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Orquestra de 
Candelária faz 
apresentação

No próximo domingo 
(12), a programação do 
Encontro Farroupilha 
traz a apresentação da 
Orquestra de Candelária, 
que preparou um 
repertório instrumental 
voltado à cultura gaúcha, 
especialmente para a 
data.

A Orquestra 
apresentará sucessos de 
diferentes artistas do 
Estado, como Baitaca, 
Cezar Passarinho e 
Grupo Rodeio. A cantora 
Mirim, Luiza Andrade, 
que participou do � e 
Voice Kids, da TV Globo, 
também sobe ao palco. 

Luiza é natural de 
Candelária e participou 
do time de Michel Teló 
até a fase das batalhas, 
no domingo, dia 22 de 
agosto. Ela subiu pela 

primeira vez no palco 
do programa no dia 27 
de julho, um mês depois 
de enviar o vídeo para a 
produção.

A apresentação da 
orquestra inicia a partir 
das 15h30min, no Parque 
João Batista Marchese e 
terá entrada é gratuita. 
O show faz parte da 
“Turnê  Instrumental II”, 
que divulga o trabalho 
da orquestra em diversas 
regiões.

A Orquestra de 
Candelária surgiu em 
2014, a partir de um 
sonho do maestro 
Alan Patrick Wagner, 
que teve a colaboração 
de Francisco Veloso e 
auxílio da Prefeitura de 
Candelária e Associação 
Cultural de Candelária 
Érico Verissimo 

(ACCEV) para aquisição 
dos instrumentos. As 
primeiras apresentações 
aconteceram em 2015 e 
em 2016 as apresentações 
foram ampliadas para 
outras cidades da região. 

A orquestra é formada 
por diferentes músicos, 
entre os seguintes naipes: 
teclado, contrabaixo, 
violão, bateria, percussão, 
teclado, saxofones, 
trombones e trompetes. 

A turnê instrumental 
da Orquestra de 
Candelária conta com o 
estimulo da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura 
e com o patrocínio 
de Lojas Benoit. A 
realização é da Secretaria 
Especial da Cultura, do 
Ministério do Turismo, 
Governo Federal – 
Ordem e Progresso.

ENCANTADO
Posto virtual 
da Receita Federal 
inicia atendimento

Na quarta-feira (08), no 
gabinete do prefeito Jonas 
Calvi, ocorreu a assinatura 
do Acordo de Cooperação 
Técnica nº 01/2021 para 
a implantação do Ponto 
de Atendimento Virtual 
(PAV) da Receita Federal, 
que abrangerá a prestação 
de serviços a contribuintes 
do município. 

A implantação do 
PAV em Encantado foi 
viabilizada por meio de 
acordo � rmado entre a 
Administração Municipal 
e a Receita Federal e tem 
previsão de iniciar os 
atendimentos no dia 15 de 
setembro. 

O PAV busca inovar 
a oferta de serviços, 
ampliando o leque desses 
serviços no município 
por meio da estrutura 
disponibilizada pela 
Administração Municipal, 
facilitando o acesso 
daqueles que precisam do 

atendimento da Receita, 
sem que necessariamente 
tenham que se deslocar 
até a unidade mais 
próxima. O acordo prevê 
atendimento por meio de 
um Processo Digital, além 
de orientações sobre os 
serviços oferecidos no site 
e Portal e-CAC.

Além disso, o PAV 
atenderá a população 
menos favorecida, 
com limitação de 
acesso aos serviços 
virtuais, e que poderá 
receber orientações em 
atendimento presencial.

Estiveram presentes 
no ato o prefeito Jonas, 
o Delegado da Receita 
Federal do Brasil, unidade 
Novo Hamburgo, 
Eduardo Godoy Corrêa, 
o agente responsável 
pela Receita em Lajeado, 
Antônio Augusto Timm, 
e a equipe de Fiscalização 
Tributária de Encantado.
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encantadoDiscussão ocorreu após críticas ao atendimento da saúde

Presidente Yê bate boca com 
vereador, chefe de gabinete e 
secretária da saúde
Dedo em riste, voz 

alterada e bate-
boca marcaram a 

noite da quarta-feira (08) 
na Câmara de Vereadores 
de Encantado. As críticas 
feitas pela presidente 
Andresa Cristina de Souza 
(Yê) ao atendimento 
prestado pela Secretaria 
da Saúde do município 
desencadearam em revolta 
por parte de servidores 
da Administração 
Municipal. O momento 
mais tenso ocorreu 
após a sessão, quando 
o chefe de gabinete da 
prefeitura, Caetano Ost 
Turatti, discutiu com a 
emedebista. Outro embate 
que envolveu Yê foi com 
o vereador Diego Pretto 
(Progressistas). 

Em seu discurso na 
tribuna, a presidente 
citou casos de pessoas 
que procuraram a 
Câmara para reclamar 
do atendimento prestado 
na área da saúde. A 
vereadora relatou a 
situação de um homem 
que estaria hospitalizado 
e tem di� culdade de 
alimentação e, ainda, de 
uma mulher que não 
estava conseguindo uma 
receita para ter acesso a 
medicamentos de uso 
contínuo. “Não é só a 
Covid que mata, secretária 
Clarissa. Este homem que 
está internado perdeu 30 
quilos em dois meses, sabe 
o que é isso? A Clarissa 
sabe por que eu falei para 
o Diego (Pretto, irmão 
da secretária e vereador). 
Os servidores não têm 
culpa disso, mas por que 
tanta reclamação? Vou 
lutar para comunidade 
sim, não sou vereadora de 
secretária ou prefeito. Vou 
lutar por Encantado, doa a 
quem doer”, disparou. 

A presidente ainda 
reproduziu um áudio 
do quadro “Boca No 
Trombone” da Rádio 

Encantado, onde 
ouvintes reclamaram do 
atendimento na área da 
saúde. 

As críticas 
desagradaram a secretária 
e servidores da saúde, 
que chegaram a debater 
com a vereadora durante 
a manifestação dela na 
tribuna. Ao � nal da sessão, 
a situação evoluiu para um 
bate-boca, onde o chefe 
de Gabinete Caetano e 
Yê chegaram a elevar a 
voz na conversa quando 
Caetano exigia retratação 
caso a presidente estivesse 
equivocada. Em outro 
momento, o vereador 
Diego Pretto cobrou de 
Yê o fato de ser chamado 
de “pombo correio” por, 
segundo a emedebista, ter 
conseguido contato com 
a secretária apenas por 
intermédio do vereador, 
que é irmão da servidora 
do Executivo. Ambos 
integram partidos de 
oposição ao Executivo na 
Câmara. A responsável 
pela pasta da saúde de 
Encantado também 
conversou com os 
vereadores ao � nal da 
sessão. 

Para a reportagem 
do Grupo Encantado 
de Comunicação, a 
secretária e o chefe de 
gabinete reforçaram 
o discurso de que 
estão realizando os 
atendimentos dentro 
do que é permitido 
pela legislação e que 
não concordam com 
algumas das a� rmações 
feitas durante a sessão 
da Câmara desta 
semana. Com relação 
ao caso do homem 
que está hospitalizado, 
ambos relataram que a 
administração acompanha 
a situação e que realizou 
o atendimento de acordo 
com o que diz a legislação.

Henrique Pedersini
jornalista

PROJETOS APROVADOS
Cinco projetos foram aprovados na sessão de ontem. Dois de origem do Executivo e três criados por 

vereadores: 
>> 043/2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais no valor de R$ 426.356,00. 
 >> 044/2021 - Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 
>> 009/2021 (Legislativo) - Institui no Município de Encantado a “Semana Municipal de Orientação e Prevenção 

à gravidez na adolescência “, criando o “Dia Municipal de Prevenção à gravidez na Adolescência¨ e dá outras 
providências. 

 >> 011/2021 (Legislativo) - Institui a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede 
pública municipal de saúde. 

>> 013/2021 (Legislativo) - Determina que os agressores que cometem o crime de maus tratos arquem com as 
despesas do tratamento do animal agredido. 

administração 
municipal 
emite NOTA DE 
ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal 
de Saúde, Meio Ambiente e 
Assistência Social de Encantado 
(SMAAS), a respeito do teor da 
manifestação proferida em tribuna 
pela Presidente da Câmara de 
Vereadores na sessão realizada na 
última quarta-feira (08) acerca de 
paciente que, segundo a vereadora, 
possui alteração na vesícula e cujo 
caso de saúde não teria recebido 
o devido encaminhamento pela 
Secretaria de Saúde, informa que 
todas as etapas do protocolo de 
encaminhamento via GERCON 
(gerenciamento de consultas) foram 
atendidos: protocolo GERCON 
nº 210800013652, sendo que foi 
realizado o cadastro do paciente 
no GERCON às 14h52min do 
dia 02/08/2021 por funcionária 
desta Secretaria, conforme 
encaminhamento do médico 
especialista do Município.

Informamos ainda que aos 
06/08/2021, após contato com o 
tele saúde, o médico da unidade 
atualizou o quadro clínico do 
paciente, e no dia 10/08/2021 foi 
con� rmado o agendamento do 
paciente no Hospital da Santa Casa 
de Misericórdia de POA, para o 
dia 24/08/2021 às 13h20min, para 
realizar o procedimento CPRE 
(colangiopancreatogra� a retrógrada 
endoscópica do pâncreas).

Após o retorno do paciente de 
Porto Alegre, segundo relato de 
familiar em contato com a Secretaria 
de Saúde, relatou que havia 
necessidade de internação, mas, no 
momento, o Hospital da Santa Casa 
de Misericórdia não possuía leito 
disponível para o paciente realizar o 
procedimento CPRE, sendo liberado 
por aquele hospital. 

O familiar do paciente trouxe 
à Secretaria de Saúde uma AIH 
(Autorização de Internação 
Hospitalar) do procedimento CPRE 
e um receituário médico indicando 
internação junto ao Hospital Santa 
Casa, onde o paciente deveria ter 
passado no setor de internação 
para agendar o procedimento, 

diferente do que foi a� rmado pela 
Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores. 

Conforme observação da 
auditoria médica do município, 
a Secretaria de Saúde não tem 
acesso ou ingerência para cadastro 
de pacientes no sistema GERINT, 
tanto para urgências, emergências e 
tampouco procedimentos eletivos. 
Apenas os hospitais possuem 
habilitação (senha) para cadastrar 
pacientes no sistema GERINT. 

A pandemia de Covid-19 
representa um desa� o para o sistema 
público de saúde e a circulação de 
informações inverídicas ou geradas 
por fontes não autorizadas prejudica 
o atendimento em saúde de 
primeira linha, bem como a adesão 
das pessoas às melhores práticas 
de saúde pública. As autoridades 
sanitárias são os órgãos tomadores 
de decisão e orientadores para que 
os problemas de saúde pública sejam 
tratados da melhor forma possível.

Encantado, 9 de setembro de 
2021.

Secretaria Municipal de Saúde, 
Meio Ambiente e Assistência Social 

de Encantado (SMAAS)

“Nenhuma prioridade está na frente 
da saúde”, diz prefeito Jonas Calvi 

O prefeito Jonas Calvi enfatizou que todo esforço que é possível ser empenhado 
pela Administração Municipal será feito para atender os encantadenses na área da 
saúde. De acordo com Jonas, a gestão comandada por ele não tem medido esforços 
para suprir a demanda em relação a medicamentos, exames e consultas. “Não vou 
permitir que a saúde se torne um campo de batalha político. Nenhuma prioridade 
está na frente da saúde, a gente sente a dor de todos eles e não vamos deixar de 
atender ninguém dentro do que é nossa responsabilidade”, garantiu. 

O prefeito admitiu remanejamentos internos em sistemas para quali� car o 
serviço prestado e lembrou de suplementações feitas no orçamento, na casa dos R$ 
2,2 milhões para prestar serviços na área da saúde em Encantado.yê preside o 

legislativo

HENRIQUE PEDERSINI
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DE OLHO EM ROCA

Região DOS VALES

Sicredi libera R$ 70 milhões 
para custeio nos dois primeiros 
meses do Plano Safra 2021/2022

Durante os meses de julho e 
agosto, o Sicredi Região dos Vales 
disponibilizou, aos produtores 
dos 18 municípios da sua área 
de atuação, R$ 70 milhões em 
recursos para as operações de 
custeio agropecuário.

As operações de custeio, 
uma das � nalidades do crédito 
rural, destinam-se a cobrir as 
despesas dos ciclos produtivos das 
atividades agrícolas ou pecuárias, 
tais como plantio de lavoura e 
compra de trato para os animais.

Os recursos disponibilizados 
até o momento, viabilizaram 
cerca de 2,4 mil operações, 
bene� ciando 1,9 mil produtores 
da região. Conforme levantamento 
do Sicredi Região dos Vales, 
a área total plantada com esse 
montante abrange 18 mil hectares 
de diferentes culturas. Entre as 
principais atividades � nanciadas 
estão milho, soja, uva e erva-mate, 
além de bene� ciar atividades de 
pecuária como a bovinocultura.

A família Bombonatto, de União 
da Serra, é associada ao Sicredi 
há 24 anos e é um exemplo da 

utilização dos recursos de custeio 
para o cultivo de sua lavoura. 
O empreendimento familiar é 
conduzido pelo pai Diogines (62 
anos) e pelo � lho Tadeu (36 anos).

Os Bombonatto, que iniciaram 
as atividades no campo há 36 anos 
com 20 hectares, possuem hoje 160 
hectares de terra, onde cultivam 
milho e soja. Diogines conta que 
investiu na propriedade ao longo 
do tempo, sempre contando com a 
parceria da instituição � nanceira. 
“O Sicredi pra nós aqui, de União 
da Serra, desde que chegou, 
sempre ajudou”, enfatiza.

Tadeu relata a importância 
do acesso aos � nanciamentos 
voltados ao agronegócio, “todos 
os negócios giram em torno dos 
� nanciamentos. Sempre tivemos 
planejamento e foco na gestão da 
propriedade, então realizamos 
todas as negociações pensando lá 
na frente.” A família quer seguir 
evoluindo, “a única coisa que não 
podemos fazer, é parar no tempo. 
Tem espaço para subir a produção, 
melhorar ainda mais,” � naliza 
Diogines.

