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Vale do TaquariVale do Taquari
OPINIÃO

DESTAQUES 
DA SEMANA

BRIGA NO “POSTINHO” EM ENCANTADO  | 15

Tumulto ocorreu 
na madrugada do 
domingo (29) no 
Posto Ipiranga, 

no centro. 
Estabelecimento 

teve prejuízo 
de R$ 7.450 

com cadeiras, 
mesas e vidros 

quebrados. 
Episódio 

provocou 
mudanças no 

atendimento aos 
fi nais de semana.

encantado
GAN ANITA 
GARIBALDI 
participa de 
programa de TV 
neste domingo   
CAPA MIX

Câmara de 
Encantado 
 Marino e 
Sander cobram 
realização 
de concurso 
público na área 
de educação   3 

Região 
Promotor 
de Justiça é 
transferido para 
Taquari   7  

ENCANTADO. AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DEBATE PEDÁGIO NA ERS-130  | 8 E 9

11 envolvidos são 
identifi cados

DIVULGAÇÃO
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FRASE DA 
SEMANA

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

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

OBITUÁRIO 27/08/2021 a 
02/09/2021

30/08 – Antônio do Nascimento, 
55 anos.

Cemitério São Pedro, Encantado. 
Funerária Mazzarino.

31/08 – Renato Luiz Vígolo, 
60 anos.

Cemitério Católico de Roca Sales. 
Funerária Mazzarino.

31/08 – Helmuth Cossul,
 87 anos.

Cemitério Católico Sagrada Família, Linha Júlio de 
Castilhos, Roca Sales. Funerária Delano.

02/09 – Annita da Silva Lanzini, 
81 anos.

Cemitério São Pedro, Encantado. 
Funerária Mazzarino.

02/09 – Anna Círia Vígolo, 
86 anos.

Cemitério de Lajeadinho, Encantado. 
Funerária Mazzarino.

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

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

EDIÇÃO Nº: 2.562
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca
DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

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

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

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.
com.br

“A região não 
precisa mais se 
convencer de que 
tem potencial 
de turismo. 
Está na hora de 
agir, os próprios 
empreendedores 
precisam 
enxergar isso e 
empreenderem”. 
Higor Barcelos
Chefe do Escritório da 
Emater de Muçum e 
integrante do Conselho de 
Turismo de Muçum

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

FALTA DE acessibilidade

Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio 
Encantado comentou que todos os dias precisa 
carregar a sua � lha, que é cadeirante, até a sala de 
aula da Escola Estadual Ensino Fundamental Padre 
Domenico Vicentini, de Encantado, pois não tem 
rampa na escola. A direção informou que tem verba, 
mas não tem empresa interessada em executar, pois a 
obra é pequena. Pode isso?

Muçum 

Departamento de água 
registra ocorrência 
por ação de vândalos

A tubulação e 
os equipamentos 
responsáveis pelo 
abastecimento de água 
em Muçum têm sofrido 
constantemente ação 
de vândalos. Durante o 
último final de semana, 
os fios da boia da caixa 
de água responsável 
por abastecer o centro 
da cidade foram 
cortados. Também 
foram danificados os 
canos que abastecem 
a Rua General Osório. 
Outras avarias do tipo 
foram registradas em 
outras localidades do 
município nas semanas 
anteriores.

O vandalismo 
fez com que o 
Departamento de 
Água registrasse 
ocorrência na Delegacia 
de Polícia Civil de 
Encantado, no dia 31 
de agosto. Segundo 
a Administração 
Municipal são 
investigadas as causas 
e possíveis suspeitos 
de cometerem as 
depredações. Registros 
de câmeras em pontos 
específicos poderão 
ajudar no processo 
de identificação. 
Informações de atitudes 
suspeitas devem ser 
denunciadas através de 
ligação ou mensagem 
via WhatsApp do 
departamento, número 

(51) 99983-6050, com a 
garantia de preservação 
da identidade do 
denunciante.

Conforme o 
Departamento Jurídico 
da Prefeitura, a ação 
configura crime 
de dano contra o 
patrimônio público, 
podendo resultar em 
pena de detenção, 
de seis meses a três 
anos, e multa, além da 
pena correspondente 
à violência. “Estamos 
avaliando a situação e 
procurando identificar 
os vândalos. Com 
certeza, assim que 
identificado, este 
responderá pelos atos”, 
pontua o prefeito 
de Muçum, Mateus 
Trojan.

Para a Chefe 
do Departamento 
de Água, Gabriela 
Delazari Poletti, o 
principal prejuízo das 
depredações é a falta 
de água em algumas 
ruas e bairros, sentido 
pelas famílias. “Há 
prejuízos financeiros 
para a Prefeitura, 
mas o principal é 
sentido pelos nossos 
moradores, que acabam 
tendo o abastecimento 
de água interrompido, 
dificultando ou 
impossibilitando uma 
série de atividades 
cotidianas”, observa. 

fato aconteceu 
no último final de 

semana

DIVULGAÇÃO
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encantadoExecutivo PRETENDE CONTRATAR até 15 professores 

Marino e Sander cobram 
realização de concurso 
público na área da educação
Um projeto 

encaminhado pelo 
Executivo para 

contratação emergencial 
de professores para atuar 
nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental 
(EMEF’s) motivou a 
reivindicação de concurso 
público pela Administração 
Municipal. A cobrança 
ocorreu na sessão da 
Câmara de Vereadores de 
Encantado na segunda-
feira (30). 

O pedido é para 
contratação emergencial 
de até 15 professores para 
desempenhar uma carga 
horária semanal de 20h 
com remuneração de R$ 

2.717,78. Os contratos 
teriam duração de um 
ano com possibilidade de 
renovação por mais um. 

O vereador Marino 
Deves (Progressistas) 
lembrou de outros projetos 
com a mesma finalidade 
encaminhados para o 
Legislativo e questionou 
se há perspectivas de se 
realizar concurso público 
para área da educação em 
Encantado. “A alegação 
que sempre vem para 
câmara é que será realizado 
concurso público, mas 
ele nunca acontece. Os 
beneficiários da educação 
ficam sem vínculo com 
os professores e a relação 

direta de confiabilidade 
não acontece”, comenta. 

O discurso de Deves 
foi reforçado por Sander 
Bertozzi (Progressistas). O 
vereador chegou a redigir 
uma emenda à proposta 
limitando o período da 
contratação em um ano. 
“Não podemos assinar 
um cheque em branco por 
dois anos. Emergência é 
para um ano e que nesse 
período saia concurso”, 
comenta. 

O líder de Governo, Cris 
Costa (PSDB), argumentou 
que atualmente está 
proibida a realização de 
concurso público e decidiu 
pedir vistas do projeto, 

fazendo com que ele 
seja apreciado apenas na 
próxima sessão. “Eu sigo 
a lei. Pela lei federal não 
se pode realizar concurso 
público até dezembro, 
conforme a lei 173. Sou 
favorável ao concurso 
público e vou cobrar junto 
com vocês quando ele for 
permitido”, respondeu. 

Conforme a justificativa 
do projeto, serão 
contratados profissionais 
para lecionar do 1º ao 
5º ano (10), professor 
de português (03) e 
matemática (02). 

Henrique Pedersini 
jornalista

MaiS Sobre a câMara
>> Foram aprovadas na sessão desta semana 

duas moções de aplausos: pelos 50 anos do 
Jornal Opinião e para Maria Da Graça Oliveira da 
Silva por representar o município de Encantado 
no concurso de beleza Miss Mundo Plus Size.

>> Duda do Táxi (MDB) e Diego Augusto da 
Rosa Pretto (Progressistas), indicaram que seja 
feita a colocação de brita no trecho que liga o 
campo do ouro verde e CFM ao caminhódromo 
do bairro Vila Moça. Os vereadores também 
solicitaram que seja construída uma passarela 
que liga o final do caminhódromo a rua Joaquim 
Michelli no loteamento Vila Amazonas.

>> Na próxima semana a sessão ordinária foi 
reagendada para a quarta-feira (08), devido ao 
feriado da Independência. 
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claudinei
cofferri

DE OLHO EM ROCA

Município 
recebe a 
centelha da 
Chama 
Crioula 
neste sábado

Um grupo de 
tradicionalistas 
participa amanhã 
(04), junto ao Cristo 
Protetor de Encantado, 
da cerimônia de 
geração da Chama 
Crioula. Após, os 
cavaleiros levam, para 
Roca Sales, a centelha 

Abertas as inscrições para 
o concurso de Soberanas 

Foi formada a comissão que vai organizar o 
concurso de escolha da nova Corte do município. 
As inscrições deverão ser feitas durante este mês 
de setembro, junto à coordenadoria de eventos, 
no prédio do antigo Moinho Cruzeiro do Sul. 
Para participar, a candidata deve ter de 15 a 24 
anos, estar cursando no mínimo o ensino médio, 
ser solteira, sem � lhos, nunca ter sido casada, ter 
disponibilidade de horários e representar uma 
entidade, associação, comunidade, escola ou Clube 
de futebol. A escolha será no dia 7 de novembro, 
a partir das 19h, na Praça Júlio Lengler. Durante o 
mês de outubro, diversas atividades vão envolver as 
candidatas. Mais informações podem ser obtidas 
pelo fone: 3753 1338.

Amanhã é dia de 
feijoada beneficente

As protetoras voluntárias dos animais do 
projeto Quem Ama Cuida, vão receber uma ajuda 
para a continuidade das ações. Os integrantes da 
Juventude do Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) promovem amanhã (04), uma feijoada 
bene� cente no formato drive-thru, com retirada 
na praça Júlio Lengler. O valor do cartão é de R$ 
25,00 e dá direito a 1 kg de feijoada, que poderá 
ser retirada no horário das 11h às 13h. O valor 
arrecadado com  a ação será destinado para a 
compra de ração, vacinas e medicamentos para os 
animais em situação de vulnerabilidade. 

Encantado 

Começa a pintura da 
estátua do Cristo Protetor

A pintura da maior 
estátua de Cristo do 
mundo, no Morro das 
Antenas, em Encantado, 
está em andamento. 
Quem visita o 
monumento já consegue 
visualizar a cor � nal em 
um dos braços. 

A pintura é uma 
parceria com a Tintas 
Coral, que doou as 
tintas. Para a ocasião, 
a empresa desenvolveu 
uma tonalidade 
especialmente para o 
Cristo. A cor foi batizada 
de “Cristo Protetor” 
e será comercializada 
normalmente pela 
marca. 

A cor foi de� nida pela 
equipe de arquitetos da 
Associação de Arquitetos 
do Vale (ASEAVALE), 
que está à frente do 
projeto do entorno e 
interior da estátua. “O 
tom escolhido resulta 
da mistura da areia e do 
cimento, representando 
a união da natureza com 
a inovação”, esclarece 
a Arquiteta Daniela de 
Conto, coordenadora da 
equipe.  

A doação das tintas 
faz parte do projeto 
social “Tudo de Cor Para 

Tonalidade foi desenvolvida especialmente para o Cristo

AGÊNCIA KONCE

Você”, da Tintas Coral, 
que busca transformar 
espaços através da cor. A 
marca já realizou ações 
semelhantes em diversas 
partes do país. 

Conforme o 
supervisor responsável, 
Artur de Souza, a equipe 
começou o processo pela 
aplicação de um fundo 
especial que prepara a 
estrutura para receber 
a primeira camada 
de tinta. “São quatro 
camadas, duas com o 
fundo especial e outras 
duas de tinta com a 
coloração � nal”, explica 
Artur. 

A tonalidade possui a 

tecnologia “Sol e Chuva” 
da Tintas Coral, indicada 
para este tipo de obra 
por sua característica 
impermeabilizante 
e emborrachada. 
Conforme o Engenheiro, 
a durabilidade é um 
ponto importante, 
mas que também 
dependerá das condições 
climáticas. Serão usadas 
aproximadamente 40 
latas para concluir a 
pintura da estátua. 

Conforme a pintura 
avança, a equipe de 
construção remove a 
estrutura de andaimes 
que cobre o monumento. 
Assim, quem visita o 

Cristo Protetor poderá 
acompanhar a evolução 
dos trabalhos e visualizar 
a estátua já pintada a 
cada nova etapa. 

Com um dos braços 
já � nalizado, o próximo 
passo é concluir o outro 
braço. Em seguida, a 
cabeça e o restante do 
corpo ganham cor. Artur 
de Souza explica que 
nesta fase os trabalhos 
acontecem de forma 
simultânea. “Enquanto 
uma das equipes 
pinta, outro grupo dá 
continuidade à criação 
do manto, através da 
construção e produção 
do cimento”.

Dália Alimentos 

Mulheres na TPM: Uma 
Transformação Para Melhor

Após dois anos sem 
realizar o tradicional 
Encontro de Mulheres, 
devido à pandemia, 
a Cooperativa Dália 
Alimentos realizará um 
encontro diferente, não 
no mês de maio, como de 
costume, mas agora, em 
setembro. No próximo 
dia 28, com início às 
13h30min e de forma 
online, as mulheres 
associadas, esposas, 
� lhas, mães e qualquer 
uma que tenha vínculo 
com a cooperativa poderá 
participar.

O tema do encontro 
virtual, que poderá ser 
visto do computador 
ou celular, será 
“Mulheres na TPM: 
uma Transformação 

SOBRE A PALESTRANTE
Helda Elaine é administradora, especialista em Comportamento e 

Desenvolvimento Humano, Comunicação e Marketing, Mestre em 
Desenvolvimento Regional e Agronegócio. É autora do Best Seller “O Ser 
Humano 10D” e coautora de outras obras, além de se reinventar com suas 
palestras personalizadas. Atuou por mais de 15 anos no meio corporativo e 
desde 2010 atua como palestrante, sendo também empresária no ramo do 
agronegócio.

Quanto ao tema que será abordado no dia 28 de setembro, “Mulheres na 
TPM: uma Transformação Para Melhor”, ela frisa que a mulher exerce grande 
influência na sociedade, nos vários papéis que desempenha, seja filha, esposa, 
mãe e profissional. Sendo assim, é importante investir no desenvolvimento e 
no aprimoramento de suas competências, não somente para o bem-estar, mas 
para que exerçam cada vez mais influências positivas no ambiente em que 

atuam.

