ocupação do solo no entorno do Cristo Protetor e Lagoas
da Garibaldi, aliado à uma análise criteriosa da infraestrutura e atividades econômicas
existentes no entorno. Presença e características do saneamento básico (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem das
águas pluviais). Identificação do patrimônio cultural, resgate da memória e destaque da
paisagem, envolvendo conhecimento da cultura local: modos de viver e modos de fazer,
presença da religiosidade e a história do empreendedorismo e economia da sociedade.

Mapa atualizado da área em estudos