Tadeu, já projeta o futuro e quer 
continuar o trabalho que o pai 
começou com investimentos para 
produzir grandes resultados, “já 
estamos pensando nos próximos 
investimentos, a ideia é seguir em 
frente, não dá pra parar.”

O Diretor Executivo do Sicredi 
Região dos Vales, Roberto 
Scorsatto, destaca a importância 
de apoiar a agricultura regional. 
“O agronegócio é um dos 
principais setores econômicos 
da nossa região. Os valores de 
custeio disponibilizados, reforçam 
o compromisso do Sicredi em 
fomentar esta atividade e estar 
ao lado dos produtores rurais, 
evidenciando a importância da 
parceria e da cooperação no 
desenvolvimento da região.”

O Sicredi Região dos Vales 
está recebendo as propostas de 
� nanciamento para o Plano Safra 
2021/2022, que vai até o � nal de 
junho do próximo ano, e projeta 
liberar cerca de R$ 250 milhões. 
Desse montante, R$ 90 milhões 
são esperados para operações de 
custeio.

Encantado 

ACI-E aproxima Núcleos da 
Diretoria Executiva e do 
Conselho Deliberativo

Uma das iniciativas que 
ganha força na Associação 
Comercial e Industrial de 
Encantado (ACI-E) é o trabalho 
desenvolvido pelos Núcleos 
do Programa Empreender. 
Atualmente são seis grupos que 
reúnem 120 empresas associadas: 
Mulheres Empreendedoras 
SuperAção; Saúde do Vale; Jovens 
Empreendedores; Turismo - 
Gastronomia e Hotelaria; Turismo 
– Atrações, Eventos e Negócios; e 
Desenvolvimento Humano. 

“Os Núcleos vêm contribuindo 
no fortalecimento da 
representatividade da entidade, no 
sucesso dos empreendimentos dos 
nucleados e, por consequência, 
no desenvolvimento econômico e 
social do município e da região”, 
comemora a presidente da ACI-E, 
Maria Cristina Castoldi.

Como forma de potencializar 
essas ações e aproximar as 
empresas nucleadas da Diretoria 
Executiva e do Conselho 

Deliberativo da ACI-E, a 
presidente, respaldada pelos 
coordenadores dos Núcleos, 
convidou a advogada Darjela 
Calvi para assumir a função 
estratégica de Diretora de Núcleos. 

“Fiquei muito feliz com o 
convite. Sei da responsabilidade 
que o cargo exige. Atualmente, 
boa parte das empresas associadas 
à ACI-E também integram os seis 
Núcleos e muitos são os projetos 
e ideias que nascem dentro desses 
grupos. Ser um elo entre os 
nucleados e a diretoria é muito 
importante para a continuidade 
e viabilidade desses projetos”, 
comenta Darjela, que também é 
uma das coordenadoras do Núcleo 
de Mulheres Empreendedoras 
SuperAção e diretora regional 
da Federação de Entidades 
Empresariais do Rio Grande do 
Sul (Federasul). “Acreditamos 
que o associativismo entre 
empresas é uma alternativa para a 
sustentabilidade dos negócios no 

mercado, mantendo a geração de 
emprego e renda e contribuindo 
para o desenvolvimento regional”.

De acordo com Maria Cristina, 
neste mês de setembro também 
será constituído o Conselho 
de Núcleos, formado pelos 24 
coordenadores, com o objetivo de 
congregar forças e alinhar ações 
entre os grupos, proporcionar a 
troca de experiências e promover 
eventos de interesse coletivo. 

A presidente ressalta que o 
objetivo da ACI-E é acolher, 
apoiar, atender os anseios e 
necessidades dos associados 
fazendo com que eles se sintam 
pertencentes à entidade. “Focamos 
nossas ações em oferecer 
condições para que os associados 
aprimorem conhecimento, 
cooperem entre si, construam 
alternativas de solução conjunta 
para as di� culdades vivenciadas, 
estimulando o empreendedorismo 
e oportunizando novas lideranças 
na comunidade”, acrescenta.

Municipal de 
Bochas será 
retomado 
neste final 
de semana

Após meses 
paralisado devido 
à pandemia, será 
retomado, neste 
� nal de semana, o 
campeonato municipal 
de bochas Copa 
Sicredi, com a fase 
do mata-mata. Os 
confrontos serão os 
seguintes: Amanhã 

Prefeito explica sobre obra 
da escola de turno integral

O prefeito Amilton Fontana compareceu à sessão 
da Câmara de Vereadores na última quarta-feira 
(08). Em uma manifestação forte na tribuna, o 
prefeito rebateu ao pronunciamento do vereador 
Henrique Pivatto (PTB), que na sessão do dia 30 
de agosto cobrou da administração explicações do 
porque a obra estaria cancelada. Conforme Fontana 
“a empresa Sul Engenharia, vencedora da licitação, 
suspendeu os trabalhos por não ter capital de giro 
para tocar a obra”. Ainda conforme o prefeito “a 
obra vai sair do papel porque é uma prioridade do 
nosso governo”.  “Não se pode colocar insegurança 
para a  comunidade, esse tipo de política não cabe 
mais” desabafou Amilton Fontana.

Município recebe nota máxima 
do TCE/RS na transparência 
de informações

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) Rio 
Grande do Sul divulgou recentemente os dados do 
relatório com os resultados preliminares sobre a 
divulgação de informações relacionadas à vacinação 
contra a Covid-19, por parte dos municípios. Roca 
Sales foi um dos 10 municípios que receberam nota 
10, atendendo a todos os requisitos analisados.  
Ao todo, foram 11 critérios utilizados pelo corpo 
técnico do TCE para veri� car a transparência 
das informações disponibilizadas nas páginas 
o� ciais dos � scalizados. Entre eles: visibilidade das 
informações relacionadas a vacinação, divulgação 
do plano de ação municipal, dados sobre segurança 
e e� cácia, potenciais riscos e benefícios de cada 
uma das vacinas contra a Covid-19, divulgação 
da ordem dos grupos prioritários, quantitativo 
de doses, locais de vacinação e disponibilização 
de canais para denúncias de irregularidades. O 
resultado de� nitivo será divulgado ainda neste mês. 

(11) 13h30min: Cancha do Àlvaro x Bar do Kiko, 
Arena B x Bottega e Linha Brasil x Bar Central. A 
rodada será completada no domingo (12) com o 
confronto entre Arena A e Cancha do Enio.

CLAUDINEI COFFERRI

manifestação ocorreu na 
última quarta-feira
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Vereadores de 
Muçum aprovam PPA 
com seis emendas
Emendas ao PPA 

Os vereadores de Muçum apresentaram seis emendas ao plano plurianual (PPA) 
2022-2025, que foi aprovado em sessão extraordinária da semana que passou. O 
prefeito, agora, analisa as propostas.

1. Fábio Michelon solicita a transferência do valor de R$ 60.000 para a 
promoção de eventos municipais. O recurso para a ação seria remanejado da 
manutenção da câmara de vereadores. 

2. Michelon apresentou outra emenda para que a administração possa destinar, 
com recursos próprios ou captação, o valor de R$ 80.000 para ação de Eventos 
Esportivos. O valor seria remanejado do gabinete do prefeito.   

3. Leonardo Bagnara apresentou emenda no valor de R$ 40.000 de recursos 
próprios e externos a serem aplicados na Causa Animal. O recurso seria oriundo 
da Câmara de Vereadores. 

4. Renato Zortea apresentou emenda de recursos próprios ou através de 
captação no valor de R$ 200.000 para ser aplicado ao setor primário com a 
correção do solo. O valor seria oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura. 

5. Marcos Bastiani apresentou emenda para que a administração destine o valor 
de R$ 1.000.000 para criação de Programa de Loteamento Industrial. O valor seria 
oriundo de recursos próprios ou captação federal. 

6. Bastiani também apresentou emenda para que a administração destine, 
com recursos próprios, o valor de R$ 1.000.000 para criação de Programa de 
Loteamento Popular. O valor pode ser oriundo de captação federal.

Eleições 2024
O vereador de Iraí e presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), 

Gilson Conzatti, deverá ser candidato nas eleições municipais de 2024 em 
Encantado, onde já foi vereador e secretário municipal. 

Inquérito 
Parabenizo o delegado de polícia de Encantado, Augusto Cavalheiro Neto, 

pela iniciativa - antes mesmo do registro o� cial -, em instaurar inquérito 
policial para apurar responsabilidades sobre a briga ocorrida no Postinho de 
Encantado. 

Mandados 
Poucos dias após o fato, pelo menos 12 pessoas foram identi� cadas. O 

delegado, então, solicitou autorização para cumprir 9 mandados de busca e 
apreensão e condução coercitiva. A justiça autorizou somente o cumprimento 
dos mandados. Mas, que seria perfeito conduzir os brigões para prestar 
depoimento coletivo na delegacia... seria, com toda a certeza. 

Turismo 
O empresário Muçunense Daniel Di Domênico 

iniciou o processo de aterro para a colocação de 
um container que servirá para prestar informações 
turísticas.  O município auxilia com máquinas 
após ser autorizado pela câmara de vereadores. A 
edi� cação está sendo construída no trevo de acesso 
à cidade, graças à doação do local pela empresa A. 
Barônio. 

Empreendedor 
Recentemente, o vereador de Muçum Fábio 

Michelon sugeriu, ao executivo, a implementação 
da “Sala do Empreendedor” no município. A ideia 
objetiva facilitar o atendimento das demandas dos 
empreendedores do município, como: auxiliar na 
instalação de novas empresas, agilizando o processo 
de alvarás, notas � scais e serviços burocráticos. 

Sua nota vale prêmios
O município de Doutor Ricardo continua 

realizando a campanha “Sua Nota Vale 
Prêmios”. Para concorrer aos prêmios mensais, 
o consumidor deve comprar no comércio do 
município e trocar a nota junto a Secretaria 
da Agricultura e Meio Ambiente. O sorteio é 
realizado no último dia útil de cada mês em 
sistema de bingo. A promoção iniciou em abril 
e prossegue até novembro, com dois sorteios 
mensais de R$ 250. No mês de dezembro, serão 
dez sorteios de R$ 500 cada. A premiação total 
é de R$ 9 mil.
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Influência bolsonarista
ENCANTADO: NOVO 
ATIVISMO POLÍTICO

Bolsonaro. Ame-o ou Deixe-o. Critique-
se os seus seguidores por sua veneração 
obsequiosa. Mas é preciso reconhecer 

que as mobilizações em apoio ao Presidente 
têm sido grandiosas e surpreendentes. Aqui em 
Encantado, no dia 1º de maio, o cálculo foi de 
cerca de 150 automóveis. Nesta semana, no Dia 
da Independência, os organizadores estimaram 
aproximadamente 320 automóveis e caminhões, 
três quilômetros apesar de entenderem que a 
passeata foi prejudicada pela chuva. Destacaram 
que houve aplausos da população que acenava 
com bandeiras brasileiras. 

NOVA POLÍTICA
Analisando ambas as manifestações, a coluna 

tem a percepção que mostraram um novo 
per� l do ativismo político em Encantado e 
nos municípios da Região. Essa nova forma 
de participação política se consolida em três 
escolas de pensamento: conservadores nas 
questões comportamentais; liberais no aspecto 
econômico, ante estatizante; e apartidários. Nas 
pautas dos manifestantes a defesa do respeito à 
Constituição, com críticas ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) e ao Congresso Nacional, 
harmonia entre os Poderes da República, e 
apoio ao presidente Bolsonaro.

IDEOLOGIA
Este novo homem-político no ambiente 

eleitoral não seguirá as siglas partidárias 
mais tradicionais do município, mas fará 
sua mobilização e direcionará o seu voto 
considerando, especialmente a posição 
ideológica. A movimentação do bolsonarismo 
demonstra que a população dos municípios 
do Brasil Profundo, é conservadora, religiosa 
e direita e centro-direita, como ocorreu nas 
eleições das últimas décadas em Encantado, 
quando foram eleitos candidatos identi� cados 
com esse espectro ideológico. As esquerdas 
praticamente não tiveram êxito nos Parlamentos 
e nos Executivos. Portanto, a intelligentsia das 
agremiações partidárias terá que repensar 
suas estratégias para não � carem num plano 
secundário.

GOVERNOS
Outra in� uência será a postura dos candidatos 

em relação ao Governo Federal. O teste virá nas 
eleições de 2022 sobre o comportamento do 
eleitor na hora de votar nos deputados estaduais 
e federais, senadores e governador, avaliando a 
relação com a Presidência da República. Como 
a população decidirá e até que ponto haverá 
in� uência do voto em Bolsonaro, ou Lula, ou 
outro candidato.

MUNICIPAL
Da mesma forma, embora esteja mais 

distante, também já se começa a especular a 
interferência nas eleições municipais dos votos 
para a Presidência da República. A percepção 
é que, dentro desta nova realidade brasileira, 
diminuirá a in� uência dos partidos, mesmo 
os mais tradicionais, na decisão do sufrágio. 
O debate será sobre o bolsonarismo e a 
fraseologia socializante. A coluna não aposta na 
consolidação ou surgimento de uma terceira via 
viável!

OPINIÕES & INFORMAÇÕES
OS MUNICÍPIOS E 
O RIO TAQUARI

Alguns prefeitos do Alto 
Taquari começam a pensar 
em estratégias para mudar 
a visão dos municípios 
que, historicamente, não 
exploram as possibilidades 
turísticas do rio Taquari. 
A observação foi feita pelo 
presidente da Amturvales, 
Leandro Arenhardt, na 
quarta-feira (8), ao ser 
entrevistado pelo colega 
Alexandre dos Santos, no 
Programa Jornal do Meio 
Dia da Rádio Encantado. 
Citou especi� camente 
os prefeitos Jonas Calvi 
(Encantado) e Elmar 
Schneider (Estrela).