Para Melhor” conduzido 
pela palestrante Helda 
Elaine. Para participar 
é necessário efetuar a 
inscrição, que é gratuita, 

pelo site da Dália 
Alimentos (www.dalia.
com.br). No ícone do 
evento basta preencher 
com os dados solicitados, 

concordar com as 
informações e após checar 
o e-mail para validar a 
inscrição e receber o link 
para acesso à palestra.

da chama para a celebração Farroupilha. A chegada 
está prevista para as 16h deste sábado, quando será 
realizado um des� le pela rua Daltro Filho até a sede 
do CTG Tropeiros da Amizade. A partir das 20h, na 
sede do CTG, será servido um jantar obedecendo a 
todos os protocolos de saúde. 

DIVULGAÇÃO

a atual corte é formada pela rainha 
laura e princesas Stefani e larissa
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

Marcha de Vereadores 
NÃO é Curso, e SIM, 
Mobilização

Na semana passada foi realizada, em Brasília, 
mais uma edição da Marcha dos Vereadores 
que, neste ano de 2021 chegou à XX 

edição. Promovida pela União dos Vereadores do 
Brasil (UVB), a mobilização reuniu cerca de dois 
mil vereadores dos estados Brasileiros. Foram 
três intensos dias de muito trabalho e troca de 
experiências entre o legislativo. Passaram pelo evento 
deputados federais, senadores, ministros e pessoas 
ligadas a ministérios. O ex-presidente Fernando 
Collor de Mello e o governador gaúcho Eduardo 
Leite também estiveram presentes. O espaço alugado 
tem capacidade para cinco mil pessoas, mas, para 
obedecer aos protocolos de segurança devido à 
Covid-19, foi utilizado por duas mil pessoas. O 
presidente da entidade, Gilson Conzatti, faz uma 
avalição do evento. 

Superou expectativas
“A marcha foi muito positiva, superou as 

expectativas. Nós tivemos que encerrar as inscrições 
em dois mil vereadores. O local que nós alugamos 
para a realização do evento comportava cinco mil 
pessoas. Então, obedecemos todos os protocolos da 
saúde, en� m, usando máscara, álcool gel, medimos a 
temperatura e distanciamento das cadeiras. A marcha 
teve nas suas inscrições a representação de todas as 
unidades federativas do Brasil, ou seja, nós tivemos 
representantes dos vinte e seis estados, vereadores 
e vereadoras, e tivemos representação como 
palestrantes de Brasília. Então todo o Brasil realmente 
esteve na marcha dos vereadores”. 

Fortalecimento do legislativo
“Essa marcha buscou o que? Buscou, primeiro, o 

fortalecimento do poder legislativo, como falar da 
importância do poder legislativo. Nós propomos e 
discutimos vários temas como autismo, primeira 
infância, mulheres e causa animal. A questão das 
funções legislativas como técnicos, advogados 
falando do papel jurídico. Tivemos o Tribunal 
de Contas falando sobre Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Tivemos 
presença de ex-presidente da República, (Collor) 
do Governador do RS (Eduardo Leite), senadores, 
deputados federais, membros do Governo e órgãos do 
Governo Federal. Foi muito positiva. ”

Mensagem
 “Mas qual é a mensagem que quisemos repassar? 

Primeiro que, sem união, não se constrói nada. E 
a união começa dentro da Câmara de Vereadores, 
porque é dentro da Câmara que nós precisamos fazer 
a diferença. É pensando no amanhã e não somente 
no hoje. Na discussão política. Mas, nós temos que ter 
acima da discussão política paroquial: precisamos ter 
um pensamento de construção de futuro, da cidadania 
para o futuro e procurando dar a nossa contribuição. Os 
vereadores têm muito para dar nas suas comunidades e 
a sua contribuição não é só na comunidade, como em 
toda região do seu estado e no país. Por isso que nós 
� zemos a marcha, que é uma grande mobilização. ”

Marcha não é curso
“A marcha não é um curso. Essa mobilização 

busca o que? Integração entre os vereadores e de 
câmaras, entre culturas, entre as várias regiões do 
país, buscamos o fortalecimento do poder numa 
linguagem para o pessoal entender que nós somos 
extremamente importantes no contexto da política, 
da transformação, da cidadania. Entender que temos 
pautas em Brasília importantes para ser discutidas, e 
o vereador tem que estar nessas pautas. Porque elas 
impactam na vida de cada cidadão e muitas vezes a 
força política do vereador pode alterar os projetos, 
pode alterar as mudanças através da pressão, ou,  
buscando entendimento através de indicações e de 
propostas. Apresentando propostas e também essa 
questão fundamental que nós vemos é que nós, 
vereadores, precisamos mais harmonia. Precisamos 
buscar mais entendimento dentro das Câmaras de 
Vereadores, porque o resultado principal tem que 
ser para o cidadão, independente de partido político. 
Porque se viu que se nós incentivarmos qualquer 
lado, se torna em guerra, né? ”

Direita e esquerda
“É, ainda existe o extremismo tanto da direita 

quanto da esquerda. E nós não queremos isso, acho 
que isso não leva a nada e não dá resultado nenhum. 
O que nós precisamos é ter gente moderada que 
busque o entendimento dentro das câmaras de 
vereadores e faça a diferença através das suas ações, 
da sua atitude e dos projetos que são aprovados e 
votados de verdade. Então a marcha foi, mais uma 
vez, um sucesso. Tivemos um grande número de 
participantes que querem com certeza voltar e 
fazer a diferença nas suas câmaras e também fazer 
e contribuir para que o Brasil melhore. Queremos 
um parlamento mais forte sim, mas com muito mais 
resultado para o pagador de impostos para o cidadão 
que é cada homem e mulher que vive em cada 
município desse imenso país”, � nalizou Gilson. 

Busca de 
recursos 

Na semana que 
passou, o vereador 
de Muçum Paulo 
César Belloti 
(Kapella) aproveitou 
a ida à Brasília, onde 
participou da Marcha 
dos Vereadores, e 
entregou ao deputado 
federal Osmar Terra 
solicitação de emenda 
parlamentar no 
valor de R$ 800 mil. 
Os recursos serão 
aplicados na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Caso Dudu Ulmi 
Nesta semana foi realizada audiência no processo onde o Ministério Público havia denunciado o vereador 

de Muçum, Carlos Eduardo Ulmi (Dudu), por suposta compra de votos. Como ele é réu primário e pela baixa 
potencialidade do delito, o MP concedeu o direito de suspensão do processo sob a condição de se apresentar 
bimestralmente na Justiça Eleitoral, além de efetuar o pagamento de uma prestação pecuniária em favor de uma 
instituição a ser escolhida pela Justiça. No entanto, o processo eleitoral prossegue.

Vereadores de Roca Sales 
avaliam participação da 
Marcha em Brasília 

Os vereadores Gilvani Bronca e Tairo Weirich 
participaram da Marcha dos vereadores na capital 
Federal na semana que passou. Conforme eles “a 
marcha é a oportunidade de buscar e compartilhar 
conhecimento e troca de experiência com os demais 
Municípios do Brasil. Na busca de melhorias para 
a comunidade e também representar nossa câmara 
na defesa do municipalismo. Precisamos discutir 
a forma de distribuição do dinheiro que o governo 
federal repassa para os municípios. Além disso, o 
momento político está conturbado entre os poderes 
e isso pode afetar diretamente os municípios, para 
tanto é importante que os vereadores se posicionem 
em favor de cada cidadão”. Os vereadores da 
Cidade da Amizade também apresentaram um 
vídeo institucional de Roca Sales. O material foi 
iniciativa da Câmara de vereadores.

FOTOS: DILAMAR DOS PASSOS
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

CENSURA: 
DE VOLTA PARA O PASSADO

Dentro da visão: o que é ruim para meu adversário 
é bom para mim, políticos, instituições e 
conglomerados midiáticos aplaudem as in� exões 

totalitárias des� ladas pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), que censura sites e blogs de apoiadores do presidente 
Bolsonaro, sob a genérica alegação de “fake news”. 
Os ímpetos absolutistas do STF, principalmente pelas 
decisões do Grande Artí� ce, Alexandre de Moraes, tentam 
inviabilizar a atuação de ideólogos e simpatizantes de 
direita ou conservadores. Então adiante reclamar nem com 
o Padre Eterno. São proibições e censura, inclusive com a 
as� xia � nanceira determinando a desmonetização (cessar o 
recebimento de recursos) pelas empresas hightech (Facebook, 
YouTube, Google).

Essa sedução de censurar meios de comunicação 
começa a se alastrar atingindo assuntos que não tratam 
do Presidente, fake news ou críticas ao STF. É um cenário 
preocupante porque representa uma volta ao passado do 
Regime Militar quando as redações tinham um censor que 
decidia qual matéria veicular ou publicar. E traz outro 
problema para a boa comunicação: a autocensura.

CENSURA
A Justiça censurou recentemente reportagens 

publicadas em veículos jornalísticos, que foram proferidas 
por diferentes varas e tribunais no Amazonas, Distrito 
Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul:

>> O jornal O Globo (RJ) foi proibido de publicar 
conteúdos sobre medicamentos e uma empresa de 
logística referente ao Covid; 

>> A revista Piauí (RJ) foi proibida de publicar 
informações dos desdobramentos do caso de acusação de 
assédio envolvendo um humorista;

>> A RBS TV sofreu censura prévia, por decisão do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a 
proibição de primeiro grau de divulgação de reportagem 
referente a delação premiada feita por um empresário ao 
Ministério Público.

ENTIDADES
Essas situações foram criticadas por entidades 

jornalísticas que se posicionaram contra a censura e 
demonstraram preocupação com as decisões judiciais. A 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas 
(ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) 
protestaram contra a repetição de casos de censura prévia, 
em desacordo com o que determina a Constituição, que 
garante a liberdade de expressão.

INFLUÊNCIA
Desde quando iniciei na década de 70 no Opinião, 

apesar do período ditatorial, os magistrados que estiveram 
nas nossas Comarcas sempre tiveram um comportamento 
democrático e de respeito à liberdade. Porém, preocupa 
que decisões recentes possam in� uenciar aqui no Brasil 
profundo, permitindo o retorno da censura quando 
alguém quiser evitar a divulgação de denúncias ou críticas. 

LULA
O controle da imprensa é sedutor. Recentemente, o 

ex-presidente Lula (PT) a� rmou que vai regular os meios 
de comunicação caso volte ao Palácio do Planalto. A 
declaração incomodou até dirigentes do PT.  

PODER
Projetos de Poder, de qualquer ideologia, sempre 

buscam controlar a circulação de ideias subjugando 
os meios de comunicação tradicionais e também as 
redes sociais e a comunicação digital. Cabe, portanto, 
os cidadãos atuar na consolidação da democracia e da 
proteção das liberdades e do estado de direito.

OPINIÕES & INFORMAÇÕES

FAMÍLIA CHANAN
A tradicional família Chanan de Encantado sofreu um forte golpe, 

com a notícia do falecimento de Tomaz Chanan Simon. Era � lho do 
ex-governador do Pedro Simon e da encantadense Tânia Chanan 
(in memoriam) e irmão do deputado estadual Tiago Simon. Tomaz 
teve um infarto aos 49 anos, deixa dois � lhos gêmeos de 11 meses e 
a esposa. O casal Simon já havia perdido o � lho Mateus, vítima de 
um acidente de automóvel em 1984, aos 11 anos de idade. Tânia era 
� lha do Salim e Lília Chanan, duas personalidades muito queridas de 
Encantado. O seu Salim na política e a dona Lilia como professora e 
autora do Hino do município. 

Tive o privilégio de conhecer o respeitável político Pedro Simon 
e manter relações pessoais com o casal Simon, pelas 
ligações familiares aqui de 
Encantado. A amizade com 
Simon começou na cobertura 
da sua eleição ao Senado 
em 1978, e se consolidou ao 
longo dos anos no jornalismo 
político.

A nossa solidariedade aos 
integrantes da família Chanan 
de Encantado, especialmente 
meus primos José Mário, 
Mariângela e Maria de 
Lourdes, � lhos de Marieta 

Chanan e Vitorino Seppi.

DIVULGAÇÃO

Tomaz e Pedro Simon

PEDÁGIOS
Oportuna a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais 

da Assembleia, na segunda-feira (30), no Auditório do Sicredi, 
presidida pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT). Foram feitas 
críticas ao processo de concessão do Governo e solicitadas mudanças 
no projeto. Foi uma importante iniciativa da Câmara de Vereadores de 
Encantado, a partir da ação do vereador Roberto Salton (PDT). Muitas 
manifestações consistentes, especialmente os dados técnicos apresentados 
pela Associação Comercial e Industrial de Encantado. De positivo e 
relevante, � cou de� nido que serão levadas ao Governo do Estado pelos 
parlamentares os estudos da ACI-E e as reclamações, reforçadas com 
as reivindicações apresentadas pelo prefeito Jonas Calvi e o vereador 
Diego Pretto. Entre os diversos pronunciamentos, destaque para a fala do 
representante de Palmas, a localidade mais prejudicada, Mário Signori. 
Não foi nada indulgente e cortes, e deu um depoimento contundente da 
realidade dos moradores no seu cotidiano e as di� culdades que enfrentam, 
e foi exaltado ao expor a revolta com a localização do pedágio. Se espera 
que as autoridades envolvidas no processo tenham a sensibilidade para 
aceitar as ponderações de Encantado e os demais municípios da Região.

HUMOR: JORNALISMO ATUAL
Deu no Blog do jornalista José Luis Previdi. 
Um gaúcho de férias no Rio de Janeiro visitar o zoológico. De repente, vê 

uma menina se aproximando da jaula do leão. O animal ataca e tenta puxá-
la para dentro e matá-la, sob os olhares dos pais, paralisados de terror!

O gaudério corre e acerta um soco em cheio no nariz do leão, que dá um 
pulo, soltando a menininha.

Um repórter assistiu a todo o desenrolar da cena e diz ao gaúcho:
- Esta foi a atitude mais nobre e corajosa que já vi em toda a minha vida, 

garanto que este ato de heroísmo não irá passar em branco. Sou jornalista 
e o jornal amanhã trará a história na primeira página. Para complementar, 
qual é a sua pro� ssão, e qual seu posicionamento político?

O gaúcho responde:
- Estou em férias. Sou militar do Exército e nas eleições para Presidente 

votei contra a Dilma e vou votar no Bolsonaro de novo.
Na manhã seguinte, o jornal estampa na primeira página:
"Radical de extrema-direita, ligado à ditadura militar, ataca imigrante 

africano e rouba o seu almoço".
Comentário do colunista: a perda de credibilidade da imprensa militante 

está fazendo proliferar esse tipo de piada.
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Região Prediger  saiu de Encantado na terça (31)

Promotor de Justiça 
é transferido para Taquari
Na terça-feira (31), o Promotor de Justiça André 

Eduardo Schröder Prediger despediu-se de 
Encantado. Depois de atuar desde abril de 2009 

na Comarca, ele foi transferido para Taquari, onde 
assumiu a 1ª Promotoria de Justiça. 