O assunto foi a 7ª edição 
da Multifeira de Estrela, 
que será realizada de 29 
a 31 de outubro e de 5 a 
7 de novembro, que terá 
como atração o Salão de 
Turismo, onde agências vão 
apresentar pontos turísticos 
e oferta de serviços. A 
promoção é da Lume 
Eventos (Encantado) e já 
é um passo para mostrar 
o rio Taquari pois a festa 
acontecerá no Porto de 
Estrela.

EXEMPLOS 
São muitos os exemplos de atrações turísticas nas 

cidades que abraçaram seus lagos e rios. 
>> Las Vegas nos Estados Unidos, erguida no 

deserto, criou um atrativo, a Hoover Dam, uma 
represa gigantesca construída para fornecer energia.

>> Lago de Garda, o maior da Itália, nas províncias 
de Trento, Brescia e Verona, é contornado por cidades 
construídas “olhando” para suas águas. 

>> Em Milão (Itália) existem os Navigli, canais 
arti� ciais navegáveis e margens com bares e 
restaurantes. 

>> Rio da cidade do Porto (Portugal), com barcos 
de passeio, oferece atrativos em suas margens, onde 
funciona até uma vinícola. 

>> New Orleans (EUA) respira música debruçada 
no rio Mississipi e no Lago Pontchartrain. 

Com o suporte da Amturvales e o apoio de órgãos 
públicos estaduais, os municípios podem aproveitar 
turisticamente os mananciais dos rios Taquari e 
Guaporé, iniciando um processo para reverter a 
situação das cidades que se organizaram de costas 
para o rio.

FAMÍLIA CHANAN
A coluna esclarece que, como publicou 

na semana passada, a autoria  do Hino de 
Encantado é da senhora Cândida Carvalho 
Chanan, esposa do sr. Salim, avós de Tomaz 
Simon, � lho de Tânia e Pedro Simon, 
recentemente falecido. A dona Cândida era 
conhecida entre amigos e familiares, por dona 
Lilía.

NELSON PIQUET
Nós brasileiros temos 

o defeito de esquecer os 
ídolos do esporte. Com 
frequência, o jornal italiano 
Gazzetta dello Sport, 
divulga notícias de atletas 
que atuaram no País, 
como Ronaldinho, Falcão 
e Renato. Foi amplamente 
noticiado no Exterior que 
o tricampeão mundial de 
Faórmula 1, Nelson Piquet, 
apareceu como motorista 
do Rolls-Royce presidencial, 
que levou o presidente 
Bolsonaro ao evento do 
Dia da Independência, 
em Brasília. Piquet ainda 
é uma referência no 
automobilismo mundial, 
juntamente com Ayrton 
Senna e Emerson Fittipaldi. 
Obviamente, como se trata 
de Bolsonaro, a grande 
imprensa brasileira não deu 
muita importância ao fato. 

UMA REVOLUÇÃO: OS LIVROS
Homenagem ao 

amigo, escritor 
Airto Gomes, quase 
30 livros editados.

Vem aí uma 
nova revolução: O 
LIVRO! 

Ele é um marco da 
tecnologia: não tem 
circuitos eletrônicos, 
nem cabos e muito 
menos necessita 
de conexão ou 
bateria. Não trava 
e não precisa ser 
reiniciado nunca. Pode ser usado pelo tempo que for 
necessário e o produto é totalmente ecológico (já que 
é 100% reciclável). E não é só: vem junto um acessório 
extraordinário: um marca-página que permite ao 
usuário retornar, sempre que desejar, ao lugar exato 
onde parou. Sim, ele, o livro impresso em papel!

PERGUNTAR NÃO OFENDE
Onde é que o prefeito de Cerro Grande do 

Sul, Gilmar Alba, conseguiu sacar R$ 505 mil 
em cédulas ?  E como o ex-ministro Geddel 
Vieira Lima tinha, em 2017,  R$ 51 milhões em 
espécie num apartamento em Salvador (BA) ? 
Onde e como se busca tanto dinheiro ? 
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Encantado 
Divulgada a programação do Encontro Farroupilha

As comemorações do 
mês farroupilha ganham 
mais uma atração a 
partir do sábado (11), 
com o início do 9º 
Encontro Farroupilha 
de Encantado. O evento 
segue até a segunda-
feira, dia 20, no Parque 
João Batista Marchese, 
com programação 
diversi� cada. 

CRONOGRAMA
11 de setembro | Sábado
20h CTG Giuseppe Garibaldi
21h30min César Oliveira e 
Rogério Melo

12 de setembro | Domingo
16h30min Teixeirinha Filho

14 de setembro | Terça-feira
21h Tropeiros da Querência 

15 de setembro | 
Quarta-feira
20h CTG Giuseppe Garibaldi
21h30min Grupo Entrevero

16 de setembro | 
Quinta-feira
21h Grupo Sistema Antigo

17 de setembro | Sexta-feira
19h Grupo Vocal 
Encontro Farroupilha
21h Luiza Barbosa 

18 de setembro | Sábado
21h Grupo Mate Amargo 

19 de setembro | Domingo
20h Danças GAN 
Anita Garibaldi
21h Jorge Guedes e Família

20 de setembro | 
Segunda-feira
15h30min GAN Anita Garibaldi
16h30mim Alexandre 
Brunetto e Grupo Santa Fé
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Saúde

Doença ‘mão-pé-boca’ 
deixa pais em alerta na região

Pediatra dá dicas para prevenção

Uma enfermidade 
extremamente 
contagiosa entre 

crianças tem preocupado 
pais e profissionais 
da saúde no Vale do 
Taquari, trata-se da 
doença conhecida como 
‘mão-pé-boca’. Causada 
por um vírus chamado 
Coxsackie, ela também 
pode acometer, com 
raridade, adolescentes 
e adultos, sendo mais 
comum na infância, até 
os cinco anos de idade. 
Como o nome sugere, a 
infecção provoca lesões 
nas mãos, pés e bocas. 
Porém, além disso, 
pode causar febre e 
também atingir o sistema 
digestivo.

O médico pediatra, 
Fausto Steckel, alertou 
sobre a infecção e o 
surto na região. “O vírus 
Coxsackie é da família 
dos enterovirus, por isso 
a sua transmissibilidade 
é muito grande. É 
um surto sim, aqui 
na região a gente tem 
visto muitos casos. Eu, 
particularmente, tenho 
recebido bastante casos 
no consultório também. 
E isto se dá muito pela 
forma de transmissão, 
na verdade, por contato 
direto ou indireto. 
Porque é um processo 
viral, então acontece 
que a transmissão acaba 

sendo muito fácil, pode 
ser comparado até ao 
vírus da gripe ou da 
Covid”.

Apesar da síndrome 
ser comum e surgir em 
algumas épocas do ano, 
ela requer atenção e 
cuidados, principalmente 
para a transmissão 
entre crianças em idade 
escolar. Sobre o período 
de surgimento, Steckel 
afirmou que o aumento 
de casos acontece mais 
por conta da alternância 
brusca do clima, mas 
não existe mais esse 
padrão. “Na verdade, 
se tinha muito isso de 
que a síndrome seria 
mais disseminada em 
equinócios e não em 
solstícios, então as 
vezes na primavera 
ou no outono, mais 
pelas mudanças de 
temperaturas bruscas 
dessas estações do ano. 
Mas como ultimamente 
tem se mostrado no 
verão e no inverno 
atípicos, a ver agora 
nosso inverno onde a 
gente teve até 30 graus 
de temperatura, por 
exemplo, acaba que essa 
teoria cai um pouco 
por terra. Na verdade, 
a transmissão acaba se 
dando mais pelo contato”, 
explicou.

César Husak 
Jornalista

Sintomas
A industriária 

Gabriele Gomes, 27 
anos, é moradora 
de Roca Sales e 
contou um pouco 
sobre os sintomas 
que sua filha Alice, 
de quatro anos, teve 
quando pegou o 
vírus ‘mão-pé-boca’ 
nos últimos dias. A 
mãe recomenda a 
outros responsáveis 
observarem os 
possíveis sintomas 
da doença, 
principalmente quando as crianças 
ainda não falam. “Ela estava com 
bastante febre. Dizia que tinha 
bastante dor de garganta e de 
cabeça. Como ela já sabe identificar 
as dores, contou para mim”.

“Quando saiu as bolinhas 
incomodou mais. São como 
catapora, ela tinha muita vontade 
de coçar. Então afetou muito o 
bem-estar dela. Ela não conseguia 
dormir, coçava e a gente não sabia 
o que fazer. Tanto que eu peguei 
um paninho molhado e passei nos 
pés para tentar aliviar”, contou 
Gabriele, que não conhecia a 
doença e se informou pelas redes 
sociais. “Eu pesquisei depois de 
dar a febre. Daí fui associando 
tudo: febre, dor de garganta, dor de 
cabeça. E vários sintomas descritos 
apareceram. A gente tem que tomar 
cuidado, até nós, porque podemos 

passar para outras pessoas”.
Da mesma forma, o 

encantadense José Vanderlei, 44 
anos, que também teve seu filho 
Joaby, de três anos, infectado 
recentemente com a doença, e 
não conhecia a enfermidade. “O 
primeiro sintoma que ele teve foi 
febre muito alta. Na sexta-feira 
ele já veio da creche ruinzinho. 
Provavelmente ele pegou na creche. 
E nós associamos à inflamação na 
garganta ou gripe. E após a febre 
começou a aparecer as bolinhas ao 
redor da boca, por fora, e algumas 
na mão. Daí eu lembrei de ter visto 
uns dias antes um alerta na rede 
social desta doença. Depois de ter 
visto, eu fui associando com os 
sintomas dele, então levamos no 
hospital para ver qual o tratamento, 
o que fazer e o que não fazer, né”, 
contou o pai.

“A doença 
não tem um 
sintoma de 

gravidade, do 
mesmo jeito 

que ela chega, 
se espalha, 
depois vai 
embora. O 

importante é 
a criança estar 

muito bem 
hidratada, 
muito bem 
alimentada, 
para que ela 
tenha força, 

que o sistema 
imunológico 

funcione 
muito bem 

para derrotar 
o vírus num 

tempo menor”

Fausto 
Steckel

FAUSTO STECKEL É 
MÉDICO PEDIATRA 
E ALERTA PARA O 
SURTO DA DOENÇA 
NA REGIÃO

TraTamenTo
“O tratamento basicamente é sintomático. 

Então a gente vai medicando para coisas 
que vão acontecendo. Se a criança tem 
febre, a gente dá antitérmicos, se tem muita 
coceira nas lesões, a gente tenta dar algum 
anti-histamínico para ver se dá um pouco de 
conforto para essa situação, pode ser usado 
cremes tópicos, pomadas, todas elas sempre 
recomendadas por um médico”, sugeriu o 
doutor Fausto Steckel.

O médico também falou sobre o período de 
incubação, mas tranquilizou sobre ainda não 
existir uma vacina para este vírus. “A doença não tem um sintoma de gravidade, 
do mesmo jeito que ela chega, se espalha, depois vai embora. O importante é a 
criança estar muito bem hidratada, muito bem alimentada, para que ela tenha 
força, que o sistema imunológico funcione muito bem para derrotar o vírus num 
tempo menor. Geralmente a gente fala assim em torno de cinco, dez, as vezes 
15 dias. Na medicina nada é matemática, muito exato, mas geralmente é esse 

ciclo”, sustentou o pediatra.

>> continua na outra página
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Transmissão e 
prevenção

Pela alta transmissibilidade da ‘mão-pé-boca’, 
o alerta deve ser ainda maior para os pais que 
têm � lhos em idade escolar ou em convivência 
constante com outras crianças. Principalmente 
porque os primeiros sintomas podem ser 
confundidos com os de outras doenças comuns.

“É uma das grandes lutas a gente imaginar 
como não transmitir esse tipo de doença e como 
se proteger. A gente tem que lembrar que, por ser 
uma doença viral, ela é autolimitada. Signi� ca 
que ela vai sumir do mesmo jeito que ela vem. 
Então os pais que estão com as suas crianças em 
escolas ou creches precisam estar atentos para 
os sinais de sintomas das outras crianças. Seria 
bom sempre manter um vínculo, um círculo de 
comunicação entre os pais até para começarem 
as descon� anças iniciais e aí sempre tentar isolar 
essa criança que apresentou os primeiros sinais. 
Porque basicamente o distanciamento entre o 
infectado e pessoas possivelmente infectantes que 
seria a prevenção”, garantiu Fausto Steckel.

Até por não conhecerem muito sobre a doença, 
alguns pais podem ter os � lhos infectados sem 
mesmo perceber. O pai do Joaby, José Vanderlei, 
falou sobre seu neto, Lorenzo, que também 
foi acometido pela doença, mas com menor 
intensidade nos sintomas. “E aqui, que nós 
conhecemos, no nosso convívio, quem pegou 
também foi o meu neto Lorenzo. E provavelmente 
ele pegou do Joaby. Um ou dois dias depois ele 
também começou com a febre. Mas os sintomas 
foram menores. Só algumas bolinhas bem 
super� ciais. Deu febre, todo o processo, mas 
menos intenso. Foi diferente”.

José ainda re� etiu sobre a possibilidade dos 
adultos de sua residência também terem sido 
infectados. “E essa semana a gente está pensando. 
Não sei se tem uma lógica, mas depois do período 
de incubação que o médico passou, de sete dias, 
o Joaby está bem agora, mas nós, aqui de casa, 
passamos por alguns sintomas. Não nos deu 
bolinhas e nem febre. Mas diarreia e vômito deu 
em todos. Então se a doença é contaminante em 
adultos, não sei, mas deu para ver que alguns 
sintomas nos atingiram também”, contou o pai, 
surpreso.

Já Gabriele, mãe da Alice, assim como o pai, 
não apresentou nenhum sintoma. A mãe, que 
ainda não conhecia a síndrome, explicou que 
só depois de alguns dias foi saber onde houve 
a contaminação de sua � lha. “Ela teve contato 
com uma criança que teve a doença. Mas eu não 
sabia que ela tinha, fui saber depois, na hora não 
me liguei que a Alice podia ter pego. Só três dias 
depois deu os sintomas”, a� rmou.-

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)

MINISTÉRIO 
DA SAÚDE

Segundo informações 
do Ministério da Saúde, 
ainda não existe vacina 
para a doença mão-
-pé-boca. Em geral, 
como ocorre em outras 
infecções por vírus, ela 
regride espontaneamente 
depois de alguns dias. 
Por isso, na maior parte 
dos casos, tratam-se 
apenas os sintomas.

Principais sintomas
>> febre alta nos 

dias que antecedem o 
surgimento das lesões;

>> aparecimento, na 
boca, amídalas e faringe, 
de manchas vermelhas 
com vesículas branco-
acinzentadas no centro 
que podem evoluir 
para ulcerações muito 
dolorosas;

>> erupção de 
pequenas bolhas em 
geral nas palmas das 
mãos e nas plantas 
dos pés, mas que pode 
ocorrer também nas nádegas e na 
região genital;

>> mal-estar, falta de apetite, 
vômitos e diarreia;

>> por causa da dor, surgem 
dificuldade para engolir e muita 
salivação;

>> nem sempre a infecção pelo vírus 
Coxsackie provoca todos os sintomas 
clássicos da síndrome. Há casos em 
que surgem lesões parecidas com aftas 
na boca ou as erupções cutâneas; em 
outros, a febre e a dor de garganta são 
os sintomas predominantes.

Recomendações
>> alimentos pastosos, como purês 

e mingaus, assim como gelatina e 
sorvete, são mais fáceis de engolir;

>> bebidas geladas, como 
sucos naturais, chás e água são 
indispensáveis para manter a boa 
hidratação do organismo, uma vez 
que podem ser ingeridos em pequenos 
goles;

>> lembre-se sempre de lavar as 
mãos antes e depois de lidar com a 
criança doente, ou levá-la ao banheiro. 
Se ela puder fazer isso sozinha, insista 

para que adquira e mantenha esse 
hábito de higiene mesmo depois de 
curada;

>> evitar, na medida do possível, o 
contato muito próximo com o paciente 
(como abraçar e beijar);

>> cobrir a boca e o nariz ao espirrar 
ou tossir;

>> manter um nível adequado de 
higienização da casa, das creches e das 
escolas;

>> não compartilhar mamadeiras, 
talheres ou copos;

>> afastar as pessoas doentes 
da escola ou do trabalho até o 
desaparecimento dos sintomas 
(geralmente 5 a 7 dias após início dos 
sintomas);

>> lavar superfícies, objetos e 
brinquedos que possam entrar em 
contato com secreções e fezes dos 
indivíduos doentes com água e sabão e, 
após, desinfetar com solução de água 
sanitária diluída em água pura (1 colher 
de sopa de água sanitária diluída em 4 
copos de água limpa);

>> descartar adequadamente as 
fraldas e os lenços de limpeza em latas 
de lixo fechadas.

    

Doença Contagiosa Duração de 
7 a 10 dias.

    Transmissão Contato com secreções das vias 
respiratórias, secreções das feridas 
das mãos ou dos pés e pelo contato 
com fezes dos pacientes infectados.

Prevenção

MÃO - PÉ - BOCA

Sintomas

Lavar as mãos Sempre limpar os 
brinquedos

Ficar em casa

Feridas na mão, pé 
e boca

Vômitos e diarreia 
desconforto 
abdominal

Febre alta

Feridas na mão, pé 

Por causa da dor, 
surge dificuldade 

para engolir e muita 
salivação

Oferecer alimentos leves, com menos sal e temperatura ambiente;
Oferecer líquidos;
Se dúvidas procurar atendimento médico, na unidade referencia;
Se sinais de desidratação procurar atendimento médico na 
unidade de emergência.

Orientações Gerais:

“É uma das 
grandes lutas a 
gente imaginar 

como não 
transmitir 

esse tipo de 
doença e como 

se proteger. 
A gente tem 
que lembrar 
que, por ser 
uma doença 
viral, ela é 

autolimitada. 
Signi� ca que 
ela vai sumir 

do mesmo jeito 
que ela vem. 
Então os pais 
que estão com 

as suas crianças 
em escolas 
ou creches 
precisam 

estar atentos 
para os sinais 
de sintomas 
das outras 
crianças”

fausto steckel

PREFEITURA DE ENCANTADO
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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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Festival de 
música terá 
transmissão 
ao vivo

CANTO DA LAGOA 
RECORDAÇÕES 
acontece nesta 
sexta-feira
A edição que recorda 

os maiores 
sucessos do Canto 

da Lagoa acontece nesta 
sexta-feira (10), a partir 
das 20h, com transmissão 
ao vivo das apresentações 
diretamente do Parque 
João Batista Marchese, 
no canal do Youtube e 
Facebook do festival. 

A proposta desta edição 
é recordar músicas já 
apresentadas ao longo dos 
eventos das últimas 16 
edições. Serão dezesseis 
músicas, selecionadas 
entre mais de duzentas. 
Além disso, por meio 
de votação on-line, o 
público definiu outras 
três canções que também 
farão parte do repertório. 
A organização divulgará 
as faixas selecionadas 
durante a live. 

“É uma edição especial. 
As músicas que serão 
apresentadas resgatam 
um pouco do que já 
aconteceu nas outras 
edições, que foram todas 
belíssimas. Não serão 
apresentadas apenas as 

músicas classificadas 
como primeiro, segundo 
ou terceiro lugar, estamos 
fazendo o resgate 
daquelas músicas que 
marcaram e que muitas 
vezes não chegaram a 
classificação final”, explica 
Marta Filter, que está na 
comissão organizadora do 
evento. 

Ricardo Werner, 
que também está na 
organização, lembra que 
o evento não é aberto ao 
público. “A transmissão 
será feita do Parque, mas 
não será aberto para 
quem tem barraca do 
Acampamento Farroupilha 
no local, apenas um 
público bem restrito 
foi convidado”, relata. 
“Estamos torcendo para 
que passe logo a pandemia 
e que possamos fazer 
o evento com público, 
com interação entre os 
músicos, pois muitos só se 
encontram nos Festivais 
e querem compartilhar 
momentos de experiência 
e tocarem juntos. Ao 
longo destas edições, nós 

AGÊNCIA KONCE

Intérpretes

Os intérpretes foram escolhidos através de 
uma comissão, que priorizou a participação 
de artistas Encantadenses, profissionais 
ou não, do meio musical. Já os músicos 
que farão parte da banda de apoio foram 
escolhidos pela Direção Musical do evento, 
e são eles Fernando Graciola, no violão 
nylon, violão aço, adaptação de arranjos e 
direção musical; Maurício Malaggi, o “Lito”, 
na bateria e percussão; Alex Zanotelli, no 
contrabaixo; Zoca Jungs, na guitarra, violão 
nylon, violão aço e viola caipira; Pedrinho 
Figueiredo, na flauta transversal e saxofone 
soprano; Matheus Kleber, no piano e 
acordeon e Bruno Coelho, na percussão. 

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.

percebemos que existem 
as bandas formadas nos 
palcos para as músicas e 
as bandas que se formam 
nos bastidores, e isso é 
bem especial”, comenta.  

Para as próximas 
edições, o evento deve 
ter novidades. “O Canto 

da Lagoa acontece a 
cada dois anos e para 
não deixar o evento 
passar em branco, a cada 
intervalo faremos uma 
edição comemorativa. 
Esta edição, por exemplo, 
era para ter acontecido 
em março, mas por 

causa da pandemia e 
de outras coisas que 
aconteceram no início 
do ano, passamos para 
setembro”, explica 
Werner.  

Elisangela Favaretto 
jornalista

Músicas selecionadas 
As músicas selecionadas têm o intuito 

de mostrar a pluralidade e a diversidade 
de estilos musicais que fazem parte do 
acervo do Canto da Lagoa. São elas: O 
meu lugar (Renê Duque/Cao Guimarães) 
– 2ª edição; Rodeio de estrelas (Hércules 
Grecco/Pedro Guerra) - 3ª edição; Tua 
companhia (Marcelo Daudt Polido) – 4ª 
edição; Morena Maçambiqueira (Kako 
Xavier/Ivo Ladislau) - 5ª edição; Coração 
do Sul (Kako Xavier/Duda Jacques) - 6ª 
edição; Nas entrelinhas do show (Mauro 
Marques/Vaine Darde) – 7ª edição; 
Pequeno paraíso (Urubatan Petrus) – 8ª 
edição; Fé e farinha (Paulo Peixoto de 
Campos) – 9ª edição; Pelos olhos do 
meu amor (Kako Xavier/Duda Jacques) 
– 10ª edição; Cobra criada (Kako Xavier/
Eduardo Radox) – 11ª edição; Aparece, 
vizinha! (Matheus Neves da Fontoura/
Rodrigo “Poka” Duarte) – 12ª edição; 
Lagoa do peixe (Caio Martinez/Adriano 
Sperandir/Cristian Sperandir) – 13ª 

edição; As águas vão levar (Kako Xavier/
Duda Jacques) – 14ª edição; Recuerdos 
do Taquari (Luciano Lucca) – 15ª edição; 
Qual seria a graça (Vinícius Agostini 
Gianezini, Júlia Pretto Troian e Rafael 
Graciola) – Canto da Lagoa Estudantil 
2018; Monges do Pinheirinho (Fábio 
Tiecher/ Jorge Moreira (in memoriam) /
Thiago Vian) – 16ª edição.

Os intérpretes convidados são: Márcia 
Graciola; Caroline Agostini Gianezini; 
Gustavo Matje; Marcelo Nólibos; 
Jeferson Rabaiolli; Regiane Assolini; Julia 
P. Troian; Vinícius Agostini Gianezini; 
Daniela Asquidamini; Jonas Bastianel; 
Eduardo Barzotto; Davi Dal Pizzol; Namir 
Barzotto; Luciano Lucca, Stella Maris e 
Fábio Tiecher. As participações especiais 
ficam por conta dos músicos Cristiana 
Pretto; Daniel Orlandini, Maurício Horn e 
Gustavo Ghisleni. O convidado especial é 
Kako Xavier, que já participou de diversas 
edições do festival.

LIVE SERÁ REALIZADA DO PARQUE JOÃO BATISTA MARCHESE
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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

3 meses da Antonella 
Acompanhamento de 3 meses da Antonella. Ela é filha 

de Daiane Giroldi Gobbi e Moisés Gobbi, que residem em 
Encantado.

NATÁLIA VIAN FOTOGRAFIA

15 anos da Rafaela
A idade mágica merece ser curtida ao máximo. Para 

comemorar e guardar lindas memórias, a Rafaela teve 
um ensaio só seu e o local escolhido foi o Refúgio 
Heimatland, em Arroio do Meio. Felicidades, Rafa!

VANESSA CRISTINA FOTOGRAFIA

À espera do 
Lorenzo

O Lorenzo está sendo 
aguardado com ansiedade 
e muito amor por toda a 
família. A mamãe Laure, 
o papai Gean, o irmão 
João Pedro e o Boby estão 
contando os dias para 
esse encontro.

VANESSA CRISTINA FOTOGRAFIA

Primeiro aninho 
do Antônio 

Maristela Valduga 
e Rogério Damasio 
parabenizam o filho 
Antônio Valduga Damasio 
que fez um aninho no dia 4 
de setembro. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Bem-vinda, 
Maysa!

A Maysa Zatta Rizzi 
nasceu no dia 1º de 
setembro, no Hospital 
Beneficente Santa 
Terezinha, de Encantado. 
Ela é filha de Cheila 
Antônia Zatta e Roberson 
Alexandre Rizzi (Peto). 
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Formatura de coroinhas e 
posse de acólitos

No domingo (05), 22 crianças e 
adolescentes tiveram a formatura de 
coroinhas e mais sete foram empossados 
como novos acólitos. Um trabalho feito 
com muito amor e dedicação por Luiz Felipe 
Devitte, Felipe Mello, Jussara Costa Bianchi, 
Aline Cima, Ana Clara de Conto, Sara de 
Conto, Rogério de Oliveira e Marlise Devitte. 
Essa pessoas deixaram os seus afazeres de 
lado para se dedicarem a uma causa muito 
especial, que é a de fazer com que crianças, 
adolescentes e jovens sigam o caminho certo! 
O padre Sérgio Geremias foi quem conduziu o 
evento e foi aplaudido de pé!

JUREMIR VERSETTI/AGÊNCIA CHINELAGEM PRESS

Aniversário!
Cristiana, 

parabéns por mais 
um ano de vida! 
Saúde, paz, amor e 
bênçãos de Deus. 
É o que deseja 
toda sua família: 
Lindomar, Maeli, 
Gabriel e Junior!

DIVULGAÇÃO

Newborn do 
Miguel 

Newborn do Miguel, 
com 12 dias. Filho de 
Aline Alessandra Hubner 
e Carlos Augusto Larger. 
Residem em Santa Cruz 
do Sul.

NATÁLIA VIAN FOTOGRAFIA

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:

12 anos do Arthur 
No dia 03 de setembro, o Arthur 

completou 12 anos. Ele recebe o carinho dos 
pais, Leandro e Daniela e da mana Nicoli.

DIVULGAÇÃO

Trash the dress 
Andrielli e Lucas

Para celebrar o 
casamento civil, a Andrielli 
e o Lucas escolheram 
um ensaio fotográfico no 
estilo Trash the dress, 
que foi realizado na 
propriedade da família da 
Andri em Arvorezinha.
Repleto de histórias, 
emoções e sentimentos, 
o ensaio terá o poder 
de contar esse lindo 
capítulo da vida do casal e 
emocionar por gerações.
Felicidade, amor e 
cumplicidade ao casal!

VANESSA CRISTINA FOTOGRAFIA

- 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 rp 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



M
I

X

O
P

IN
IÃ

O

PÁG 4  
10 DE 
SETEMBRO  
DE 2021

fròtole del 
bigolin

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Tudo promete fluir do jeitinho que espera em vários 
setores da sua vida. Planos podem decolar na carreira 
e novidades dignas de comemoração devem surgir. No 
amor, prepara o fôlego, porque emoções intensas vão 
rolar.