Em dezembro de 2019, o promotor recebeu o título 
de Cidadão Honorário de Encantado. Pelos anos de 
trabalho na Comarca e principalmente por liderar ações 
de demandas antigas da comunidade, o promotor teve 
seu trabalho reconhecido pelos integrantes da Câmara 
de Vereadores em sessão especial realizada na noite do 
dia 09 de dezembro. 

O encontro teve a presença de familiares, colegas 
e amigos de Prediger, além de prefeitos da região e 
demais autoridades como a Juíza Jacqueline Bérvian e o 
Delegado Augusto Cavalheiro Neto. 

Naquele momento, em seu discurso, o Promotor 
enalteceu a possibilidade de atuar junto à comunidade 
e contribuir para resolução de problemas que permitem 
a ação da entidade que ele representa. “Eu já me sinto 
cidadão de Encantado há muito tempo. Estou cheio 
de cicatriz de batalha de tanta briga que comprei por 
essa turma daqui. Passo meu dia aqui e para mim esse 
reconhecimento é motivo de felicidade”, declarou.  

Prediger é formado em Direito pela Unisc, tem 
Mestrado em Direito pela Unisc. Cursou a Escola 
Superior do Ministério Público, que conta como pós-
graduação e é concursado pelo Ministério Público desde 
2002. 

Elisangela Favaretto
jornalista

O PROMOTOR FEZ UMA 
AVALIAÇÃO DO PERÍODO 
EM QUE FICOU NA COMARCA DE 
ENCANTADO

Jornal Opinião (JO)- Qual foi o caso mais 
marcante? 

Promotor de Justiça André Prediger: Foram vários. 
Tivemos júris extremamente marcantes e, inclusive, 
inaugurei o salão do Júri do Fórum. Também tivemos 
o caso do Patussi, o pedágio e algumas ações de 
improbidade administrativa contra administradores 
públicos dos municípios que compõe a Comarca de 
Encantado que foram bem marcantes, mas sem dúvida a 
questão do pedágio é a que mais marcou. 

JO-  O senhor foi muito atuante na questão 
do pedágio. Qual o conselho para Encantado e 
região alta sobre isso?

Promotor:  Continuem lutando. Eu fui um batalhador incansável nessa questão do pedágio: da saída 
de onde ele está e do encerramento das atividades dele, inclusive, na terça-feira (31), no meu último dia, 
ingressei com duas ações contra o pedágio pretendendo o levantamento das cancelas, o encerramento das 
atividades, o fim dele. Mesmo com a minha saída, o conselho que dou para todos é que continuem lutando 
muito, porque realmente o Estado de uma forma geral, a EGR, não está atendendo ao contento, está cobrando 
uma tarifa e não dá uma contraprestação a altura. 

JO - O senhor sai de Encantado satisfeito com o trabalho realizado?  
Promotor: Saí extremamente satisfeito com o trabalho realizado. Foi marcante para a comunidade e 

para mim. Foram doze anos e meio em Encantado. Fiz um trabalho sólido junto à população, protegendo os 
interesses e direitos coletivos da sociedade, botando muito bandido atrás das grades, prendendo muita gente 
de todo o tipo de crime. Eu acho que saio realmente pela porta da frente, extremamente satisfeito e feliz com 
o trabalho que realizei.

JO - Quais foram as maiores alegrias nesse período? 
Promotor: As maiores alegrias foram as amizades que eu fiz. Levo só lembranças boas. As pessoas de 

Encantado e região são extremamente hospitaleiras, alegres, trabalhadoras e honestas, na sua grande 
maioria. Tenho que lembrar que a Comarca de Encantado é formada por sete municípios, então não estou 
falando só de Encantado, mas de Anta Gorda, Doutor Ricardo, Relvado, Muçum, Roca Sales e Vespasiano 
Corrêa. Conheci pessoas fantásticas ao longo desse tempo que me marcaram de uma forma inesquecível e 
que vou levar no meu coração para o resto da minha vida. 

“Estou cheio de cicatriz de 
batalha de tanta briga que 

comprei por essa turma daqui. 
Passo meu dia aqui e para 

mim esse reconhecimento é 
motivo de felicidade”

Em dezembro de 
2019, Prediger 

recebeu o 
título de 
Cidadão 

Honorário de 
Encantado 

ARQUIVO PESSOAL/JO
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encantadoAudiência pública ocorreu na segunda-feira (30)

Lideranças reforçam insatisfação 
com projeto do Governo do Estado 
que inclui pedágio da ERS-130
Mais uma vez, 

lideranças de 
Encantado 

se posicionaram de 
maneira contundente 
contra o modelo de 
concessão de rodovias 
apresentado pelo 
Governo do Rio Grande 
do Sul. O principal 
ponto da insatisfação é a 
permanência da praça de 
pedágio no atual ponto 
da ERS-130, dividindo a 
comunidade de Palmas, 
Cedro e Linha Nova do 
restante do município.

A reunião, realizada 
no formato híbrido, 
ocorreu no auditório do 
Sicredi nesta segunda-
feira (30). A Audiência 
Pública foi promovida 
pela Comissão de 
Assuntos Municipais 
da Assembleia, 
presidida pelo deputado 
Eduardo Loureiro, após 
solicitação do vereador 
de Encantado Roberto 
Salton (PDT). 

Foram vários discursos 
de lideranças das classes 
política e empresarial que 
cobraram mudança no 
sistema de outorga, tarifa 
justa e revisão do local da 
praça de pedágio. 

De acordo com o 
Deputado Loureiro, são 
várias as reclamações 
quanto ao modelo 
apresentado para a 
concessão das rodovias 
do Rio Grande do Sul. “A 
Assembleia Legislativa 
vem cumprindo com 

seu papel de dar voz às 
comunidades, estamos 
aqui para conhecer a 
realidade de Encantado 
e região, conhecer os 
impactos que o pedágio 
vai provocar para 
região e produzir um 
documento que será 
entregue ao Governo 
do estado para defender 
a modificação deste 
modelo. Temos ouvido 
reclamações deste 
modelo, que não é o mais 
adequado”, explicou.

O engenheiro Rafael 
Ozório Moreira, um 
dos profissionais 
contratados pela 
Associação Comercial e 
Industrial de Encantado 
(ACI-E) para analisar o 
projeto do Governo RS, 
apresentou os principais 
problemas identificados 
na propostas e possíveis 
soluções. O material 
será anexado na 
documentação que será 
enviada ao Executivo 
gaúcho. 

Deputados estaduais 
como Pepe Vargas 
(PT), Patrícia Alba 
(MDB), Issur Koch 
(Progressistas) e Edegar 
Preto (PT), bem como o 
deputado federal Afonso 
Motta (PDT), o prefeito 
de Encantado, Jonas 
Calvi e o vice-presidente 
da Federasul, Antonio 
Bacchieri, participaram 
das discussões.

Henrique Pedersini 
jornalista

Roberto Salton – vereador de Encantado
Pedágio a gente sabe que é impossível a gente não 

ter mais, é um mal necessário. A outorga, dinheiro 
daqui sair para outros locais não, se precisa arrumar 
rodovias em outros locais, que eles contribuam e 
ponham seus pedágios. Nós pagamos IPVA e o estado 
não faz o que tem que fazer, pagamos pedágio e o 
estado não faz o que precisa fazer. E agora vamos 
pagar outorga?

o que disseram as autoridades

Álex Herold – ACI-E
O pedágio, como está, não pode ficar! Há 

quase um quarto de século, a praça da ERS-130 
divide Encantado e prejudica as relações sociais e 
econômicas e vínculos de identidade de nosso povo. 
O anúncio de tarifas, fim da passagem múltipla 
e isenções são uma pá de cal para moradores, 
empresários e produtores rurais especialmente de 
Palmas e outras localidades. 

 ROBERTO SALTON FOI UM DOS  
MENTORES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HEROLD REPRESENTOU A  
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

vereador salton, prefeito Jonas, presidente da aci-e,  
deputado loureiro e deputado pepe vargas

ENGENHEIRO CONTRATADO PELA ACI-E 
APRESENTOU ALTERNATIVAS

>> continua na outra página
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Jonas Calvi – prefeito de Encantado
Estamos aqui pedindo simplesmente uma justiça, 

que o Vale do Taquari e o Governo do Estado 
enxerguem Encantado com olhos que possamos ter 
um equilíbrio no vale. Queremos uma duplicação de 
Encantado até Lajeado nos primeiros anos, queremos 
a não aceitação da outorga e o deslocamento da praça 
de pedágio de onde ela está localizada. Pode ser 
dentro do município, mas que ela vá para divisa com 
Arroio do Meio. 

Gilberto Zanatta – Presidente do STR de 
Encantado 

Além da péssima qualidade do asfalto que é uma 
questão que a gente reitera, a exclusão da comunidade 
de Palmas é impressionante. Só quem vive aqui sabe o 
que é isso. É mendigar para poder ter um acesso que 
é deles. Eu só vejo questões negativas em se manter o 
pedágio em Encantado. É uma porteira que tranca as 
nossas comunidades. 

Pepe Vargas – Deputado Estadual 
Ficaram um ano estudando, não ouviram as 

prefeituras e nem as comunidades. Se tivessem ouvido 
o que está sendo dito aqui, teria aparecido no estudo 
feito por eles e estaria corrigido. Temos encaminhado 
ao Governo do estado que tem de tirar o valor da 
outorga, que encarece a tarifa. Se não reverter este 
modelo, teremos um pedágio caro por 30 anos.

Diego Augusto da Rosa Pretto  - Presidente 
da AVAT

O estado está criando empecilhos para o 
desenvolvimento da nossa região. As empresas vão 
querer sair daqui, estragando nosso desenvolvimento. 
Nossa região quer só trabalhar. Peço ao prefeito que 
faça logo nosso desvio. São 23 anos esperando e 
devemos fazer o quanto antes, nossa cidade só quer 
trabalhar, não temos culpa de ter nascido aqui. Que, 
no mínimo, o estado não atrapalhe. 

Anderson Capitanio – Empresário de 
Encantado 

Eu nunca vi tanto absurdo em uma proposta, sendo 
que o Governo tem todo recurso para montar um 
projeto que nos traga benefícios e não mais prejuízos. 
É mais fácil Palmas virar município que o pedágio 
sair dali. Qual o argumento de um pedágio estar no 
meio de uma cidade? A gente pede, encarecidamente, 
que vocês olhem por Palmas, por Encantado. Estamos 
todos de saco cheio.

Ivandro Rosa –Presidente da CIC Vale do 
Taquari 

Estamos muito alinhados com o Codevat, Avat, 
Amvat para que ninguém pense no interesse 
individual, e sim, na coletividade, pois, se deixarmos 
passar este momento, � caremos 30 anos nos 
lamentando por não dar a devida atenção

Mateus Trojan – Prefeito de Muçum 
Essa briga não é do Vale do Taquari, mas sim, da 

região alta do vale. Infelizmente, não temos a mesma 
adesão e consciência de justiça em todos os lugares 
da nossa região. O pedágio de Palmas existe há 23 
anos. Se não conseguirmos superar essas batalhas 
ainda menos jovens estarão investindo na região. Sou 
favorável ao pedágio e concessão mas não se faz isso 
em tão pouco tempo.

Joel Bottoni – Vereador de Encantado e 
morador de Palmas 

Foram várias reuniões e audiências. É bonito ouvir 
as pessoas tecnicamente falando de aprimoramento e 
outros problemas. Temos que escutar quem sente na 
pele, quem paga todo dia. Trinta anos são meia vida! 
A tarifa precisa ser acessível, melhoramento ser feito e 
a praça em local justo. 

Edegar Pretto – Deputado Estadual 
Neste modelo do Governo Eduardo Leite, que é 

uma cópia daquele feito pelo presidente Bolsonaro, 
qualquer lugar em que � car as praças será uma tarifa 
cara. Tem ideia de colocar os pedágios em lugares 
urbanos, cercar cidades e regiões. 

Gilmar José da Rosa – Morador do Parque 
Perolin (Encantado)

Eu trabalho no centro de Encantado, vou ter que 
ir em Arroio do Meio, aumentar em 40 quilômetros 
meu trajeto. Sou presidente da comunidade, nosso 
santuário é ponto turístico, teremos que pagar 
pedágio para ir até lá, sendo que, da minha casa, 
enxergo o santuário... achei que era brincadeira 
quando soube. Tem que criar uma rótula... isso não 
existe, estão de brincadeira. 

Danilo Bruxel – Prefeito de Arroio do Meio 
A gente quer se sensibilizar com o prefeito Jonas e 

a comunidade de Palmas, em Encantado. O Governo 
queria transferir o pedágio para as proximidades do 
Morro Gaúcho, é transferir o problema. Queremos 
que esse pedágio vá para divisa entre Encantado e 
Arroio do Meio. 

Cris Costa – Vereador de Encantado 
Nós, encantadenses, não vamos deixar de pagar 

o pedágio se formos para Lajeado ou Porto Alegre. 
Por que não podemos dividir essa conta com outro 
município? Sabemos da necessidade de investimento 
entre Arroio do Meio e Lajeado e acho que está na 
hora do pedágio ir para entre essas duas cidades. 

José Odair Scorsatto – Diretor da Associação 
Gaúcha de Municípios

Faz 23 anos que pagamos um alto preço sem 
nenhum centavo de investimento. Em 2007 tivemos 
que bloquear a BR-386 para conseguir o asfalto entre 
Arvorezinha e Soledade. Todo mundo quer que o 
pedágio saia daqui. Quem sabe teremos que ter gestos 
mais � rmes. A região do Vale do Taquari é uma das 
que mais produzem no estado. A Assembleia vai 
levar a mensagem, tenho certeza que os prefeitos 
farão outras reuniões. Não vamos permitir que o Vale 
pague um preço alto pelas demais.

Luciano Moresco - Presidente do CODEVAT
Estamos falando de algo que vai nos impactar 

por 30 anos. A nossa realidade de pedágio é o que 
nos move a estar aqui. Esta praça afeta o município 
e o estado. Por vezes, nos coloca por disputa entre a 
região. 