Touro (21/4 a 20/5)
Seus talentos vão arrasar no trabalho, seu prestígio com 
a chefia vai subir e até aquele dinheiro inesperado pode 
entrar. No amor, já pode ir planejando o cardápio para 
saborear com a pessoa amada, pois suas investidas vão te 
surpreender.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Os astros formam aspectos maravilhosos, deixando seu 
jeito mais batalhador, focado e ambicioso. Assim, você vai 
mandar bem no trabalho e resolver qualquer perrengue 
sem demora. No amor, Vênus e Júpiter turbinam a 
paquera e a pessoa amada pode ficar caidinha por você.

Câncer (21/6 a 21/7)
A Lua Nova deixa seu poder de comunicação cristalino e 
carimba o seu passaporte para o sucesso. Seu trabalho 
vai render não só elogios, mas também grana no bolso! 
No amor, invista na pessoa amada sem medo, pois ela vai 
se derreter por você. 

Leão (22/7 a 22/8)
A sorte vai soprar em direção ao seu bolso. Chegou a hora 
de aplicar aquela ideia que pode transformar sua vida. 
Você também vai contar com ótima vitalidade na saúde. 
No amor, a intimidade será o ponto alto do romance. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Os astros multiplicam suas oportunidades de sucesso, 
glórias e conquistas. Novos contatos e amizades vão 
surgir e você vai ganhar uma chuva de likes nas redes 
sociais.  No amor, surpresas alegres e reencontros podem 
rolar.

Libra (23/9 a 22/10)
Os interesses profissionais e as finanças caminham 
bem, mas os resultados serão mais promissores se 
você não tiver que depender de ninguém. No amor, 
o lance com a pessoa amada tem tudo para decolar. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
É hora de sonhar grande e investir alto nas metas 
que deseja botar em prática. A astrologia anuncia 
sorte e novidades positivas com grana e ainda 
garantem boas energias com as pessoas queridas. 
No amor, um lance recente tem tudo para virar 
namoro firme! 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sol e Lua favorecem o seu prestígio profissional, o 
que aumenta a chance de promoção no trabalho. 
Os próximos dias estarão animados e seu coração 
vai se encher de alegria: sua seducência segue 
detonando na paquera.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Mudanças benéficas estão por vir proporcionando 
alegrias, conquistas e mandam um belo incentivo 
para você realizar as suas esperanças. No amor, 
paquera com alguém que admira pode decolar. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Se organize, aproveite as oportunidades e bora 
lá negociar! Parente ou a pessoa amada devem 
dar apoio para resolver coisas relacionadas com 
financiamento, compra ou venda de imóvel. No 
amor, surpresas devem rolar com alguém que tem 
um jeito parecido com o seu.

Peixes (20/2 a 20/3)
O momento é propício para partilhar suas ideias 
e seus projetos com colegas, chefes e pessoas 
que acreditam no seu taco. Já a sua vida amorosa 
ganha novidades incríveis. Acredite e vá adiante!

CHARGE DO PATIÑO

Treinador 
Um treinador gostava muito de 

papagaios, tanto que possuía um. Quando 
faleceu, deixou-o de presente ao padre da 
Igreja, que também gostava de papagaios. 
Um belo dia, levou o bichinho ao salão 
paroquial para tomar sol,onde faria 
uma palestra aos paroquianos. O padre 
dizendo:

- Jesus partiu de Nazaré, passou por 
Jerusalém, passou por Belém. 

Aí o papagaio não aguentou e lascou:
- Para aí, para aí, meu! Não tinha um 

zagueiro para chegar junto? Porque desse 
jeito, ele entra com bola e tudo. 

Segurado
O Zé é dono de uma seguradora e 

contratou Eduardo para agenciador. O 
primeiro seguro de vida foi de um senhor 
de 96 anos de idade. Eduardo chega à 
empresa satisfeito por ter efetuado, na 
primeira hora, um belo seguro de vida. 
Mas Zé indaga:

- Mas como você faz um seguro de vida 
para um senhor de 96 anos de idade?

Eduardo, prontamente:
- Não se preocupe chefe, antes de fechar 

negócio fiz uma pesquisa e constatei que 
morre pouca gente com esta idade.

 

Sem Conversar
Dois casados se encontraram no bar 

em Ilópolis. Um deles, vendo que o outro 
estava com cara fechada, pergunta:

- O que houve contigo que está tão 
diferente?

- Ah, briguei com a mulher e ela disse 
que vai ficar um mês sem conversar 
comigo.

- Esquece!
- Esquecer até pode ser fácil, mas 

amanhã acaba o prazo. 
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encantadoPraça de Pedágio foi pauta da primeira edição

EMEF Batista Castoldi 
cria jornal escolar 
A Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Batista 
Castoldi, do bairro Palmas, 

criou o jornal escolar, chamado 
“Jornal Batista Castoldi a Toda Hora”.  
A iniciativa foi da coordenadora 
Alexandra Kipper, que repassou a ideia 
para a professora de Língua Portuguesa, 
Bárbara Andrioli. As turmas do 6º ao 
9º ano escolheram o nome e os alunos 
do Pré ao 5º ano organizaram a capa. 
O nome foi criado pelo aluno Vítor 
Gabriel Puerper do 6º ano, que recebeu 
premiação pela criatividade. 

“O projeto quer despertar o interesse 
dos alunos pela leitura, com atividades 
que eles mesmos possam fazer e nós 
vamos colocando no jornal. Com 

isso ampliamos o vocabulário deles, 
trabalhamos a interpretação de texto 
e o pensamento crítico. No primeiro 
momento os alunos encaminharam 
as sugestões de matérias para o jornal 
e nós fizemos a edição dele, mas no 
segundo momento pensamos que 
eles podem selecionar as matérias 
e realizarem a edição”, explica a 
coordenadora. 

O jornal, que é mensal, é composto 
pelo “Editorial”, “Fala professor”; 
“Aconteceu na BATISTA”, “De olho 
na Cozinha”, “Para pensar um pouco”, 
“Fique sabendo”, “Aluno nota 10!”, 
pesquisa de opinião, poesias e textos 
selecionados de alunos e crônicas sobre 
temas discutidos em sala de aula. 

Direção, coordenação e alunos da escola

DIVULGAÇÃO 

primeira edição do jornal mensal

Uma das atividades da primeira 
edição do jornal foi a criação de 
um texto opinativo sobre a Praça de 
Pedágio e o resultado chamou a atenção 
da comunidade escolar. “Estávamos 
pensando em um texto opinativo sobre 
um assunto bem atual e como eles 
vivenciam bastante esta questão do 
pedágio, pedimos que eles escrevessem 
o que pensam sobre a Praça de Pedágio 
e deu uma repercussão bem grande, 
porque colocaram sentimentos. Um dos 
textos foi escolhido para publicarmos 
no jornal”, destaca. 

O material também chamou a 
atenção do vereador Joel Bottoni, que 
repercutiu este trabalho na última 
sessão da Câmara, realizada na noite 
da quarta-feira (08). Segundo o 
parlamentar, a iniciativa faz com que os 
alunos se interessem pelos assuntos da 
comunidade.

“Lá tem projetos, como o ‘Adote um 
lugar’, onde os alunos do 5º ao 9º ano 
adotaram o Cemitério Municipal para 
evitar que os vasos fiquem com água 
empossada. Além disso, plantam flores 
para colorir o muro. Isso é um gesto 

para envolver as pessoas e colaborar 
com a comunidade, por isso quero 
parabenizar a direção da Escola, todos 
os professores e alunos”, relata. 

O vereador também comentou sobre 
os textos referentes a Praça de Pedágio. 
“Carrego mais de 15 textos falando 
sobre a Praça de Pedágio e têm vários 
relatos do que Encantado sofre com o 
pedágio há 23 anos. Crianças de 9, 10 
e 12 anos já sentem na pele e relatam 
aqui, que Encantado é uma cidade e 
que o bairro Palmas é outra cidade 
dividida, com isolamento social e várias 
restrições e assim não conseguimos 
proporcionar àquela comunidade um 
crescimento, desenvolvimento, para 
que possam se instalar indústrias e 
comércios. Palmas pode se tornar um 
Distrito Industrial de Encantado. Tem 
áreas disponíveis para isso e nós vamos 
continuar batalhando para resolver 
a questão do pedágio, sem dividir as 
comunidades, com tarifa acessível e 
serviço de qualidade”, desabafou. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

Praça de pedágio 

TEXTO OPINATIVO 
SOBRE O PEDÁGIO 
O QUE EU PENSO 
SOBRE: A PRAÇA DE 
PEDÁGIO DE PALMAS

Me chamo Isis Sangalli, tenho 14 anos 
e moro no bairro Palmas, me mudei 
para este local no ano de 2015, desde 
lá o bairro recebeu melhorias como 
calçamento, asfalto, entre outros.

A cidade de Encantado passa por um 
problema muito criticado pelo povo, 
o pedágio. São 23 anos que a praça 
de pedágio reside no local, deixando 
de proporcionar o desenvolvimento, 
isolando famílias.

A praça de pedágio divide a nossa 
cidade, o bairro de Palmas, prejudicando 
os moradores. Muitas vezes deixam 
de ir ao mercado, farmácia... Dinheiro 
absurdo gasto ali.

Meus pais trabalham na cidade, 
passam pelo local todos os dias e pagam 
como outros moradores que não tem o 

cartão de passe livre.
As pessoas se juntaram no mês de 

junho para fazer justiça e tirar o pedágio 
da cidade de Encantado, aconteceu um 
protesto e espero que tenha um final 
que pense na necessidade das pessoas.

Acho desnecessário que a praça de 
pedágio permaneça no local, tirando 
dinheiro do povo, deixando a desejar, 
buracos nas estradas e dividindo 
o Bairro de Palmas da cidade de 
Encantado. Agora com o ponto turístico, 
poderiam fazer melhorias ao invés de 
prejudicar.

Saiba mais 
Além de proporcionar maior 

envolvimento nas atividades 
da escola e do bairro, o projeto 
quer despertar o interesse pela 
leitura e valorizar o trabalho dos 
alunos e professores; explorar 
questões culturais; utilizar 
instrumentos e informações 
proporcionados pela tecnologia 
e oportunizar ao aluno a 
experiência de ser colunista de 
um jornal. 
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Tradicionalismo 

Vespasiano Corrêa prepara 
1º Evento Farroupilha

O município de Vespasiano Corrêa 
realiza, na próxima semana, o 1º 
Evento Farroupilha, integrando as 
comemorações do 20 de Setembro 
iniciadas no último fim de semana, 
após a chegada da Chama Crioula. 
Atrações criadas no formato híbrido 
serão transmitidas pela internet, a 
partir do Galpão do Seu Chico, um 
dos endereços do tradicionalismo do 
Vale do Taquari.

A secretária Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, Marina 
Brustolin, explica que a comemoração 
será um evento teste. "É a primeira vez 
que realizamos uma programação de 
Semana Farroupilha, que ainda está 
vinculada aos protocolos sanitários da 
Covid-19. Por isso, estamos otimistas", 
revela.

Marina explica que toda a 
programação ocorrerá no espaço 
Galpão do Seu Chico, onde há toda 
a estrutura para as apresentações 
artísticas, assim com o acesso ao 
público, que deverá ser limitado. 
"Por isso também iremos transmitir 
as atrações pela página oficial do 
município no Facebook. Esta é 
uma alternativa de viabilizar mais 

o acesso, de forma virtual, já que 
ainda temos esta limitação", comenta. 
A programação está orientada aos 
protocolos sanitários de controle à 
contaminação da Covid-19, criados 
pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Entre as atrações grandes nomes do 
tradicionalismo e figuras conhecidas 
do público. Grupo Rodeio, Tchê Guri, 
Os Monarcas e Thomas Machado 
são os destaques. "Estes shows foram 
viáveis por meio da Lei de Incentivo 
à Cultura (LIC), do governo do 
estado. Estamos muito felizes com a 
realização deste evento Farroupilha", 
complementa a secretária.

A programação contará também 
com estreantes da casa. O grupo 
de Danças de Salão, coordenados 
pelo professor Iguatemi Lamenzon, 
iniciado em junho deste ano, fará 
sua estreia no repertório gaúcho. 
"A apresentação do grupo será no 
domingo, dia 12, a partir das 19 horas. 
Este evento também será transmitido 
pelas lives da internet", convida 
Marina.

Os eventos serão realizados com 
restrição de público e entrada franca. 

PATROCINADORES
A realização tem a produção cultural de All Time Music Hall, coordenação 

geral de TBT Produções e apoio da Prefeitura Municipal de Vespasiano Corrêa, 
patrocínio de Dimaci Materiais Cirúrgicos e RS Produtos Hospitalares. O 
financiamento é pelo Pró-Cultura/RS – Lei de Incentivo à Cultura (LIC) - Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul - Novas Façanhas.

THOMAS MACHADO se apresenta na segunda-feira às 20h

DIVULGAÇÃO
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Dia da Independência 

Manifestantes promovem carreata 
pró-Bolsonaro pelas ruas de Encantado

Na terça-feira (07), feriado da 
Independência do Brasil, por volta 
das 15h, houve uma carreata pelas 
principais ruas de Encantado. Mais 
de 300 veículos saíram da Praça da 
Bandeira e passaram pelas ruas Júlio 
de Castilhos, Padre Anchieta, Coronel 
Sobral, Monsenhor Scalabrini, João 
Sana, Agostinho Costi, Passo Fundo, 
Antônio de Conto e retornaram para a 
Praça. 

“O objetivo do evento foi demostrar 
apoio ao Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, com foco em exigir 
respeito e harmonia entre os Poderes 
e pedir que cumpram a Constituição 
Federal, que não está sendo cumprida, 
justamente por membros do Superior 
Tribunal Federal (STF), que deveriam 
ser os guardiões da Constituição. A 
manifestação foi por liberdade, contra 
os presos políticos que têm no Brasil, 
contra os que estão no inquérito das 
Fake News, por crime de opinião, 

a favor da liberdade de expressão e 
pedindo que se cumpra a lei”, explica 
Eder Boaro, um dos colaboradores do 
evento. 

Ele ainda acrescenta que a 
manifestação reuniu pessoas de 
vários municípios. “Nós tínhamos a 
expectativa de ter um número muito 
grande de veículos e, mesmo com 
a chuva, atingimos isso. Quando 
passávamos pelas ruas, víamos 
muitas pessoas em suas casas com a 
Bandeira do Brasil, declarando apoio 
ao presidente e à nossa manifestação. 
Acreditamos que tenham participado 
mais de 300 automóveis e caminhões 
de Encantado e outros municípios 
da região, como Muçum, Roca 
Sales, Doutor Ricardo, Arvorezinha, 
Vespasiano Corrêa. Todos se 
concentraram aqui”, relata.  

Elisangela Favaretto 
jornalista

JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

Estado 

10 expositores ligados ao APL 
participam da Expointer

Aconteceaté o próximo 
domingo (12), a 44ª 
Expointer, no Parque de 
Exposições Assis Brasil 
em Esteio, uma das 
feiras agropecuárias mais 
tradicionais do setor. 

O Pavilhão da 
Agricultura Familiar 
é um dos lugares mais 
procurados do evento. 
Entre os expositores 
vinculados ao Arranjo 
Produtivo Local 
(APL), participam a 
Agroindústria Slaifer, 

Nozes Santo Antônio, 
Sucos Família Frozza, 
Genésio Hammes 
Alimentos, Alma de 
Gato, Associação de 
Apicultores de Encantado 
(Asaen), Vinícola 
Baggio, Agroindústria 
Relvadense, Sucos 
Rabaioli e Cooperfat.

Nesta 44ª Expointer, o 
Pavilhão da Agricultura 
Familiar conta com 
228 empreendimentos, 
distribuídos em 
210 estandes. São 

oferecidos alimentos 
orgânicos, artesanato, 
queijos e embutidos, 
vinhos e espumantes, 
cachaças, produtos de 
agroindústrias, entre 
outros. O espaço reúne 
empreendedores de 
126 municípios do Rio 
Grande do Sul, além de 
empresários do Amapá, 
do Rio de Janeiro e de 
Minas Gerais. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

ENCANTADO

Emoção marca o acendimento da 
Chama Crioula no Cristo Protetor

O município de Encantado 
viveu um momento histórico 
no sábado (04), com a geração 
e o acendimento da Chama 
Crioula no Cristo Protetor. O 
evento, organizado pela 24ª 
Região Tradicionalista, em 
parceria com a Administração 
Municipal de Encantado, 
CTG Giuseppe Garibaldi, 
GAN Anita Garibaldi e 
DTG Guardiões do Rio 
Grande, atraiu 550 cavaleiros, 
representantes de 33 

entidades tradicionalistas, 
com delegações oriundas das 
regiões do Vale do Taquari, 
Vale do Rio Pardo, Serra e 
Metropolitana.

A saída da cavalgada 
ocorreu no Parque João Batista 
Marchese. Os cavaleiros 
percorreram a Estrada dos 
Imigrantes até a Lagoa da 
Garibaldi, seguindo depois 
pela Estrada do Cristo até o 
monumento, onde receberam 
a centelha. 

O prefeito Jonas Calvi 
disse que o sentimento era de 
gratidão pelo envolvimento de 
tantas pessoas na organização 
do primeiro evento oficial no 
Cristo Protetor.  

A programação contou 
com a presença do secretário 
estadual de Turismo, Ronaldo 
Santini, e da patrona dos 
festejos farroupilhas 2021, 
Liliana Cardoso.

Santini destacou a retomada 
gradual dos eventos devido 

à pandemia. “É muito 
importante para o setor do 
turismo. Aqui em Encantado, 
estamos convivendo em um 
ambiente em que quase 100% 
das pessoas estão imunizadas 
com a primeira dose da vacina 
contra a Covid e algumas até 
com a segunda dose. Ainda 
temos cuidados como o 
uso de máscara e álcool gel, 
mas já nos permite voltar a 
frequentar espaços e buscar 
a diversão que é ofertada 

pelo turismo e a cultura”, 
comentou.

Para Liliane, o acendimento 
da chama representa um 
momento especial para a 
cultura gaúcha. “É uma 
grande bênção estar em 
Encantado. Esse ambiente que 
presenciamos no alto desse 
morro é como estar junto 
com Deus. É ter certeza que 
esse Cristo nos protege, nos 
acalenta e nos dá resistência”, 
afirmou.

Mais de 300 automóveis e caminhões participaram da carreata

A Associação 
de Apicultores 
de Encantado 
está entre os 
expositores 

DIVULGAÇÃO
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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.

Inscrições abertas para 
concurso de escolha 
das soberanas

A nova corte de 
Doutor Ricardo terá uma 
rainha e duas princesas 
que serão escolhidas 
no dia 10 de dezembro, 
mês em que o município 
comemora 26 anos de 
emancipação político-
administrativa. As 
candidatas interessadas 
devem fazer a inscrição 
na Secretaria da 
Administração até o dia 
30 de setembro.

As normas da escolha 
estão disponíveis no 
regulamento, que pode 
ser acessado no site 
do município www.
doutorricardo.rs.gov.
br.  Mais informações 
na Secretaria da 
Administração.

Poderão participar do 
concurso as candidatas 
que preencherem os 
seguintes requisitos: 
residir ou trabalhar 
no município há, no 
mínimo, dois anos; 
ter idade mínima de 

18 anos completos e 
idade máxima de 23 
até a data da realização 
do concurso; ter 
conhecimento geral 
sobre o município; 
ter disponibilidade 

de horários para 
participar das atividades 
preparatórias e finais do 
concurso como ensaios, 
palestras, coquetéis, 
entrevistas e outras 
atividades determinadas 

pela organização do 
evento; estar disponível 
para representar Doutor 
Ricardo – “Terra do 
Filó”, quando solicitado 
pela Administração 
Municipal.

Secretaria da Saúde realiza 
atividades sobre Inclusão 

A Secretaria de 
Assistência Social de 
Doutor Ricardo, através 
do Cras, é responsável 
pela execução da 
Política de Assistência 
Social, desenvolvendo 
ações voltadas ao 
bem-estar, garantindo 
o atendimento de 
necessidades básicas. E 
a inclusão foi um dos 
temas trabalhados com 
os grupos.

O termo inclusão 
significa a transformação 
de uma sociedade e 
garante a qualidade de 
vida plena para todas as 
pessoas, com deficiência 
ou não. É importante 
entender que ensinar 
sobre inclusão para as 
crianças é muito mais 
do que falar sobre 
aceitar as diferenças, é 
trazer assuntos como 
cidadania, respeito e 
empatia para as crianças 
aprenderem desde 

Divulgados 
os inscritos 
no projeto 
Administrador 
Juvenil

A Administração Municipal, através da Secretaria 
da Educação, divulgou os ricardenses inscritos para 
participar do projeto “Administrador Juvenil – De 
olho no futuro da terra do Filó”. São 20 inscritos 
com idade entre 12 e 18 anos, que terão até o dia 29 
de outubro para apresentar o projeto na Secretaria 
da Educação. A análise dos projetos pela comissão e 
mais três convidados técnicos inicia em novembro 
e a premiação irá acontecer no mês de dezembro, 
durante a programação de aniversário de 26 anos do 
município.

INSCRITOS
Adriana Terezinha Dutra, Angelo João Dadalt, 

Arthur Nunes Ogliari, Eloísa Arosi Dorigon, Erik 
Peruchini, Gabriel Valentini, Giovana Cofferi 
Fonseca, Isabela Zenatti Paliosa, Janio Augusto 
Rizzi, Júlio Cesar Brandão, Kaua Rocha Dadalt, 
Maria Eduarda Giacobbo, Marlise Batista de 
Souza, Matheus Aschidamini Pereira, Nicole 
Ferraz Moresco, Paulo Luiz Brandão, Pedro 
Henrique Fantin, Suélen de Conto, Thais Cornelli 
e Yasmin Sgari. 

“Estas 20 inscrições são muito 
representativas. Acredito que jovens e 
adolescentes estão pensando e acreditando 
que permanecer em Doutor Ricardo pode 
significar que continuarão presentes e 
atuantes no município, permanecendo em 
suas propriedades, gerando ou aperfeiçoando 
oportunidades para o crescimento familiar e 
profissional. Muito obrigado a todos os que 
estão inscritos, as suas famílias que, a partir de 
agora, estão pensando em qual segmento irão 
optar para desenvolver o seu projeto”, destaca 
o prefeito Alvaro Giacobbo. 

Com a realização do projeto, a administração 
Municipal pretende incentivar os adolescentes, 
juntamente com suas famílias, a projetarem o 
futuro e, como consequência, a permanência da 
família no município, colaborando e participando 
do desenvolvimento que as oportunidades irão 
gerar.

Cada inscrito irá apresentar o projeto 
com o tema de seu interesse, em qualquer 
área, podendo ser na agricultura, turismo, 
desenvolvimento, administração entre outras 
que desejarem, desde que abordem temas que 
visualizem o crescimento do município e o bem-

estar da população.

cedo a acolher pessoas 
diferentes.

Em virtude disso, no 
mês de agosto, foram 
realizadas atividades 
com as crianças e 
adolescentes dos 
grupos “Fortalecendo 
Vínculos” e “Alegria 
de Colorir”, com a 
temática da inclusão. 
Além disso, ocorreram 
visitas domiciliares 
aos PCD’s que fazem 

parte do grupo “Somos 
Especiais como Você”, 
sendo trabalhada essa 
temática. Além disso, 
de 21 a 28 de agosto foi 
a Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla, 
e assim montaram um 
mural para marcar esta 
semana.

Os pais, as mães e/ou 
as pessoas responsáveis 
devem ser exemplo 

de inclusão. Mesmo 
sem agir por maldade, 
algumas situações 
ou termos acabam 
surgindo sem perceber 
como, por exemplo, 
respeitar vagas e filas 
preferenciais. Os 
pequenos e pequenas 
aprendem e muito 
pela observação e em 
algumas situações as 
ações valem mais do 
que as palavras.

inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de setembro

FOTOS: DIVULGAÇÃO

trabalho foi realizado no mês de agosto
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SEGURANÇA

BRIGA NO “POSTINHO”

Nove envolvidos são alvos 
de operação da polícia

A Polícia Civil 
(PC), com apoio da 
Brigada Militar (BM), 
cumpriu na sexta-feira 
(03), nove mandados 
de busca e apreensão 
relacionados com a briga 
registrada no Posto 
Ipiranga (Postinho), em 
Encantado, no dia 1º de 
setembro.

Sete ordens judiciais 
foram cumpridas em 
Encantado, em bairros 
como Navegantes, Santa 
Clara, Lago Azul, Centro 
e Barra do Jacaré. 

Outros dois 
mandados foram 
cumpridos no centro 
de Roca Sales e no 
Loteamento Sete de 
Setembro. Em um 
dos endereços foram 
apreendidas quantidades 
de maconha e cocaína. 
O jovem assinou um 
Termo Circunstanciado 
(TC) e foi liberado. 

Os celulares dos 
suspeitos foram 
apreendidos e serão 
analisados pela Polícia 
Civil. 

BRIGA OCORREU POR CAUSA DE CADEIRA 
De acordo com o Delegado Augusto Cavalheiro Neto, as imagens apontam 

que houve desentendimento por conta de uma cadeira, dando início ao quebra-
quebra. Nove indivíduos brigaram contra três irmãos, segundo a polícia. “O 
recado foi dado. Vamos encaminhar o inquérito com os devidos indiciamentos e 
esperamos que situações deste tipo não ocorram mais”, declarou o Delegado.

As imagens da briga viralizaram em grupos de Whatsapp, o que motivou a 
investigação pela Polícia Civil. 

Ação integrou BM e PC 

CÉSAR AUGUSTO 

VESPASIANO CORRÊA

Homem é preso por 
furto de espingarda

Um homem foi preso, em Vespasiano Corrêa, neste sábado (04). De acordo com 
a Brigada Militar (BM), um morador da Estrada Viaduto 13 relatou que teve uma 
espingarda calibre .32 furtada e que sabia quem era o autor do crime.

A BM contatou o suspeito de 26 anos, que indicou o local onde a arma estava 
escondida. O indivíduo foi encaminhado para Delegacia de Polícia Pronto 
Atendimento (DPPA) de Lajeado, onde foi feito registro de ocorrência. 

O suspeito tem antecedentes por: furto, ameaça e descumprimento de medidas 
protetivas.

ROCA SALES

Homem é 
esfaqueado 
ao sair do 
trabalho

Uma tentativa de homicídio foi registrada, em 
Roca Sales, na sexta-feira (03). De acordo com a 
Brigada Militar (BM), um homem foi esfaqueado ao 
sair de seu local de trabalho, no centro. 

Uma briga teria iniciado no refeitório da empresa. 
Ao sair da � rma, a vítima teria sido abordada por um 
grupo de pessoas, momento em que ocorreram os 
golpes de faca que atingiram a barriga do homem. 

Ele foi socorrido para atendimento hospitalar. 

MUÇUM 

Jovem é preso 
por tráfico 
de drogas 

Um indivíduo foi preso por trá� co de drogas, em 
Muçum, nesta segunda-feira (06). A Brigada Militar 
(BM) abordou um jovem de 18 anos no bairro Jardim 
Cidade Alta. 

Com o suspeito foram apreendidas 29 pedras de 
crack. O jovem confessou que utilizava o trá� co de 
drogas como fonte de renda. 

A BM encaminhou o suspeito para registro 
de ocorrência na Delegacia de Polícia Pronto 
Atendimento (DPPA) de Lajeado.

ENCANTADO
Policial 
ajuda a 
salvar 
bebê que 
estava se 
engasgando

Um agente da Brigada 
Militar (BM) ajudou 
a salvar um bebê que 
estava se engasgando, em 
Encantado, na noite da 
quinta-feira (02).

De acordo com 
boletim de ocorrência, a 
mãe do menino acionou o 
policiamento por telefone 
relatando que o bebê 
estava se engasgando com 
leite materno. 