Mário Luis Signori – Morador de Palmas
Pertencemos a Encantado, mas somos separados 

por uma cancela. Se alguém quer comprar material 
de construção, fecha negócio e pede onde a gente 
mora, quando sabe que é Palmas tem que cobrar a 
mais pelo pedágio. Assim é em tudo. 

No Posto do Arco em Lajeado estão investidos R$ 
9.537.961,79. Aqui � zeram asfalto e logo depois abriu 
tudo. Estão queimando dinheiro. 

Afonso Motta – Deputado Federal
Até agora, o que a gente recolheu é quase 

um consenso de que passa por uma tarifa justa, 
pela localização das praças de pedágio e que os 
concessionários ofereçam contrapartidas. Essas 
questões são fundamentais. No Congresso Nacional 
temos a visão de defesa dos municípios, pela injustiça 
federativa no país.

PEPE VARGAs INTEGRA BANCADA DO PT NA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS

SCORSATTO COBROU SOLUÇÕES 
POR PARTE DO GOVERNO RS

REUNIÃO FOI REALIZDA NO AUDITÓRIO DO SICREDI
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Confecciono e adapto objetos 
 Luminárias, 
imagens 
religiosas, entre 
outros em canos 
de PVC. Telefone: 
51.99506.3664 
com Osmar.

CLASSINEGÓCIOSCLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR
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

VENDE-SE

Contatar Felipinho: (51) 9 9812-3925

Vende-se um Terreno 
na cidade de Muçum 

com duas edificações 
semi acabadas. 

Na rua Luiz Signori.

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

VENDE-SE

Pajero Diesel Sport 2.8 4x4, 
automática, ano 2001, R$ 
39.000,00.

Biz ES, ano 2008, R$ 6.200,00.
Contato: 51 9 9679-5982
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Invernada 
adulta 
apresenta a 
canção “Canto 
de Anita e paz”

GAN ANITA GARIBALDI
participa de programa 
de TV neste domingo

Doação para a Liga 
No sábado (28), o Capataz Campeiro Maiquel 

Weirich, acompanhado do prendado, fez a doação de 
dezenas de cestas básicas e mais de 30kg de alimentos 
não perecíveis para a Liga Feminina de Combate ao 
Câncer de Encantado.

A ação foi possível através do recolhimento de 
alimentos durante o XV Rodeio Crioulo Estadual, 
que foi realizado pela entidade nos dias 14 e 15 de 
agosto e também por causa do esforço coletivo do 
Departamento Campeiro da entidade, com apoio do 
Departamento Cultural.

“Nos tempos em que vivemos, a irmandade entre 
as entidades da cidade se faz imprescindível, através 
de seu trabalho, o Anita propaga a cultura gaúcha por 
todos os pagos do Rio Grande do Sul. Em outro viés, a 
Liga auxilia pessoas acometidas pela doença maligna 
do câncer, tentando suavizar o impacto que causa na 
vítima e toda sua família”, destaca o capataz.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

GRAVAÇÃO DO VÍDEO OCORREU NO DIA 16 DE AGOSTO 

ALIMENTOS FORAM ENTREGUES  
NA SEDE DA LIGA 

Neste ano, o Rio Grande 
do Sul comemora o 
bicentenário de Anita 

Garibaldi, uma das personalidades 
femininas mais cultuadas no Sul 
do Brasil. Ana Maria de Jesus 
Ribeiro nasceu em Laguna, Santa 
Catarina, em 30 de agosto de 
1821 e para garantir o merecido 
reconhecimento à memória desta 
heroína, o Decreto 55.756, de 9 de 
fevereiro, instituiu o Ano de Anita, 
dedicando 2021 às comemorações 
pela passagem dos 200 anos de 
nascimento dela.

Pelo fato de o Grupo de 
Artes Nativas (GAN) Anita 
Garibaldi carregar o nome desta 
revolucionária, a entidade foi 
convidada para participar do 
Galpão Crioulo, programa da 

RBS TV, que será transmitido 
no próximo domingo (05). “A 
gravação foi feita no dia 16 de 
agosto e o convite surgiu através 
do Giovani Grizotti, que é o repórter 
Farroupilha da RBS. Ele questionou 
se nós, enquanto entidade, que 
leva o nome de Anita Garibaldi, 
teríamos uma música nossa, que a 
representasse, com coreografia”, 
conta a patroa Valéria Bertamon 
Belotti. “Em 2005, participamos de 
um Festival de música, promovido 
pelo Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG), onde a canção 
‘Canto de Anita e Paz’, classificou-
se com um honroso terceiro lugar 
no estado do Rio Grande do Sul. 
A partir de então, foi criada uma 
coreografia, e muitas invernadas 
artísticas, que passaram pela 

entidade, já dançaram essa música, 
que homenageia nossa patrona”, 
explica. 

A partir do convite de 
Grizotti, a entidade mobilizou a 
invernada, que havia apresentado 
esta coreografia no Festival 
“Danzamerica” do Chile. “Como 
já conheciam ficou fácil, pois não 
teríamos muito tempo para esta 
preparação. Fizemos um ensaio 
para ajustar a harmonia, para 
poder fazer um vídeo de qualidade, 
apresentando um bom trabalho 
que será divulgado no Galpão 
Crioulo para todo o Estado”, conta. 
“Pra nós, é um orgulho termos 
sido lembrados e principalmente 
por poder mostrar parte do que 
fazemos dentro da nossa entidade”, 
ressalta.

Embora o convite tenha 
motivado o grupo, a patroa 
destaca que o momento exigiu 
cautela.“Fazer um trabalho 
desses, logo após a retomada das 
atividades, nos apresentou vários 
desafios e medos, porque estamos 
em meio a uma pandemia, por isso, 
seguimos todos os protocolos. É 
um momento histórico para a nossa 
entidade! Temos a oportunidade 
de representar nossa cidade e a 
24ª Região Tradicionalista, num 
programa de televisão, que divulga 
a cultura gaúcha, cantando e 
dançando uma música autoral, 
que homenageia nossa heroína”, 
ressalta. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

Canção 
apresentada

No domingo, no 
Galpão Crioulo, será 
apresentada a canção 
“Canto de Anita e Paz”, 
letra de Jorge Moreira, 
música de Fernando
Graciola e Fábio Tiecher, 
com o Musical Santa Fé, 
coreografia de Robson 
Cavalheiro, direção geral  
de Daniel Dal Molin e 
produção de vídeo de 

Guilherme Gianezini.
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51 3751-6901

9 9783-8680

Café - Almoço - Lanches
Sorvete direto de fábrica

Av. Antônio Deconto - 1150

B. Planalto - Encantado/RS

>>Vista especial para o Cristo Protetor

11 meses da Nicoli 
11 meses da Nicoli, filha de Graziela Bellini de Lazzari e Evandro 

de Lazzari, que residem em Muçum.

NATÁLIA VIAN

À espera de 
Antony

Andreia Cristina Zanon 
está à espera de Antony, 
que deve chegar no 
final de setembro. Ela é 
sobrinha e afilhada de 
Neucir Francisco Bigolin. 
A família está ansiosa 
para receber o novo 
integrante!

DIVULGAÇÃO

Aniversário 
“Andrea Maria Alf de Oliveira: que o novo ciclo 

que se inicia, lhe traga uma fé reforçada e que o 
amor divino seja um constante nas nossas vidas! 
Feliz aniversário!”. Quem deseja é o esposo Airton 
de Oliveira e suas filhas Yasmin Cristina de Oliveira 
e Medlyn Carol de Oliveira.

DIVULGAÇÃO

Mamãe Cheila 
Mamãe Cheila em 

seu ensaio de gestante, 
à espera de Maysa. O 
ensaio foi realizado em 
Vivenda Altos da Glória, 
Encantado.

NATÁLIA VIAN
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CANTO DA LAGOA RECORDAÇÕES 

Músico Kako Xavier é convidado especial 
Desde a primeira edição, o Canto 

da Lagoa revelou inúmeros talentos 
da música. Um deles é o gaúcho Kako 
Xavier, artista que estreou no palco do 
maior festival de música de Encantado 
em 1995 e que segue integrando o 
evento até hoje. Na edição que celebra 
as “Recordações”, o artista é atração 
confirmada. 

Kako completa 28 anos de carreira 
neste ano. Durante sua trajetória, passou 
por todos os tipos de palcos, desde 
teatros e ginásios, até salas de aula. 
Destacam-se os shows no Uruguai e 
Argentina, a participação no Planeta 
Atlântida e no Show na Virada Cultural.

No Canto da Lagoa, Kako construiu 
uma trajetória repleta de sucesso. Entre 
participação no júri, canções autorais 
e participações especiais com outros 
cantores, somam-se dez edições. 

Ele conta com orgulho sobre a 
primeira vez que cantou em Encantado. 
O ano era 1995 e ele apresentava sua 
composição “Rodeio de Estrelas”. “Fiquei 
impactado pela quantidade de público 
reunido para acompanhar o evento”, 

destaca. 
Outra canção que faz parte da história 

do festival e que é de sua autoria, 
a música “Morena Maçambiqueira” 
ganhou fama inclusive entre os 
Encantadenses. “Lembro de estar em 
Encantado e sair para uma danceteria, 
quando de repente começou a tocar 
minha música”, recorda Kako.

Na edição 2021 o artista interpretará 
cinco das dezesseis canções 
selecionadas para a programação. São 
elas, “Morena maçambiqueira”, “Pelos 
olhos do meu amor”, “Cobra criada”, 
“Coração do Sul” e “As águas vão levar”.

A programação online do festival de 
música inicia a partir das 19h30min, no 
dia 10 de setembro, com transmissão 
direta do Parque João Batista Marchese 
pelo perfil oficial do Canto da Lagoa no 
Facebook e Youtube. 

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.

JUREMIR VERSETTI

O ARTISTA COMPLETA 
28 ANOS DE CARREIRA 
E JÁ TEM PRESENÇA 

CONFIRMADA

ENCANTADO 

Concurso das Soberanas 2021 entra na reta final
O Concurso de Escolha das 

Soberanas 2021 realiza no 
domingo (05), a última live 
preliminar. A transmissão inicia 
às 19h30min no Facebook da 
Prefeitura. Nessa etapa, as 14 
candidatas participarão de uma 
prova cultural sobre o município 
de Encantado. Elas serão 
entrevistadas e responderão a três 
perguntas com base no material 
entregue com antecedência pela 
comissão organizadora.

Na terça-feira, dia 7, elas farão 
a prova escrita. A grande final 
está marcada para a quinta-feira, 
dia 9, às 20h, no Auditório Itália, 
do Centro Administrativo, quando 
as candidatas participarão dos 
desfiles individual e coletivo.  Na 
noite será conhecido o novo trio 
de soberanas.

Segunda live

A segunda live preliminar foi realizada 
no último domingo, dia 29, e mobilizou 
as candidatas para a produção e 
apresentação de um vídeo com a 
divulgação de três pontos turísticos de 
Encantado. 
As meninas ainda responderam a 
duas perguntas ao vivo: “Por que você 
escolheu esses locais turísticos?” e “Se 
tivesse a oportunidade de falar sobre 
outro atrativo qual seria e por quê?”
O prefeito Jonas Calvi, a presidente 
da comissão organizadora, primeira-
dama Taísa Calvi, e a secretária Geral 
de Governo, Joanete Cardoso Masiero, 

acompanharam as atividades.

Desfile 
de carro

No domingo, 
dia 5, as 14 
candidatas 
farão um desfile 
de carro pelas 
ruas centrais de 
Encantado. A 
movimentação 
inicia às 

16h30min.

As 14 candidatas: 

>> Ana Paula Lanzini (Di Hellen Cosméticos) 
>> Andressa Kalinski (Lá Rose) 
>> Andrieli da Silva (AME) 
>> Anna Luiza Coser (CTG Giuseppe Garibaldi) 
>> Bianca Lubian da Silva (Alana MakeUp) 
>> Eduarda Dahm (Imobiliária Conzatti) 
>> Gabriela de Bortoli (Floricultura Cia do 
Jardim) 
>> Josinara Won Bostel (Ciamed) 
>> Láira Giovanella Rheinheimer (Pretto 
Veículos) 
>> Lara Oliveira (Farmácia Central 
Associadas) 
>> Laura Vitória Bonetti (VIni Lady) 
>> Luiza Zandanotto de Oliveira (Associação 
Corrente do Bem) 
>> Marieli Bagatini (Transportes Bagatini e 
Filhos Ltda) 
>> Valentina Bazanella (Divine Chocolates)
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fròtole del 
bigolin

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
O momento é propício para formalizar acordos ou assinar 
contratos de emprego. Quem vai precisar de uma atenção 
extra mesmo é a saúde, porque qualquer probleminha 
vai te fazer brigar até com a sombra. No amor, você vai 
investir no diálogo e não naquelas relações intempestivas.

Touro (21/4 a 20/5)
Você estará com mais criatividade, foco e com a 
comunicação mais articulada, e vai se relacionar super bem 
com as pessoas. No amor, vai rolar a maior sintonia com a 
pessoa amada, mas se está na pista, dê tempo ao tempo.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Perrengues com amigos, parentes ou decepção no 
trabalho podem acontecer. Então, a dica é: não crie altas 
expectativas, e nada de surtar - só segue a vida. No amor, 
tem sinal verde para abrir o jogo de vez com quem ama.

Câncer (21/6 a 21/7)
O astro da comunicação e do comércio trazem boas 
promessas para faturar com atividades e serviços. Sua 
saúde pode precisar de um cuidado a mais, e não adianta 
querer viver como se o mundo fosse acabar amanhã. No 
amor, pode rolar um reencontro com alguém que nunca 
saiu da sua cabeça. 

Leão (22/7 a 22/8)
Você pode se destacar no trabalho, ter sucesso em 
parcerias e, o melhor de tudo: o Sol promete luz e 
vitalidade para a parte mais sensível do seu corpo: o bolso! 
No amor, a sintonia com a pessoa amada vai estar mais 
afinada, e caso esteja na pista, colegas e amigos vão dar 
aquela força. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Os dons de negociação estarão tinindo indicando que a 
hora de tirar o pé do lodo é agora. No amor, é momento de 
mais visibilidade e sucesso, ótimo para mostrar o que você 
tem de melhor, com iniciativa, coragem e ousadia.