O policial repassou 
instruções para 
desobstrução das vias 
respiratórias, fazendo 
com que a criança 
voltasse a respirar. 

Pedras de crack estavam com suspeito 

DIVULGAÇÃO/BM

 Arma foi recuperada 

DIVULGAÇÃO/BM
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MAICON
De forma lamentável encerra a 

trajetória de Maicon pelo Grêmio. No 
clube desde 2015, o volante foi um dos 
responsáveis por elevar o tricolor de 
patamar no futebol brasileiro. 

Maicon ainda era útil, não em campo, 
mas nos bastidores. É mais um passo 
do 2021 melancólico do time do Rio 
Grande do Sul. O Grêmio caminha firme 
para Série B. Este cenário só se altera 
em caso de uma transformação que 
passa por direção, comissão técnica e 
jogadores. 

RONEI
O volante Ronei Gebing está em fase 

final de recuperação. O encantadense 
sofreu uma lesão muscular e ficou 
de fora dos últimos jogos da equipe 
catarinense na disputa nacional. 

A Chape soma apenas sete pontos e 
fez a pior campanha de um time no 1º 
turno do Campeonato Brasileiro. 

EDENÍLSON
Momento extraordinário vive o meio-

campista Edenílson do Internacional. 
Recém convocado para seleção 
brasileira, o jogador é referência do 
colorado e um dos melhores da sua 
função no futebol brasileiro. O mérito 
do clube do Beira-Rio é ter lutado pela 
permanência do jogador. 

ANA CAROLINA
Chegou ao fim o período de férias 

da bresciense Ana Carolina Caliari 
Sestari. A goleira de futsal profissional 
retorna para Itália, onde se apresenta ao 
Montesilvano C5, da principal divisão 
do país. A última temporada foi marcada 
por títulos e convocações para seleção 
italiana de futsal. A jogadora tem 25 
anos.

BRASIL X ARGENTINA
Um dos mais importantes clássicos 

do futebol mundial foi ridicularizado 
no domingo (05). O duelo entre Brasil e 
Argentina durou apenas cinco minutos, 
até o jogo ser paralisado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Mais um episódio lamentável 
de desrespeito aos protocolos sanitários 
contra a Covid-19.

NACIONAL DE AUTOMOBILISMO 

ROTTA CHEGA À 
ÚLTIMA RODADA 
NA LIDERANÇA 

Marcado para 
encerrar em novembro, 
o Campeonato Brasileiro 
de Turismo 1.4 tem 
um encantadense na 
liderança de uma das 
categorias. O jovem 
de 18 anos Augusto 
Rotta ocupa a primeira 
colocação na categoria 
A e chega como um dos 
favoritos a conquistar o 
título nacional. 

Apesar de alguns 
imprevistos na etapa 
mais recente, realizada 
em Curvelo (Minas 
Gerais), Rotta se 
manteve na primeira 
colocação em sua 
categoria. O piloto agora 
foca na preparação 
visando a prova marcada 
para Tarumã (Viamão) 
entre 12 e 14 de 
novembro. 

Rotta lidera a categoria A 
da disputa nacional 

ARQUIVO PESSOAL

COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 

CAMPEONATO TERÁ 
SETE EQUIPES 

Inicia, no dia 19 
de setembro, a Copa 
Integração de Futebol 
Amador. O campeonato 
envolve sete times de 
cinco diferentes cidades 
do Vale do Taquari. Cada 
clube terá que montar 
times nas categorias de 
Titulares e Aspirantes. 

Organizado pela 
Liga Arroio-meense de 
Futebol Amador (LAFA), 
a disputa representa o 
retorno de competições 
regionais após o período 
mais delicado da 
pandemia e Covid-19.

Encantado estará 

representado pelo 
Ouro Verde do bairro 
Vila Moça. Também 
disputam o título: 
Rui Barbosa, Sete 
de Setembro de São 
Caetano e Cruzeiro 
de Linha 32, todos de 
Arroio do Meio, além 
o Sete de Setembro 
(Capitão), Estudiantes 
(Lajeado) e Nacional 
(Forquetinha). 

Ouro Verde (Vila Moça) 
representa Encantado na 
disputa 

HENRIQUE PEDERSINI 
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MUNDIAL DE CLUBES
A Associação Japonesa de Futebol 

desistiu de organizar o Mundial de 
Clubes da Fifa que está previsto para 
o � nal deste ano. A desistência ocorre 
ainda em função da pandemia, sendo 
que o país atravessa a quinta onda de 
contaminação da Covid-19. O torneio, 
que ocorre anualmente, reúne os 
campeões das seis confederações de 
futebol e mais o campeão nacional do 
país sede. Nos próximos dias, a Fifa 
de� nirá uma nova sede para realização 
do evento.

HOMENAGEM
Em solenidade a ser realizada às 

10h30min, da manhã desta sexta-feira 
(10), na Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre, o ex-presidente do SC 
Internacional Marcelo Medeiros receberá 
o título de Cidadão Emérito da capital 
gaúcha. Medeiros presidiu o colorado 
gaúcho por dois mandatos no período de 
2017 a 2020.

MOISÉS
A direção do SC Internacional estuda 

a possibilidade de contratação em 
de� nitivo do lateral-esquerdo Moisés. 
O jogador pertence ao EC Bahia, e 
o colorado gaúcho precisa adquirir 
mais 15% dos direitos, caso contrário, 
automaticamente ele terá seu contrato 
renovado com o tricolor baiano. O valor 
é de R$ 3 milhões, mas, o Inter tenta uma 
redução desse montante.

DEMISSÃO 1
Após a derrota para o Cuiabá, pelo 

Brasileirão, a direção do Santos Futebol 
Clube optou pela saída do técnico 
Fernando Diniz. Para a vaga de Diniz, 
foi contratado Fábio Carille. O Santos 
ocupa a 14ª colocação no Campeonato 
Brasileiro e, recentemente, foi eliminado 
da Copa Sul-Americana pelo Libertad.

DEMISSÃO 2
A direção do Vasco da Gama decidiu 

pela demissão do técnico Lisca. O 
time carioca ocupa a nona colocação 
no Campeonato Brasileiro da Série B, 
e está distante seis pontos do G-4. O 
Vasco con� rmou na tarde de ontem a 
contratação do técnico Fernando Diniz.

DEMISSÃO 3
Outro treinador que foi demitido esta 

semana foi o português Antonio Oliveira 
que estava no Athletico Paranaense. Até 
o fechamento desta edição, o substituto 
não havia sido anunciado.

TRICOLOR NO BRASILEIRÃO
Em função dos jogos das 

Eliminatórias da Copa do Mundo, o 
Grêmio não jogou no último � nal de 
semana pelo Campeonato Brasileiro. 
Com o desenrolar da rodada, o tricolor 
caiu para a penúltima colocação. Felipão 
vai ter muito trabalho para tirar o time 
da zona do rebaixamento. Essa tentativa 
de evitar a queda para Série B passa 
pelo jogo de domingo, dia 12, quando o 
Grêmio recebe o Ceará, às 11 horas, na 
Arena.

PADU
O roca-salense Padu foi contratado 

pelo São José de Porto Alegre. O 
jogador, que estava no Aimoré, chega no 
Zequinha para disputa da Copinha e do 
restante da Série C do Brasileirão.

SÉRIE C
Faltando três rodadas para o término 

da fase classi� catória do Campeonato 
Brasileiro da Série C, o Ypiranga de 
Erechim já garantiu vaga para a próxima 
fase da competição. Nas últimas rodadas, 
o time gaúcho vai tentar con� rmar a 
liderança no grupo. 

ZEQUINHA
O EC São José, outro representante 

gaúcho na Série C do Campeonato 
Brasileiro, ocupa a 7ª colocação do 
Grupo B, abrindo uma vantagem de 6 
pontos para o Paraná Clube que está 
na zona do rebaixamento. Na rodada 
do � nal de semana, o Zequinha pode 
afastar qualquer possibilidade de 
rebaixamento, garantindo, desta forma, 
sua permanência na Série C. O São José 
recebe o Figueirense, amanhã (11), às 
11horas, no Passo D’Areia.

SÉRIE D
Esportivo e Caxias garantiram 

classi� cação para 2ª fase do Campeonato 
Brasileiro da Série D. O time de Bento 
Gonçalves enfrentará o Santo André 
de São Paulo. Já o Caxias terá como 
adversário a Portuguesa de Desportos.   

REPORTAGEM
A Federação Gaúcha de Futebol 

(FGF) con� rmou ontem (9) a liberação 
ao campo de jogo para os pro� ssionais 
de imprensa realizarem a cobertura dos 
jogos da Divisão de Acesso do Gauchão. 
Os repórteres de campo e os fotógrafos 
devem estar devidamente credenciados 
junto a ACEG (Associação dos Cronistas 
Esportivos Gaúchos) e a ARFOC 
(Associação dos Repórteres Fotográ� cos 
e Cinematográ� cos do Rio Grande do 
Sul). Os pro� ssionais também deverão 
respeitar alguns protocolos sanitários 
estipulados pela FGF.

PADU CARVALHO
ATACANTE ACERTA 
COM O SÃO JOSÉ-RS 

Será em Porto Alegre a sequência da 
carreira do atacante Padu Carvalho. O 
roca-salense de 23 anos acertou-se com 
o São José e reforça o time gaúcho na 
reta � nal da Série C do Campeonato 
Brasileiro, além da participação da 
equipe na Copa Dirceu de Castro e 

Gauchão 2022. 
O atleta foi um dos artilheiros do 

Aimoré na Série D, com três gols e, 
apesar do clube de São Leopoldo não 
ter conseguido se classi� car, o jogador 
saiu valorizado e despertou interesse do 
time do Passo d’Areia.

Roca-salense tem 23 anos

DIVULGAÇÃO

BRASILEIRÃO 
GRÊMIO JOGA DOMINGO 
E INTER NA 2ª FEIRA 

A bola rola neste 
domingo (12) para 
Grêmio e Ceará pela 20ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. A partida 
ocorre na Arena, a 
partir das 11h. O time 
gaúcho tenta deixar a 
19ª colocação na tabela e 
iniciar uma recuperação 
na disputa nacional. 

O Inter entra em 
campo na segunda-
feira (13). O colorado 
enfrenta o Sport, na 
Ilha do Retiro, a partir 
das 20h. O time do Rio 
Grande do Sul não perde 
há cinco jogos pelo 
Brasileirão. 

Tricolor busca sair do Z-4

TWITTER/GRÊMIO 
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SANTOS OU 
DEMÔNIOS

A visão da fé distingue os santos dos 
demônios. Quando Cristo pergunta aos 
discípulos "Quem dizem que eu sou?", 
Pedro responde em nome de todos: "Vós 
sois o Messias" e revela a sua dimensão de 
santo. Mas o próprio Pedro poucos minutos 
depois, quando Cristo o faz ver que para chegar 
à redenção ele deve percorrer o caminho da 
cruz, desperta nele a dimensão do demônio que 
carrega dentro de si, a ponto de Cristo apontar 
para ele com o dedo: "Saia da minha frente, 
Satanás. Você pensa como os homens, não como 
Deus." Dentro de nós sempre dorme um santo 
ou um demônio.

Todos e todas carregamos dentro de nós um 
bloco de mármore no qual podemos esculpir a 
imagem de um homem ou mulher bom ou o a 
imagem de alguém ruim e pecador; podemos 
viver fazendo o bem mediante atos bondosos 
e que constroem no amor ou o mal que leva 
a destruição, divisão e ódio. Neste sentido é 
importante ressaltar as palavras de Jesus que 
são contundentes. “Quem perde a vida pelo 
Evangelho, vai salvá-la”.

Quem quiser salvar sua tranquilidade, 
seus interesses, destruirá sua vida; Mas aquele 
que perde seu conforto, seu capital, vivendo 
consistentemente a caridade de Cristo, alcançará 
a felicidade. Devemos despertar o herói e o santo 
que dorme em nossos corações, deixando o 
pecador e o criminoso em letargia. O homem de 
fé procura adaptar a sua vida às suas convicções. 
A fé é uma convicção divina, mas torna-se 
incoerente se você não ordenar sua vida em 
torno de seus deveres para com Deus e para o 
serviço ao próximo. Acreditar é orar e praticar. 
Santiago nos adverte: “Fé sem obras é fé morta”.

Transformar a fé em obras envolve sacrifício. 
O católico que não pratica o amor e a caridade 
não esta vivendo como verdadeiro católico e se 
torna uma contradição consigo mesmo, e vive 
numa laceração interna que o tem de torturar 
porque ao mesmo tempo diz sim e depois diz 
não. 

O que marca nossa identidade cristã é Cristo. 
Seguir a Cristo pressupõe conhecê-lo e amá-lo, 
pensar como ele, sentir-se como ele, agir como 
ele. Somente quando nos sentimos "seduzidos" 
por ele e moldados pela força regeneradora de 
sua pessoa, podemos contagiar também seu 
espírito e sua visão de vida. Ibn Arabi escreveu 
que “aquele que foi apanhado por aquela doença 
chamada Jesus, não pode mais ser curado”. 
Quantos cristãos hoje podem testificar da 
veracidade dessas palavras com sua experiência 
pessoal?

Para ser um bom cristão, não é necessário 
fazer coisas espalhafatosas. São os pequenos 
detalhes de cada dia, feitos com amor, com 
alegria, com sentido sobrenatural, a favor dos 
nossos irmãos. Pergunte a si mesmo: Quem é 
Jesus para você? O que você espera dele? O que 
o leva a ouvir sua palavra, a batizar seus filhos, 
a celebrar certos feriados em sua homenagem? 
Santiago nos ajuda a encontrar a resposta 
correta: "Seja consistente com a verdadeira fé. 
Alimente os famintos e proteja a que passa frio." 
Que assim seja.

A FÉ CORROMPIDA

“O 
Cristianismo está 
tão envolvido 
com o mundo 
que milhões não 
notam o quanto 
se afastaram 

do padrão do Novo Testamento. Concessões em toda 
parte. E o Cristianismo evangélico se vendeu. E está 
tragicamente abaixo do padrão do Novo Testamento. O 
mundanismo é parte aceita do nosso modo de viver, a 
vida religiosa e social em vez de espiritual. Perdemos a 
arte da adoração! Não produzimos santos!

Nossos modelos são certos homens de negócios, 
atletas famosos e personalidades do teatro. Praticamos as 
nossas atividades religiosas de acordo com a propaganda 
moderna. Nossos lares se tornaram teatros, nossa 
literatura é superficial, os nossos hinos são sacrílegos, 
mas ninguém parece se importar. Muito do que se passa 
por Cristianismo do Novo Testamento é pouco mais do 
que a verdade objetiva adoçada para se tornar agradável 
ao paladar religioso. Jesus convida os homens a levar a 
Cruz, e nós os convidamos a se divertirem.

Ele os chama para deixar o mundo, e nós dizemos 
que se eles aceitarem Jesus o mundo será deles. Ele os 
chama a sofrer, nós os chamamos a gozar do conforto 
que a civilização moderna oferece. Ele os chama a 
santidade, e nós os chamamos a uma felicidade barata, 
que seria rejeitada com desprezo até pelos filósofos 
estoicos sem falar dos apóstolos. O novo decálogo, 
o novo mandamento foi adotado pelos neocristãos 
dos nossos dias. E a primeira frase diz: “Tu não deves 
discordar”. (A. W. Tozer – Fonte: www.reietrno.com.br).

Comentário:
Que tipo de cristãos estão sentados hoje nas 

principais cadeiras dos Três Poderes de nosso país? De 
qual “manual” extraem os seus subsídios para a tomada 
de decisões que envolvem o povo que os colocou lá? 
Em que baseiam as suas premissas para julga-las como 
“atitudes acertadas pelo bem comum” ao que definem 
e interpretam como “Democracia”? Se bandidos são 
presos pelo Executivo, e o Judiciário os solta culpando o 
Legislativo, não existe aí “alguém” que está espalhando 
ao invés de juntar? Jesus disse: "Aquele que não está 
comigo está contra mim; e aquele que comigo não 
ajunta espalha”. (Mateus 12:30).

Nessa miscelânea de crenças de nossas autoridades, 
não é difícil saírem decisões equivocadas se comparadas 
à Justiça de Deus. Precisaríamos ficar sem combustíveis, 
alimentos, remédios e tudo o mais durante dias se a 
nossa Constituição fosse interpretada com dignidade 
e respeito? Onde existe uma fé corrompida certamente 
já não existe religião verdadeira; mas um prenúncio de 
Juízo que não tarda a cair sobre os corações orgulhosos 
e rebeldes.

O homem da fé corrompida planta “tiririca” sem 
questionar os prejuízos que ela poderá trazer. Porque 
já não tem discernimento do que é certo, pois para ele 
“o certo” sempre depende de “quem” interpreta, desde 
que não seja pelo jeito de Deus. Para ele o sujo e o limpo 
se confundem na sua mente anestesiada pelo pecado e 
pela falta de arrependimento. A fé corrompida sempre 
procura um “ângulo de visão” sem ponto, de acordo 
com a sua consciência que já não apita mais. Olhar no 
espelho retrovisor da nossa vida não significa somente 
olhar o passado, mas também enxergar aqueles que irão 
passar por nós deixando-nos na poeira.

A CONSUMAÇÃO DA 
JUSTIÇA DE DEUS

Nas Bem-Aventuranças proferidas por Jesus, uma 
dentre elas, chama minha atenção nos últimos dias. É a 
que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 
cinco, verso seis: “Bem- aventurados os que tem fome e 
sede de justiça, porque serão fartos.” 

Esse estado de benção e alegria divina são reservados 
para os que anseiam e trabalham pela retidão; aos que 
zelam pelos princípios estabelecidos pelo Criador, 
colocados no coração do ser humano através da 
consciência do certo e errado. Essa voz da consciência, 
que por mais que tentamos muitas vezes silenciar, ainda 
sussurra dentro de nós os caminhos da retidão e da 
verdade.

Embora desejemos a justiça estabelecida em nossos 
relacionamentos, nas instituições e em toda forma de 
maldade e opressão que está diante de nós, não é isso 
que vemos acontecer de forma plena e total. Percebemos 
que o mal e o pecado ainda dominam grande parte da 
sociedade, gerando todo tipo de mazelas e sofrimento, 
onde justos e inocentes sofrem e são oprimidos. O 
clamor pela ação divina sobe aos céus todos os dias 
dos lábios e coração dos filhos de Deus como a nação 
de Israel que gritava: “Onde está o Deus do juízo?” 
-Malaquias. 2.17.

Todavia, há inúmeras promessas feitas pelo nosso 
Deus ao longo das Escrituras que são para nos encorajar 
e trazer paz com respeito ao futuro. Em meio a 
incertezas, caos e angústia, podemos ter a esperança de 
que o Senhor virá e estabelecerá justiça plena. Os justos 
serão recompensados e os ímpios punidos.  O próprio 
rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo escreveu: “Pois 
ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para 
o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão 
a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio 
maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. 
O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu 
dia” -  Salmos 37.10-13. 

O profeta Malaquias também fala da vinda do Sol 
da Justiça. Uma imagem usada com referência ao 
Senhor Jesus vindo com poder e glória. Como um novo 
amanhecer, após densas trevas, a presença de Cristo 
em todo resplendor e majestade brilhará sobre a Terra. 
Sim, uma revelação plena e completa do senhorio de 
Jesus acontecerá e todos os povos, reinos e líderes se 
submeterão ao Seu governo: “Mas para vocês que 
reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará 
trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão 
como bezerros soltos do curral” - Malaquias 4.2. 

Que bela imagem diante de nossos olhos está nessa 
promessa! O povo de Deus que estava confinado e 
limitado, como animais num curral, será solto para a 
liberdade e vida em abundância. Experimentaremos 
alegria e a justiça reinando abundantemente!

Prezado leitor: Talvez você não consiga vislumbrar 
a realidade dessas promessas de cura, liberdade e justiça 
num mundo tão decaído. Isso exige uma confiança 
absoluta no caráter de Deus, pois Ele é fiel, justo e 
jamais pode mentir. “E Deus não fará justiça aos seus 
escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda 
que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes 
fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, 
porventura achará fé na terra?” -  Lucas 18.7-8. 

(Pr. Gustavo Erthal)
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saúde na mídia

 Dr. Marco 
Seferin

O que é a 
“tireoide que 
engorda”?

Muito se ouve 
falar e, sim, 
existe sim 

um distúrbio da 
glândula tireoide 
que pode levar a 
pessoa a apresentar 
um ganho de peso 
ou di� culdade 
de emagrecer. 
É o chamado 
hipotireoidismo, 
quando a glândula 
tireoide não produz a 
quantidade su� ciente 
de hormônios (T3 e 
T4) que o organismo 
precisa. 

Tal situação provoca 
uma alteração em 
todo nosso corpo, 
fazendo com que o 
organismo funcione 
mais lentamente. 
Com isso, podem 
aparecer sintomas 
como cansaço, 
depressão, pele 
seca, constipação, 
intolerância ao frio, 
desregulação do ciclo 
menstrual e, também, 
ganho de peso. 

Apesar de o 
hipotireoidismo 
ser relacionado 
principalmente 
às mulheres, esse 
quadro também 
pode acontecer 
nos homens. Mas 
quais as causas 
disso? Antigamente, 
a principal era a 
de� ciência de iodo no 
organismo, o que em 
boa parte dos casos 
está descartado em 
função da inclusão 
de iodo no sal de 
cozinha. A motivação 
mais frequente 
é a tireoidite de 
Hashimoto, uma 
doença autoimune, 
ou seja, o organismo 
produz anticorpos 
que atacam a 

própria glândula 
tireoide, dani� cando 
as células. Com isso, 
a tireoide “dani� cada” 
não consegue 
produzir hormônios 
corretamente e gera 
o hipotireoidismo. 
Outra causa é a 
retirada cirúrgica da 
glândula tireoide para o 
tratamento dos nódulos. 
Sem a glândula, não 
existe produção desses 
hormônios.

Apesar de provocar 
muitos transtornos 
ao nosso corpo, o 
tratamento não é 
complicado. O paciente 
precisa apenas repor 
esses hormônios que 
estão faltando através de 
comprimidos diários.

Mas como saber se 
tenho hipotireoidismo? 

Uma dica é que os 
sintomas normalmente 
ocorrem juntos, não 
isolados. O paciente 
não vai ter só o 
ganho de peso, por 
exemplo. Isso estará 
associado a outras 
evidências, como 
cansaço, depressão 
ou constipação. O 
diagnóstico é feito 
através de um simples 
exame de sangue, o 
TSH e T4. Portanto, 
qualquer descon� ança 
em relação à glândula 
tireoide, procure 
seu médico para ter 
certeza.

Encantado 
Dália Alimentos reconhecida 
com o Prêmio Esteio do Agro 2021

A Cooperativa 
Dália Alimentos foi 
homenageada com 
o Prêmio Esteio do 
Agro 2021 na categoria 
Responsabilidade Social. 
O reconhecimento 
ao agronegócio, com 
foco em seis categorias 
– Sustentabilidade, 
Reponsabilidade Social, 
Inovação Digital, 
Agromarketing, Mulher 
do Campo e Cidade 
Amiga do Agro – foi 
uma realização da 
Prefeitura de Esteio e 
do Grupo Sinos, com 
patrocínio da EGP 
Energy e apoio da STV 
Segurança e Êvolve.

O troféu foi recebido 
na Casa do Grupo Sinos, 
no dia 7 setembro, 
dentro da programação 
da Expointer, em 
Esteio, pelo presidente 
do Conselho de 
Administração da Dália 
Alimentos, Gilberto 
Antônio Piccinini, 
em reconhecimento 
ao Programa Criança 
Dália, na categoria 
Responsabilidade Social. 
A partir de uma seleção 
de nomes sugeridos por 
especialistas no setor do 
agro, os representantes 
das categorias 
estipuladas ao prêmio 
foram agraciados com a 
distinção.

Piccinini, ao fazer uso 
da palavra, enalteceu que 

o agraciamento é fruto 
da dedicação das três 
mil famílias associadas 
e dos cerca de 2,8 mil 
funcionários que tornam 
a cooperativa cada vez 
mais forte e que têm 
em seu DNA e na sua 
Missão o propósito 
de desenvolver e 
promover o crescimento 
econômico e social de 
associados, funcionários 
e da comunidade em 
que atua. “Esse troféu 
é dedicado à grande 
família Dália que, por 
meio de seus associados 
e funcionários, colabora 
com o Programa Criança 
Dália, abrindo mão de 

parte do valor das sobras 
para viabilizar as ações 
do programa que, no 
ano de 2015, ganhou 
um fundo aprovado em 
assembleia onde 1,5% 
das sobras líquidas da 
cooperativa, é destinado 
ao Fundo Criança Dália”.

E complementa: “em 
meio a uma pandemia 
avassaladora, nos últimos 
dois anos, o Programa 
Criança Dália direcionou 
seu foco à área da saúde 
e entre as inúmeras 
entregas já realizadas, 
um único sentimento, 
de gratidão, e a mesma 
sensação a cada entrega 
realizada, de cumprir 

com uma das diretrizes 
do cooperativismo, que 
é fazer o bem por meio 
da junção de esforços”, 
� nalizou.

Conforme a 
coordenadora de 
Planejamento do Grupo 
Sinos, Paula Vargas, 
durante a cobertura do 
grupo na Expointer, um 
dos objetivos foi valorizar 
entidades, empresas e 
pessoas que dão voz à 
feira e ao agronegócio, 
tendo como pilares os 
trabalhos no campo com 
vistas de homenagear 
quem se destaca no 
agronegócio e também 
na Expointer.

Piccinini, ao centro, recebeu o Prêmio Esteio do 
Agro 2021 na categoria Responsabilidade Social

DIVULGAÇÃO

encantado
CTG Giuseppe Garibaldi promove segunda 
edição do projeto “Dançando Nossas Origens”

Com o objetivo de 
divulgar as danças 
tradicionalistas 
gaúchas e apresentar o 
trabalho desenvolvido 
pela entidade, o CTG 
Giuseppe Garibaldi, 
de Encantado, realiza 
o projeto cultural 
"Dançando nossas 
origens II", dando 
continuidade à iniciativa 
que surgiu em 2018. 

Na primeira 
edição, o “Dançando 
Nossas Origens” 
realizou apresentações 
das invernadas da 
entidade em diversos 
municípios da região. 
A novidade trazida pela 
segunda edição são as 

apresentações e o� cinas 
realizadas com as 
escolas de Encantado. 

As atividades 
acontecem de 13 a 17 
de setembro, durante 
a tarde, na sede do 
CTG. No total, as 
apresentações visam 
contemplar mais de 
200 alunos e cada uma 
contará com duração 
de máximo 1 h e 30 
minutos, contemplando:

>> Apresentação 
da história do CTG, 
mostrando a galeria de 
patrões e prendas da 
entidade; 

>> Apresentação 
de um breve histórico 
sobre a chama crioula, 

gerada no último dia 
04 de setembro e que 
permanecerá acesa 
no CTG Giuseppe 
Garibaldi o até 20 de 
setembro;

>> O� cina do 
chimarrão, contando a 
história da erva mate.

>> O� cina da chula, 
contando a história da 
chula como dança dos 
tropeiros;

>> O� cina das 
brincadeiras, com 
a apresentação dos 
brinquedos antigos;

- O� cina de dança, 
com a apresentação 
de algumas danças e a 
história de cada uma.

A Secretaria 

Municipal de Educação 
de Encantado abraçou 
o projeto e fará o 
transporte das crianças 
das escolas até a sede 
da entidade, além de 
apoiar as atividades nas 
o� cinas. 

O projeto cultural 
Dançando Nossas 
Origens II conta com o 
estímulo da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura 
e com o patrocínio de 
Baldo SA, Goemil e 
Docile. É uma realização 
da Lume Organização de 
Eventos e da Secretaria 
Especial da Cultura, 
Ministério do Turismo 
– Governo Federal – 
Ordem e Progresso.
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