Libra (23/9 a 22/10)
A sua comunicação ficará mais assertiva, e vai ter zero 
dificuldade em convencer as pessoas. Não conte muito 
com a sorte, suas vitórias dependerão muito mais do seu 
esforço. No amor, se está na pista, vai bater vontade de se 
abrir logo de cara com aquele alguém que super combina 
com você. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Agosto vai embora, mas dá um último suspiro com 
mudanças que podem influenciar seus planos. Repense 
algumas escolhas e ajuste o foco para não se frustrar. Os 
assuntos do coração vão ter altos e baixos, e uma conquista 
dada como certa naufragará nas ondas da ilusão. 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sua vida social vai estar a mil e você pode tirar proveito 
dessa vibe para melhorar a sua situação financeira, 
principalmente se trabalha com vendas. No amor, pode até 
rolar namoro firme! 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Tudo indica que você vai voltar suas energias para a 
carreira. O melhor é que não vai faltar oportunidade para 
mostrar serviço. Porém, não espere moleza nas relações 
pessoais. No amor, uma conquista majestosa pode rolar. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Setembro começa com um baita incentivo para implantar 
as mudanças que deseja na sua vida. Porém, gastos 
desnecessários podem ocorrer. Na paixão, as melhores 
oportunidades de paquera surgirão, e alguém de outra 
cidade pode roubar seu coração.

Peixes (20/2 a 20/3)
As suas iniciativas e alianças profissionais ganham proteção 
extra, podendo fechar parcerias com quem tem interesses 
parecidos com os seus. Na parte material, a coisa pode 
azedar em relação a grana. No amor, dê um breque nesse 
coraçãozinho iludido e não espere muito da paixão.

CHARGE DO PATIÑO

O Passarinho
Fabrício atropelou um passarinho com sua 

potente moto e, vendo o bichinho estatelado 
no asfalto, recolheu-o e o levou para casa. 
Comprou-lhe uma gaiola e deu-lhe pão 
e água. Na manhã seguinte, o pássaro 
recuperou os sentidos e viu-se cercado por 
grades, com água e pão. Pôs as asas na 
cabeça e exclamou:

- Putz! Matei o motoqueiro.

Recapitulando
Tiaguinho, na aula, é sempre o terror da 

professora. Recapitulando a matéria de 
português, ela pergunta a Tiago:

- Se eu digo: sou bonita, fui bonita! O que 
é, Tiaguinho?

- É mentira, professora. 

O Segredo
Três amigos num bar, enchendo a cara. 

Um deles convida os outros para contar 
alguma coisa que nunca havia contado a 
ninguém!

- Tudo bem – diz o primeiro – Eu nunca 
havia contado que sou gay!

O segundo diz:
- Eu estou namorando a filha do seu Chico.
O terceiro:
- Eu não sei como dizer! É que eu não sei 

guardar segredo...

Herança
Um homem casa-se com a menina mais 

bonita do Bairro, cobiçada por todos. Na 
noite de núpcias, ele diz:

- Amor, vamos ter três meninas, coisas 
mais lindas.

- Puxa, como você sabe disso, amorzinho?
- É que, atualmente, elas estão morando 

com a mãe. Depois, virão aqui conosco. 
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Bem-estarMichele e Catiane foram entrevistadas na Rádio Encantado 

Dra. Michele Dutra Rosolen
Nutricionista    e    Doutora    pela    UFPel

Nutrição   Especial izada 

e   Intel igente

Clínica Serafini

Rua Guerino Lucca, 100, 

sala 103, Centro, 

Encantado - RS

51 981820577

 Clínica Plenno Saúde Integrada

 Rua Reinoldo Alberto Hexsel, 45,

 sala 101, São Cristóvão, 

 Lajeado-RS

 

Agendamentos:

- N u t r i ç ã o  C l í n i c a

- Tra t a m e n to  N u t r i c i o n a l

- Aco m pa n h a m e n to  G e s t a c i o n a l

- D i e to te ra p i a  n o s  C l i co s  d a  V i d a

- Ava l i a ç ã o  d a  Co m p o s i ç ã o  Co r p o ra l 

a t ravé s  d a  B i o i m p e d â n c i a

N U T R I C I O N I S T A CRN2  12466

 Edifício Millennium

 Rua Duque de Caxias, 411,

 sala 204, Centro, 

 Encantado-RS

 

51 997162261
Agendamentos:

NOVO ENDEREÇO

Nutricionistas oferecem 
dicas de educação alimentar
Em 31 de agosto 

é comemorado 
no Brasil o dia 

do nutricionista. E 
para celebrar esta data, 
a Rádio Encantado 
preparou nesta semana 
entrevistas com duas 
profissionais da área. 
Na terça-feira (31), 
Michele Dutra Rosolen 
compareceu ao Jornal 
do Meio-dia e, na quarta 
(1º), Catiane de Jesus 
esteve no Programa Bom 
Dia Região dos Vales.

Formada em nutrição 
pela Universidade 
do Vale do Taquari 
(Univates), Catiane de 
Jesus é especializada 
em dietoterapia nos 
ciclos da vida, que 
trata a saúde alimentar 
desde a gestação 
até a terceira idade, 
trabalhando com todos 
os tipos de disfunções 

e, principalmente, em 
reeducação alimentar. 
“Com a pandemia, 
no ano passado teve 
um agravamento de 
doenças. Os pacientes 
vinham com cinco, seis 
patologias por pessoa, 
ganho de peso, inúmeras 
coisas”, explicou a 
nutricionista sobre o 
aumento da procura do 
tratamento alimentar 
nos últimos meses, 
principalmente devido 
ao distanciamento social 
para conter a Covid-19.

Catiane, que também 
tem especialização 
em personal diet, 
atendimento 
nutricional domiciliar 
e especializado, contou 
um pouco como é 
atender famílias que 
possuem integrantes com 
tratamentos diferentes. 
“É bem complicado 

Michele esteve no Jornal do Meio-dia

Catiane foi a convidada do Bom Dia Região dos Vales

e tem que ter muita 
atenção porque almoçam 
todos juntos, então tem 
que preparar a mesma 
refeição. E as doenças 
são diferentes, não são 
iguais as proibições de 
alimentos. Então é um 
trabalho um pouco mais 
extenso, exige muito 
mais concentração, mas 
dá certo, sempre se dá 
um jeito”, garantiu a 
profissional.

“A nutrição é a base 
da nossa saúde. E tem 
aquele ditado popular 
que fala ‘faça do seu 
alimento o seu remédio’. 
E ele é muito usado 
no dia-a-dia, porque o 
alimento é extremamente 
importante para a nossa 
saúde”, afirmou Michele 
Rosolen, que se formou 
em nutrição em 2004 
pela Universidade 
Federal de Pelotas. 
Atualmente ela é pós-
doutoranda na mesma 
instituição, seguindo a 
linha de pesquisa na área 
de probióticos e saúde 
intestinal.

Michele abordou, 
ainda, a abrangência 
e a diversificação de 
atividades dentro da 
nutrição. “Consegui 
aprender muito com essa 
área. Quando a gente 
conversa, o público leigo 
pensa que a nutrição 
é dieta e emagrecer. 
Na verdade, nutrição é 
muito maior que isso. É 
cuidar da saúde, é tratar 
e prevenir doenças, é 
fazer um trabalho de 
educação nutricional 
nas escolas, então ela é 
gigante”, justificou.

A nutricionista 
finalizou a entrevista, 
realizada no dia da 
profissão, com dicas de 
saúde alimentar. “Neste 
dia que é tão lembrado 
sobre alimentos 
saudáveis, quero lembrar 
as pessoas que nosso 
intestino é formado por 
um grande número de 
bactérias, só que tem 
as do bem e tem umas 
que não são tão boas 

assim. Então, como que 
favoreço essas bactérias 
para promover saúde 
aos indivíduos, a partir 
de um consumo de 
alimentos adequados? 
Consumindo vegetais, 
frutas e verduras, sempre 
que possível, evitando 
gorduras saturadas, 
principalmente da carne 
vermelha, e optando 
pelas gorduras boas, 

por exemplo, das nozes, 
castanhas, do azeite 
de oliva, do abacate. 
Além de ter um bom 
aporte hídrico, que é 
importantíssimo para 
que a gente tenha 
uma saúde intestinal 
adequada”.

César Augusto Husak 
jornalista

“Com a 
pandemia, no 
ano passado 

teve um 
agravamento 
de doenças”. 

Catiane de 
Jesus

“Quando a gente conversa, o público leigo pensa 
que a nutrição é dieta e emagrecer. Na verdade, 

nutrição é muito maior que isso”.

Michele Dutra Rosolen 

FOTOS: CÉSAR AUGUSTO HUSAK
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doutor ricardo>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

Município realiza a 
programação da Pátria

A Administração 
Municipal, através da 
Secretaria da Educação 
e da Cultura Turismo 
e Esporte, organizou a 
programação da Pátria, 
que acontece no decorrer 
deste mês de setembro. 
As atividades serão 
realizadas em frente a 
Prefeitura Municipal 
e nas escolas Emei 
Amiguinhos do Coração 
e Emef Olavo Bilac. O 
tema do município deste 
ano é “Pátria amada 
somos todos nós”. Em 
nível nacional, o tema é o 
Hino Nacional Brasileiro. 

Nos dias 1º e 2, o Hino 
Nacional foi cantado 
em frente à prefeitura 
Municipal, às 8h, e neste 
dia 3 de setembro, às 
17h, haverá momento 
cívico. Já nos dias 10, 13, 
14 e 15 de setembro as 
atividades acontecerão 
nas escolas. 

A programação tem 
o objetivo de fazer com 
que a comunidade 
conheça um pouco mais 
sobre a vivência indígena 
e afrodescendente; 

valorize as matrizes 
culturais que formam 
o país, estado e 
município; entenda e 
valorize a diversidade de 
indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, 
identidades, culturas 
e potencialidades, 
sem preconceitos de 
qualquer natureza.

A escolha do mês 
se deu em razão das 
comemorações à 

Semana da Pátria e 
diante da necessidade 
de provocar discussões 
referentes à diversidade. 
Os momentos 
acontecerão através 
de rodas de conversas 
com os alunos e com 
o desenvolvimento 
de atividades afro-
culturais, coordenadas 
pelo professor Francis 
Camargo e sobre a 
questão indígena, 

coordenadas pela 
professora Emeli Lappe, 
com a presença do 
cacique Luiz Alan.

Além disso, durante 
o mês de setembro, 
as escolas realizarão 
momentos cívicos 
para que os alunos 
possam, através de 
um ato de respeito e 
orgulho patriótico, 
cantar o Hino Nacional 
Brasileiro.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

a programação tem o objetivo de trabalhar  
a diversidade do páis 

PONTO FACULTATIVO 
DA PÁTRIA

Conforme Decreto Municipal 058/2021, 
no dia 6 de setembro será Ponto Facultativo e 
no dia 7, feriado da Independência do Brasil. 
Portanto, não haverá expediente nas repartições 
públicas municipais nos dias 6 e 7 de setembro. 
A recuperação da data de trabalho será no dia 15 
de novembro, dia em que se realizará o evento de 
inauguração da Pista de Caminhada de Doutor 
Ricardo. As atividades e serviços essenciais ocorrem 
em regime de plantão.

VACINAÇÃO DA 
INFLUENZA/GRIPE 

A Secretaria da Saúde de Doutor Ricardo divulga 
os números da vacinação contra a influenza, a gripe, 
na campanha de vacinação em 2021. Foram 877 
doses aplicadas nos mais diversos grupos:

>> Idosos – 495
>> Profissionais da saúde – 37
>> Gestantes – 10
>> Professores – 27
>> Motoristas – 6
>> Comorbidades – 65
>> Brigada Militar – 4
>> Crianças de 6 meses e menores de 5 anos – 

101
>> População em geral – 132

Segundo a secretária da Saúde, Deoneia Daltoé, 
“a Campanha foi um pouco tumultuada devido a 
Campanha da Covid, pois aconteceram no mesmo 
período e a campanha do Covid ainda acontece. 
O importante é que foram atingidas as metas da 
maioria dos grupos prioritários, com mais de 90% 
vacinados. A vacina, seja do Covid ou da gripe, 
protege e nossa equipe fez todos os esforços para 
atingir as metas”. 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 
ATRAVÉS DO PROGRAMA 
SAÚDE NA ESCOLA

Desde o início do ano letivo, a equipe da 
Secretaria da Saúde desenvolve ações temáticas 
dentro do PSE, através de atividades remotas/
virtuais. A partir de agora, algumas ações também 
começarão a ser desenvolvidas de forma presencial.

No mês de agosto foi realizada a avaliação 
nutricional dos alunos, que também contará 
para o Programa Crescer Saudável, através de 
antropometria e aferição da pressão arterial de 
todos os alunos e do questionário de marcadores de 
consumo alimentar para alunos de até 10 anos.

O objetivo desta ação é acompanhar o estado 
nutricional dos alunos e identificar casos de 
desnutrição ou obesidade e assim promover o 
cuidado aos alunos através de intervenções no 
âmbito da saúde com atividades de alimentação 
adequada e saudável.

No dia 1º de setembro 
foi lançado o edital para 
a escolha da nova corte 
de Doutor Ricardo. A 
escolha da rainha e de 
duas princesas será no 
dia 10 de dezembro, 
mês de aniversário do 
município. As inscrições 
devem ser feitas durante 
o mês de setembro. 
As normas da escolha 
estão disponíveis no 
regulamento, que pode 
ser acessado no site 
do município. Mais 
informações e inscrições 
na Secretaria da 
Administração.

ABERTAS as INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO DAS SOBERANAS

a corte atual é 
composta pela 
rainha laura, 
embaixatriz do 
filó larissa e 
princesas: daniela 
e mariana
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Nova Bréscia 10 candidatos contaram suas histórias no sábado (28)

Sérgio Eliseu Lorenzon vence 
o 18o Festival da Mentira
Com a história “A 

missão de um 
churrasqueiro”, o 

bresciense, Sérgio Eliseu 
Lorenzon, 74 anos, é o 
vencedor da 18ª edição 
do Festival da Mentira, 
de Nova Bréscia. Em 
segundo lugar ficou 
José Calvi, com a 
história “Meu cachorro 
alquimista” e na terceira 
colocação, Isabella 
Alves Laste, que contou 
a mentira “Missão à 
Marte”. O evento foi 
realizado na noite do 
sábado (28), no Clube 
Tiradentes.

Esta foi a segunda vez 
que Lorenzon vence o 
Festival. Ele já participou 
de 16 Festivais, e pela 
14ª vez ficou entre 
os 10 melhores do 
evento. “É um motivo 
de muito orgulho. 
Desde a primeira vez 
que participei percebi 
que isso educa, não é 
algo pejorativo, pois 
desenvolvemos ideias e 

passamos a criar coisas 
impossíveis de se fazer”, 
conta. 

A criativa história 
“A missão de um 
churrasqueiro” engloba 
elementos importantes 
em nível regional 
e nacional, como o 
churrasqueiro, já que 
Nova Bréscia também é 
conhecida como a terra 
do Festival do Churrasco; 
o Cristo Protetor de 
Encantado que ganhou 
repercussão nacional e 
a história do criminoso 
Lázaro Barbosa, que 
ganhou os noticiários do 
país em junho deste ano. 

“Comecei a elaborar 
a mentira há cerca 
de um mês. Sempre 
gosto de pegar um 
assunto momentâneo, 
que abrange a opinião 
pública nos últimos 
tempos. Só não quis 
me deter na situação da 
Covid-19, porque acho 
que este vírus merece 
todo o respeito. Muitas 

pessoas estão tristes 
porque perderam seus 
entes queridos. Então 
me baseei no Cristo 
Protetor, que alcançou 
uma fama grande e 
no Lázaro Barbosa, já 
que tivemos um mês 
de muita conversa, até 
falei dos R$4.500,00 que 
estavam na mochila dele 
e acho que até isso pesou 
nas decisões, porque a 
originalidade pesa na 
notas”, explica. 

Todos os competidores 
encaminharam vídeos 
para a comissão 
julgadora, que escolheu 
os dez melhores para se 
apresentaram no último 
sábado. A produção deste 
material exigiu muito 
esforço. “A minha maior 
dificuldade foi fazer o 
vídeo em casa, porque eu 
cresço perante o público 
e no vídeo eu estava 
sozinho”, relata. 

Conforme o 
presidente da comissão 
julgadora, Celto Dalla 

Sérgio Eliseu Lorenzon recebeu R$ 5.000,00 e troféu

“A MISSÃO DE UM 
CHURRASQUEIRO” 

Bom dia senhores jurados e público! Tenho certeza 
que a maioria de vocês já me conhece, há 15 anos 
eu desci do meu pedestal para uma  missão muito 
importante, que era provar que o frango de Nova 
Bréscia, além de ser  melhor do mundo, também 
estava livre da gripe aviária!! Agora no início do 
ano, fui convidado pelo saudoso prefeito Conzatti, 
juntamente de Jonas Calvi, para um desafio dos 
grandes... E bota grande nisso!! 

Desde então tenho assado e servido todas as 
noites ao mais novo morador de Encantado... um 
magrão de 37 metros de altura, que está ficando 
famoso no mundo todo... E o que come esse homem 
é uma barbaridade... Só essa semana foram sete mil 
quilos de carne!! Acho que está aí o motivo para que 
o preço da carne não pare de subir!!! 

E se tenho assado e servido só durante as noites, 
é porque de dia a agenda do homem está cheia com 
obras, visitações e com suas vestimentas, já que ele 
é vaidoso...

Neste desafio de assar e servir este vivente 
famoso, numa certa noite de junho resolvi encurtar 
o caminho pegando um atalho entre as matas da 
Bréscia e Encantado, e foi aí que cruzou no meu 
caminho um tal de Lázaro. Achando que eu era da 
polícia, logo puxou um schimitão empanturrado de 
balas e logo veio atirando; eu tive que usar o meu 
espeto para me defender dos tiros!! Se ainda não 
bastasse, ele veio para a luta corporal e me tomou  

 
R$4.500, 00 do meu salário. Para provar para vocês  
que esse fato é verídico, está aqui o meu espeto todo 
marcado de tiros. 

Para comemorar a minha sobrevivência naquela 
noite, a fogueira pra fazer o churrasco foi tão grande 
que teve gente vendo uma fileira de luzes no céu, 
achando que eram satélites do Elon Musk, quando 
na verdade eram as brasas do meu churrasco 
estralando...

E é por isso que aqui em Nova Bréscia o sol só 
aparece depois do meio-dia. Não é neblina, pessoal, 
e sim a fumaça do meu churrasco!!! Porém, este 
problema vai ser resolvido: um funcionário da 
Prefeitura estará lá todas as noites pra ensacar a 
fumaça...

Mas o motivo que me trouxe aqui é que dezembro 
está chegando e será o grande mês das festividades. 
O novo morador de Encantado vai ser oficializado 
como o Cristo Protetor e estarão presentes figuras 
ilustres como o Governador do Estado, o Presidente, 
o Papa, centenas de autoridades. Mas o grande 
convidado vem direto do Rio de Janeiro... seu irmão 
Cristo Redentor, que é bem parecido com ele, só um 
pouco menor, e já avisou que vem com fome!

Por este motivo, estou convocando todos os 
churrasqueiros brescienses para esta grande 
empreitada, e juntos servirmos o melhor churrasco 
do Brasil!

Mas antes de me despedir, deixo com vocês um 
recado: quem nem só de pão vive o homem... mas de 
uma picanha mal passada e uma costela bem gorda!

Meu muito obrigado a todos! 

Saiba mais
Durante a noite, a secretária de Cultura, 

Gabriela Laste, ressaltou que em 2022 o Festival 
completa 40 anos de existência e lembrou como 
tudo começou. 

“No dia 14 de maio de 1982 teve um churrasco 
e, após o jantar, um grupo de amigos começou 
a contar histórias, até que um deles, o Gilberto 
Laste, conhecido como “Catraca”, que faleceu aos 
34 anos, teve a ideia de promover um Festival da 
Mentira. Eles já marcaram a data e começaram 
a divulgação. Uma semana depois, em 22 de 
maio, no Clube Tiradentes, foi realizado o evento. 
Teve 20 inscritos em uma semana. O primeiro 
ganhador foi José Calvi, de Encantado”, contou. 

Gabriela lembrou que a primeira edição 
do Festival foi um sucesso. “Trouxe fama ao 
município, que ficou conhecido como a Terra da 
Mentira e seus moradores, o povo de verdade que 
brinca com a mentira. Logo em seguida nasceu a 
expressão “Vá mentir em Nova Bréscia, pô”.

Vecchia, a escolha foi 
difícil, mas procuraram 
realizar um trabalho 
sério e coerente. O 
prefeito, Angelo Barbieri, 
destacou que o maior 
desafio do concurso foi 
fazer um Festival on-
line, e por isso, espera 

conseguir realizar um 
evento aberto ao público 
no próximo ano. “De 
repente, podemos fazer 
junto com o Festival do 
Churrasco, porque aqui 
também é a Terra do 
Churrasco e a capital do 
frango”, comenta. 

Além da apresentação 
das mentiras, o evento, 
que foi realizado em 
formato de Live, contou 
com o show dos Garotos 
do Surungo na abertura, 
e João Luiz Corrêa e 
Grupo Campeirismo, no 

encerramento.
A comissão julgadora 

era composta por 
Celto Dalla Vecchia, 
Ângelo Mesacasa, 
Andréia Spessatto de 
Maman, Cári Forneck 
e Maristela Juchuem. 
Mais informações e as 
apresentações podem 
ser conferidas no canal 
oficial e nas redes sociais 
do Festival da Mentira 
de Nova Bréscia. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

ELISANGELA FAVARETTO
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segurança
região

Operação “Monopólio” 
combate tráfico de 
drogas na região  

A Polícia Civil (PC) deflagrou, 
nesta quinta-feira (02), a operação 
“Monopólio”. O objetivo foi combater 
o tráfico de drogas e desarticular uma 
organização criminosa que atuava 
em cidades da parte alta do Vale do 
Taquari. Foram cumpridas ordens 
judiciais em Arvorezinha, Ilópolis, 
Putinga e Soledade. Ao todo, 14 
pessoas foram presas, além de quatro 
mandados de prisão cumpridos contra 
indivíduos que se encontram no 
sistema prisional por outros crimes. 
Ocorreu, ainda, uma prisão em 

flagrante por tráfico de entorpecentes. 
As investigações duraram 18 meses 

e reuniram informações do setor de 
inteligência da Brigada Militar (BM) 
e de investigações coordenadas pela 
Polícia Civil (PC). Os trabalhos foram 
coordenados pela Delegada Fabiana 
Bittencurt.

Os presos foram encaminhados 
para Delegacia de Polícia Pronto 
Atendimento (DPPA) de Soledade, 
onde foram feitos os trâmites legais 
antes de conduzir os indivíduos para o 
sistema prisional. 

Ação cumpriu 18 mandados de prisão

Divulgação/Polícia civil 

Você sabia que para obter uma  e boa produtividade

 em sua lavoura de milho, você precisa de um lucro

 bem feito? Pensando nisso, planejamento agrícola

nós da Agropecuária Marcolin, oferecemos um 

 para transformar sua safra suporte técnico

muito mais !produtiva e  satisfatória

Rua Tiradentes, 108, Muçum-RS 3755-2166(51)

ENCANTADO
Bombeiros removem enxame 
de abelhas de residência 

Os bombeiros removeram um enxame de abelhas, em Encantado, na terça-feira 
(31). Em conjunto com um apicultor, o lugar foi isolado e  foram removidas as 
abelhas da espécie africanas no bairro Planalto. 

LAJEADO 

Homem morre em 
acidente na BR-386

Um grave acidente foi 
registrado na BR-386, 
em Lajeado, na quinta-
feira (02). 

A colisão envolveu 
dois caminhões e um 
carro, no quilômetro 
346 da rodovia, próximo 
ao Shopping Lajeado, 
de acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF). O condutor do 
automóvel, um Ford 
Fiesta, morreu no local. 

Encantado 

Presídio firma parceria 
com Escola Estadual

Nesta semana, o Presídio Estadual de Encantado (PEE) realizou a doação de 
hortaliças para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim do Trabalhador, 
ocasião em que firmaram uma parceria: em troca de parte da produção da horta da 
unidade prisional, a escola providenciará mudas, doadas por empresas parcerias do 
município. 

As atividades realizadas na horta do PEE são desenvolvidas por dois apenados 
que possuem autorização judicial para o trabalho, os quais serão os responsáveis 
pela produção dos alimentos a serem distribuídos periodicamente à escola. No 
momento, são cultivados, no espaço da unidade prisional: alfaces, temperos, 
cenouras, beterraba e couve-folha. 

  Acidente ocorreu 
próximo ao 

Shopping Lajeado 
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segurança

Briga no “Postinho” em Encantado 
vira caso de polícia

11 suspeitos foram identificados

Desta vez não foi 
pela obra do 
Cristo Protetor 

que Encantado esteve 
no noticiário nacional. 
A cidade foi citada em 
rádios, programas de TV 
e portais de notícia na 
internet por uma briga 
ocorrida na madrugada 
do domingo (29) nas 
imediações do Posto 
Ipiranga, o “Postinho”, 
na rua Padre Anchieta, 
no Centro. A confusão 
foi registrada através 
de vídeos por pessoas 
que estavam no local. 
As imagens virilizaram 
e chegaram ao celular 
do Delegado de Polícia 
de Encantado, Augusto 
Cavalheiro Neto. O 
responsável pela Polícia 
Civil (PC) instaurou 
inquérito. A investigação 
foi o foco do trabalho na 

DP de Encantado nesta 
semana. Envolvidos na 
briga e testemunhas 
foram ouvidos para 
apurar o ocorrido. 
Além disso, ocorreram 
reuniões entre lideranças 
de Encantado, onde 
foram debatidas soluções 
para que as cenas que 
percorreram, inclusive, 
outros estados não se 
repitam. 

Nas imagens é possível 
visualizar cadeiras sendo 
arremessadas entre os 
suspeitos e garrafas sendo 
quebradas. De acordo 
com a Brigada Militar 
(BM), 200 pessoas 
estavam nos arredores do 
posto quando ocorreu a 
briga. 

Henrique Pedersini
jornalista

11 ENVOLVIDOS IDENTIFICADOS 
De acordo 

com o Delegado 
Cavalheiro, até ontem 
(02) 11 pessoas que 
participaram do 
tumulto haviam sido 
identificadas. Apenas 
um suspeito é menor de 
idade. Os jovens foram 
intimados a prestar 
depoimento para 
detalhar o ocorrido. 
“Após os relatos fica 
mais forte a hipótese 
de que a briga tenha 
ocorrido por motivos de 
menor importância, uma briga de bar. Conseguimos identificar 11 pessoas e ouvir 
alguns deles, o inquérito avançou bastante e não se trata de uma investigação tão 
difícil”, analisa o Delegado. 

Cavalheiro revela que alguns dos envolvidos demonstram arrependimento 
enquanto outros, que possuem antecedentes criminais, não apresentam a 
mesma impressão em relação aos fatos registrados no último final de semana. 
“Vamos apurar também se ocorreu a venda de bebida alcoólica para menores no 
estabelecimento, o que é proibido por lei. Vamos fazer diligências neste sentido 
e também confirmar o desrespeito aos protocolos relacionados a Covid-19”, 
complementa. O inquérito deve ser finalizado ao longo do mês de setembro e 
depois será remetido para apreciação do Ministério Público (MP).

Reunião entre autoridades
Uma reunião na segunda-feira (30), na Prefeitura de Encantado, discutiu 

medidas após a briga. O encontro, proposto pelo líder de governo na Câmara, 
vereador Cris Costa, reuniu o prefeito Jonas Calvi, a promotora de justiça 
Daniela Pires Schawb, o delegado Augusto Cavalheiro Neto, o capitão da 
Brigada Militar, Jorge Engster, a secretária da Saúde, Clarissa da Rosa Pretto 
Scatola, além de representantes do Centro de Operações Emergenciais (COE) 
e do Conselho Tutelar.

Ficou acordado que a Administração Municipal irá autuar o 
estabelecimento, enquanto que a Polícia Civil e o Ministério Público já 
trabalham na identi� cação das pessoas envolvidas na confusão. 

Repercussão nacional 
As imagens e, posteriormente, a investigação da polícia repercutiram até mesmo 

fora do Rio Grande do Sul. O jornal “O Globo” e o “G1” deram destaque ao fato 
ocorrido em Encantado e divulgaram a manchete: “Polícia Civil investiga briga 
generalizada em posto de Encantado”. Outros veículos de comunicação, a exemplo do 
portal GauchaZH e o Dia, também noticiaram o episódio. 

PREJUÍZO DE R$ 7.4 MIL 
E ANÚNCIO DE MUDANÇAS

Em contato com a reportagem do Grupo Encantado de Comunicação (GECom), 
o proprietário do Posto Ipiranga lamentou o episódio do último final de semana. O 
empresário, que preferiu não se identificar por questões de segurança, confirmou 
que o prejuízo chegou a R$ 7.450 entre cadeiras, mesas e vidros quebrados.

O dono do estabelecimento ainda disse que colaborou com a polícia ao ajudar na 
identificação dos envolvidos após receber auxílio da comunidade de Encantado e 
região. 

Para os dois próximos finais de semana, foram anunciadas medidas restritivas 
impostas pelo empresário: o Posto Ipiranga vai fechar às 21h na sexta e sábado. 
Além disso, serão contratados seguranças e será limitada a área de circulação 

com redução das mesas e cadeiras disponibilizadas.

Briga ocorreu 
em frente a 

conveniência do 
Posto Ipiranga

Reunião debateu soluções após tumulto

Delegado Augusto Cavalheiro Neto 
coordena investigação 
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ROMILDO
O olhar do torcedor gremista precisa 

se voltar para Romildo Bolzan. É ele 
o principal culpado pela instabilidade 
do tricolor. Renato Portaluppi não se 
encontra mais no clube há um bom 
tempo e os mesmos problemas ocorrem. 
Os jogadores também têm sua parcela 
de responsabilidade, mas está na figura 
do presidente Bolzan a maior parte de 
culpa pelo desastre que o tricolor é no 
Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. 
Antes de tudo, o presidente é quem merece 
as críticas mais fortes. Ele quem deixou o 
Grêmio em segundo plano para dar espaço 
a outros gabinetes em sua vida pública. 

MAICON
Mais um episódio do ano de 2021 

catastrófico do Grêmio é a saída do volante 
Maicon. O jogador que está prestes a 
completar 36 anos rescindiu seu contrato  
e não faz mais parte do elenco tricolor . 
Perder Maicon é um erro. Trata-se de um 
líder. Fisicamente, não tem mais condições 
de atuar, mas era importante para o 
grupo, ainda mais em um momento tão 
complicado. 

ELIMINADO 
O Aimoré do roca-salense Paulo 

Eduardo de Carvalho, o Padu, não tem 
mais chances de classificação para a 
próxima fase da Série D do Campeonato 
Brasileiro. A equipe soma 12 pontos em 13 
partidas e fecha sua participação diante do 
Marcílio Dias, fora de casa, neste sábado 
(04), a partir das 15h. Padu tem três gols 
marcados pela equipe de São Leopoldo. 

LAJEADENSE
Um surto de Covid-19 acometeu o 

Lajeadense. A equipe perdeu jogadores 
titulares e integrantes da comissão técnica 
após testes de Coronavírus. O Alviazul 
entra em campo nesta sexta-feira (03) 
diante do Avenida (Santa Cruz do Sul), a 
partir das 11h. 

FUTSAL FEMININO 
Como é positivo ver o crescimento do 

futsal feminino na nossa região. No último 
final de semana, em Roca Sales, nove 
clubes participaram de um torneio. Legal 
a organização e mobilização das equipes e 
até mesmo o nível técnico apresentado. 

FUTEBOL 7 EM CAPITÃO 

TIMES DE LAJEADO 
E COQUEIRO BAIXO 
SÃO OS CAMPEÕES 

Encerrou no domingo 
(29) O Campeonato 
Aberto de Futebol Sete 
em Capitão (Copa 
Paradise Country Clube/
Icevat). Foram realizados 
os jogos decisivos em 
duas categorias.

Na Força Livre o 
time denominado Os 
Parceiros da cidade de 
Lajeado venceu o Los 
Amigos, de Encantado 
por 2 a 0 e ficou com o 
primeiro lugar. Entre os 
veteranos, o campeão foi 
o São José de Coqueiro 
Baixo, que venceu o 
Zaragosa, de Arroio do 
Meio, por 2 a 1. 

A competição 
envolveu equipes de 
diferentes cidades do 
Vale Do Taquari. 

TALIA DAROIT 

BRESCIENSE 
COMEMORA SEQUÊNCIA 
NO FUTSAL PAULISTA

Após meses de 
paralisação devido a 
pandemia de Covid-19, 
a atleta profissional 
de futsal, Talia Daroit, 
celebra a possibilidade 
de ter uma sequência de 
partidas. A jogadora do 
Taboão Da Serra tem 
conseguido se manter 
em atividade após sofrer 
lesões. 

Aos 24 anos, a jogadora 
está sendo utilizada 
na equipe principal na 
disputa do Campeonato 
Paulista e o Novo Futsal 
Feminino. Em outubro 
inicia a Copa do Brasil. 
Na semana passada, 
o time da jogadora de 

Nova Bréscia perdeu a 
decisão da Taça Brasil 
para as Leoas da Serra 
por 5 a 3. “Graças a 
Deus não tive nenhuma 
lesão neste ano. Estamos 
trabalhando forte com o 
objetivo de conquistar um 
título e voltar a disputar 
a Supercopa no final do 
ano”, projeta. 

Talia começou no 
CFM de Encantado e 
transferiu-se para Santa 
Catarina, onde jogou 
futebol de campo e 
chegou até a seleção 
brasileira de base. Nas 
últimas temporadas, ela 
conviveu com lesões que 
atrapalharam sua carreira. 

São José foi o vencedor  
nos Veteranos

Os Parceiros ganham  
na Força Livre 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Talia tem 24 anos 
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MAICON
O capitão Maicon, após o descontrole 

emocional na partida contra o 
Corinthians resolveu, em comum 
acordo com a direção do Grêmio, 
rescindir o seu contrato com o clube. 
Maicon estava no tricolor gaúcho 
desde 2015, tendo conquistado vários 
títulos neste período: Copa do Brasil 
2016; Copa Libertadores 2017; Recopa 
Sul-Americana 2018; Gauchão 2018, 
2019, 2020 e 2021; e Recopa Gaúcha 
2019 e 2021. Além dos títulos, Maicon 
foi grande líder da virada que o Grêmio 
deu na década passada, depois de passar 
15 anos sem conquistas expressivas.

SANDRO SOTILLI
O maior artilheiro da história 

do Gauchão, Sandro Sotilli, foi 
homenageado com a Medalha da 55ª 
Legislatura da Assembleia Legislativa. 
A proposição foi do deputado Mateus 
Wesp. Em sua carreira, Sotilli passou por 
clubes como Juventude, Internacional, 
São José e Pelotas, entre outros. 

CONVOCADA
A goleira Lorena é a primeira atleta 

do Grêmio a ser convocada para a 
Seleção Brasileira principal desde que 
o clube retomou o futebol feminino. 
Lorena que está no tricolor gaúcho 
desde 2019, foi chamada pela técnica 
Pia Sundhage, para disputa de dois jogos 
preparatórios para a Copa América 
Feminina 2022. As partidas acontecem 
diante da Argentina, entre os dias 13 e 
21 de setembro.

COPINHA
No período de 15 de setembro a 19 

de dezembro será disputada a Copa 
Federação Gaúcha de Futebol 2021. A 
tradicional "Copinha" terá a participação 
de 18 equipes, divididas em três chaves. 
O campeão, além de garantir vaga na 
Copa do Brasil de 2022, terá direito a 
disputar o título da Recopa Gaúcha 
com o Grêmio que foi o campeão do 
Gauchão deste ano. Na última edição da 
Copinha o campeão foi o Futebol Clube 
Santa Cruz.

LAJEADENSE
O Clube Esportivo Lajeadense perdeu 

a invencibilidade no Campeonato 
Gaúcho da Divisão de Acesso. O 
Alviazul foi derrotado na última terça-
feira (31-8) pelo o Guarany de Bagé, por 
3 a 1, em Lajeado. Hoje (3), às 11 horas, 
o Lajeadense recebe o Avenida na Arena 
Alviazul. Atualmente o representante 
do Vale do Taquari ocupa a terceira 
colocação da Chave B, sendo que, 
dos oito integrantes da chave, quatro 
se classi� cam para fase seguinte do 
certame.

TIAGO NUNES
O técnico Tiago Nunes, que 

trabalhou no Grêmio no primeiro 
semestre, assumiu o comando do 
Ceará. Ele substitui Guto Ferreira, 
que foi demitido após a derrota para 
o América-MG na última rodada do 
Brasileirão.  No tricolor gaúcho, Tiago 
Nunes conquistou o Campeonato 
Gaúcho, mas fracassou no Campeonato 
Brasileiro e foi demitido.

ABEL BRAGA
Após menos de três meses no 

comando do Lugano da Suíça, o 
técnico Abel Braga acabou demitido 
esta semana. O Lugano está na sexta 
colocação no campeonato nacional.

SURTO DE COVID
Além de � gurar na zona do 

rebaixamento do Brasileirão da Série 
B, o Brasil de Pelotas passa por outra 
di� culdade esta semana. Pelo menos seis 
atletas testaram positivo para Covid-19, 
e desfalcam o Xavante pelotense nos 
próximos jogos.

MENINAS COLORADAS
As gurias do Inter perderam, 

de um a zero para o Palmeiras, a 
primeira partida da fase semi� nal do 
Campeonato Brasileiro de Futebol 
feminino. A partida foi disputada no 
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O 
jogo da volta ocorre domingo, dia 5, 
às 11 horas, no Allianz Parque, em São 
Paulo-SP, e o alviverde paulista joga 
pelo empate para chegar na decisão. Na 
outra semi� nal, o Corinthians venceu 
a Ferroviária, em Araraquara-SP, por 3 
a 1. O segundo confronto também está 
marcado para domingo (5).

RECORDE DO CR 7
Nesta semana, na vitória de 2 a 1 de 

Portugal sobre a Seleção da Irlanda, 
pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, 
Cristiano Ronaldo marcou os dois gols. 
Com estes dois tentos marcados, CR 7 
atingiu a marca de 111 gols pela Seleção 
de Portugal, passando a ser o maior 
goleador de todas as seleções. Mais um 
feito daquele que considero o melhor 
jogador do mundo das últimas duas 
décadas.

REFORÇOS
Antes do fechamento da janela 

de transferências da Europa, o SC 
Internacional conseguiu con� rmar duas 
contratações, o zagueiro Kaique Ferreira 
da Sampdoria da Itália, e, o atacante 
Gustavo Maia, do Barcelona. Ambos 
foram contratados por empréstimo.

FUTSAL FEMININO 
TIME DA WESTFÁLIA VENCE 
TORNEIO EM ROCA SALES

Com participação 
de nove equipes foi 
realizado, no domingo 
(29), a Copa Vini Lady 
de futsal feminino 
em Roca Sales. A 
competição foi disputada 
no Ginásio do Centro 
Social Urbano.

O Flamengo da cidade 
de Westfália sagrou-se 
campeão ao derrotar o 
Ousadia Futebol Clube, 
de Relvado, na decisão 
por 1 a 0. O terceiro 
lugar � cou com o SAFF 
Futebol Feminino (Roca 
Sales) e o Esporte Clube 
Encantado fechou o 
torneio em quarto lugar. 

Bruna Dorneles, do 
SAFF, foi a artilheira 
com sete gols. A goleira 
Joana, do Flamengo, 
sofreu apenas um gol e 
foi a menos vazada. 

Conforme um dos 
organizadores do 
campeonato, � iago 

Disputa ocorreu no ginásio do Centro Social Urbano

Time de Relvado chegou na decisão 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Marchese, a proposta 
é dar reinício as 
atividades esportivas 
na modalidade e 
fomentar a prática do 
futsal feminino. “Vem 
crescendo muito. A gente 
vê os times organizados, 
treinando e com 
fardamento. Isso é algo 

positivo e esperamos 
contribuir para que 
o futebol e o futsal 
feminino se desenvolvam 
cada vez mais”, a� rmou.

Participaram ainda 
Cia Do Hitt e Águias 
da Bola (Lajeado), FFC 
Capitão, Éh As Gurias e 
Rio Branco (Roca Sales). 
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Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br Pastoral da ComuniCação

 A VITÓRIA SOBRE O MAL

A cosmovisão cristã não é de um universo 
dualista onde o bem e o mal são forças impessoais e 
equivalentes, em interminável batalha. Ao contrário, 
na teologia cristã, Deus é um ser pessoal, eterno, bom 
no sentido absoluto e, autônomo: Ele não depende 
de nada além de si mesmo para continuar sendo 
Deus. O mal não existia no princípio e não existirá 
no fim. Mas alguém poderá argumentar: Por que 
então o mal veio a existir? O mal existe por causa 
da liberdade.  Ao criar as hierarquias celestiais e o 
próprio homem, Deus deixou uma porta de saída; 
uma escolha possível, mas que sendo utilizada, criaria 
inexoravelmente um caminho oposto, e passível, 
portanto, do seu julgamento.

Na teologia cristã, tudo está sujeito à autoridade 
de Deus e nada poderá fugir ao seu juízo, quer as 
hierarquias espirituais que se rebelaram, quer o 
próprio homem, que se deixou levar pela sedução 
do pecado. Portanto, a luta entre bem e mal não 
terá uma solução a partir de iniciativas humanas ou 
através de uma batalha cósmica, e sim através do 
próprio Deus e da forma como Ele decidiu prover 
essa solução. Para ficar bem entendido, nestes tempos 
de tanta arrogância, o ser humano não possui em si 
mesmo o poder para fazer com que o bem prevaleça 
definitivamente sobre o mal!  É Deus quem fará isso! 

Mas podemos saber como Deus o fará? Sim. Na 
verdade Deus já começou essa obra, contudo, é 
possível que ao falar sobre isso, eu possa despertar 
em alguns, um compreensível ceticismo, pois o 
cristianismo parece haver falhado. No entanto, tenho 
em meu favor que, exatamente o que poderia ser 
entendido como o pretenso “fracasso de Deus”, é a 
prova da nossa corrupção, visto que conseguimos 
ser maus até em nome do bem e conseguimos falhar 
grotescamente, até em nome Jesus. Mas, de fato, 
Jesus Cristo é a solução e não temos alternativa senão 
continuar apontando para Ele: “Jesus, aproximando-
se, falou-lhes, dizendo: “Toda autoridade me foi dada 
no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou 
convosco rodos os dias até à consumação do século” 
(Mateus 28.18-19). “E, então, virá o fim, quando ele 
entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído 
todo principado, bem como toda potestade e poder. 
Porque convém que ele reine até que haja posto todos 
os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a 
ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou 
debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas 
lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo 
lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe 
estiverem sujeitas, então, o próprio Filho também se 
sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para 
que Deus seja tudo em todos” (1 Coríntios 15.24-28). 

Prezado leitor: Num mundo tão confuso, onde 
tantos se dizem “do bem” em nome próprio e onde 
tantos se dizem “do bem” em nome de Deus, Jesus 
Cristo continua sendo o único poder definitivo 
sobre o mal, a começar em mim: “Senhor, para quem 
iremos? Tu tens as palavras de vida eterna” (João 6.68). 

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

O HOMEM REVELAÇÃO 
DO SÉCULO XXI

... e toda 
a terra se 
maravilhou 
após a besta. 
(Apocalipse 
13:3).

O século XXI tem se destacado como o século 
da comunicação e da política sem ética. O mundo 
que hoje vivemos está perdendo as suas fronteiras, 
bem como o seu patriotismo, dando lugar a uma 
nova visão global e exigindo um homem forte para 
reunir e unir os países com um objetivo único: 
trazer a paz mundial com segurança. Esse líder 
precisará ser um político sem extremismos, mas com 
carisma suficiente para ser o “Fuhrer do século”. Ele 
conquistará as nações com os seus discursos voltados 
para uma Nova Ordem Mundial onde o ser humano 
se liberta de qualquer conceito pré-estabelecido, e se 
torna livre para ser o que quiser ser, sem qualquer 
constrangimento, dando liberdade à sua consciência.

O novo lider mundial estará na capa da Time, 
da Forbes e das principais revistas e manchetes do 
mundo como o homem revelação da política e da 
economia mais bem sucedida de todos os tempos. 
Durante três anos e meio trará uma nova esperança à 
humanidade através de uma nova religião ecumênica 
que aceitará qualquer credo como sendo de Deus, 
a ponto de todas as nações se congratularem com 
esse homem que finalmente resolveu os anseios do 
povo, trazendo paz e segurança. Mas ... Pois que, 
quando disserem: Há paz e segurança, então lhes 
sobrevirá repentina destruição, como as dores de 
parto àquela que está grávida, e de modo nenhum 
escaparão. (I Tessalonicenses 5:3). 

Talvez aqui você pergunte: Por que Deus faria 
isto? Se a humanidade está feliz? Pois é! Esse líder 
foi mandado pelo próprio Deus porque as pessoas 
rejeitaram o seu único Filho. Deus chama esse líder 
de: “o homem do engano”, pois quando terminarem 
os primeiros quarenta e dois meses do seu governo, 
ele mostrará a que veio. Revelará a sua verdadeira 
identidade e levará o mundo inteiro à Terceira Guerra 
Mundial que durará até que os sete anos de seu 
governo se completem. Como o seu trono se firmará 
em Jerusalém - na cidade Santa de Israel - trará o ódio 
dos povos árabes, dos blocos comunistas e também 
dos asiáticos. O Oriente Médio será o palco de rios de 
sangue.

Esse homem adorado como deus terminará com 
qualquer sentimento de justiça e dignidade pessoal, 
sem as quais nenhuma sociedade sobrevive. Assim 
como os vírus (teste) espalhados pelo mundo 
reduziram as atividades humanas no planeta; e a 
“picadinha” tornou-se passaporte de acesso, com 
o seu “QR Code” implantado na mão direita ou na 
testa, será fácil controlar todas as pessoas através 
da Internet. Não haverá muita resistência para a 
implantação desse código, pois mais ou menos 
30% da população mundial será reduzida pelo 
Arrebatamento, e que serão justamente os mais 
conservadores. E se quem não tiver o código não 
compra e nem vende, quem poderá resistir?

Quando as pessoas acordarem do pesadelo - assim 
como os alemães no final da Segunda Guerra - já será 
tarde demais. Ainda dá tempo: escolha Jesus hoje, ou 
terá que aceitar o aniticristo amanhã.

Setembro, Mês Da 
Bíblia: Como A Bíblia 

Foi Escrita?
Em setembro, mês em que se celebra a festa 

de São Jerônimo, também se celebra o Mês 
da Bíblia, até porque São Jerônimo foi um 
grande estudioso da Bíblia nascido em 374 em 
Estridon, Dalmácia (atual Croácia). "Ele era 
um estudante das Sagradas Escrituras e foi comissionado 
para traduzir a Bíblia das línguas originais, hebraico e 
grego, para o latim.

São Jerônimo mudou-se para a Terra Santa, viveu em 
Belém por mais de 30 anos nos quais se dedicou ao estudo 
da Sagrada Escritura, por um trabalho tão intenso e por 
seu amor à Sagrada Escritura, é conhecido como Patrono 
da Sagrada Escritura estudos. Sua festa é celebrada no 
dia 30 de setembro e por isso setembro é celebrado em 
toda a Igreja como o mês da Bíblia. Neste ano em que se 
celebra os 50 anos (1971-2021) da dedicação de setembro 
como o Mês da Bíblia na Igreja no Brasil, a CNBB propõe 
o aprofundamento da Carta de São Paulo aos Gálatas e o 
lema “Pois todos vós sois UM só em Cristo Jesus”.

A Palavra de Deus sempre fez parte da liturgia da 
Igreja. A liturgia sinagogal, isto é, aquela que acontecia 
nas sinagogas, serviu de base para o que hoje é a primeira 
parte da nossa Eucaristia. Na verdade, a primeira parte da 
Eucaristia, que conhecemos como a liturgia da Palavra, 
é baseada fundamentalmente no esquema que a liturgia 
sinagogal tinha: uma leitura dos profetas, depois uma 
leitura dos salmos e depois uma leitura do que eles os 
outros escritos chamaram. É assim que eram conhecidos. 
São Justino Mártir, no século II, já nos conta como eram 
realizadas as celebrações eucarísticas, e já nos diz que 
primeiro se lê a Palavra de Deus e depois se celebra o 
banquete do Senhor.

A Bíblia foi sendo construída ao longo do tempo. 
O Antigo Testamento foi formado em um período de 
tempo como 15 séculos, enquanto o Novo Testamento foi 
formado em um período de tempo como 50 anos, ou seja, 
era mais compacto. Não existe outro livro no mundo como 
a Bíblia. Foi escrito por dezenas de autores diferentes ao 
longo de dois mil anos e, ainda assim, conta uma história 
consistente: a história do amor salvador de Deus pela 
humanidade. Cada parte da história, cada um dos 72 livros 
da Bíblia, embora tenha sido escrito por um autor humano, 
foi composta sob a inspiração do Espírito Santo. Em outras 
palavras, a Bíblia é a Palavra de Deus como nenhum outro 
livro. É uma biblioteca de cartas de amor de Deus para cada 
um de nós. Deve ter um lugar especial em cada lar católico, 
e na vida de cada católico.

Algo que pode nos ajudar tremendamente em nossos 
esforços para edificar nossas vidas no alicerce seguro do 
poder de Deus é a leitura e o estudo regular da Bíblia. 
A Bíblia é um livro único. Com a Leitura da Bíblia: 
Conhecemos Deus melhor; aprendemos como segui-lo; 
encontramos luz e força para nossas vidas! Cada um de nós 
deve ter um livro, capítulo e versículo favorito da Bíblia que 
nos ajude a ficar firmes na fé em toda circunstância. 

  Se aprendermos a ler continuamente a Bíblia, todos 
os dias, será mais difícil cair em tentação, será mais difícil 
sermos enganados pelas perigosas seduções de nosso 
mundo secular, será mais difícil ficarmos desanimados 
e confusos com os problemas da vida que todos nós 
devemos enfrentar. Se quisermos construir nossas vidas 
sobre a sabedoria e o poder divinos, que nos darão um 
fundamento sobrenatural inabalável, precisamos ir à 
Bíblia, amar a Bíblia, conhecê-la e nutrir nossos corações e 
mentes com suas palavras sagradas. Convidamos a todos 
os católicos a procurar durante este mês dedicar um tempo 
diário para leitura da Bíblia em Família.  
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Encantado 

Encontro Farroupilha: 
Acampamento começa a ser montado

Com o início do mês 
farroupilha, avança a 
montagem da estrutura 
do acampamento do 9º 
Encontro Farroupilha de 
Encantado, organizado 
para acontecer entre os 
dias 11 e 20 de setembro.

Conforme o Produtor 
Cultural, Maurício Horn, 
o evento tem o propósito 
de unir e reverenciar os 
costumes e, além disso, 
manter viva a cultura 
passando de pai para 
filho. 

O acampamento será 
formado por 25 ranchos, 
metade do número 
disponibilizado na 
última edição. Todos os 
espaços disponibilizados 
foram comercializados. 
Novas reservas poderão 
ser feitas apenas para o 
próximo ano. Conforme 
a organização, eles 
são ocupados, em sua 
maioria, por integrantes 
que já participaram 
do evento em outras 

edições. 
Ainda há expectativa 

pela divulgação dos 
protocolos de segurança 
que irão conduzir o 
evento. A expectativa 
dos tradicionalistas é 
que o evento, apesar das 
restrições, mantenha as 

características de união e 
troca de experiências que 
sempre o conduziram.  

É o que acredita 
Adair Lopes, que integra 
o piquete “Parceria 
Gaudéria”, presente no 
Encontro desde 2014. 
“O evento é uma forma 

de cultivar as tradições 
gaúchas e viver momentos 
de integração com outros 
piquetes, trocando 
experiências e também 
aprendendo, a cada 
evento, um pouco mais da 
cultura gaúcha”, comenta. 

O tradicional 

“costelão” será 
servido no feriado da 
segunda-feira, dia 20, 
a partir do meio dia. O 
Encontro Farroupilha 
de Encantado é uma 
realização de Gaita 
Produtora, com o 
patrocínio de Valelog, 

Sorvetes Gelícia, Agraz, 
Dihellen Cosméticos, 
AGF Supermercado e 
Machado Agropecuária, 
e conta com o 
financiamento do Pró-
cultura, Governo do 
Estado do Rio Grande 
do Sul.

Evento acontece no Parque João Batista Marchese

DIVULGAÇÃO
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Tradicionalismo 
Encantado sedia o acendimento 
da Chama Crioula neste sábado

A 24ª Região Tradicionalista, 
juntamente com a Prefeitura de 
Encantado, Entidades Tradicionalistas 
do município e Associação Amigos 
do Cristo, realizam o Acendimento da 
Chama Crioula Regional neste sábado, 
dia 04 de setembro. O ato deve ocorrer 
junto ao Cristo Protetor. 

A programação inicia às 9h com 

a acolhida das delegações no Parque 
João Batista Maschese; 9h30min ocorre 
a saída das delegações do Parque em 
direção ao Cristo, sendo em fila de dois 
a dois; 11h inicia a cerimônia com a 
presença das autoridades seguida da 
bênção; 11h30min ocorre a geração 
da chama que será distribuída às 
delegações.

ENCANTADO

Movimentação econômica bate recorde com 
aumento do Valor Adicional Fiscal em 23,17%

A Administração 
Municipal de Encantado 
comemora o resultado 
expressivo no índice 
de retorno do Imposto 
Sobre Operações 
Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS). 

O prefeito Jonas Calvi 
destaca que o município 
saltará da 84ª posição 
em 2020, dentre os 497 
municípios gaúchos 
em retorno de ICMS, 
para a 77ª colocação 
em 2021. Encantado é o 
segundo município em 

crescimento na região 
da Associação dos 
Municípios do Vale do 
Taquari (Amvat) e o 26º 
no Estado em relação 
ao período 2019/2020. 
“Isso é resultado da 
organização nas finanças 
do município, uma das 
bandeiras levantadas 
pelo prefeito Adroaldo 
Conzatti. Além disso, 
o município realizou 
acompanhamento efetivo 
do Valor Adicionado 
junto às empresas”, 
ponderou o gestor.

Para 2022, o índice 
de Encantado voltará 
a subir, sendo fixado 
em 0,264887, obtendo 

crescimento de 10,12% 
sobre o indicador de 2021. 
O resultado é o maior 
índice nos últimos 18 
anos e expressa o trabalho 
da Secretaria de Gestão 
Financeira, que coleta e 
audita informações fiscais 
de todas as empresas 
e produtores, a fim de 
garantir o cômputo 
para o quesito do Valor 
Adicionado Fiscal – 
VAF, que é o maior 
componente do índice de 
ICMS, com 75% de peso 
no total (para o índice 
2022 foram computadas 
as médias dos anos/base 
2019/2020 do indicador 
econômico).

O total da movimentação bateu 
recorde e chegou à casa do bilhão, 
alcançando R$ 1.027.602,398, 
novo recorde municipal em termos 
de valor adicionado, número 
23,17% maior que o dado anterior 
(2019 foram R$ 834.276.254,93). 
Estas estatísticas demonstram o 
crescimento médio da economia 
de Encantado, mesmo em um 
período de pandemia mundial do 
Coronavírus. O crescimento médio 
estadual neste período foi de 4,28%.

Para o prefeito Jonas Calvi, 
os números refletem um 
fortalecimento da economia 
encantadense. “Vamos seguir 
trabalhando para termos cada 
vez mais resultados positivos. E 
isso passa pelo fortalecimento 

e capacitação do nosso 
empreendedor”, salienta. 

O fortalecimento econômico 
proporciona o investimento na 
saúde pública, por exemplo, que 
deve ser de no mínimo 15% e 
encontra-se em aproximadamente 
18%, mas durante a pandemia 
chegou a alcançar o dobro do 
percentual exigido por lei. “A UTI 
do Hospital Beneficente Santa 
Terezinha, durante a pandemia, 
por exemplo, foi custeada em boa 
parte com esse recurso, sejam as 
remunerações dos profissionais 
de saúde, contas, equipamentos, 
entre outros custos”, explica a 
secretária de Saúde, Meio Ambiente 
e Assistência Social, Clarissa Pretto 
Scatola.

SAIBA MAIS:
O Valor Adicionado Fiscal é calculado com base na diferença entre o total 

de vendas (saídas) de mercadorias e serviços tributados pelo Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e as compras (entradas) realizadas 
por empresas no município. É o fator de maior peso para elaboração do índice 
de retorno de ICMS, que determina o percentual ao qual o município tem 
direito no bolo de arrecadação do imposto. O VAF compõe 75% do índice, que 
também considera outras variáveis como população (7%), área (7%), número de 
propriedades rurais (5%), produtividade primária (3,5%), S-E Percapita (2%) e 

pontuação no Programa de Integração Tributária (0,5%).

Movimentação Bilionária


